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()ZET

Dogal surecinde degislm ve gelisim olan kurumlarm iletisim ya da
iletisimsizlik nedeniyle dustukleri bazi lOr durumlardan yine
iletisirni kullanarak kurtulabilecekleri aktanlan calismada
Apkogretim Fakultesinin kalite, prestij kaybi gibi sorunlari
giindeme getirilip cok benzer sorunlara sahip ingiliz Acik
oniversitesi 'yle karsrlasurihyor. tA."O .'nin bu sorunlarla nasil
karsrlastigr gereksinimlerinin ne oldugu ve nasrl bir hareket icine
girdigi belirtilip, Anadolu Universitesi AC;lkogretim Fakiiltesi'nin
neler yapmasl gerektigi anlatihyor. A.O.F.'nin sorunlanrn c;ozmeye
yonelik bir alternatif gelistn-illyor.

ctats

Iletisirnin dogal hiz ve yogunlugunda seyreden degisim sureclerini
daha da hizlandmp yogunla~tlraraketkiledigi artik tarusilrmyor. Bu durum
degi~ime uyum geregini hisseden tum kurumlan, sorunu yaratan
ileti~imden cozum amacryla da yararlanma cabasma yonlendiriyor.

* Anadolu Universitesi, Iletisim Bilimleri Fakultesi
1 Makale , yazannm The British Council Research Scholarship destegiyle Nisan

Aralik 1990'da gerceklestirdigi Media Planning Policies & Message
Desing Strategies in the Educational Communication Projects at
the The British Open University (OU) konulu doktora sonrasi arasnrrna
cahsmasmda elde ettigi bulgular ile 5 Eyliil- 5 Ekim 1997 tarihleri arasmda yine
aym kurumda The Winds of Change at the OU konulu arasnrrna
bulgularmm karsilastmlrnasmdan elde edilen sonuclar dikkate almarak
hazrrlanrmsur.
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Sozkonusu kurum, "toplumun beyni" olan universite oldugunda uyum
geregi daha da yasamsal bir yiikiimliiliik oluyor.

Bununla birlikte, icerik, dayanak ve bicimi degisiklik gosterse de,
degisime uyum saglamaya en cok direnc gosteren kurum da, ilginctir ki,
yine universiteler olabiliyor. Oysa, bilimin nesnel ilkeleri dogrultusunda
cahsmasi beklenen bir kurumun degisim geregi kadar; bunun yon, hiz ve
yogunlugunu diger kurumlara gore onceden kavramasi ve oncu olmasi
beklenir.

ingiliz Acik Universitesi (iAU) "bilimsel tutuculuk" olarak da
adlandmlabilecek bu direnci kirarak degisim surecini baslatan oncu bilim
kurumlanndan biri olrnayi basarrms akademik kurumlann en
onemlilerinden biridir. iAU'nin onemi hizmeti sunus bicimi kadar
ulastrg; ogrenci tarurrurun ulusal boyutlan asrms olrnasmdan da
kaynaklanmaktadir. Bu nedenle iAU ile ilgili olarak yaprlan arastirma
bulgulan ve bunlara dayah degerlendirmeler uluslararasi genellemeler
yapma olanagmi tammaktadir.

Bu makale, hedef, politika ve stratejileri 1990'da belirlenip iAU'nin
akademik ve yonetsel birimleri tarafmdan gelistirilerek kararlasurrlan
"degisim ve yeniden yapilanma siireci"nin yedi yilhk uygulama sonucunda
vanlan asamanm degerlendirilmesi amacma yoneliktir.

Yazar bu siirecin basmda, degisim ve yeniden yapilanma kararmm
verilerek cahsmalarm baslauldigi donernde, The British Council (Ingiliz
Kultur Heyeti-iKH) tarafmdan desteklenen bir arasurrna nedeniyle iAU'de
bulunma sansma sahip olrnustur. Yazarin yedi yil sonra aym kurumun
destegiyle yineledigi gozlemlerden cikan sonuclar, iiyesi bulundugu
Anadolu Universitesi Apkogretim Fakiiltesi'nin de benzer nitelikte kokten
ve kapsamh bir degisim projesini uygulamasi gerektigi gorii~iinii

desteklemektedir.

Bu degisim, fakiiltenin islevlerine yonelik "vizyon"undan baslayip
yeniden tammlanmasi gerekebilecek "misyon"una; bu noktadan hareketle
hizmetin yeniden yapilandmlmasma: buna bagh olarak da "orgiit yaplsmm
yeniden olusturulmasma'tna kadar turn sureclere yonelik olabilecektir.



290

DEGi~iM RUZGARLARININ iLK EsiNTiLERi

a) Sorgulama Slued

1990'h yillar ingiliz toplumunda kokten islevsel ve yaprlan
degisimlerin yasandigi bir donernin baslangicrdrr. Sozkonusu degisimler

toplumun turn kurumlannm verimlilik, etkililik ve kalite olc;iltleri

acismdan sorgulanmasi ile baslarmsur. Cunku, ozellikle kamu sektorunde
parasal kaynaklar, farkh nedenlerle hizla darahp ve frlke ekonomisi biryiik

boyutlarda kuciilurken toplumsal beklentiler duragan kalmamis: tersine
buyuk bir hizla cesitlerierek artrrusur (2). Bu ise yeni ve daha buyuk
kaynaklann bulunmasiru, bulunamazsa yaratilmasim gerektirrnistir. Bu

arada ekonominin, islevini tamamlarms ve ise yararhgi kalmayan
kururnlara ya§am sansi tarnyarak bunlan daha fazla suunda tasimasma

olanak kalmadigi anlasrlrrusnr.

Sozkonusu sorgulama sirasinda;
• Kurumlann kamu kaynaklarrru kullanma ve yeni kaynaklar

yaratma becerileri karsrlastrrrlrrustrr. Bulgular kurumlann
verimlilik durumlarrru ortaya koymustur.

• Kurumlann tuketime sundugu urune toplumda talep olup
olmadigi belirlenrnistir. Buradan elde edilen veriler arz ve talep
arasiridaki dengeyi; bu da kurumlann etkililik diizeyini

belgelernistir.

• Kurumlarm kamu kaynaklanndan aldrklari pay ile tophunsal
beklentilerde sagladiklan doyum karsilasurilarak ulasuklan kalite

dfizeyi netlestirilmistir.

Sorgulama sonucunda ise;
• kaynak iiretemedigi gibi sadece tuketici konumda kaldigr icin

verimsiz;
• uruniine talep kalmamasi nedeniyle islevsiz kaldiklari icin etkisiz;
• kamu kaynaklanndan aldiklari pay karsrhgrnda doyum

saglayamadrgi icin kalitesiz o ldugu anlasi lan kurumlar

belirlenmistir.

2 M. Barkan. "Ingiliz Acik Universitesinde Yapisal Degi~iklikler ve Acikogretim
Icin Dusundurdukleri". Kurgu 10. Eskisehir: Anadolu Universitesi Iletisim
Bilimleri Fakultesi Yayiru, s.237-259.
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Bu kurumlann urun, uretim siirecleri ve pazardaki durumlari analiz
edilmistir. Bunlar arasmda yapi ve islevleri acisindan verimlilik ve kalite
sorunu oldugu belirlenen; bununla birlikte etkili ve ise yaI'aI' hale

getirilebilecek durumda oldugu belirlenenlerde degisim programlari
uygulanmaya baslamisur. Bununla birlikte, varolus nedenleri tumu ile
ortadan kalkng, icin etkisiz ve bu yiizden degisime hicbir bicimde ayak

uyduramayan; buna bagh olarak da surecin hedeflerine ulasmasma engel
olusturan tum kurumlar hizla giderilmeye cahsrlrmstir.

Oniversiteler analiz cahsmalanrnn hedefi olan kurumlann basmda
gelmektedir. Analiz sonucunda, fmiversi telerin verimlilik ve kalite
sonmlannm oldugu; etkililik duzeylerinin ise buna bagh olarak dusuk

goriildiigu anlasilmisur.

Bu kurumlar acismdan sorunun kaynagi, imiversitenin bilinen iki

temel islevi arasmda gereken dengenin artik olmamasidir. Oniversitenin
"arasurma" ve "yiiksekogretim" olarak bilinen bu iki temel islevi arasmdaki

denge arastrrrna lehine ve gormezlikten gelinemeyecek olcude
bozulmustur. Ozimde arastirrna, yiiksekogretim amacma ulasmak icin bir
aractn. Bununla birlikte, ingiliz Oniversiteleri'nde arasnrrna arac
ohnaktan cikrrus, amac haline donusmustur. Bu durum, arasurmalarm

ogretime hizmet edebilirlik ozelliginin giderek zayiflamasi biciminde
yansrrmsur. Bu tur universiteler alanyazmda "arastirma fmiversitesi" olarak

tanimr.

ingiliz toplumunda yiiksekogretim gereksinmesinin giderek artmakta

oldugu bilinmesine karsm universitelerin, arasurrnaya agII'hk ve oncelik
verme israri nedeniyle ogretim beklentilerini karsilama amacim erteledigi,
ikinci plana ittigi hatta yer yer tumuyle inkar ettigi durumlarla
karsrlasrlrrustir. Bu durum "Oniversitelerin Enstitulesmesi Sorunu" olarak

tammlanmaktadrr (3).

Oxford ve Cambridge ekolu liderliginde yerlesen Ingiliz Universite
ge1ellegi ogretecek seyi olmayan universitenin islevsiz ve dolayisiyla etkisiz
olacagi ilkesine dayandmlrmsnr. Ogretecek §ey olarak tammlanan bilgi ise
arasnrarak bulunur. Bu nedenle finiversitenin, oncelikli ve agII'hkh olarak

3 D. Laurillard (1996). "Rethinking University Teaching; A Framework for The
Effective Use of Technology". Routledge Studies in Distance
Education. s.14-23.
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arasti r m ak zo r un lul ugu vurg u laru r (4). Ancak verimlilik
cozfimlemelerinden elde edilen sonuclar, bu ilkeye tanman onceligin,
uygulamada ogretim hedefini giderek "zorunlu olmadikca zaman, emek ve
para harcanmasi anlamsiz; zorunluluk duyuldugunda ise katlarulan bir
kiilfet" olarak anlasrldigiru belgelemektedir. Bu arada, akademik
onccliklerini deginilen gelenek ve ilkeye dayah olarak gerceklestiren
universitelerin toplumun beklentilerindeki degisimi kacirdiklarmi ya da
gormezden geldiklerini ileri surmek hatah olmayacaknr.

Burada soze edilen degi~im beklentisi, toplumun akademik
kurumlardan beklentilerindeki onceligi arasnrmadan ogretime kaydirmasi
olarak da tarurnlanahilir. Universite, bu degi~imi farkh nedenlerle
kavramak ve benimsemekte geciktigi icin, degisimle gelen yeni duruma
ayak uydurrnayi saglayamaml~tlr. Boylece universite, toplumda
yuksekogretim beklentilerine dayah talebi karsilayamadigr icin umutsuzluk,
hayal krrrkhgi ve kirgrnhk yaratrrusur. Bu sonuc, ingiliz universitelerini,
toplum icin geregi ve bu nedenle de etkililigi yogun olarak sorgulanan bir
kurum kirnligine kavusturmustur. Bu durumdan duyulan rahatsizhk,
cehaletin ingiliz toplumunun temellerini sarsacak bir tehdit unsuru
olusturrnaya baslamasi, yaygmlasan siddet olaylan ve hizla yukselen
koktenci egilim ornek gosterilerek belgelenmektedir.

Bu gelismelerin nedeni arastmldigmda iki ipucu yine imiversitede
bulusmaktadir. Bunlardan birincisi; imiversite arasnrma ve yiiksekogretirn
icin dengeli bicimde kullamlmak iizere aynlan kaynaklann hemen hemen
tarnarmru arastrrrna icin harcamaktadir. Yiiksekogretim icin aynlan
kaynaklann yetersiz kalmasirun nedeni budur. Yiiksekogretirn talebi hizla
ve cesitlenerek artmakta; buna karsm universitede ogrenim goren ogrenci
saYlsl artmamaktadir. Bu yonuyle sorun, kantite (sayisal) ya da fizik kapsite
yetersizligi olarak goriilebilmektedir. Ancak, kantite sorunu beraberinde
kalite sonmunu da getirmi~tir. Universitenin oncelik ve aglfhk verdigi

arasurmalann sorun cozmeyi hedefleyemeyecek olcude ayrmnya yonelmesi
ve bunlardan elde edilen bulgulann ogretim icerigine aktanlamamasmi
dogurrnustur.

Sorgulama derinlestirildiginde sorunun sadece verimlilik ve kalite
ile si m rIr kalrnadrgi , yuksekogretirn programlarrrun oneml i bir
boliimiini"m mezuniyet sonrasmda ise yararnadigi ortaya cikmistir. Bu ise

4 J. S. Daniel (1994). Mega-Universities and Knowledge Media. Open and
Distance Learning Series, Kogan Page.
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diger iki soruna ek olarak etkililik sorununun da giindemin bas kosesinde
yer aldiguu gostermektedir. Sir Dearing, raporunda " ingiliz yuksekogretim
programlannm giincel sorunlara <;oziim getirme becerisinin smirhhgi "m
belirtirken dayandigr gerekce budur (5).

b) Analiz Sonuclarr ve Oniversitenin Yeniden Tammlanmasi

Analiz cahsmalarmm da gosterdigi iizere ingiliz yuksekogretirn
sisteminde verimlilik, etkililik ve kalite acismdan belirgin sorunlarm
oldugu aciktir. Arulan raporun bu sorunlan asmak icin belirledigi
hedefler ana hatlanyla ~oyle maddelestirilebilir:

• Oniversitenin, toplumun beklentilerindeki degisime duyarh
olmasi bir zorunluluktur.

• Oniversiteden beklentiler degismistir. Bunun icin "arasurma,
amac olmaktan cikip ogretim amacma hizmet eden arac"
konumuna getirilmelidir.

• Oniversite "arasurma universitesi" ve "ogretim universitesi" olmak
uzere iki tur gorev yapmah; ogretim universiteleri ile arasnrma
universite sayilan arasmdaki oran toplumun beklentileri dikkate
ahnarak belirlenmelidir.

• Universitenin karsrlayamadigi icin kendinden uzaklastirdigr talebi
yeniden kiskirtmasi, yaygmlasurmasi ve karsilamasi zorunludur.

• Arasurrna, ogretim gereksinmelerini belirlemeye ve bunu
karsilayacak bilgi ve becerileri bulmaya, yoksa uretmeye yonelik
olmalidir,

• Yiiksekogretim programlan cesitlenmeli, kazandirrlan yeterlik
diizeyi yiikselme1idir.

• Oniversitenin kamu butcesinden aldrgr pay ve ulke
ekonornisindeki yiikii asamah olarak azalmah; gereken kaynaklar
bu kururnlar uretilmelidir.

Genel hatlanyla tammlanan bu hedeflere ulasrlmasi icin almrnasi
ivedi onlemlerin basinda universitenin yeniden tammlanrnasi gelir. Yeni
tamma temel olan anlayism dayandigi ilkeler ise kisaca su bashklar altmda
toparlanabilir:

5 Sir R. Dearing(23 july 1994). The National Committee of Inquiry ino Higher
Education In the Learning Society (summary report): UK.
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• "Yiiksekogretim" hizmet sektorfinun onemli bir pazarrdir. Bu

pazann boyutlan ulusal sirurlan asarak uluslararasma tasabilir.
• Bu pazarda dolasim ve paylasirm saglanan iiriin "akadernik

birikimler"dir.

• Verilen hizmet tlirii "ogretim" ve "ogrenim" olarak tammlamr.
• Ogrenci bu pazarda, doyumu onkosul olan "miisteri'tdir.
• Bu pazarda varolan paylanm koruma ve olanaklan cercevesinde

genisletme cabasi gosteren kurumun adi "universite'tdir.
• Oniversiteler bu pazardaki paylanm gerek korumak gerek

artirmak icin birbirleri ile "rekabet ederler".

• Yiiksekogretim pazannda ya~am siirdfirmek icin yapilacak pazar
arasurrnasmm adi "gereksinim analizi"dir.

• "Rehberlik" ve "akadernik darusmanhk" miisteri doyumunda
halkla iliskiler olanagi saglar. Bu iki etkinligin pazarlama amacryla
kullarulmasi da mumkundur.

• Talep kiskirtmak ya da yorrleridirmede geli~kin pazarlama
olanaklanndan yararlamlabilir.

• "Olcme ve degerlendirme" hizmetin, urunun, iiretim siirecinin ve
tuketicinin ulastigi verimlilik, etkililik ve kalite duzeyini belgeleyen
en onemli performans gostergesidir.

c) Degi§im Rlizgarlan Hizlanmaya Bashyor

ingiliz iiniversitesinde deginilen anlayis ve ilkelere dayah olarak

esmeye baslayan degi~im ruzgarlarma geleneksel ya da smifta ogretim
yapan kurumlann direnci siddetli olmustur. Bu direnc halen sfirrnektedir.

Bununla birlikte iAO egitim yaplsmm temelinde yeralan uzaktan
ogretim yonternirrin sagladlgl olanaklan da ussal degerlendirerek belirtilen
a nlayrs ve ilkelerin parametrelerini kisa surede kavrayip yaplsllla
uyariayarak degisim diizganm yakalamayi basarmistrr.

ilk ve en temel degisim pazar arasnrrnalarma ve bunun uzanusmda
da gereksinim analizlerine verilen oncelik ve aglrhk olmustur.

Sir John Daniel'in rektorliige atanrnasi sonrasmda bu siirec hizh ve
yogun bicimde baslarmsur. Bu cahsmalar iAO'de Egitim Teknolojisi
Enstitusu (Institute of Educational Technology-lET) bfinyesinde yeralan
Haikla Iliskiler Birimi'nin gorev tanirm icinde yer alrmsur. Bu birimdeki
kadro olanaklan gerrisletilmis, teknoloji altyapisi bilgisayar yogun hale
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getirilmistir. Bugiin iAU'nin sahip oldugu veri tabani olanaklarirnn iilke
genelindeki en iyi teknolojiye sahip oldugu bilinmektedir. Hi biriminin
yapugi ulusal ve uluslararasi duzeydeki pazar arasnrmalari sonucunda
talep ve musteri tammlari enstitu ve universitenin diger birimlerinde
cahsan uzmanlardan bir kismmin bile geregini kavrayamadigi ayrmtiya
inmektedir.

Bu bilgi altyapisi sayesinde universite, sayilari 250.000' e varan
ogrencileri ile "bireysel iletisim bagr" kurabilmektedir. Hi birimi sadece
Milton Keynes merkezinde hizmet vermemekte; aym hizmeti 13 Bolgesel
Cahsma Merkezi'nde (Study Centers) de verebilmektedir. Merkez ve tasra
orgiitleri arasmda internet dismda tumu ile kuruma ozel veri dolasirm
amach internet baglanusi bulunmaktadir.

Hi biriminin gerceklestirdigi pazar arastirrnalarr sayesinde iAU
ogretim talebinin kitlesel ozelligini yitirdigini; buna karsm talebin
bireysellik ozelliginin on plana cikugrrn diger universitelerden once
kavrama olanagi bulmustur. Bu veri ona ogretim tasarrrm stratejileri
yanmda teknoloji yatmm politikalariru da bireysel ogre tim hedeflerine
yoneltme olanagi vermistir.

d) "Uzaktan Ogretim"den "Acik Ogrenim"e Dogru

Pazar arasnrrnasi ve gereksinim analizleri sonucunda bir baska veri
de uzaktan ogretim yaklasimmm artik gercek talebi karsrlamadigrru
gostermi§tir. Bunda kuskusuz kitlesel talebin bireysele yonelmesinin paYI
vardir. Bununla birlikte, bir baska veri yeni yaklasimm i<;:eriginin gercekci
desenlenmesinde ek bir yarar saglarrustir. Buna gore potansiyel
yuksekogretirn ogrencisi iAU'yi geleneksel universiteye tercih etmeye
hazirdir: ancak, iAU'de hizmet kalitesi digerlerindcn daha iyi olmalidir.

Bu veri iAU'de uzaktan ogretim yaklasirmnm devrim niteliginde
degisimlerle yepyeni bir kimlik kazanmasma neden olmustur. Ciiriku, bu
noktaya kadar iAU ogrencisinin "farkh olanaksizhklar nedeniyle geleneksel
iiniversitelerde yuksekogretim olanagi bulamadigr icin ve caresizlik
nedeniyle iAO'ye yoneldigi" anlayisi egemendi. Bu acidan, iAO kendisini
bir tiir "ikinci secenek iiniversitesi" olarak gormii§tiir. Bu egemen anlayis
d ogrultusunda tum strateji ve politikalar iAO'nin, geleneksel
universitelerle rekabet etmek zorunlulugu bir yana boyle bir olanagr

olmadigi goru§i'me dayah olarak geli§tirilmi§tir.
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Bununla birlikte, giderek yogunlasan ve yaygmlasan bireysel ogrenim
gereksinimi karsismda geleneksel iiniversitenin sagladlgl olanaklar
ogrenciler icin cekiciligini yitirrnistir. Bu durumda, "birey" olarak
tammlanan ogrenciyi zaman ve fizik mekan srmrlamalarmdan kurtaran
yuksekogrenim seceneginin cekicilik kazanacagi acikur. iAU varolan ve
"kitlesel ogrenciye ortak bilgi seceneklerinin sunumuna yorrelik"
stratejilerini "bireysel ogrenciye ozgiin bilgi sec;:eneklerinin sunumuna
yonelik" hale getirerek geleneksel universiteylc rekabet edebilmistir. Bu
yeni yonelimin tamrm "acik ogrenim" olarak yapilmaktadir.

e) Apk Universite Oxbridge'le Rekabet Ediyor(*)

Bununla birlikte, sozkonusu analiz bulgusu egemen anlayisin
sorgulanmasi sonucunu dogurmustur. Bunun sonucunda, iAU yine pazar
arastirmalarrrun sagladlgl verilerden yararlanarak hizmet kalitesi ve
ogretim olanaklanndan etkili yararlanabildigi durumda geleneksel
universitelerin sundugu kaliteyi tutturabilmistir.

Ancak, bu durumda geleneksel iiniversitelerle rekabet etmek
zorunda kalacagi anlasilmisur. Bu ise yeni bir kurumsal hedeftir. Bu
durumda sundugu hizmetin, kalite, etkililik ve verimlilik degerleririin
geleneksel universite ile en az esdegerde olmasi gerekmektedir.

1990'da tammlanan hedef geleneksel universitelerin ulastig; hizmet
kalitesine ulasmakn. Bununla birlikte, 1996-2005 yillarma yonelik olarak
h azrrlanan "Degi~im Plam" crtarun yiikseldigini, yeni strateji ve
politikalann geleneksel universitelerden daha kaliteli hizmet sunmak
oldugunu belirtmektedir (6).

iAU programlannda ic;:engm etkili sunumu, ogretim
malzemelerinin teknik dfizeyi, yararlamlan bilgi kaynaklarmm karutlanrms
yeterlikleri vb. olc;:iitler acismdan diger universitelerle esdegerde hizmet
verebiliyordu. Bununla birlikte oxbridge ekolimiin, ogrencilerine sagladlgl
yuzyuze ogretim kalitesi ile iAU'den ustim oldugu gorii~ii yaygmdi.
iAU'nin ulastigi kitlenin sayica biiyiikliigii geleneksel iiniversitelerin lehine
olan bu farkl yaratryordu. Yine pazar arasnrmalannm sagladlgl verilerden

* "Oxbridge" ingiltere'de Oxford ve Cambridge ekoliinde, cogunlukla
arasurmaya aglrhk veren yiiksekogretim modeline verilen kisalulmis addir.

6 Sir R. Dearing (1995). Plans for Change: 1996-2005. The Universities
Strategic and Development Plans, The Open University, Planning Division.



297

yararlanarak sonmu <;ozmek icin alman stratejik kararlar bu noktada da
dezavantajlann avantaja donii§tiiriilebilecegini gostermektedir.

Burada tammlanan hedefler sunlardir:

• Yiizyiize egitim ortam ve olanaklan siruf saYlsl artrrrlarak
<;ogalulacak,

• Smiflarda ogrenim goren ogrenci sayi lari geleneksel
iiniversitelerin ortalamasmm altma indirilecek,

• Boylece ogrenci basma ogretim iiyesiyle etkilesim oram diger
iiniversitelerde ulasilan ortalamaya gore yiikseltilecek,

• Smiflar ge liskin teknolojilerle don atrlarak geleneksel
fmiversitelerde olmayan bu olanak iAU smiflarmda yeralacak,

• Siruflara ulasim ogrenci icin diger iiniversitelerdekinden daha
kolay olacak.

f) Programlarm Ce~itlendirilmesi

Bilindigi uzere iAU'nin programlanndan yararlanmak icin herhangi
bir girls smavi almak gerekmemektedir. Oysa geleneksel iiniversitede
ogrenim gorebilmek icin giris smavmda basarih olmak onkosuldur.
Bunun ilk nedeni, eski bicimiyle "uzaktan ogretim" yeni tanimiyla "acik
ogrenim" modelinin ogrenci kapasitesitesini geleneksel iiniversiteye gore
yiiksek tutabilmesidir. Bunun yamnda, bu <;agda§ egitim seceneginin
varolus gerekcesi olan "yiiksek kanhm" ilkesi geregi "eleyici uygulamalar"
giindemden crkrmsnr. Ortaogrenimi basarrms tiim BirIesik Krallrk
vatandaslan iAU'nin ogrencisi olmaya hak kazarnrlar.

Kayit icin iistlenecekleri yiikiimliiliikler, kaydolacaklan egitim
programma karar vermek, rehber ve darusmanlar gozetiminde basrvuru
formlanm doldurmak, kayit iicretini odemek, egitim katki paYI taksitlerini
odemeyi taahhiit etmektir.

iAU'den yararlanmaya karar veren adaylar gerek Milton Keynes'deki
merkez kampiisde gerek degi§ik yerlesim birimlerindeki calisma
merkezlerinde bulunan rehberlik ve damsma merkezlerine basvurarak
rehberlik destegi alabilmektedirler.

Biraraya getirildiginde onlisans programllllll icerigini olusturan
kurslar ogrencilerin tercihi dikkate ahnarak kredili ya da kredisiz olarak
verilebilmektedir. Bu programlan icerik yaplsl acismdan hizrnetici egitim
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ya da yetistirim programma benzetmek mumkimdfrr. Bunlara "sertifika

programIan " denmektedir. Bununla birlikte, ogrencilerin program hedefi
olan belgeyi alabilmek icin smav ve proje cahsmalarmdan olusan bir dizi

bitirme )'likiimhihigiinlm geregini yerine getirmesi gerekir. Sertifikayi
almak zorunlu degildir.

Onlisans programIan ise bir dizi sertifika program1 biraraya
getirilerek olusturulur. Ogrenciler, farkh sertifika programlarirn farkh
zamanlarda alarak onlisans programml bir akademik yildan daha uzun bir

surede tamamlayabilirler. Ya da prograuIln butunumi bir akademik yilda
alarak o nl isaris egitimini tamamlayabilir. Onlisans d iplomasi
almrnayacaksa programda yeralan bir dizi akademik yiiki'lluliHiigii
ustlenme zorunlugu kalmaz.

Onlisans diplornasi alabilmek rem sertifika almak; lisansa devam

edebilmek icin ise o n.lisans diplornasi zorunludur. Bunun icin ek

yiikumluliiklerin geregi yerine getirilir.

iAU lisans sonrasmda Ylikseklisans ve doktora cahsmalarirn da yine

acik ogrenim yontemiyle vermektedir.

g) Giderlerin Azaltrlmasi

iAU'nin turn uygulama stratejileri, giderlerin azaltilrnasi kadar gelir

kaynaklarrrun c;ogaltI1masll1a yorielik olarak geli§til'ilir. Sozii edilen
"degisim plam: 1996-2005"de de belirtildigi gibi ge1ecek donemde ge1ir ve
kaynaklariru artirma hedefine yonelik olarak;

• pazarlama yatmrnlanna luz ve yogunluk kazandmlacak;
• teknoloji yaunrnlan arnrrlacak:
• is ve gorev analizleri yapilarak yeni is ve gorev tanunlan

geli§tirilecek;
• kariyer planlamasi ilkeleri po litik kurumsal hcdefler ternel

almarak tekrar tarumlanacak:
• nesnel performans degerlerne olcek ve olcutleri geli§tirilerek

uygulanacak;
• yeterlikleri acrsmdan ise uygunsuzlugu ya da pcrformans

dii§iikillgii g()riilenlere h izrn etici cgitim olanaklanndan

yararlanarak uyumlasurrna (oryantasyon) olanagi saglanacak;
• uyum saglayamayan calisanlar icin erken cmeklilik cekici hale

gctirilcccktir.
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h) Devletin Aradan Cikartrlmasr

1990'a kadar gec;;en sure icinde iAU, Anadolu Universitesi
AC;;lkogretim Fakultesi tnin bugiine kadar uvguladrgr gibi devletin

tammladigi gereksinimlere yonelik kitlesel egitim yapan bir yuksekogretim
kurumu kimligirie sahip olmustur. Bu nedenle devlet, iAU'nin hem

kaynagi hem de tuketicisi olmustur. Bu durumu "devlet iAO'nin varolus
nedenidir!" biciminde de anlatmak olasidir, Bu durum iAO'yi, kiicuk bir

abaruyla, bir nil' devlet dairesi haline getirerek verimlilik, etkililik ve kalite
olcutlerini gozetmek zorunlugunu duymadan uretim yapan hantal bir
kurulusa donustfirmustur.

Boylece, iAO herhangi bir kurumla rekabet hedefi olmayan, bu
nedenle yaraucihk ve yenilikci araYI~ enerjisi zayif, hedeflerine bagh olarak
hareket giicii smirh, uretme glidlisii diisiik bir kurum niteligi kazanmisur.
Geregin iizerinde i~giicii nedeniyle iAO tukettigini karsilayamaz hale
gelmi~tir. Bu durum surec icinde islevsizlesmeyi de beraberinde

getirmi~tir.

1990'dan baslayarak, ozellestirme politikalanmn bir uzannsi geregi
iiniversitenin kamu giderleri icindcki paymm asamah azaltrlmasma

baslanrmsur. Bunun icin devlet, imiversitelere butce dismdan kaynak
iiretme o lanaklarrru yaratml~; bazen de olusturdugu destekleme
programlanyla onayak olrnustur.

iAO "proje temelinde cahsma'' bicimine en cabuk uyum saglayan
yuksekogretim kurumlanndan biri olmustur. Boylece iAO talebi temsil
eder konumdaki devletle, talep adma dolayh etkilesime girmek yerine;

"araci" konumdaki devleti devreden cikartarak talebin dogrudan kendisi
ile e tkilesi me girme olanagi bulmustur. Bunun icin yogun pazar

arasnrmalan yapmak zorunda kalmisur. Bu arasurrnalar, iAO geleneginde
olmayan; orgutsel yapmm yatkm ve kadronun deneyim sahibi olmadigi
etkinliklerdir. Bununla birlikte, orgut yaplsml harekete gec;;irerek hantal ve
sadece kaynak tuketen gorlmiimiinii; uretken, verimli ve etkili goriiniime

donusturmustur.

AOF'NDE DEGiSiM VE YENiDEN YAPILANMA GEREGi

1980'li yillarm basmda AOF universite kapilarmda yiiksekogrenim
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olanagrna kavusamayan biiyiik bir ogrenci kitlesi icin ciddi bir umut kapisi
olrnustu, Halbuki oncesinde ya~anml~, basarisrz oldugu icin cesitli
maduriyetlere neden olrnus YAYKUR ve Mektupla Yiiksek Ogretim
uygulamalan kamuoyunun hafizasinda henuz tazeligini yitirmemisti. Ek
olarak akademisyenler AOF modeli hakkmdaki olumsuz gorii~lerini turn
kitle iletisim araclari ile kamuoyuna yogun bir bicimde yayiyordu. Buna
karsm AOF'nin ilk adimda ac;:ugl kapasite yogun talep fizerine yaklayik
% 100 oranmda artmlmak zorunda kalrrusu.

Bu donemde yiiksekogretim diizeyinde acilan iktisat ve i~ Idaresi
programmm kapasitesi smrrIrydr. Bununla birlikte talep kitlesel
niteliklerini koruyordu. Bu yiizden uzaktan ogretim ilkelerine gore

tasarimlanrms olan program ile talep uyum saglarmslardir.

Bununla birlikte, surec icinde kitlesel talep doyum noktasma
ulasmisur. Ozellikle 1990'lann ikinci yansmda acikca goriildiigii uzere
"basvuru ve kayit" ile belirlenen talep genisletilen kapasitenin once %40
50'sine son iki yilda da %25'ine inrnistir. Bireyse1 talep oncelik ve aglrhk
kazanrnaktadir. Diger bir anlatimla, AOF ogrencilerinin ortak bilgi
paketlerine ve cok sayida ogrencinin gereksinmelerini karsrlayabilen
programlara yonelen beklentileri artik yok denecek kadar azdir. Bu talep

yerini digerleri ile ortak bilgi saYIsI giderek azalan; farkh bilgileri iceren:
taleplerin doyurulmasmi hedefleyen "ogrenim programi" beklentisine

birakrmsnr.

AOF, varolan uretim bicimi, hizmet ilkeleri ve orgutsel yapisiyla
henuz bu yeni beklentiyi karsilamaya yonelmedigi izlenimini vermektedir.

AOF'NDE NELER YAPILMALI?

1- Devlet i§, Proje ve Gelir Kaynagl Olmaktan Crkartrlmahdir

AOF kuruldugu giinden bu yana bir ya da iki ornegin dismda surekli
olarak devletin yaratugi projeler iizerinde cahsmisur. Yuksekogretim
diizeyinde Iktisat ve i~ Idaresi Lisans Programlan (Dort yillik) , Egitim
Lisans Tamamlama (+ iki yilhk) , Egitim Onlisans (iki yilhk) Sag~lk

Persone1i ve Hemsirelik Onlisans (iki yilhk) vb., devletin belirledigi
gereksinmeyi karsrlayan AOF projeleridir. Bu dururn pazarda hizmetin
tiiketicisi ve iireticinin yiizyiize gelmesini engellemektedir. Bu ise
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programlann etkililik, verimlilik ve kalitesini olumsuz yonde
etkilemektedir.

Bu noktada devlet, hizmetin gercek tuketicisi karsismda ureticinin;
ogrenci karsismda fakultenin ternsilciligini ustlenmektedir. Acikcasi egitim
gereksinme ve programl ogrenciye dayaulmaktadir. Bunun sonucunda

ogrenci sunulan hizmete gerek duydugunun gercekten bilincine varmadan
ogrenci olmakta; oz luk iyilestirmelerlriden (derece, kadem vb.)

giidiilenecegi varsayilarak programlara kaydedilmektedir.

Devlet, AOF karsismda da ogrenciyi temsil etmektedir. Bu ise,
herhangi bir gereksinim analizi ya da pazar arastrrrnasma dayanmayan;
o ldugu varsayi lan gereksinmeyi fakirlteye yansrtm a sonucunu
dogurmaktadlr. Bu durumda fakulteriin, gerc,:egi yansitmayan ve hatah
verilere dayah tasarim surecleri gerceklestirmesi kacirulmazdrr. Sozkonusu

hatamn uygul: ma sonucunda doyumsuzluk yaratarak tepkilere yol ac,:tlgl
bilinmektedir. Bu durumun en belirgin gostergesi ara ve yi l sonu

smavlanndaki basari ortalamasmm dli§uk olmasi ve kopya girisimlerinin

saylca yuksek, yaygm ve yogun olarak goriilmesiyle belgelenebilir.

Sorunun giderilmesi icin, proje ve talep devlet tarafmdan belirlenip
AOF'ne yansinlsa bile AOF'nin gereksinim analizlerini yapmasl gereklidir.
Bu uygulama, hedef kitleyi olusturan ogrencilerin bireysel ilgi ve
beklentilerinin yogunla§tlgl alanlan belirleyerek programlann icerik

yaprlanduma cabalarmm gercekci temeller uzeririe oturtulmasiru
saglayacaktlr. Bu veriler, aynca, hizmetin sunus bicirni icerisinde medya
tasarirnmm da beklentileri karsilayacak stratejiler iizerine oturtulmasmi

kolaylasnracaknr.

2- Kapsamh Pazar Analizi Yaprlmalrdir

AOF, aglrhkh olarak gozlemlere ve sezinlemelere dayah olarak
belirlenen talep hareketliliklerini somut verilere donustererek urfin
nitelikleri ile uretim ve sunum bicimlerini bu verilere gore tasanmlar hale
getirmelidir. Bunun icin, tutum ol<;:umlerini de iceren ve duzenli
arahklarla uygulanan kapsamh pazar arasurmalarrna gereken oriemi
vermelidir. Bu verilerin sayisal analizleri AOF'nin pazar icindek i
konumunu, talebin gecirdigi icerik ve bicim degi§ikleri ile bunun toplam
kirtle icindeki boyutunu gozler online serecektir. Bu veriler AOF ve
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urriversite yonetimine, gelecek vizyonlarmi somut verilere dayanarak yapma
olanagi saglayacaknr.

Bu arasurrnalarm ulusal pazar ya da yurticinde oldugu kadar
uluslararasi pazarlara da yonelmesi pazarlama strateji ve politikalann
gerc;ekc;iligi kadar fakiiltenin parasal girdi olanaklanrun sayisal ifadesini de

kolaylasuracaknr.

Bu arastarrnalarm verimlilik, etkililik ve kalite olcumleri amacma

yorielik olarak, urunun hizmete sunulmasmdan sonra da yinelenmesi
geregi aciknr.

3- Pazarlama AOF Icin Bir Zorunluluk Olmahdir

Devletin onayak oldugu projelerin AOF'nin hizmetlerinin sunum ve

geli~tiriminde sahip oldugu islev ve buna bagh onerni yadsmamaz.
Bununla birlikte, 1990'larlll sonunda gelinen asarnada, devlet projelerinin

fakulteye getirisinin sirurhhgi da arasurrldrgrnda acikhk kazanan bir
gen;:ektir. Dahasi, devletten proje beklentisinin fakultenin uretken ve
yarauci dinamiklerini hareketsiz kilarak islevsizlesmeye neden oldugu bir
gerc;ektir. Fakultenin bugiine kadar surdurdugu hizmet uretim cabasi
surccinde uzman kadrolarrrn uretrnis, bilgi ve deneyim birikimlerini
yetkinlestirmis, parasal ve teknolojik altyapismi zenginlestirrnis oldugu
tartisrlmaycak durumdadir. AC)F kendi ayaklan uzerinde durabilecek ve
au li m g erceklesfirebi lecek yeterliklere sahip oldugu goriiniimiinii
vermektedir,

Bu dururn, bundan sonra hicbir zaman, devletten proje alrnamasi
gcrektigi biciminde algrlanmamahdrr. Anlatilmak istenen AOF'nin devlet

projeleriyle yetinmernesi gerektigidir.

AOF kendi bunyesinde ve universitenin uzrnan birirnlerinde varolan
dinamikleri harekete yorielterek bugun sahip oldugu olanaklardan

fazlasma sahip olacag: izlenimini yansrtmaktadir. Bunun icin , hedefledigi
pazan iyi tammlamasi ve talebi dogru secilmis icerik ve sunus bicimleri ile
karsilayabilecek iiretim sureclerini baslatmasi yeterli olabilecektir. Bunun

sonrasmda ise iuillliin pazara etkili tam tim olanaklan ise kosularak
sunulrnasi gelmektedir. Varolan talebin saptamp doyurulrnasi kadar
talebin k askir ul masi da temel stratejik hedeflerden biri olmak
durumundadir. Bunun icin gereginde hizmetlerin reklami yapilabilecegi
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gibi halkla iliskilerin "rehberlik ve danismanhk" avantajlarmdan da
yararlanilmasi bir zorunluluk olarak gori"mmektedir.

Uluslararasi pazarlar fakiiltenin ilgi odaklanndan bid olmak
durumundadrr. iAU'nin Orta Asya Turk Cumhuriyetleri'ride, ust duzeyde
gizlilik ozelligine sahip sekiz ayn pazar arastirmasi cahsmasmi baslatrrns
ve surdfirmekte oldugu unutulmamahdrr. Bununla birlikte, sozkonusu
pazarlann gerek cografya gerek kulturel acrdan Turkiye'ye yakmhg;
uzerinde ozen ve dikkatle durulmasi gereken bir ger<;ektir.

4- Bireysel Talebin Doyurulmasr Temel Hizmet Stratejisi
Olmalrdrr

Pazar arasnrrna ve analizi bireysel ve kitlesel talebin yonelimlerini
ortaya cikaracagmdan talebin farkhlasarak yorieldigi bilgi ve beceriler ile
ortaklasan talebin yogunla§tlgl alanlan belirlemek kolaylasacaknr.
Boylece, program iceriklerinin tasanmlama, ge1i§tirim ve uygulamasmda
bireysel ve digerlerinden farkh; icerik yapilanyla kitlese1 ve digerleriyle
ortak program dengesi somut sayisal verilere dayandrrrlabilecektir.
Sozkonusu denge ve oranlar hizmetin verilisi surecinde ise kosulacak
teknolojilerin kitlesel ya da bireysel iletisime yatkmhklari acismdan da
gozetilmelidir.

5- AOF Hizmeti ~e§itlendirilmelidir

Yi"lksekogretim kadar diger egitim alanlannda da talebin kantite ve
kalite acismdan doyurulmadrgi acrktrr, Bu arada egitim beklentisi hizla
yogunla§maktadlr. Bu acidan AOF'nin 6grenci sayismm en az i"l<; kat daha
artacagi kestirilebilmektedir. Bu sayilara ulastrgrnda AOF'nin pazar
icindeki pay ve hacminin de baglannh olarak artmasi kacimlmazdrr. Bu
sayisal artis doyumu da gficlestirecektir.

Bunun icin AOF programlannda;

• hizmet turi"l olarak,
• egitim diizeyleri olarak,
• alan ya da konular dikkate almarak,
• saglayacagi kazarumlar belirlenerek gitmesi bir zorunluluktur.
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Hizmet tiirii olarak egitim "AOF temelli" ya da "AOF" destekli"
olarak iki tiirde verilebilir. AOF temelli uygulamalarda hizmet kitlesel
uzaktan ogretim ya da acik ogrenim yonternine uygun olarak verilebilir.
Diger bir anlanmla, bu modelde "orgun egitim" sozkonusu degildir.
Bununla birlikte, AOF destekli uygulamalarda orgim egitim temeldir.
Ancak, egitimin kalite, verimlilik ve etkililigini arnrrnak icin uzaktan
ogretim ya da a<;:lkogretim yonternlerinden destek saglamr.

AOF sadece yiiksekogretimde lisans, onlisans ve lisans tamamlama
duzeylerinde degil: temel egitim , orta ogretim, hizmetici egitim,
yetistirim, yaygm ogretim, lisansiistu egitim diizeylerinde de hizmet
verebilir. MEB'nm "Acik Ogretim Lisesi" uygulamasi AOF'nin, alanaklan
varken girismedigi icin bos biraktigr pazar paymm kaybedilmesi olarak
degerlendirilmelidir.

AOF egitim hizmeti sundugu konu ve alanlar acismdan, az da olsa,
cesitlendirrne cabasi gostermi§tir. Sozkonusu duzey, konu ve alanlarda
ulasrlan birikim dikkate almdrgmda bundan farkh duzey, konu ve
alanlarda da yararlamlabilir. Degirrilen birikimin "icerik analizi"
yapildigmda bundan daha baska hangi projelerde yararlarulabilecegi
belirlenmelidir.

Icerik analizi verimlilik ilkesinin de geregidir. Ornek olarak
"Maternatik" ogrenimi AOF'nin biitiin programlannda icerilmis bir
konudur. Matematik kitaplan her program icin , hemen hemen aym
icerikte ancak farkh yazarlar tarafmdan, tekrar yazrlmisur. Bu kitaplar
yinelerek edite edilmis ve basilrmstir. Bu durum, proje giderlerini gereksiz
yere yukselterek verim kaybma neden olmaktadir. Oysa karsilrgr telif olarak
yazanna oderrmis yazrh birikimin icerik analizinin yaprldigmda,
hedeflenen ogrencinin diizey ve beklentileri dikkate ahnarak tasanm ve
editasyonun yinelenmesi yeterli olacaktir. Yazarlardan yeni yazrlmasi
gereken bolumler belirlendikce yararlarulmaktadir.

AOF'nin sundugu hizmet paketi icinde yllksekogretime yonelik turn
programlar surec sonunda Lisans-onlisans diplomasi veya sertifika almayi
zorunlu kilmaktadir. Bu zorunluluk AOF'nin sagladigi egitim hizmetinden
yararlanan kitleyi gereksiz yere smirlarken; fakultenin hizmet alarum da
kisrtlamaktadrr. AOF'nin diploma ve sertifika hizmetinin bir zorunluluk
olmaktan crkartilarak secenek haline donusturulmesi fakiiltenin hizmet
alarum genisletecegi gibi ogrenci saylSlm da aruracaktir.
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Fakiiltenin yayinladigi TV programlannm, kayith ogrenciler yamnda
toplumun degi§ik kesimleri tarafmdan da ilgi ile izlendigi hatrrlanmahdn.
Bu durum toplumun, ashnda, AOF'nin simrlamalarrrn asrms oldugunun
acik ve somut bir gostergesidir. Yapilacak §ey bu ilginin ek malzemelerle
desteklenerek ogrenmeye donusturulmesidir. Ogrencinin bu ek
hizmetlerden yararlanmak ve kazammlanm arnrmak icin yapacagi, kayit
yukumluluklerini yerine getirmekdir.

6- Programlara
Kiic;;iilmeli

Kayi t h Ogrenci Kitlesinin Boyutlan

Anadolu Universitesi Apkogretim Fakiiltesi yaklasik sayilari toplam
600.000 ile 800.000 arasmdaki kayith ogrencisi ile kitlesel uzaktan ogretim
yapan kurumlar arasmda bile asm biiyiikliikte bir "mega i"miversite"dir. Bu
sayi sal biiyiikliik benzersiz.liginden otiirii bir sorun olarak
degerlendirilebilir. Diger taraftan bu buyiikluk berzersizliginden oti"lrii bir
sorun olarak degerlendirilebilir. Diger taraftan bu biiyiikliik, egitime
gereksinim duyan gen<; niifus yogunlugu yiiksek bir topluma sahip
Tiirkiye'nin gercegidir ve avantaja donii§tiiriilmeye yatkmdir.

Bununla birlikte, sayilarm biiyiikhigii ile verimlilik ve etkilik ve kalite

arasmda terk orantih bir bagmti oldugu da aciknr. Ozellikle, yuzyuze
egitim talebinin yaygmlasrp yogunla§tlgl goz onune almdigmda program
basma dusen ogrenci saylsmm azalnlmasi bir zorunluluktur.

7- Program ic;;erik
Giincelle§tirilmelidir

ve Sunum Bic;;imleri Acr sm d an

AOF'nin akademik birikimi kinde dile getirilen program ve
malzeme islevini gormii§tiir. Etki giicii zayiflarms hatta yer yer yitirilmistir.
Bu savm birinci dayanagi, bircok programda aktanlan icerigin giincelligini
yitirrnis olmasma baglanabilir. Bununla birlikte, ogrencinin gereksindigi
halde icerikte bulunmadigi hayal kmkhgl yasadtgi yeni bilgilerin eksikligi
bir b as k a sorundur. Bu sorunlar program ic erikle rin in
yapilandirrlmasmda karsilasilan tasanm sorunlann gostermektedir.

Icerik tasanm yetersizliklerine ek bir baska sorun da medya
hatalanndan kaynaklanmaktadir. Bilindigi uzere, iletisim olanaklannm her
biri farkh bir etkiyi yaranr. Iletisim araclarmm sozii edilen farkh etkileri
onlann ozgiin islevleri olarak da tarnrnlarirnaktadrr. Farkh iletisim
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olanaklan farkh etki ozellikleri nedeniyle ogrenciye kazandmlmak istenen
yeterlik dikkate ahnarak secilir.

Ornek olarak; devinsel (bedensel) yeterliklerin kazandmlmasi icin
gorsel-i~itsel iletisim olanaklanna basvurrnanm bilimsel gerekceleri vardn.

Burada TV, video, CDROM yada CDI vb. teknolojilerden yararlanilabilir.
Kaz andni lacak yeterlik zihinsel oldugunda bilginin gonintiiden

yararlanmadan aktarirm bir taktikdir. Zihinsel yeterlikleri kazandirmaya
cahsirken hareketli goriintiiye basvurmak bir akademik taktik hatasi

o ldugu kadar amacrru n tersine etkide bulunarak ogrenmeyi
zorlastirabilecek bir verimlilik sorunu yaranr.

Bu hatalann giderilerek deginilen sorunlann onimun alinmasi icin

varolan programlann icerik ve medya analizleri yapilrnah: gereginde
yeniden tasarrmlanmahdir.

8- Yliksekogretim Programlarmda Giri§ Si n avi Onkosu l
Olmaktan Crkarrlmahdrr

Uzaktan ogretim ya da acik ogrenim modeline uygun olarak
yuksekogretim hizmeti veren universiteler arasmda giris smavi uygulayan

kurum artik kalmarmsur. Giris smavi, ilke ve islev acisindan uzaktan
ogre tim veya acik ogrenim fe1sefesine temelden aykm dusen, orgun
egitime ozgii bir uygulmadir. Mantigi adaylann baslangrc yeterliklerine

sahip olma durumunu smamaknr. Ama asil gerek<;e fizik kapasite
yetersizlerinden otiirll sistemin e1eyici olmak zorunda kalmasidir.

9- Ara ve Donem Sonu Smavlar istege Bagh Olmahdir

Smav, alinan egitimden yararlanarak dereceyle tammlanan duzeyi
belirlemek icin olcme ve degerlendirme aracidrr. Bununla ogrencinin,

program baslangrcinda belirlenen amaca ve hedeflenen yeterliklere ne
olcude Ula~tIgl belgelenir. Tum egitim uygulamahnnm bu turden bir

dereceyi hedeflemeyebilecegi: bu nedenle belgelenmesine gerek olmadrgi
bir gercektir.

Bu nirden egitim gereksinimlerine karsilak olarak ara ve donernsonu
smav zorunlululgu koymak hedef kitleyi srrnrlayacagi gibi giderleri
artirarak verimlilik sorununa neden olacaktir.
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lO-Hizmetin Uretim Sureclerlnde Universitenin Uzman
Birimlerinden Daha Verimli Biclmde Yararlamlmahdrr

AOF, Anadolu Universitesi'nin belirli bazi birimlerinden esgudumlu
yararlanma becerisini zaten sergilemektedir. Bilgisayar Arastirrna ve
Uygulama Merkezi (BAUM) ve Bilgisayar Destekli Egitim Merkezi (BDE) bu
birimlere verilebilecek orriekler arasmda yeralmaktadir. Bununla birlikte,
ozellikle icerigin yapilandmlmasi ve sunus kalitesinin artrnlmasma katki
saglayabilecegi bilinmesine karsm bugiine kadar AOF'ne destek veremeyen
birimlerin oldugu da acikur. Bunlar arasmda;

• kitaplarm gorsel etkisini ar urrnak rem grafik tasanm
birikimlerinden yararlarnlabilecek Giizel Sanatlar Fakiiltesi
Grafik Boliimii,

• hareketli goriintiiniin en etkili bicirnlerinde n biri olan
canlandirrna konusunda yetkinligini kamtlamis bir birim olan
Giizel Sanatlar Fakiiltesi Animasyon Bolumu,

• sergiledigi iiriinlerle karutladigi uzmanhk alanirun geregi olarak
programlann gereksinim analizi ve icerik analizlerinden
baslayarak icerigin yapilandirrlmasr konusunda ogretim ve medya
tasarirm ve editasyon alanmda damsmanlrk saglayabilecek
durumdaki Iletisim Bilimleri Fakiiltesi Egitim Iletislmi
ve Planlamasi Boliimii,

• gorsel isitsel malzeme yapimmda ETV'nin bugiine kadar nitelikli
insan kaynaguu saglamis ve darnsmanhk destegi saglayabilecek
uzrnan kadro ve birikimi ile Iletisirn Bilimleri Fakiiltesi
Sinema ve Televizyon Boliimii,

• pazar arasurrnalan ve pazarlama kadar reklam ve halkla iliskiler
uzrnanhgrru gerc;:ekle§tirdigi farkh projelerle sergilemis ileti,im
Bilimleri Fakiiltesi Iletisim Sanatlan Boliimii,

• ozel likle yazrh malzemelerin etkili iletisim yeterligini sayfa
tasarrrm ve basim teknolojileri alaru ndaki birikimleriyle
se rg i le m is iletillim Blimleri Fakiiltesi Bastm ve
Yayimcrhk Boliimii

AOF'ne uzrnan ve bilgi birikimi destegi saglayabilecek birimler
olarak akla gelmektedir. Bu birim temsilcilerinin bir araya getirilmesiyle
olusturulabilecek esgudiim birimi aracihgryla analiz, tasanm, editasyon,
iiretim ve sunus kalitesi yarunda verimlilik de giivence altma

ahnabilecektir.



308

ll-Degi§im ve Yeniden Yaprlanma Programma Uyum i«;in
Hizmetici Egitim Uygulanmahdir

Degisim ve yeniden yapilanma programlan uygulandlgl her orgutsel
yapida gereksinilir. Bununla birlikte, programm kapsammda yeralacak
insan kaynagi surece hazirlanmadigr ve uyumlulastmlamadrgmda orgut
acismdan zarar verici de olabilmektedir. Bu olasihk, orgut yapilari
buyudukce artma egilimi gostcrir.

Teme1 nedeni orgiitlere, varolan uretim yiiklerine ek yeni yiikler
getirmesidir. Bu yiikler emek kadar zaman ve para harcamayi da gerektirir.
Bu nedenle getirisi, kulfetini karsilamadigi durumda girisilmemesinde
yarar vardir.

Onlerni ise cozum yeterligi yiiksek bilginin, saghkh orgiitic;i iletisim
kanallan harekete gecirilerek dolasim ve paylasimmm saglanmasldlr. Tersi
durumda gercekdisi ve c;oziim getiriciligi bir yana yeni sorunlar yaratabilen
dedikodunun yaygmlasmasidrr. Bu nedenle degisim ve yeniden yapilanma
programlarmm uygulama oncesinde saghkh orgiitic;i iletisim surecleri ise
kosulrnalrdrr. Uygulama siirecinde de deginilen turden bilgi dolasim ve
paylasirn etkin liginin yogurilugunu yitirmemesine ozen gosterme
zorunlulugu vardir,

Cozum seceneklerinin basinda, programm uygulanacagr orgiitsel

yapmm turn birey ve birimlerinin hizrnetici egitim gormesinin saglanmasi
gelmektedir. Hizrnetici egitim, programm farkh asamalarmda farkh
stratejik hedeflere yo n e lir , Ancak her asamada ortak hedef

uyumlasnrmadir (oryantasyon).

AOF'nde de ilk hedef programm uygulanma gerekligi konusunda
uzlasi saglamak olmahdir. Ozetle bu asamada "ne yapl1acak?" ve "neden
yapl1acak?" sorulan yamtlanmahdir. Bu orgiit icindeki birim ve bireylerin
beklentilerini yonetimm amaclarma uyumlu hale getirmeyi saglayacakur.
Bu asamada yon tern toplu soylesi olabilir. Taktik geregi informal bir
uslubun belirlenmesi beklenen etkiyi artirabilecektir.

Hizmetici egitimin ikinci hedefi uygulama surecine katilacak AOF
e lernanlartrn siirece katki saglama bic;imlerinin neler olabilecegi
konusunda bilgilendirmedir. Ozetle , bu asamada, "kim neyi, nasil
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yapacak?" sorulanna yamt aranmasi gerekir. Burada yontern birimlere
yonelik seminer diizenleme olabilir. Burada taktik geregi, meslek
performansmm gelistirilmesine yonelik eski ve yeni uygulama bicimlerinin

karsilasurilmasi ise yarar bir secenek olabilir.

AOF'nde yazar, tasanrnci, editor ve uretim birimlerinde gorevli

uzmanlann bu egitim sureclerine katihmmm saglanmasmm zorunluluk
olacagi aciknr.

SONDe

Anadolu Aniversitesi A<;lkogretim Fakiiltesi 1990'lann soriuria
geliridigi bu donemde ingiliz Acik Oniversitesi'nin 1990'lann basmda

oldugu noktadir. Oncelikle Turk kamuoyu AOF'nin topluma sagladlgl
yaran sorgulamakta, <;ogu zaman da sorgulamaya gerek dahi duymadan

yargilamaktadir. Kamuoyunun farkh araclardan yararlanarak farkh
ortamlarda yansitugi tepkileri fakiiltenin Tiirk toplumunun zihninde
1980'li yillann basinda yaratugi olumlu izlenimi yitirme yolunda oldugunu

gostermektedir. Bu durum acikca AOF'nin sundugu hizmet acismdan
kalite sorunu yasadigmm gostergesi niteligindedir. Fakiilteye yorielen
yiiksekogretim duzeyinde basvuru ge<;en yaklasik yirmi yilhk surec icinde

hissedilir olcude dusmustur. Fakiilteye olan talep sayisal olarak bugiin
hizmetin ilk sunuldugu donerndeki ile esit duruma gelmistir. Bu ise
hizmetin ciddi denebilecek etkililik sorunu ile karst karsiya oldugunu
gostermektedir. Fakiilte iletisim yanrrrn ve olanaklanm, ulusal ve
uluslararasi diizeyde orgiitlenmesini ve kadro geni~letmesini gerek
duyacagi olcuye cikarmrs ancak fakiilteye olan talep baslangic diizeylerine
cekilmistir. Bu ise kalite ve etkililik sorunlanna ek olarak verimlilik
sorununun da yasanmakta oldugunu belgelemektedir.

Bu cahsma yazanmn, yedi yI1 arayla iAO'de gerceklestirdigi iki
arastuma cahsmasrnm sonuclarmdan iiyesi buluridugu Anadolu
Oniversitesi'nin baslangrc sureclerinde yogun olarak emek verdigi

Apkogretim Fakiiltesi'ni yararlandrrrna arnacrnm bir luiiniidiir.
Giinkii,iAO yedi yI1 once, bugiin AOF'nin ya~adlgl sorunlann hemen
tiimiiyle aymlanndan otiirii soruna <;oziim getirmek amaciyla degi~im ve

yeniden yaprlandirma siirecini baslatrmsnr. Bu surec elde ettigi basaridan
hiz kazanarak ve geliserek siirmektedir. AOF insan kaynagmm birikim ve
becerileri yaninda sahip oldugu ayncahkh teknolojik ve mali olanaklar

dikkate almdigmda aym basanyi saglayacak durumdadir.
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Sorunlar icin getirilen l;ozlim onerileri iAO'de uygulananlann ayrusi
degildir. Dahasi yazar, iAO degisim ve yeniden yapilanrna programml
AOF'ne uyarlamaya da cahsmamaktadir, Bununla birlikte, diinyanm
neresinde olursa olsun sorunu yaratan kadar onu cozenin de bilgi
birikimi, insan kaynagi ve orgutun ic dinamikleri oldugu tartisilmaz bir
gercektir. Bu her yerde aymdir. Bir diger yaklasimla, kalite, etkililik ve
verimlilik sorunlan dunyamn her yerinde hemen hemen aym nedenlerden
ortaya cikarlar. Gozflm secenekleri de birbirine benzer.

Bu noktada yazann amaci , un iversite ve fakultenin karar
organlannm AOF'nin sorunlanna cozum aramayi dusunduklerinde
dikkate alabilecekleri bir seceriek sunmak; 0 noktadaki arkadaslarrrn
seceneksiz brrakmamaktir.
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