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Uzaktan Ö~retim sistemlerinde, Bğrencilerin herhangi bir bilgi, 

öneri ya da yardıma ihtiyaçları olduğunda, başvurabilecekleri birile

rinin olması, sistemin en önemli sorunlarındandır. 

Anadolu Üniversiteai-Açıköğretim Fakültesi, bu sorunu, "Aka

demik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri" örgütlenmesiyle çözmeyi 
amaçlamıştır. 

Bu araştırma, AÖF, Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetlerin!, 

Danışman Öğretim Elemanları ve Öğrenci Görüşleri açısından değerlen

direrek, varsa, iyileştirilmesi gereken yönlerine ilişkin öneriler 

geliştirmek amacıyla yapılmıştır. 

Değerlendirmede, Faktiltenin ilk iki öğretim yılı esas alınmıştır. 

Gerekli veriler, öğrencilerin kayıt aşamasında doldurdukları formlar 

ile, Danışmanlık Hizmetlerinde görev alan öğretim elemanıarına uygu

lanan anketlerden sağlanmıştır. 

Araştırma Bulgularına_göre, Akademik Danışmanlık Uygulamasının 

yapılış şekli, öğrencilerin "anlayamadıkları hususları sormaları" 

beklentisiyle çatışmaktadır. Yaklaşık %70 inin Akademik Danışmanlık 

ve Uygulama Hizmetlerinin veril,qiği illerde oturmalarına karşılık, 

öğrencilerin bir bölümü, "uzaklık" ve "saatlerin uygun olmaması" 

nedenleriyle, bu hizmetlere düzenli katılamamaktadır. Katılan öğren

ciler ise, dersliklerin kalabalıklığı temel nedeniyle, danışmanlıktan 

gereği gibi yararlanamadıklarını belirtmektedirler. 

Uygulamayı daha çok gerektiren dersler için Akademik Danışmanlık 

Hizmetlerinin arttırılması yararlıdır. 

A."'iADOU" (~1\'r:RSİTD-. 
!ılcrw u.rüplıLuıw 



t?il0
'\\ T. C. ANADOLU ÜNiVERSiTESi 

~ol!:::V SOSYAL BiLiMLER ENSTiTÜSÜ 

AÇIKÖGRETiM FAKÜLTESi 

AKADEMiK DANIŞMANLIK VE UYGULAMA 

HiZMETLERiNiN DEGERLENDiRiLMESi 

( Doktora Tezi ) 

Nuray SERTER 

Eskişehir, 1986 

Prof. Dr. Yılmaz BÜı{ÜKERŞEN'iN 
Kütüphaneye Bağışıdır 



DEGERLENDİRME KURULU 

Başkan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Üye • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Üye • • 1 • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • 

Tezin Kabul Edildiği Tarih • • • ; ••• /1986 

A .. "iADOLC t:--J\ l·• ~~ .ı. tL Ila 
\ler~o ı..: c,, l,_.;ı..:.:crcılı 

~irı;( ~'r v 11ı~aı sütüKERSt.N'\~ , ıy\,U ı; un 1 

Kiltüphaneye Bağı§ıdır 



İÇİNDEKİLER Sayfa 

ÇİZELGELER LİSTESİ ••••••••••••••••••••••••••••••• . V7 

ŞEKİLLER LİSTESİ ••••••••••••••••••••••••••••••••• vıı 
BÖLÜI11 I. GİRİŞ................................... ı' 

Sorllll.................... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

Amaç 

Önem 

Yükseköğretim ••••••••••••••••••••••••••• 3 

Türk Yükseköğretiminin Gelişimi..... 3 

Cumhuriyetten Önce Yükseköğretim •••• 3 

Cumhuriyet Döneminde Yükseköğretim.. 4 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • lO 

Sınırlılıklar ••••••••••••••••••••••••••••••• 10 

Sayıltılar •••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 

Yöntem •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 

Evren ve Örneklem ••••••••••••••••••••••• ll 

Verilerin Toplru;,~ası ve Çözümü • • • • • • • • • • ll 
BÖLÜM II. UZAKTAN ÖGHETİM ve AÇIKÖGRETİM 

FAI\ÜLTESİ •••••••••••••••••••••••••••••• 13 

Uzaktan Öğretimin Gelişimi,Özellikleri ve 

Öğretim Süreçleri •••••••••••••••••••••••••••• 13 
Uzaktan Öğretinıde Destek Hizmetler ••••••••••• 16 

Öğrenci Sorunları ••••••••••••••••••••••• 16 

J. 

A.'\ADOu- (-:\.:TVI:R.',llb. 
Me.rlı:.u Kihüpmti.i 

1 

1 



Öğrenci İhtiyaçlarırun Ko.rşılanma Yolları ••••••• 18 

Yüzyüze Görüşmeler ••••••••••••••••••••••••••••• 18 

Öteki İliski Kurma Bicimleri 
~ ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 19 

Destek Hizmetlerin Örgütlenmesi ••••••••••••••••••••• 19 

Bölge se 1 I~ıier kezler • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 

Özel Öğretmen ve Özel Ö~retmenlik •••••••••••••• 23 

Mektuplaşma Öğretmeni •••••••••••••••••••••••••• 29 

Telefonla Öğretmenlik •••••••••••••••••••••••••• 30 

Danışmanlık Hizmetleri ••••••••••••••••••••••••••••• 31 

Açıköğretim Fakültesi •••••••••••••••••••••••••••••• 32 

Oğrenciler •••••••••····•••••••••••••••••••••••• 32 

Öğretim Proğramları •••••••••••••••••••••••••••• 33 

Basılı Materyaller ••••••••••••••••••••••••••••• 35 

Televizyon ve Radyo Yayınları •••••••••••••••••• 36 

Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri ••••• 37 

Öğrenci Büroları ••••••••••••••••••••••••••••••• 37 

Diğer Yardımcı Birimler •••••••••••••••••••••••· 38 

Öğrenci Seçme ve.Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) •• 38 

Türkiye Hadyo ve Televizyon Kurunn.ı •••••••••• 38 

Üniversite ler • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • 38 

Açılröğretim Fakültesi Alındemik Danışmanlık ve 

Uygulama Hizmetleri ••••••••••••••••••••••••••••••••• 39 

Birinci Öğretim Yılı (1982-83) ••••••••••••••• 39 

İldnci Öğretim Yılı (1983-84) ••••••••••••••• 46 

Uçüncü Öğretim Yılı (1984-85) ••••••••••••••• 49 

Dördüncü Öğretim Yılı (1985-86) •••••••••••••• 54 

ı ı 



1 

BÖLÜM III.BULGULAR ve YORUM •••••••••••••••••••••••• 55 

Öğrencilere İlişldn Bulgular •••••••••••••••• 55 

Katılma Durumuna ilişkin Bulgular ••••••••••• 59 

Akademik Danışmanlık ve Uygulana Hizmetlerinin 

Yeterliliği ••••••••••••••••••••••••••••••••• 74 

Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetlerinin 

Gerekliliği ••••••••••••••••••••••••••••••••• 77 

BÖLÜM IV. ÖZET, YARGI ve ÖJ:JEllİLEH. •••••••••••••••••• 81 

81 

82 

83 

EKLER 

Özet •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yargı •••••••••••••.••••••.•••••••• • • • • • • • • • • 

Öneriler • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Kısa Sürede Uygulama İmkanı Olabilecek 

Öneriler •••••••••••••••••••••••••••••••• 83 

Uzun Sürede Uygulanacak Öneriler •••••••• 84 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 85 

1. AI<"..ADEMİK DANIŞMANLIK VE UYGULMdA HİZMETLERİ 
'' 

ÇİZELGE ÖHNEGİ ( I. SINIJ? ) • • • • • • • • • • • • • • • 85 

2. AKADEMİK DANIŞh'J.AJJLIK VE UYGUL.AI'dA HİZMETLERİ 

ÇİZELGE ÖH.NEGİ ( II. SDU1!1 
) • • • • • • • • • • • • • • 86 

3. DERS KİTAPLAHDJI VE DANIŞMANLIK HİZMETLE 

RİNİ DEGEHLEHDİHME ANlill Tİ. • • • • • • • • • • • • • • • • 87 

4. AÇIKÖGP.ETİM PROGRAMI 1982-1983 öchmTİlıl YILI 

EGİT:İJI/'1 FAALİYETLEHİNİ DEGERLENDİHME ANKETİ. 93 

5. AÇIK ÖGI?.ETİivi PHOGRAMI 1983-1984 ÖGnETİM 

YILI EGİTİr;1 FAALİYETLEHİNİ DEGERLENDİR!'JIE 

AJ~1CETİ •••••••••••••••• 1Jı1Jt.I~/JI;).J..JJ••••••••••• 101 

1 

ııı 



6. 1982-1983 ÖcÜ"lliTİM YILI ÖGBEHCİ BİLGİ ıııonıvm •••• 108 

7. 1983-1984 ÖGHETİIVI YILI ÖGH.ENCİ BİLGİ J?ORIVIU •••• 115 

ICAYIIJAICÇA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 3 

1 

ıv 



ÇİZELGELER LİSTESİ 

ÇİZELGE Sayfa 

1, YILLARA GÖRE AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİNE KAYIT 

OLAN ÖGRENCİ SAYILARI •••••• , •••••••• , • 1,. 1, ••• 1. 33 

2. 1982-83 ÖGRETİM YILINDA DANIŞMANLIK YAPILAN 
İ LLERDE OTURAN OORENCİ SAYILARI • • • • • • • • • • • • • • • • • 

31 1982-83 ÖGRETİM YILINDA İLLERE GÖRE, AKADEMİK 
DANIŞMANLIK VE UYGULAMA HİZMETLERİNDE GÖREV 
ALAN ÖGRETİM ELEMANLAR! • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • 

4. 1983-84 ÖGRETİM YILINDA DANIŞMANLIK YAPILAN 
İ LLERDE OTURAN ÖGHENCİ SAYILARI • • • • • • • • • • • • • • • • • 

5. 1983-84 ÖGRETİM YILINDA .İLLERE GÖRE, AKADEMİK 
DANIŞMANLIK VE UYGULAMA HİZMETLERİNDE GÖREV 
ALAN ÖGRETİM ELEMANLAR! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • 

6, 1984-85 ÖGRETİM YILINDA DANIŞMANLIK YAPILAN 

İLLERDE OTURAN ÖGRENCİ SAYILARI İLE TOPLAM 

44 

45 

47 

48 

ÖGRENCİ SAYILARI • •., • ••• • ••• , ••• • •• , 1 1 1. 1 1 1 •• 1 1. 52 

7. 1984-85 ÖGRETİM YILINDA İLLERE GÖRE, AKADE:tvıİK 

DANIŞMANLIK VE UYGULAMA HİZMETLERİNDE GÖREV 
ALAN ÖGRETİ~ ELEMANLAR! • 1 • • 1 • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • 53 

81 ÖGRENCİLERİN OTURDUKLAR I YERLERE GÖRE DAGILIMLARI 55 

9. ÖGRENCİ AİLESİNDEI\İ KİŞİ SAYISI 1. 1 1 1 1 1 1., 1,,., 1 1 56 

10, ÖGRENCİLERİN KAYIT OLDUGU ANDA BİR İŞTE 

ÇALIŞIP ÇALIŞMADIGI ~•••••••••••·~··~·~·~·~•~~·~• 57 

111 ÖGRENCİNİN ÇALIŞTIGI İŞİN NİTELİGİ 11111111111111 58 

121 ÖGRENCİ AİLESİNİN TOPLAM AYLIK GELİRİ ~•••••••••~ 59 

13~ ÖGRENCİLERİN AKADEMİK DANIŞMANLIK VE UYGULAMA 

EİZMETLERİNE KATIIlv'ıA DURUMU 1 1. 1 1 1 ••• 1 ••• 1 •• ••• 1 1 60 

14. ÖGRENCİLERİN KENT :HERKEZİNE ULAŞI:tv!LARI 1, 1, 1,,,, • 61 

V 



15. AKADEM.İK DANIŞMANLIK· VE UYGULAMA HİZME'l'LERİNE 
KATILAY~jA NEDENLERİ ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C2 / 

16. AKADE:t-ÜK DANIŞ:tv'.tANLIK VE UYGULAMA BİZı--1ETLERİNİN 

İLLER E GÖRE, YAPILı-lA ZAMANLARI • , , • , , , • , , ••• , • • 63 

17. AKADEMİK DANIŞNANLIK VE UYGULAMA HİZMETLERİNDEN 
YARARLANMA DURUMU • , , , , , • , • , , • , , • , , , , , , , • , • , , • • 65 

18. AKADEMİK DANIŞMANLIK VE UYGULAMA HİZMETLERİNDEN 

YARARLANMA YA ENGEL DURIDiLAR , , •• , , , , • , , , , , , • • • • 66 

19, ÖGRETİM ELEMANLARINA GÖRE, AKADEMİK DANIŞMANLIK 

VE UYGULAMA HİZMETLERİNİNİN AMACINA ULAŞMASI-

NI ÖNLEYİCİ ENGELLER •••••••••••••••••••••••••• 67 

20. TELEVİZYONDA DERSLER İN İZLEN~·'lE DURUMU • , • , •• , • • 69 

21. TELEVİZYON DERSLERİNDEN ÖNCE İLGİLİ ÜNİTENİN 

OKUNMA DURUMU , • • • • , , • , • , •• , , • , , , , • , ••• , ••• • , , • 70 

22. ÖGRENCİLERİN AKADEMİK DANIŞMANLIK VE UYGULAMA 

HİZMETLERİNDEN BEKLENTİLERİ ••••••••••••• •• • • • • • 71 

23. ÖGRETİN ELE:t-1ANLARININ AKADEMİK DANIŞMANLIK VE 

UYGULANAYI NASIL YAPTIKLARI ••••••••••••••••••• 72 

24. 1982-83 ve 1983-84 ÖGRETİM YILLARINDA, BİRİNCİ 

SINIF DERSLERİ İÇİN AKADEMİK DANIŞMANLIK VE 

UYGULAMA HİZMETLERİNİN YETERLİLİGİ • • • • • • • • • • • • 75 

25. 1983-84 öGRETİM YILINDA, İKİNCİ SINIF DERSLERİ 

İÇİN AKADEMİK DANIŞMANLIK VE UY~ULAMA HİZMETLE-

RİNİN YETERLİLİGİ •• ~.··.......................... 76 

26. 1982-83 ve 1983-84 öGRETİM YILLARINDA BİRİNCİ 
SINIF DERSLERİ İÇİN AKADEMİK DANIŞMANLIK VE 

UYGULAMA HİZMETLERİNİN GEREKLİLİGİ •••••••••••• 78 

27. 1983-84 ÖÖRETİM YILINDA, İKİNCİ SINIF DERSLERİ 

İÇİN AKADEMİK DANIŞMANLIK VE UYGULANA HİZMETLE-

RİNİN GEREKLİLİGİ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 

vı 

A.""iA..UOL'l" ("'-:1'oTR'~ITES .. 
~iır..rkr::ı: t~.~~·.~t ı)~:-:~ı ... ':'.::J 



ŞEKİLLER LİSTESİ 

ŞEKİL Sayfa 

ı. 1957-1973 DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE LİSEYİ BİTİREN 

ÜNİVERSİTELERARASI GİRİŞ SINAVINA KATILAN VE 

YÜKSEKÖGRETİM KURUMLARINA ALINANLARIN SAYILARI .i 6 

2. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ 

AKAD~!İK DANIŞMANLIK VE UYGULAMA HİZMETLERININ 
BÖLGESEL DAGILIMI (1982-83 Öğretim Yılı) •••••••• 43 

3. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKöGRETİM FAKÜLTESİ 

AKADEMİK DANIŞMANLIK VE UYGULAMA HİZMETLERİNİN 

BÖLGESEL DAGILIMI (1983-84 Öğretim Yılı) •••••••• 46 

4. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ 

AKADEMİK DANIŞ~~NLIK VE UYGULAMA HİZMETLERİNİN 

BÖLGESEL DAGILIMI (1984-85 Öğretim Yılı) •••••••• 50 

vıı 



BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Sorun 

Eğitim, en genel tanımıyla, yürürlükteki değer bilgi 

ve becerilerin yetişkin kuşaklara iletilmesi ve kazandırıl

masıdır (Ozankaya, 1979, s. 269). 

Bu anlamda eğitinı, insanlığın varoluşundan beri sü

regelmiş ve ilkel çağlarda bile, insanoğlu toplumun fertle

rine örgün olmayan bir eğitim vermiştir (Varış,l978, s.ıo). 

Üretim faaliyetlerinin giderek artması ve çeşitlen

roesi karşısında, adına okul denilen ve eğitim-öğretim konu

sunda uzmanlaşmış kurumlar gelişmiş; bireysel yetenekıerin 

çeşitli yönlerden en ideal bir biçimde geliştirilmesi göre

vi ise bu kurumlara bırakılmıştır. Okullar, bu görevleri 
" yerine getirirken, yakın zamanlara kadar çok büyük sorun-

larla karşılaşmamışlardır (Büyükerşen, 1978, s. 7). 

Bugün dünyada, demografik, bilimsel, ekonomik ve 

toplumsal kÖkenli etkenierin yarattığı hızlı değişmeler,her 

kurum gibi eğitimi de etkilemektedir. Son zamanlarda öğren

ci sayısının hızla artması, eğitimlerini tatmin edici bi

çimde tamamlayamayan gençlerin çoğalması, kitle eğitimi ih-

tiyacının artması, eğitimde sosyal 

ği istemleri, geleneksel eğitimi 

(AlkanJ 1977, s. 5). 

adalet ve fırsat eşitli

bir darbağaza itmiştir 

Yaşanan eğitim krizinin aşılması, öğretme-öğrenme 

sistemlerinin tasarlanma, geliştiriıme, uygulanma ve değer

l.endirilmesinin yeni bir yaklaşımla ele alınması ve yeni 

ortamıarın sağlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu yönde yapılan 

çalışmalar sonunda geliştirilen teknolojilerden en yaygın 

kullanım alanı bulanı ise ''uzaktan öğretim'' olmuştur. 

ı 
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Uzaktan öğretim, öğretmen ve öğrencinin aynı mekanda bira
raya gelmesine gerek kalmadan öğretme ve öğrenme etkinlik
lerinin düzenlenip yürütülebildiği bir sistemdir. 

Uzaktan öğretimde öğrenci, tek başına çalışmak du
rumundadır ve başarma sorumluluğu büyük ölçüde onun omuz

larına yüklenmiştir (Freeman, 1982, s. 165). Bu sistemde 

öğrenci, bir dersin öğrenilmesinden kaynaklanan sorunları

na ek olarak, öğretimin uzaktan oluşunun yarattığı sorun
larla da yüzyüzedir (İvgin ve Ötekiler, 1976, s.8).sistem

de kullanılan tüm öğretme ve öğrenme materyallerinin, bi
reysel öğrenme ilkelerine uygun olarak hazırlanması halin
de bile, ogrencının soru soracağı ve tartışacağı kimselere 
ihtiyacı olacaktır. O nedenle, uzaktan öğretim öğrencisinin 

herhangi bir bilgi, öneri ya da yardıma ihtiyacı olduğunda, 
başvurabileceği birilerinin olması, sistemin başarısındaki 

en kritik sorunlardan biridir. Bu sorunların çözümü için 
ise, uzaktan öğretim sistemlerinin çoğunda, değişik şekil
lerde ''danışmanlık hizmetleri'' uygulanmaktadır. 

Türkiye'de, 1982/83 öğretim yılından itibaren Ana

dolu Üniversitesi (ANA.Ü.) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ta
rafından, yükseköğretim düzeyinde uygulanmakta olan uzak·

tan öğretimin bir boyutu da ''Akademik Danışmanlık ve Uy

gulama (Akademik Danışmanlık) Hizmetleri'' dir. 

İlk öğretim yılından itibaren sistemin diğer boyut
larıyla birlikte uygulamaya konulan bu hizmetlerin,amaçlar 
doğrultusunda ne derecede işled:iği, yeterince bilinmemek

tedir. Bu durumun açıklığa kavuşturularak, Akademik Danış
manlık Hizmetleri'nin iyileştirilmesi doğrultusunda alına
cak önlemler, aynı zamanda, sisternin genel işleyişinin de 

iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sonucunu doğurabilecek

tir. 
Bu nedenle, bu çalışmada, ANA.Ü. AÖF tarafından uy

gulanan Akademik Danışmanlık Hizmetlerinin değerlendiril

mesi, sorun olarak ele alınmıştır. 
Ancak; Türk Yükseköğretimi önündeki yığılmaya bir 

çözüm olarak başlatılan sistemin bu boyutu ele alınırken, 

sorunun, yükseköğretim bütünlüğünde uzaktan öğretim, 



Açıköğretim Fakültesi ve bu Fakültede yürütülen Akademik 

Danışmanlık Hizmetleri'nin genel bir çözümlemesi içinde 
görülmesi gerekmektedir. 

Yükseköğretim 
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Kuşaklara aktarılacak bilginin giderek artması,top
lumdaki işbölümü ve uzmanıaşmanın çeşitlenınesi; gerek ki-· 

şiseı ve gerekse toplumsal açıdan bakıldığında, bilginin 

araştırılması ve aktarılmasının da, artık bir bakıma kişi

lerce paylaşılması zorunluluğunu getirdi. Böylelikle tek 

başına yetersiz kalan genel eğitim ve öğretimin, uzmanlık 

eğitimi ve öğretimi ile tamamlanması gereği ortaya çıktı. 

Bu tür gelişmeler, çeşitli sınırlılıkları ile (konu 

-bilgi-yaş-okul türü vb.) eğitim sürecinin de temel olarak 
ilk-orta ve yüksek olmak üzere üç düzeye ayrılmasına neden 
olurken, genellikle ilk ve orta düzeyde ''genel eğitim-öğ
retim••, yüksek düzeyde ise ''uzmanlık eğitimi ve öğreti

mi'' yapılması ile ~onuçlandı. 

Yükseköğretim düzeyinde, uzmanlık eğitimi ve öğre

timi yapmakla görevlendirilen üniversitelerin, aynı zaman

da, toplumun gerektirdiği liderliği de üstlenmeleri bek

lenmektedir. Çünkü, üniversitelerin temel işlevi, gerçeği 

araştırmak, yeni düşünce normları geliştirmek ve bunları 

topluma aktarmaktır. Yine ü:ı;ıiversiteler, genel kültür bil
gilerinin yayılmasından, toplum değerlerinin korunmasından 
ve gençliğin şekillendirilmesinden sorumludurlar (Kaya, 

1977, s. 235). 

Türk Yükseköğretiminin Gelişimi 

Türk toplumundaki yükseköğretime ilişkin kurumlaş

manın tarihi çok yeni olmamakla birlikte, bu konudaki te

mel ve yapısal gelişmeler Cumhuriyet Dönemi ile başlamış

tır. 

Cumhuriyetten Önce Yükseköğretim.- Avrupa'da ilk 

kurulan üniversitelere benzer bir kurum olan Medreselerin 

Türk Toplumunda kuruluşu, Osmanlı İmparatorluğunun kuru

luşuna kadar gitmektedir ve dini esas almıştır. Osmanlı 

İmparatorluğunda, sözü edilen medreselerin en ünlüsü 
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olan ve birkaç roadreseden oluşan ''Istanbul KÜlliyesi'',l6. 
yy. dan itibaren yozlaşmıştır. 

Batılı anlamda eğitim sistemini örgütlernek amacıyla, 
12 Ocak 1863'de öğretime başlayan ''Birinci Darülfünun'', 
bir yıl sonra medreselerin baskısıyla kaparunış,l Eylül 1869 
da ''Darülfünun-u Osmani'' adıyla yeniden öğretime açıldı

ğında ömrü iki yıl sürmüştür. Bu kurumun kapatılmasından 

sonra, 1874'de yeni bir deneme sonucu açılan ''Üçüncü Da
rülfünun'' da 188l'e kadar yaşayabilmiştir. 

14 Ağustos 1900 tarihinde dördüncü kez ''Darülfünun 
-u Şahane'' adıyla öğretime başlayan kurum, İkinci Meşruti

yet'in ilanından sonra ''Istanbul DarülfÜnunu'' adını al
mıştır (Kısakürek, 1976, s.l2-14). 

CumhUr'iyet Döneminde YÜkseköğretim.- Yükseköğretim, 

Cumhuriyet Döneminde, olanaklar ve öğrenci sayısı bakımın

dan giderek hızıanan bir gelişim göstermiştir. Bu kısımda 

önce, yükseköğretim kurumlarının sayısal gelişimi verilmiş, 

daha sonra, öğrenci sayılarındaki artışlar ile yükseköğre
timdeki kapasite artışının yetersizliği sonucu, bu eğitim 

kurumlarının önündeki yağılmaya yönelik çözümler irdelen
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da açılan 

ilk yÜkseköğretim kurumu 1923'teki Harp Okulu olmuş, onu, 

1925 yılında açılan Hukuk :t-lektebi ve diğerleri izlemiştir. 
1933 yılında ise, Istanbul Darülfünun'u kapatılarak yerine 

Istanbul Üniversitesi açılmıştır. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası, Türkiye için,diğer pek 

çok alanda olduğu gibi, yükseköğretimde de bir dönüm nok

tası olmuş ve 1946 yılında kabul edilen Üniversite Kanunu 

ile özerk bir üniversite yönetimine geçilmiştir. Aynı yıl

larda hızlanan siyasal, ekonomik ve toplumsal gelişmeler, 

eğitime olan talebi de arttırmıştır. Değişik alanlarda 
eğitilmiş insana olan toplumsal ihtiyaç fazlalaştığı gibi, 

bireyse.l olarak da, eğitilmişliğin gerisinde kalmak veya 

yeterince eğitilememek, içinde bulunulan toplumun da geri

sinde kalmak anlamını daha çok taşımaya başlamıştır. Başka 
bir deyişle, adıgeçen gelişmeler, toplumun beklenti ve 
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isteklerinde de artışlar ve değişmeler meydana getirmiştir. 

Bu süreç içerisinde Türk Eğitim Sistemi, doğal olarak,artık 

toplumsal değişmeyi yönlendirme amacını terkederek,toplurnun 

isteklerini izleyen bir sistem haline dönüşmüştür (Tekeli, 
1980, s. 94-101). 

Eğitim sisteminin toplumun isteklerini izlernesi so

nucu, giderek yükseköğretim kurumu sayısı artış göstermiş; 

Ankara ve Istanbul dışında, 1955 yılında Karadeniz ve Ege 

Üniversiteleri, 1956 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 

1957 yılında ise Atatürk Üniversitesi kurulmuştur. 1959 yı

lından başlamak üzere, üniversitelerin dışında da yeni bir 

yükseköğretim sistemi oluşmaya başlamış ve Ankara,Istanbul, 

İzmir ve Eskişehir'de İktisadi ve Ticari İlimler Akademile

ri oluşmuştur. 

1962 yılında toplanan 7. Milli Eğitim ~urası, 10 yıl 
içinde yeni üniversiteler açarak yükseköğretimin genişleme

si görüşüne karşı koyma kararı almış ve nicel bir artış ye
rine, üniversitelerde verilen eğitimin niteliğini arttırma

yı önermiştir. Ancak, yükseköğretimdeki sayısal baskılar 

durmayınca, 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi kurulmuş, 

bundan başka Anadolu'nun çeşitli illerinde üniversitelere 
bağlı olarak, ziraat, veteriner ve tıp fakülteleri ile ik

tisadi ve ticari ilimler akademileri ve devlet mimarlık ve 

mÜhendislik akademilerinin açılması devam etmiştir (M.E.B., 

1973, s. 164). 
1960 yılına gelinceye kadar, Türkiye'deki yüksek

öğretim kurumlarının öğrenci alabilme kapasitesi,başvuru
ların tümünü rahatlıkla karşılayabilecek düzeydeydi (Mıhçı

oğlu, 1969, s. 107). Ne var ki, 1961 yılına gelindiğinde, 

üniversitelere alınabilecek öğrenci sayısı, liseyi bitiren

lerin sayısının altına düşmüş olmakla birlikte, büyük bir 

dengesizlik ortaya çıkmaksızın, her iki rakamın yaklaşık 

birbirinden çok ayrılmadığı 1966 yılına dek gelindi. Ancak, 
bu yıldan başlamak üzere, yükseköğrenime olan talep ile, 
yükseköğretim kurumlarının kapasitesi arasındaki fark,talep 

aleyhine kaygı verici bir açıklık göstermeye başladı (Mıh

çıoğlu, 1974, s.ıı). Şekil l'de bu durum açıklıkla görül
mektedir. 
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1960 yılından başlamak üzere, sınavla öğrenci almak 
zorunda kalan yükseköğretim kurumu sayısının artma göster
mesi, yükseköğretime girişte yeni sorunlar yaratmaya baş

lamış ve önce Ankara Üniversitesindeki bazı fakülteleri 
kapsayacak şekilde ''Merkezi Sınav Uygulaması'' na başlan
mıştır. Bu uygulama, sonradan aynı üniversite içinde fakat 
daha çok fakülteyi içine alır biçimde genişletildikten 
sonra, ilk kez, 1964 yılında, Türkiye'deki çok sayıda üni

versiteyi içine alacak şekilde ve merkezi olarak düzenlen
di. Ardından giderek Ülkedeki bütün yükseköğretim kurumla
rını içine aldı. 

Üniversitelere merkezi sınavla öğrenci alma düzen

lemesi, sayısal açıdan üniversiteye girişe bir çözüm ge
tirmemiş, aksine, başvuru kolaylığı ve maliyet düşüklüğü 

gibi nedenlerle, üniversiteye girmek isteyenlerin sayısı

nın giderek daha da büyümesine neden olmuş, bu arada ka-· 

yıtlı oldukları yükseköğretim kurumunu değiştirmek 



7 

isteyenıeri de olumsuz yönde etkileyerek, geçişleri de hız

landırmıştır. 

Aynı yıllarda, yükseköğretimde kapasite artırmaya 

yönelik başka çözümlerin uygulamaya konulduğu da görülmek

tedir. 

Bu yöndeki adımlardan ilki, 1965 yılında çıkan 625 

sayılı kanunla kurulan ••özel yüksek okullar'' dır.Bu okul

ların sayıları hızla artarak, 1968-69 öğretim yılında 44' e 

ulaştı. Ancak çeşitli tepkiler sonucu, Anayasa Mahkemesi, 

1971'de 625 sayılı kanunun ilgili maddelerini iptal edince 

önce tasfiyesi kararlaştırılan bu okullar, 1972 yılında 

kanunda yapılan bir değişiklikle, akademilere bağlandı. 

Yükseköğretim Kuruluşları önündeki yığılmanın farklı 

bir çözümü de ''Önlisans Öğretimi'' ile arandı. 1974 yılın

da, 1750 sayılı Üniversiteler kanununun 53. maddesi uyarın

ca ilk defa Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakülte

since başlatılan ve sonra diğer bazı yükseköğretim kurumla

rınca da uygulanan bu eğitim, ilk sınıftan sonra lisans ve

ya bir yıl daha öğretim görüp hayata atılmayı öngören bir 

sistem getiriyordu. Ama başarılı olunamadı ve uygulamadan 

vazgeçildi. 

Aşkun'un (1975, s. 122) da belirttiği gibi, Yüksek

öğretim kurumlarının toplumun istekleri doğrultusunda yeni 

bir modele girmesi zorunluluğu kaçınılmazdı. 

Yükseköğretim önündeki yığılmaları karşılamak için 

düşünülen ve 1974-75 ders yılında uygulamaya konulan ve ilk 

kez ''uzaktan öğretim'' tekniklerinin yükseköğretim düze

yinde işe koşulduğu sistem ''Mektupla öğretim'' dir. Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı bir merkez bünyesinde oluşturulan 

bu sisteme 53.000 öğrenci alınmıştır. 

''Uzaktan Öğretim'' çalışmalarının yükseköğretim ka

demesindeki bu ilk girişimleri, uygulamaya geçildikten 15 

ay sonra, çeşitli aksamalar nedeniyle yerini Yaygın Yüksek

öğretim Kurumu'na (YAYKUR) bırakmış ve 1975-76 öğretim yı

lında, değişik öğretim programıarına 20 alanda toplam 85000 

öğrenci alınarak öğretime başıanmıştır (Alkan, 1981, s.165). 

İki yıllık önıisans düzeyinde verilecek eğitimin birinci 



yılında öğrenciler okulda bulunmayacak, ikinci sınıflarda 

örgün yükseköğretim dairesine bağlı okullara gidilecekti. 

Ancak, hem öğrenci talebinin ve hem de başarısının sınır
lı olması ve muzunların iş bulamaması nedeniyle, 1978-79 
öğretim yılından itibaren bu programların uygulamasından 
da vazgeçildi. 

Dolayısıyla, yükseköğrenime giriş sorunu, ilk be
lirdiği günden bu güne kadar, büyüyerek gelmiş, 1984-85 

öğretim yılında, Üniversiteye 8iriş sınavıarına başvuran 

yaklaşık 431 bin adaydan merkezi yerleştirme ile sadece 

148 bini yükseköğretim yapma olanağı elde etmiştir (Gök
dağ , ı 98 6, s • 2 ) • 
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Kasım 198l'de yürürlüğe giren 2547 sayılı YÜksek

öğretim Kanunu ile Türk Yükseköğretimi yeniden düzenlen

miştir. Bu kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teş

kilatına bağlı yükseköğretim kurumları ile ilgili husus

lar dışındaki, yükseköğretim üst kuruluşlarını,bütün yük

seköğretim kurumlarını, bağlı birimlerini ve bunlarla il

gili faaliyet ve esasları kapsamak üzere, yükseköğretirole 

ilgili amaç ve ilkeleri belirlemekte ve bütün yükseköğre

tim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlarını,iş
leyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile, eğitim-öğretim, 

araştırma, yayın, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer 

personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenle
mektedir. 

Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinin (h) bendin
de, yükseköğretimin planlama ve gerçekleştirilmesinde 

''açık eğitim ve öğretim'' den sözedilmektedir. Aynı ka

nunun, yükseköğretim kurumlarının görevlerini tarif eden 

12. maddesinin (d) bendinde ise, ''Örgün. yaygın, sürekli 

ve açık eğitim yoluyla toplumun, özellikle sanayileşme ve 

tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak'' 

dile getirilmektedir. 

Ru kanuna dayanılarak, 20 Temmuz 1982 tarihinde 
çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname, Anadolu 

Üniversitesini ''Açıköğretim'' yapmakla görevlendirmiştir. 
1982-83 öğretim yılında, Anadolu Üniversitesi Açık

öğretim Fakültesi tarafından İktisat ve İşidaresi 
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dallarında, basılı materyaller, TV programları ve yüzyüze 

eğitim süreçleriyle uzaktan öğretime başlanmıştır. 

Öğretim süresince öğrencilere, uzaktan öğretim il

kelerine uygun olarak yazılmış ders kitapları, fasiküller 

halinde gönderilmekte, bunları destekleyen TV prograrnları 

her ders için haftada bir kez yayınlanmaktadır. 

Öğrencilerin yurt düzeyinde dağılımları gözönünde 

tutwıarak, çeşitli kentlerdeki üniversiteler desteğinde 

sürdürülen danışmanlık görevi, öğretim sisteminin yüzyüze 

eğitim sürecini karşılamayı amaçlamaktadır (Baraz,l985.s. 

7) • 

16 bölgede başlatılan ''Akademik Danışmanlık ve 

Uygulama Hizmetleri'' adı verilen örgütlenme ile, uzaktan 

öğretimin sözü edilen diğer boyutları içinde, ne ölçüde 

amaca ulaşıldığının değerlendirilmesi, tartışılması gere

ken bir sorundur. 

Araştırmanın amacı; Anadolu Üniversitesi Açıköğre

tim Fakültesi öğrencilerinin yüzyüze eğitime olan ihti

yaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulan ''Akademik 

Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri'' sisteminin ilk iki 

öğretim yılında işleyişinin, öğrenci ve danışman öğretim 

elemanlarının görüşlerine dayanılarak değerlendirilmesi 

ve iyileştirilmesi yolunda öneriler geliştirmektir. 

Bu amaca yönelik olarak, aşağıdaki sorulara çevap 

aranmıştır. 

1) Öğrenciler: 

a) Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri

ne, hangi oranda katılmaktadırlar? 

b) Bu hizmetlere katılmıyorlarsa nedenleri ne-

lerdir? 

c) Bu hizmetten ne düzeyde yararlanmaktadırlar? 

d) Bu hizmetten yararlanamıyorlarsa, nedenleri 

nelerdir? 

e) Bu hizmet nedeniyle hangi beklentiler için-

dedirler. 
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2) Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetlerinin, 

ayrı ayrı dersler açısından yeterlilik düzeyi nedir ? 

3) Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetlerinin, 

ayrı ayrı dersler açısından gereklilik düzeyi nedir ? 

Önem 

Araştırma sonunda elde edilecek bilgiler, Akademik 

Danışmanlık ve Uygulama Hizmetlerinin, varsa, iyileştiril

mesi gereken yönleri için ilgililere ışık tutabilecektir. 

Elde edilecek bulgulara göre, iyileştirilecek sis

tem sayesinde, öğrenciler daha iyi bir eğitim alma olana

ğına kavuşabileceklerdir. 

Bu araştırma ile beklenen bir başka yarar, araştı

rılması gereken yeni sorun alanlarının ortaya çıkarılması 

olacaktır. 

sınırlılıklar 

Araştırma: 

1) 1982-83 ve 1983-84 öğretim yılında yapılan Aka

demik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri, 

2) ''Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 

Açıköğretim Programı, 1982-83 ve 1983-84 Öğretim Yılları 

Eğitim Faaliyetlerini Değerlendirme Anketleri'' nde yer 

alan ve Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri ile 

ilgili sorulara öğrencilerin verdikleri cevaplar, (Ek: 4-

5), 

3) ''Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, 

Ders Kitaplarını ve Danışmanlık Hizmetlerini Değerlendir

me Anketi-DanışmanÖğretim Elemanları için, Eylül 1984''de 

yer alan ve Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri 

ile ilgili sorulara, danışman öğretim elemanlarının ver

dikleri cevaplar, (Ek: 3) 

ile sınırlıdır. 

Sayıltılar 

Araştırmada aşağıdaki hususlar sayıltı olarak ka

bul edilmiştir. 

1) Açıköğretim Fakültesi'nin Akademik Danışmanlık 
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ve Uygulama Hizmetleri, öğrenciler ve bu hizmette görev 

alan danışman öğretim elemanlarının görüşleri ile değerlen

dirilebilir. 

2) Öğrenciler ve danışman öğretim elemanları, kendi

lerine uygulanan anketleri içtenlikle cevaplandırmışlardır. 

Yöntem 

Araştırma, Açıköğretim Fakültesi'nin, uzaktan öğre

tim öğrencileri için düzenlediği ''Akademik Danışmanlık ve 

Uygulama Hizmetleri'' nin değerlendirilmesi için yapılan 

durum saptama (betimsel) türünde bir çalışmadır. 

Evren ve Örneklem 

Araştırma, Açıköğretim Fakültesi'nin uzaktan öğretim 

programlarında öğrenim gören ve: 

a) 1983-84 öğretim yılı başı itibariyle, ikinci sı

nıfa geçmiş 16410 ve birinci sınıfta kalmış 5161 olmak üze

re, toplam 21571 öğrenci; 

b) 1984-85 öğretim yılı başı itibariyle, üçüncü sı

nıfa geçmiş 11908, ikinci sınıfı oluşturan 15772 ve birinci 

sınıfta kalmış 5177 olmak üzere toplam 34857 öğrenci ile, 

1983-84 öğretim yılında, gerek birinci ve gerekse 

ikinci sınıflar için yapılmış olan Akademik Danışmanlık ve 

Uygulama Hizmetlerinde görev almış toplam 488 danışman öğ

retim elemanı, araştırmanın evrenini oluşturmuş, evrenin 

tamamı örneklern olarak alınmıştır. 

Verilerin Toplanması ve Çözümü 

Araştırma için gerekli verilerin toplanmasında, üç 

tür anketten yararlanılmıştır. 

Birincisi, soruları Açıköğretim Fakültesinin ilgili 

öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve ÖSYM taratından 

basımı yapılarak kayıt yenileme evrakları arasında yer alan 

''••• Eğitim Faaliyetlerini Değerlendirme Anketi'' dir ki, 

Açıköğretim Fakliltesinin, eğitime devam eden uzaktan öğre

tim öğrencileri tarafından, her sene kayıt yenileme aşama

sında doldurulmaktadır. {Ek: 4-5) 
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İkincisi, 1983-84 öğretim yılı sonunda, yine sorula

rı Açıköğretim Fakültesinin ilgili öğretim elemanları tara

fından hazırlanan ve basımı Anadolu Üniversitesi Basımevin

de gerçekleştirilerek, Akademik Danışmanlık ve Uygulama 

Hizmetlerinde görev almış bütün öğretim elemanlarına, koor

dinatörler aracılığı ile gönderilen ''••• Ders Kitaplarını 

ve Danışmanlık Hizmetlerini Değerlendirme Anketi'' dir. 

(Ek: 3) • 

Bu araştırmada yararıanılan üçüncü anket, her yıl 

AÖF'ü kazanan öğrencilerin kayıt oı.urken doldurdukları 

''Bilgi Formu'' dur. (Ek: 6 ve 7). 

Geniş kapsamlı hazırlanmış ilk iki ankette, Akade

mik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri ile ilgili sorulara 

da yer verilmiştir. 

Öğrencilere uygulanan anketler, diğer kayıt evrakla

rı ile birlikte ÖSYM tarafından değerlendirilerek, cevapla

rın sayı ve yüzde olarak dökümleri yapılmıştır. 

Danışman öğretim elemanıarına uygulanan anketler ise, 

gönderilclikleri gibi yine koordinatörler aracılığıyla top

latılmış ve ilgili soruların cevapları, sayı ve yüzde ola

rak araştırmacı tarafından dökülerek değerlendirilmiştir. 

Öğrencilere uygulanan anketlerden, boş bırakılanlar, 

tekniğine uygun doldurulmayanlar,ÖSYM tarafından değerlen

dirme dışı bırakılmıştır. 

Danışman öğretim elemanıarına gönderilen 488 soru 

kağıdından ise 259 adedi geri gelmiş ve hepsi değerlendir

meye alırmtıştır. 

Her iki tür ankette yer alan ve Akademik Danışmanlık 

ve Uygulama Hizmetleri ile ilgili olan verilerin sayı ve 

yüzdelerin kullanıldığl. çizelgeler şeklinde düzenlenmesi, 

araştırmanın amacı doğrultusunda yeterli bulunarak, başka 

bir istatistiki yöntem kullanılmasına gerek görülmemiştir. 



BÖLÜM II 

UZAKTAN ÖGRETİM VE AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ 

Bu bölümde, uzaktan öğretim sisteminin tarihsel ge
lişimi, özellikleri ve öğretim süreçleri kısaca verilmiş, 

sonra, uzaktan öğretim öğrencisinin basılı materyaller ile 

TV ve radyo ders yayınları dışında ihtiyaç duyduğu ''des
tek hizmetler••, türleri ile irdelenmiştir. 

Uzaktan Öğretimin Gelişimi,Özellikleri 
ve Öğretim SUreçle~i 

Klasik öğrenme ortamı, a) öğretme mekanı, b) öğren

ci-öğretici ve c) öğretim araçlarının biraraya gelmesiyle 
oluşmaktadır. Artan nüfus ve öğrenme talebi karşısında, öğ

renci sayısındaki artış ve öğrenme mekanlarındaki yetmezlik 
doğrultusunda, yeterince öğretici temin edememe, teknolojik 

gelişmeler sayesinde yeni bir öğrenme ortamının yaratılması

nı zorunlu kılmıştır. Bunun sonucunda adına ''Uzaktan Öğre

tim'' denilen yeni bir eğitim teknolojisi gelişmiştir. 
Bireysel mektuplaşmalar biçiminde başlayan uzaktan 

öğretimdeki ilk örgUtlü girişim, 
Okulunun açılmasıyla kurulmuştur. 

1856'da, Berlin' de Dil 
1891' de ise, bir gazete 

sahibinin, maden ocaklarındaki kazalara karşı alınması ge
rekli önlemleri içeren broşürü ile ABD'ye atıayan bu tekno
loji, orada, aynı yıl içinde, wisconsin Üniversitesi ' nde 

uzaktan öğretim derslerinin yaygınlaştırııması kararı ve 

1892'de Şikago Üniversitesi• nde kurulan uzaktan öğretim 

bölümü ile yayılmaya başlamıştır. 1894'te ise, İngiltere'de, 

dışarıdan öğretmenlik sertifikası sınavıarına hazırlanan 

öğrencilerin kendi aralarında yazı ile bilgi alışverişinde 

bulunmaları, Oxford Üniversitesi'ni dışardan bitirme sınav

larının uzaktan öğretirole yapılması, daha sonra 1898' de 

13 
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İsveç'te ve 1910' da ise Avustralya'da ilk örgütlü uzaktan 

yükseköğretim girişimlerine rastıanmaktadır (Hızaı, 1983,s. 

21). 

Bugün, teknolojik mazeretierin ortadan kalkmaya baş

laması sonucunda, uzaktan öğret im, artık birçolç: Ülkede ve 

bu arada ülkemizde de uygulamasını bulan bir öğretim siste

midir. Ayrıca, uzaktan öğretim,eğitime olan talebin yüksel

mesi karşısında • 'arz artt1.rımı' ' temel nedeniyle ortaya 

çıkmış olmasına karşılık, zaman içerisindeki gelişme ve 

teknolojik ilerlemeler öyle göstermiştir ki, bu tür bir 

eğitim sistemi, çeşitli yönleriyle, geleneksel eğitim şek

line göre da.ha başka üstünlüklere ve eğitsel öncelikiere 

sahiptir. Bu nedenlerle de uzaktan öğretim, herhangi bir 

ciddi eğitim çıkmazının olmadığı bir ortamda da geçerli bir 

hale gelebilmiştir. Bu olgu, özellikle Jç:alkınmakta olan ül

kelerde, ekonomik, kültürel ve coğrafi nedenlerle, daha da 

belirginleşmektedir. Daha çok 1970'li yıllarda yaygınlaşma

ya başlayan uzaktan öğretim sistemleri,günümüzde,İngiltere, 

İspanya, Japonya, Nijerya,Hindistan,Malezya,Fransa,Avustur

ya ve Polonya gibi ülkelerde, başta yükseköğretim kademe

sinde olmak üzere, çeşitli şekillerde sürdürülmekte olup, 

''Açık Üniversite'', ''Duvarsız Eğitim'', ''Açıköğretim'' 

gibi isimler almaktadır (AÖF, 1984, s. 20). 

Uzaktan öğretimde mekan sorunu aşılmıştır.Çünkü, öğ

rencilerin bir mekanda toplanmalarına gerek kalmamıştır. 

Benzer şekilde, öğretici sayısındaki darlık da giderilmiş

tir. Öğrenciler artık, diledikleri bir mekanda ve çeşitli 

aygıtlar aracılığı ile öğreticileri izleyebilmektedirler ki, 

bu olanak günümüzde radyo, TV, video, ses bantları ve bil

gisayarlar aracılığı ile sağlanabilmektedir. Basılı ders 

malzemeleri ise, esasta, eski biçimini korumakla birlikte, 

içerik düzeni değişimine uğrayarak, öğrencinin kendi ken

dine anlamasını daha da kolaylaştıracak biçimde yeniden dü

zenlenmiştir. 

Uzaktan öğretimde, öğretme ve öğrenme sürecinde,baş

ııca iki nokta dikkati çekmektedir. Birincisi, sistemde 
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kitle iletişim araçlarından yararlanılması, ikincisi ise, 

öğrenme-öğretme etkinliklerinin bireyselleştirilmesidir. 

Böylece, eğitim teknolojisinden yararlanılmak suretiyle ve 

uzaktan öğretim sayesinde, hem kitle eğitimi ve hem de 

kendi kendine öğrenme gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle 

uzaktan öğretim, hem çeşitli nedenlerle örgün eğitim alma 

olanağı bulamamış kişilere eğitim alma olanağı sağlayan ve 

hem de eğitim sürecini belirli bir dönemden çıkararak, ya
şam boyu devam ettirebilen bir yöntem haline gelmiştir. 

Kitle eğitimi ve kendi kendine öğrenme boyutları bulunan 

uzaktan öğretim, değişik ilgi ve yeteneklere sahip, yine 

değişik yaşam ve çalışma koşulları içerisinde bulunan bi

reylerin eğitim 'ihtiyaçlarını . karşılamada etkili bir 
yöntem olarak görülmektedir (Hızal, 1983, s. 9-11). 

Bu biçimdeki bir eğitim teknolojisinde, klasik og

renim şekline göre, bir tek nokta eksik kalmış gibi görün

mektedir ki, o da, öğrencilerin anlayamadıkları ve bileme

diklerini öğreticiye sorabilmeleri ve yanıt alabilmeleri. 

Bu sorun, uzaktan öğretim sistemlerinde düzenlenen ''Aka

demik Danışmanlık'', ''Yüzyüze Eğitim süreci'',''Yaz Kurs

ları'' ve benzeri örgütlenmelerle çözümlenmektedir. 

Değişik kaynaklar, (Alkan, 1981, s. 113-118;Gökdağ, 

1986, s. 10-13ı Hızal, 1983. s. 210), uzaktan öğretimin üç 

temel sürece dayalı olarak yürütüldüğünü belirtmektedir; 

yayın yoluyla,basılı materyallerle ve yüzyüze öğretim. 

Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçları,ö
zel olarak hazırlanmış izlencelerle uzaktan öğretimde işe 

koşulmaktadır. Radyo ve televizyon programları, daha çok, 

öğretimi desteklemek ve zenginleştirrnek amacıyla kullanıl

maktadır. Bu araçların kullanımı, öğrencinin terk edilmiş
lik duygusunu azaltmakta, çalışmasına süreklilik· kazan

dırmaktadır. 

Basılı metaryaller~ kitaplar, ders notları, ödevler, 

yardımcı kaynaklar vb. içermektedir. Pek çok sistemde, özel 

olarak hazırlanıp, öğrenciye belirli aralıklarla gönderilen 

basılı materyaller-ucuz ve kullanışlığı nedeniyle-temel öğ

retme ve öğrenme kaynağıdırlar. 

.\.-..; A DüL t• (:"tV"E !ts a b.o. 
'>lerf.:.e.z :l:~iltiip~ . ,, 
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Yüzyüze öğretim; yaz okulları, hafta sonu toplantı

ları, periyodik stajlar, iş başında çalışma vb. biçimlerde 

düzenlenmektedir. Amaç, sistemde, öğretmen-öğrenci ve öğ

renci-öğrenci etkileşimini sağlamak ve ancak en iyi bir 

şekilde bu süreçle verilebilecek konuların öğretimini ger

çekleştirmektir. 

Uzaktan Öğretimde Destek Hizmetler 

Bu başlık altında verilen bilgiler, Bernadette 

Robinson'un ••support For Student Learning•• (1981, s.l41 

-161) adlı makalesinden özetlenerek alınmıştır. 

Öğrenci ·sorunları 

Deneyimler, uzaktan öğretim öğrencilerinin kendi 

başlarına ve kusursuz öğrenmelerini beklemenin gerçekçi 

olmayacağını göstermektedir. Bu sistemin öğrencisi hem ge

leneksel kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin sorunları, 

hem de içinde bulundukları yeni sistemden kaynaklanan so

runlarla yüzyüzedirler. 

Uzaktan öğretim öğrencilerinin karşılaştıkları te

mel sorunlar şu şekilde özetlenebilir. 

Tüm uzaktan öğretim öğrencileri, zamanı planlama ve 

verimli olarak istendiğinde düşüncelerini yazıya dökmede, 

uygun okuma ve anlama becerisi geliştirme gibi konularda 

zaman zaman sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Yanısıra öğ

renciler kimi konuları anlamada da güçlük çekmektedirler. 

Pek çok geleneksel kurumda, öğrenci, herhangi bir 

yardım, öneri ya da bilgi için arkadaşlarına, öğretim ele

manıarına veya kurum içindeki bir başkasına kolayca ulaşa

bilmektedir. Kimi durumlarda, öğrenci ve öğretmenin yakın 

ilişkileri nedeniyle öğrencinin bu tür sorunları bilinmek

te ve öğrencinin dile getirmesine bile gerek kalmadan çö

zümlenebilmektedir. En azından aynı sorunla karşı karşıya 

olan arkadaşlarını gözıeme, izleme olanağı vardır. 

Uzaktan öğretim öğrencisi, öğretim kurumundan bir 

bakıma mesafe ile soyutlanmıştır~. Benzer durumdaki öğren
ciler ya birbirlerinden çok uzaktadırlar ya da çok yakın 
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ama birbirlerinin varlıklarından habersizdirler. Dahası bu 

öğrenciler,içinde bulundukları sistemin nasıl işlediğini, 

herhangi bir sorunlarını çözmek için kime ve nasıl başvu-· 
racaklarını bile bilmeyebilirler. 

Yukarıdakilere ek olarak öğrencinin bireysel duru-
mundan kaynaklanan sorunlar olabilmektedir. Evinde 

bir çalışma yeri olmayabilir; kütüphaneye gidemez, 
uygun 

ya da 

iş durumu nedeniyle bazı özel sorunları olabilir. Hastalık 

nedeniyle normal çalışma takviminin gerisine düşebilir,sı
navı kaçırabilir vb. 

Yukarıdaki sorunlardan yola çıkarak, uzaktan ogre

tim öğrencilerinin ihtiyaçları maddeler halinde şöyle sı

ralanabilirı 

ı. Öğrencilerin, uzaktan yönetilen bir sistem ve o
nun ne olduğuyla ilgili hem bilgi hem de ilişkiye ihtiyaç-
ları vardır. Bu ihtiyaçlar belki bölgesel düzeyde ya-
pılan toplantılar, merkezi ya da bölgesel danışmanlık hiz
metleri veya bölgesel bir kurumda öğrencilerin sorunlarıy-' 

la ilgilenme zorunluluğunda olan bir görevli tarafından 
karşılanabilir. 

2. Bir kampüsten yoksun ve coğrafi olarak birbirle

rinden hayli uzakta oldukları için, bu öğrencilerin, bir 

gazete, öğrenci birlikleri, hatta bizzat öğrenciler ya da 
ilgili kurumlar tarafından düzenlenecek bölgesel etkinlik
lerle sağlanabilecek bir tür grup üyeliği kimliği geliş-

tirmeye ihtiyaçları vardır. 

3. Uzak bulunmanın yarattığı sorunlar, öğretim ele
manı ile dolaysız iletişimin olmayışı, bir ilişki ihtiyacı

nı doğurmaktadır. Sistem içinde bir öğretici ile temas, 

öğrencinin güdülenmesini devamlı kılacak, kimi öğrenme so
runlarının üstesinden gelmesinde ona yardımcı olacak ve 

bireysel ilişki, yazılı ya da sözlü olsun, onun yazılı ça

lışmaları ve genel gelişimi hakkında geri besleme almasını 

sağlayacaktır. 

4. Öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmelerini dü

zenleme konusundaki güçlÜkleri nedeniyle de yol gösterici-

liğe ihtiyaçları vardır. Her ne kadar bunların bir kısmı 
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uzaktan öğretimde işe koşulan araçlarla (basılı materyal, 
TV vb.) giderilebilirse de, kimi ek çabalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Aşağıda, uzaktan öğretim kurumu öğrencilerinin de
ğişik ihtiyaçlarını karşılama yolları irdelenmiştir. 

Öğrenci İhtiyaçlarının Karşılanma Yolları 

Bir görüşe göre, öğrenme materyallerinin kusursuz 

hazırlanması halinde destek hizmetlere ihtiyaç olmaya

caktır. Ancak, öğrencilerin karşılaştığı bir kısım akade

mik olmayan sorunlar akademik çalışmayı etkilemektedir.Öğ

renci problemlerinin ve dileklerinin olması kaçınılmazdır. 

O nedenle,her uzaktan öğretim kurumu konunun bu boyutuyla 

ilgili önlemler almalıdır. Bu bUlguları değerlendiren u

zaktan öğretim sistemleri, yapılan öğretimin niteliğini 

yükseltmek için bazı destek hizmetler sağlama yoluna git-· 

meyi benimsemişlerdir. Bu aşamada, ''ne tür destek hiz

metler gerekmektedir?' • sorusunun yanıtlanmasında: 

ı. Destek hizmet türlerinin göreli üstünlükleri 

konusunda, şimdiye kadar çok az çalışma yapılmış olması 

ve elde yeterli veri olmaması ve, 
2. Belli bir uzaktan öğretim modeline bağlı olarak 

farklı yanıtlar verilmesinin gerekliliği sonucu olan iki 

genel sorunla karşılaşılmaktadır. 
Bu sorunların çözülmesi, esasta, uygulanan uzaktan 

öğretim modeline uygun olarak, öğrenci ile gerekli eğit

sel iletişimin kurulmasına bağlıdır. 
Aşağıda verilen iletişim türU etkinlikleri, uzaktan 

öğretim sistemlerinde sorumlu kurum ile öğrenci arasında 

köprü görevi yapmaktadır. 

Yüzyüze Görüşmeler 

-Akşamları ya da hafta sonlarında sınıf öğretimi, 

-Bölgesel merkezlerde bireysel danışmanlık, 
-Bir öğretici ya da danışmanla yapılan grup semi-

nerleri, 
-Çalışma grupları ya da kendine yardım grupları, 
-Yaz okulları (genellikle bir kaç hafta) ya bazı 



19 

dersler için zorunla (İngiltere'deki Açık Üniversitede ol

duğu gibi) ya da isteğe bağlı (Hindistan'daki bazı mektup
la öğretim uygulamalarında olduğu gibi), 

-Bireysel ya da grup bilgi ve öneri toplantıları, 

-Öğretmen, danışman veya öğrencinin isteği üzerine 
bir öğretici ya da danışmanla arasıra ya da periyodik ola
rak yapılan toplantılar, 

-Merkezce yapılan anma günleri ya da açılış günle
rinde yapılan ziyaretler, 

-Öğretmen ya da danışmanın evine veya işyerine git-
rnek. 

Öteki İlişki Kurma Biçimleri 

-Bir öğretmen ya da danışmanla mektuplaşma, 

-Bir öğretmen ya da danışmanla bireysel telefon gö-
rüşmesi (Telefonu, öğrenci, öğretmen ya da danışman açabi
lir.), 

-Grup telefon bağlantısı, 
-Radyo programları, 
-Kasetle haberleşme, 

-Öğrenci gazetelerir 

Yukarıda sıralanan iletişim olanakları, uzaktan öğ

retim sistemlerini, yanıtlanması gereken, şu ana sorunlar

la yüzyüze getirmektedir. 

-Ne tür hizmetler gerekecektir? 

-Hangi düzeyde hizmet. sunulmalıdır? 

-Eldeki personel ve insangücü olanaklarına göre 
gerçekleştirilecek hizmetin düzeyi ne olabilir? 

Bu sorunların önceliklerini bazen uzaktan öğretim 
kurumlarının gelişint düzeyi bazen karşılaşılan sorunların 

önem ve ağırlığı belirlemektedir. 

Destek Hizmetlerin Örgütlenmesi 

Uzaktan öğretim sistemlerinin, belirttiğimiz yüzyü

ze öğretim etkinliklerine katılmak-genellikle-öğrencilerin 

isteklerine bağlıdır. Değişik ülkeler, verilecek destek 

hizmetlerin, uygulamada karşılaşılacak sorunlara göre ge-

liştirilmesi ilkesini benimsemektedirler. Öğrencilere 
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götürülen yüzyüze öğretim etkinliklerinin düzeyi farklı 

olsa bile, bu destek hizmetlerinin temel ders materyalle

rine ek olarak yapıldığı ve önemli harcamalar gerektirdi
ği görülmektedir. Örneğin, İngiltere'de Açık Üniversite, 

bÖlgesel destek hizmetler için, bütçesinin yaklaşık % 30 
'unu ayırmaktadır. 

Bu konuya yaklaşımda farklılıklar vardır. Örneğin, 

Alman, Institute Für Fernstudien, her ne kadar sonradan 

36 bölgesel merkezde danışmanlık hizmetleri ve seminerler 

sunmuşsa da, sistem, öğretmeniere yer vermeyen bireysel 

ilişkiden bağımsız akademik çalışma olanaklarının araştı

rılması üzerine kurulmuştur. Buna karşılık, yine Almanya• 
nın Bavyera Eyaletinde uygulanan sistemde (Tele-Kolleg) 

iki ya da üç haftada bir ve hafta sonlarında düzenlenen 
grup çalışmalarına devam zorunladır. uzaktan öğretim ku

rumları ile öğrenciler arasındaki ilişki ya da etkileşim 

kurulması konusundaki kararlar, kaçınılmaz olarak mevcut 

parasal imkanlara göre belirlenmektedir. Hindistan M.ek

tupla Öğretim Müc:iürli1klerince, daha çok parasal nedenler
le, yılda bir kez uygulanan yüzyüze öğretim programları 

dışında, öğrenci destek hizmetleri konusunda pek az şey 

yapılabilmektedir. 

Bölgesel Merkezler 

Uzaktan öğretim uygulayan çoğu Ülkelerde, yüzyüze 

öğretim etkinlikleri, bölgesel merkezler içinde örgütlen

miş1:.ir. Örneğin V enezuel la' da UNA, Kosta Rika' da UNED, 

İng:lltere'de UKOU, bu tür uygulama yapan sistemlerden ba

zılarıdır. BÖlgesel merkezler, eğitim, danışmanlık ve yö

netim olmak üzere, üç işlevi yerine getirmektedir. 
Uzaktan öğretim sistemlerinde bÖlgesel merkezler 

oluşturmak düşüncesinin, sistemin mantığı ile . çelişkili 
olduğu, tartışılmaktadır. Ancak, bölgesel merkezlerin ge
rekçesi, ileri derecede merkezi ve bürokratik bir organi

zasyonu adem-i merkezileştirme stratejisinin bir parçası 
olabileceği gibi, insani olmayan sisteme, bir insan boyu

tu ekleme de olabilir. Bölgesel merkezler, öğrencilerin 

birbirleriyle ya da öğretici ve-danışman kadrolarla 
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ilişkiler kurdukları, çeşitli öğretim araçlarına kolayca 

ulaşabildikleri bir çalışma merkezi işlevi görmektedir. 

Athabasca (Kanada), tamamlayıcı okuma materyalleri, resim 

gösterme aygıtıı araçları ve kompüter terminalleri bulunan 

bölgesel öğrenme merkezleri kurmuştur. UNED (Kosta Rika}' 

in, okullarda üstlenmiş 19 merkezi vardır. Bu merkezler, 

ses araçları, küçük bir kitaplık ve özel öğretmenlik {tu

torial) için gerekli olanaklarla donatılmış ve ayrıca,pos
ta hizmetlerinin iyi işlemediği hallerde ders materyalleri 

dağıtım merkezi ile öğrenci yazılı ödevlerinin toplanıp 

dağıtıldığı merkezler olarak, önemli fonksiyonları yüklen

mişıerdir. İtalya'da televizyon dersleri, Ülke düzeyinde 

oldukça yaygın olan grup izleme merkezlerinde izlenmekte
dir. 

İngiliz Açık Üniversitesinde 13 bölge merkezine 

bağlı 260 yerel çalışma merkezi vardır. Bu merkezlerin 

üstlendiği temel görevler şöyle sıralanabilir. 

a} Part-time özel öğretici {tutor) ve danışmanların 

(counsillar) istihdamı ve denetlenmesi, 

b) Öğrenci gruplarının öğreticilere dağıtımı, 

c) Çalışma merkezleri için yerel düzenıemelerin ya
pılma sı, 

d) Özel öğretmenlikle ilgili programların merkezden 
alınan esaslara göre düzenlenmesi, 

e) Yaz okulları, sınavlar ve diploma törenlerinin 
yerel olarak düzenlenmesi, 

f) Danışmanlık hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürü
tülmesi, 

g) Öğrenci ve özel öğretmen kayıtlarının tutulması, 
Tüm bu işlerin finansmanı, öğrenci sayısı ve onların 

coğrafi dağılımına göre, yerel farklılıkların olabileceğini 

kabul eden üniversite politikası çerçevesinde, bölgesel 

başkanlıklarca yapılmaktadır. 

Sistemde bölge başkanları, uzaktan öğretimden so

rumlu kurumun temsilcisidir. Yetki ve sorumlulukları belir

li, bir ölçüye kadar bağımsız, çalışma merkezleriyle merke

zi yönetim arasındaki ara yönetim birimleridir. Çalışma 
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merkezlerinde, danışmanlık hizmetleri için gerekli radyo ve 

televizyon, basılı ders materyalleri ve kompitürler, akşam

ları ya da hafta sonlarında, öğrencilerin kullanımlarına a

çıktır. Çalışma merkezlerindeki görevlilerin tamamı, bağlı 

olduğu bölge merkezi tarafından seçilmektedir. 

Öğrencilerin bu merkezlerden ne derece yararlandık

ıarına ilişkin verilerin elde edilmesi oldukça güç olmakta-

dır. Ancak, 1979'da, oldukça geniş bir örneklem üzerinde 

yapılan bir araştırmaya göre, öğrencilerin% 70'i en az bir 

kez özel öğretmenlerle yapılan toplantıya katılmışlardır. 

(Bu toplantılar, araştırmanın yapıldığı İngiliz Açık Üni-

versitesinde isteğe bağlıdır.) Bu merkezler, öğrencilerin 

oluşturduğu ve informal olarak bir araya gelen kendine yar

dım grupları tarafından da kullanılmaktadır. Çalışma mer

kezleri ayrıca birinci yıl çalışmalarında, öğrenci, özel e

ğitici ve danışmanlar için düzenli toplantı yeri olmaktadır. 

(Çeşitli nedenlerle çalışma merkezi kurulamayan yöreler u

zaktan-merkezden-yönetilmektedir). Bu toplantılar, hem öğ

renci hem de özel öğretici sayısı düşük olan yüksek düzeyli 

kurslar için daha az yapılmaktadır. Hemen belirtmek gerekir 

ki bu çalışma merkezleri, öğretirole ilgili her ihtiyaca 

yanıt veremez. Örneğin, mekan olarak gündüz okullarının öğ

rencilerine sağladığı laboratuvar olanakları burada yoktur. 

İngiliz Açık Üniversitesi toplam dolaşımlı harcamalarının 

(recurrent expenditure) yüzde 0,6'sını çalışma merkezleri 

için ayırmaktadır. 

Şimdiye kadar tanıtılmaya çalışılan İngiliz Açık 

Üniversitesi sistemindeki çalışma merkezlerinin 

ilişkin farklı değerlendirmeler de sözkonusudur. 

bir yaklaşıma göre çalışma merkezleri düşüncesi 

işleyişine 

Örneğin, 

(özellikle 

yeni öğrencilerin katılmasında yarar görülen uygulamalar ö

nerilirken), öğrenciyi yer ve zaman bakımından sınırlamak

tadır. Ayrıca bu merkezler evde yapılacak yaratıcı öğrenme 

yaklaşımından uzaklaştırmaktadır. Bir başka deyişle öğrenci 

ile merkez arasında daha önce değinilen ilişki biçimleri 

çalışma merkezlerine dayandırılmadan kurulup işletilebilir. 

Örneğin mektup ya da telefonla kurulacak bir iletişim için 
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gerekli alt yapının olduğu yerlerde konunun özel öğretici

öğrenci arasında kurulacak bir ilişkiler ağı kapsamında 

düşünülmesi daha verimli olabilir. Bir kısım destek hiz

metlerin öğrenci ihtiyaçlarına yanıt verdiğinin sık sık 

denetlenmesi ve uzaktan öğretim sistemindeki gelişme ve 

değişmelere koşut olarak merkez fonksiyonlarının da gözden 

geçirilmesi gerektiğini göstermiştir. Çalışma merkezleri 

yeterlilik açısından ne durumda olursa olsun, sistemin vaz

geçilmez bir parçası olarak görülürken; bir başka açıdan 

bakıldığında, çalışma merkezlerinin öğrenciler için sağla

dığı olanaklar ne olursa olsun, bazı öğrencilerin, uzaklık, 

zaman uygunsuzluğu vb. sorunlar nedeniyle, bu olanaklardan 

her zaman ve tam anlamıyla yararlanamamaları da kaçınılmaz 

olabilmektedir. Sistem, bu tür hallerde, öğrenciler için, 

bir başka seçenek önermelctedir ki, o da telefondur .Bu tUr

den bir etkinlik, Kanada (Athabasca), Kosta Rika (UNED), 

İngiltere (UKOU), İsrail (Everyman's University) ve İsveç' 

(LUND) te sürdürülmektedir. 

Özel öğretmen ve Özel Öğretmenlik 

Uzaktan öğretim yüzyüze etkinliklerinin ana ögele

rinden birisi de özel öğretmenliktir. Özel öğretmenlik,de

ğişik sistemlerde, değişik anlamlara gelmektedir. Özel öğ

retmen, belli bir kurs süresince bir öğrenci ile yakın i

lişki için~e olan, onun yazılı ödevleri üzerinde, yüzyüze 

ya da telefonla görüşmeler yapan veya sadece belli sayıda 

bir öğrenci grubunun ödev ve cevap kağıtlarını puanlamakla 

görevli kişidir. 

Özel öğretmenin görevlerinin ayrıntılarına girme

den önce, ••uzaktan öğretimde gerekli midirler yoksa, ge

leneksel öğretme-öğrenme modelinin mırası mıdırlar?'' so

rusu üzerinde durmak gerek. Çünkü, bunları istihdam etmek, 

son derece pahalı bir iştir ve kimi zaman, belli bir ko

nuda ya da bölgede, istenen niteliklere sahip olanlarını 

bulmak güçtür. Dahası, bunlar çoğu zaman, uzaktan öğretim 

sistemi konusunda, bilgisizdirler ve eğitilmeleri,yönlen

dirilmeleri gerekroektedir. Bu işlerin yapılması da parayı 

gerektirmektedir. O halde, niçin özel öğretmenlik? 



Değişik Ülkelerdeki uzaktan öğretim sistemleri bu 

boyutuyla incelendiğinde, özel öğretmenlerin, aşağıda sı

ralanan işlevleri yerine getirdikleri anlaşılmaktadır; 

a) Öğrencilerin yazılı ödevlerini düzeltmek ve de
ğerlendirmek, 

b) Tartışma ortamı yaratarak, öğrencilerin ders 

materyallerini daha iyi anlarnalarına yardımcı olmak, 

c) Öğrencilerin, sisteme ilişkin soruları yanıt-

lamak, 

d) Öğrencilerin çalışmalarını planlamalarına yardım 

etmek, 

e) Öğrencilere, uygun yardım grupları ve çalışma 

yerleri düzenlemek, 

f) Uygulama ve proje türü çalışmalarda, danışmanlık 

yapmak, 

g) Bulunduğu yerdeki bir okulda ya da bireysel iliş

ki programlarında öğretmenlik yapmak, 

h) Sorumluluğuna verilen öğrencilerin gelişim kayıt

larını tutmak, 

i) Konferans vermek, 

j) bers materyalleri ve öğrenci sorunları konusunda, 

bölge merkez koordinatörüne ya da ders notu yazarına veya 

danışmana feed-back ulaştırmak, 

k) Belirli sorunlar ortaya çıktığında, öğrenciler 

adına ilgili kurumlarla görüşmek, 

Yukarıda açıkça görüleceği gibi, özel öğretmen, çok 

sayıda ve değişik ihtiyaçlara cevap vermekte ve uzaktan öğ

retim sistemlerinde önemli rol oynamaktadır. 

Özel öğretmenin sistem içindeki işlevleri ve rolü, 

kurumlara göre değişmektedir. İsrail'deki Everyman's Uni

versity'de, öğrenci ödevlerinin bir kısmı bilgisayarlarla 

değerlendirilirken, bir kısmı da öğretmenler tarafından 

değerlendirilmektedir. UNA'da (Venezuella) tam ve yarı za

manlı çalışan özel öğretmenierin tamamı, bu çalışma mer

kezlerinde çalışmaktadırlar. Bunların görevleri, öğrenci

lerin sorularını yanıtlamak, onların ders materyalleri ile 

ilgili güçlÜklerini yenmelerine yardımcı olmak, öğrenciye 

verilen testıerin puanlamasını yapmaktır. UNED • de (K osta 

A.'iA:DOLl" C'<T\ E R.SU ı:..:. .. 
Mu~ K.iiti:ıpbı.~~ , ,. 
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Rika) genellikle başkente San Jose' de oturan part-time 

görevli öğretmenler, zaman zaman yerel merkeziere giderek 

yüzyüze öğretim yapmakta ve tartışmaları yönetmektedirıer. 

Ayrıca bu öğretmenler UNED Müdürlüklerinin bulunduğu mer

kezlerde, telefonla özel öğretmenlik ve danışmanlık hizme

ti de vermektedirler. Tekrarlamak gerekirse, özel öğretme

nin görevi öğrencilerin ders materyallerin.e ilişkin olarak 

karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmeleri için,onıa

ra yardım etmektir. UKOU'da (İngiltere) part-time çalışan 

özel öğretmenlerin, danışmanlar da dahil sayıları,5500 ka

dardır. Bu öğretmenler, öğrencilerin, kendilerine gönder

dikleri yazılı ödevleri kontrol ederek değerlendirmekte, 

çalışma merkezlerinde yüzyüze öğretim yapmakta ve genellik

le, evlerinde telefonla özel öğretmenlik hizmeti vermekte

dirler. UKOU'da, özel öğretmenierin asıl görevleri, radyo 

ve televizyon programıarı ile ünitelerdeki tartışma ve 

bilgilerin, öğrenci tarafından en iyi şekilde anlaşılması

nı sağlamaktır. 

Dünyadaki uzaktan öğretim sistemlerinin bugün ulaş

tığı noktada, özel öğretmenliğin, artık, gerekliliği, tar

tışmasız kabul edilmektedir. Bu konudaki sorun, nitelik ve 

nicelik olarak yeterli sayıda öğretici bulma ve bunlardan 

geniş ölçüde yararlanabilme sorunudur. Bir uzaktan öğretim 

sisteminde, özel öğretmenierin ne şekilde işe koşulacağı 

ve hangi işlevleri yerine getireceği, aşağıdaki sorulara 

verilecek yanıtlarla belirlenirı 

1) Özel öğretmenin sadece mektuplaşma fonksiyonu mu 

olacaktır? 

2) İstihdamları bölgesel mi yoksa merkezi mi olacak-

tır? 

3) Tam gün mü yoksa part-time mı çalışacaklardır? 

4) Öğretmenler, uzaktan öğretimi yürüten kurumun 

atayacağı sözleşmeli personel mi olacak yoksa, çalışmakta 

oldukları kurumlar-ki bunlar, uzaktan öğretimde işbirliği 

yapılan kurumlardır-tarafından ek olarak mı görevıendiriıe

ceklerdir? 

5) Atamalar, uzun süreli mi yoksa, belirli dersler 
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için, kısa süreli sözleşmeler şeklinde mi olacaktır? 

6) Nasıl bir özel öğretmen/öğrenci oranı uygun ola-

caktır? 

7) Özel öğretmen, ders dışı konularda da danışmanlık 

yapacak mıdır? 

8) Öğrenci ödevleri sürekli olarak değerlendirilecek 

midir? 

9) Ödev sorularından ne kadarı açık uçlu olacaktır? 

Aslında, yukarıdaki sorulara verilecek yanıtlar, ya 

da soru sayısında yapılacak değişiklikler, ülkeden Ülkeye, 

veya bu Ülkelerde. uygulanan sistemden sisteme, farklılıklar 

gösterebilecektir. Bir başka deyişle, bu kadar sayıdaki so

ruların yanıtlanması, özel öğretmenlik örgütlenmesi için 

tek başına yeterli olabilecek midir? Kuşkusuz hayır. Çünkü, 

dünyada uzaktan öğretim tekniklerini uygulayan pek çok Ülke, 

kendilerine özgü çıkış noktaları ve amaçlarla işe koşulmuş 

olup, değişik beklentiler içinde olmaları bir yana, değişen 

şekillerde olanaklara, ekonomiye, coğrafyaya, topluma, kül

türe ve önemlisi sorunlara sahiptirler. 

Bu konuda verilecek kararı etkileyecek pek çok de

ğişken vardır. Örneğin, daha önce de değinildiği gibi,yeter 

sayıda ve nitelikte özel öğretmenlik yapacak kişilerin olup 

olmadığı ve bunların yerel merkezler ile aralardaki öğrenci 

sayısına göre dağılımları son derece önemlidir. Yalnız mek

tuplaşma işlevi gören bir özel öğretmenle daha değişik gö

revler yüklenecek olan yerel merkezdeki özel öğretmen ara

sındaki farkın açıkça ortaya çıkarılması gerekir. Özel öğ

retmenlerin merkezde görevlendirilmesi halinde, onların not 

verme ve düzeltme yapmalarına ilişkin standartlar koyma ve 

bunu denetleme kolay olacaktır. Ama onların işi yalnızca bu 

olacaksa; doğal ol·arak tekdüze· bir iştir. Mektuplaşma öğret

menin görevini de yüklenecek olan yerel merkezlerdeki özel 

öğretmenler, denetici ve rehber olarak daha büyük sorunlar

la karşılaşacak; ama hiç kuşkusuz öğrenciye daha yararlı 

olacaklardır. Belirtmek gerekir ki, belli niteliklere sahip 

özel öğreticilerin sayısı onların oynayacağı rolü de belir

leyecektir. Özel öğreticilerin sayısı yerel düzeyde yeterli 
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ise, sınıf öğretmenliği ile mektuplaşma öğretmenıiği görev

leri birleştirilerek aynı kişiye verilmektedir. Ama az sa

yıdaki özel öğretmen varsa, sorun bunların en iyi şekilde 

nasıl kullanılacağıdır. Kimi özel öğretmen gruplarının ne 

yapacağını da öğretimin düzenıeniş biçimi belirıemektedir. 

Öğretim, herbiri ayrı uzmanlık isteyen konu ya da dersler

den oluşmuş ya da öğretmenin danışman ve görüşmeci rolü oy

nayacağı konusu,öğrenci tarafından belirlenen bireysel 

projelere dayalı ise, özel öğretmenler.ekip halinde çalış

malıdırlar. 

Bazı durumlarda özel öğretmenliğe ilişkin kararlar, 

ders materyallerinin öğrenimi sırasında ortaya çıkan sorun

lara göre alınmaktadır. Ama iş o noktaya ulaştığında özel 

öğretmenierin bulunması, öğretim~ uyumları vedüzenlenmele

ri olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Uygun olanı, ders notu yazarlarının, özel öğretmen

Ierin görev ve rollerini, derslerin hazırlandığı aşamada 

planlayıp belirlemeleridir. Bu, öğretmenierin deneyimsizlik 

sorunlarının, dersler başlamadan giderilmesini sağlayacak

tır. Örneğin Venezuella'da UNA, mühendislik alanında yapı

lacak bir uzaktan öğretimi planlarken, kursu düzenleyenıer, 

kullanacakları bir özel öğretmende bulunması gereken nite

likleri, kursun özellikler.ine göre önceden belirlemişlerdir. 

Bunu yaparken, özel öğretmenlerde, ders materyallerini ön

ceden okuyup anlayabilecek, uygulamada karşılaşılabilecek 

sorunları görebilecek eğitim düzeyi ve deneyime sahip olma

ları aranmıştır. 

UKOU bu sorunu şöyle çözümlemiştirı Özel öğretmen

likle görevli bölgesel bir akademik kadro vardır. Bunlar, 

kendi alanlarıyla ilgili konularda özel öğretmenlik hizmeti 

vermektedir. Ayrıca, ders materyallerinin hazırlanması sı

rasında da, özel öğretmenliğe ilişkin konularda önerilerde 

bulunmaktadırlar. Bu çözüm, özel öğretmenliğin, organizas

yon ve yönetimi ile ilgili kurumda farklı bir bölümün so

rumluluğundaysa ve eğer bu bölüm ile ders hazırlayanlar a

rasındaki ilişki zayıf ya da gerektiğinde kurulamıyor ise, 

güçleşme!ktedir. 
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Öteki sorunlar, özel öğretmenlerin rolünün ne olaca

ğının, sistem tarafından iyi belirlenmemiş ve sistemin iş

leyişinin bu rolü oynamasını kolayıaştırma derecesine bağlı 

olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin, her ne kadar kurum yeni 

yollar bulup deneyim kazandıkça değişecekse de, özel öğret

menden yararlanmaya karar verildiğinde, özel öğretmen - öğ

renci - materyal hazırlayıcılar arasında olabilecek çelişki 
ve karışıklıkları önlemek için, gerekçeli görev tanımlama

ları yapılmalıdır. Özel öğretmenden üst düzeyde yararlanma
nın en iyi yolu budur. 

Özel öğretmen/öğrenci oranı, .ülkelere göre 1/25 ile 
1/300 arasında değişmektedir. Bu durum, kişilere yüklenecek 

görevi de etkilemektedir. Özel öğretmenlik sisteminin bu 

boyutuna verilen önem, insangücü ve parasal kaynak sıkıntı
ları nedeniyle, olması gerekenin çok altındadır. Özel öğ

retmenlik sisteminin daha iyi kavranabilmesi, değişik uygu

lama işlevleriyle, ayrıntılı tanımlanabilmesine bağlıdır. 
Bazı uzaktan öğretim sistemlerinde özel öğretmenle

rin görevi, sadece yüzyüze öğretim yapmaktır. Öğrencilerle 

aralarında mektuplaşma ilişkisi olmadığı gibi, onların ö

devlerini düzeltme görevleri de yoktur. Bazı sistemlerde 

ise, yüzyüze öğretim, öğretmenin görevlerinden sadece biri
sidir. 

Yüzyüze öğretimin, uzaktan öğretim sistemindeki 

fonksiyonu, geleneksel öğretme-öğrenme ortamında olandan 

farklıdır. Geleneksel sistemde yüzyüze gelme, bilgi aktar

manın temel aracıdır. uzaktan öğretim sistemlerinin hemen 
hemen tamamında, bu bilgi aktarma işi, ders materyalleriyle 

olmaktadır. Yüzyüze öğretirole yapılanlar ise, bu materyal
ıerin izlenmesinde ortaya çıkan anlama sorunlarıyla sınır

lıdır ve özel öğretmen materyal hazırlayıcılarla öğrenci 

arasında bir konuma sahiptir. Grup halinde yapılan yüzyüze 

toplantı ve görüşmeler en azından bu amaçla istenebilir ve 

önemlidir. Deneyimler, özel öğretmenlerin, ~izyüze öğreti

min bu yeni biçimine uyum sağlayabilmeleri grup tartışma

larını yürütebilmeleri için, eğitim ve desteğe ihtiyaçla

rının olduğunu göstermektedir. Ancak bunun gerçekleştiril

mesi zordur. Çünkü, özellikle bu öğretmenlerin , uzaktan 
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öğretim sistemince istihdam edilmediği ya da bunların sta

tülerinin engel oluşturduğu gibi durumlarda, sorun daha da 
büyümektedir .. 

:t-1ektuplaşma Öğretmeni 

İngiliz Açık Üniversitesi'nde, bir derse ilişkin o
larak öğrenciye yapılan öneri, rehberlik ve yapıcı elişti

rilerin temel kaynağı, o dersten sorumlu özel öğretmendir. 

Bu öğretmenierin yürüttüğü öğretim etkinliği, öncelikle 

yazılı çalışmaların düzeltilmesi ve not değerlendirilmesi 

şeklinde olmaktadır. Öğrenciye yapılan uyarı ve öneriler 

de yine yazılı yapılmaktadır. Bu yöntemin etkili olabilme

si için, mektuplaşma öğretmeninin doğru değerlendirme yap

mayı, daha üst düzeyde çalışma yapacak duruma gelen öğren

ciye gereken önerilerde bulunmayı; bunu yapabilmesi için 

de, öğrencinin mevcut bilgi düzeyini, o alanla ilgili ne

ler öğreneceğini iyi bilmesi gerekir. Takınılacak tutum, 

yapıcı ve destekleyici olmalıdır. Özellikle, öğrenciyle o

lan ilişki, sadece mektupla sürdürülecekse, yüzyüze durum

larda olduğu gibi, yapılan eleştiriyi, bir gülümseme ile 

yumuşatmak, alınan feed-back'e göre, varsa bir hatayı dü

zeltme olanağının olmayacağı, asla unutulmamalıdır.Mektup

laşma öğretmeni ile öğrenci arasındaki ilişki, arkadaş i
lişkisi olmalıdır. Yapılacak uyarı ve öneriler, öğrencinin 
gözünü korkutup, onu yıldıracak boyuta vardırıımarnalıdır. 

Tabii ki eleştiri, öğrencinin anlayacağı kadar açık olma

lıdır. Bir çalışma üzerinde yapılacak eleştiriler, aşağı

daki türlerde olabilir: 

ı. Öğrenci bakış açısının doğruluğunu kabul eden e

leştiriler, 

2. Bir durumla ya da sözdizimi (syntax) ile ilgili 

yanlışları düzelten uyarılar, 
3. Öğretmen olarak ileri sürdüğü neden ya da neden

lerin, öğrenci tarafından anıaşılmasına yardımcı olacak a~ 

çıklamalar, 

4. Öğrenciyi, verileri doğru kullanmaya yöneltici 

açıklamalar, 
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5. Ödevi bir bütün olarak değerlendiren .anlatımlar, 

6. Öğrenciye farklı bir bakış açısı getiren açıkla-

malar, 

7. Verilen notu açıklayıcı anlatımlar. 

Bu tür özel öğretmenlik, ayrı bir beceri ister ve 

uzaktan öğretimde görev alacaklardan çok azı, bu deneyimi 

önceden kazanmış olmaktadır. O nedenle, bir ön eğitime ih

tiyaç vardır. İngiliz Açık Üniversitesi'nde, part-time öğ

retmenleri desteklemekle görevli bÖlgesel akademik perso

nelin, onlar için düzenlediği seminerierin yanısıra, mer

kezi yönetirnce kendilerine gönderilen kılavuzlardan da ya

rarlanılmaktadır. 

Telefonla Öğretmenlik 

Özel öğretmenliğin bu türü; Kanada, İsrail, Kosta 

Rika, İspanya, İngiltere gibi telefon hizmetlerinin iyi 

işlediği Ülkelerde giderek yaygınlaşmaktadır. Öğretmen ile 

öğrencinin yüzyüze gelmesinin olanaklı olmadığı durumlarda, 

telefon öğretmenliği, bu ilişkiyi bir dereceye kadar sağ

layabilmektedir. 'relefonla öğretmenlik, öğrencinin yalnız

lık duygusunu gidermekte, öğrenciyi ulaşım yükünden kur~ 

tarmakta, karşılaştığı sorunu anında, mektupla karşııaş

tırıldığında,öğrenci öğretmen etkileşimine daha hızlı ola

nak sağlayarak çözüme kavuşturabilmektedir. Genellikle te

lefon, bire bir ilişki olanağı vermektedir. Bazı uygulama

larda, (Kosta Rika) belli saatler arasında yerel merkeze 

telefon ederek öğretmenle görüşme yapılabilmektedir. Açık 

Üniversite•de, (İngiltere) öğretmeni.n evindeki telefon da 

bu amaçla kullanılmakta, bazı uygulamalarda da grupça te

lefonlaşma tekniğinden de yararlanılmaktadır. Athabasca 

(Kanada) ve UKOU (İngiltere) de, grupça telefon görüşmesi, 

iki şekilde yapılmaktadır: Birincisi, konferans türü gö

rüşmedir. Genel telefon ağı içerisinde, bir özel öğretmen 

ve 7-8 öğrenci birbirine bağlanmakta, öğrenciler, bilinen 

türden bir telefon kullanmakta, birbirlerini işitebilmekte 

ve birbirleriyle konuşabilmektedirler. İkincisinde, en çok 

on öğrenciden oluşan bir grup, yerel merkezdeki diyafonlu 

t.,.:'.;:.'\DOLC {~1\'ERSHJ:.;;~ 
'·1e.rku Kiııiıp~ 
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telefonun (loudspeaking telephone) çevresinde oturmakta, 

telefonun öteki ucunda bir başka merkezdeki 

ilişki kurmaktadır. Telefonla öğretmenliğin 

öğretmenle 

başarısı iki 

etmene bağlıdır: Kullanılan araca bağlı olarak, konuşulan

ların rahatça anlaşılmasının sağlanması ve özel öğretmenin 

eğitilmesi. Öğretmenin özellikle öğrenciden gelecek her

hangi bir olumsuz tepkiye karşı nasıl davranması gerekece

ği konusunda rehberlik ve desteğe ihtiyacı vardır. 

Danışmanlarla öğrenciler bir kere karşı karşıya 

gelip aradaki buzları erittikten sonra telefonlaşmaları 

kolaylaşabilir. o zaman birbirlerini gözlerinde canıandı

rarak telefondaki sese gövde kazandırmaları da mümkün ola

bilecektir. Öğrencilerin danışmanlarla hiç karşılaşmadığı 

sistemlerde, danışmanların özel biyografileriyle birer fo

toğrafları sağlanabilir (Lewis, 1985, s. 82). 

Danışmanlık Hizmetleri 

Uzaktan öğretimde danışmanlık hizmeti, tavsiye ya 

da öğrencinin istendik yönde gelişmesi için yapılan yardını 

ve destek anlamına gelmektedir. Yapılan hizmet, özel öğ

retmenliğe oranla,çok daha az sayıda öğrenciye ulaşmakta

dır. O nedenle, bazı sistemler, danışmanlığı tamamen ge

reksiz bulmakta, bazıları ise bu hizmete çok düşük düzeyde 

yer vermektedir. Bu servisi, gerçek anlamda kurup i~leten 

sistem sayısı ise çok azdır. Dahası, bu hizmetin kurumsal

laştığı UKOU' da bile, bunun ne olduğu ve işlevleri henüz 

tam açıklığa kavuşmamıştır ve tartışma konusudur. Uzaktan 

öğretim öğrencisine danışmanlık hizmeti götürülecekse, bir 

kaçı aşağıda sıralanan soruların yanıtlanması gerekir. 

ı. Danışmanlık servislerinin merkezi mi yoksa ye-

rel mi kurulması gerekir? 

2. Ne tür hizmetlerin sağlanmasına ihtiyaç vardır? 

3. Bu hizmette ne tür ins~nlar çalışmalıdır? 

4. Danışmanlık rolleri, özel öğretmenin rolünden 

farklı mı olacaktır. 
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Türk Yükseköğretimini yeniden düzenlemek üzere 

4.11.1981 tarihinde kabul edilerek Resmi Gazete'nin 17506 

nolu sayısında 6.11.1981 tarihinde yayınlanan 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun Ana İlkelere ilişkin 5. maddesinin 

çeşitli fıkralarında ''••• eğitim ve öğretim plan ve prog

ramlarının, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve yöre 

ihtiyaçlarına göre ••• •• olacağı, ''••• yükseköğretimde 

imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemlerin ••••'' a

lınacağı, •• ••• devlet kalkınma planları ilke ve hedefleri 

doğrultusunda, yeni üniversite, fakülte ve yüksekokulların 

açılacağı ve bütün yurda yaygınlaştırılacağı ••• •• belirti

lerek, Milli Eğitimin, ''sürekli ve açık eğitim ve og

retimi de kapsayacak şekilde planlanıp gerçekleştirileceği 

••• •• dile getirilmektedir. 

Nitekim daha önceki adı İletişim Bilimleri Fakülte

si olan ve ''Sinema ve Televizyon'', ''Eğitim İıetişimi ve 

Planlaması • •, • 'Basın ve Yayıncılık' • ile • 'İletişim sa

natları•• adıyla dört örgün bölümü olan Açıköğretim Fakül

tesi, adıgeçen bölümlere ilişkin öğretim ve eğitimini sür

dürerek, ayrıca, 'İşidaresi'' ve ''İktisat'' dallarındaki 

uzaktan öğretimini 1982-83 öğretim yılında başlatmıştır. 

Öğrenciler 

Açıköğretimin başladığı 1982-83 Öğretim Yılında, 

öğrenciler, ön kayıtla alınmışken, ikinci yıldan başlamak 

üzere, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları sonucu, ter

cihlerine göre belirlenmişlerdir. 

İlk öğretim yılı için alınacak öğrencileri kaydet

mek amacıyla ve ÖSYM tarafından 10 ilde açılan kayıt büro

larında, 7592'si kız olan toplam 29479 öğrenci Açıköğretim' 

e kesin kayıtlarını yaptırmıştır. 

çizelge I'de, 1985-86 Öğretim Yılı ile dördüncü yı

lına giren Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt olan öğrencile

rin, yıllara göre dağılımı verilmektedir. 
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ÖGRETİM YILI KAYIT OLAN 
ÖGRENCİ SAYISI ---- -------··-----------~;..;;;,;;;;;..;;.;..~_.;;;;;.;..;;,..-,;;;;;.;;;;_ 

1982-83 

1983-84 

1984-85 

1985-86 

Toplam 

29479 

19078 

31039 

40244 

119840 

Kaynak: Dursun Gökdağ. Uzaktan Öğretimde Basılı 
Materyaller (Açıköğretim Fakültesi Örne
ği), Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 
1986' s. 35. 

Açıköğretim Fakültesi kaynaklarının taranmasından 

sağlanan verilere göre Fakülteye ilk üç öğretim yılında 

kayıt olanların sayısı 69596 olmasına karşılık, ayrılmalar 

ve başarısızlık nedeniyle, üçüncü yıl sonunda bu sayı 5090 

eksilerek 63906 olmuştur. 

Öğretim Programları 

Açıköğretimde öğretim süresi dört yıl, bir öğretim 

yılı 30 haftadır. İlk iki öğretim yılında dersler ortaktır. 

Üçüncü ve dördüncü sınıflarda da derslerle birıikte,bölüm

ler ayrılır. Açıköğretim öğrencileri aşağıdaki dersleri o

kumaktadırlar. 

I. Sınıf 

İşideresinin Temel Kavramları 

İktisada Giriş 

Genel Muhasebe 

Davranış Bilimlerine Giriş 

Temel Hukuk 

Genel Matematik 
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Yabancı Dil (İngilizce) 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

II. Sınıf 

İşidaresi 

İktisadi Analiz 

Muhasebe Uygulamaları 
Kamu Maliyesi 

Ticaret Hukuku 

İstatistik 

Yabancı Dil (İngilizce) 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

III. Sınıf (İşidaresi Bölümü) 

İşletme Finasmanı 

Pazarıama 

Maliyet Muhasebesi 

Türk Vergi Mevzuatı 
Türkiye'nin İdari Yapısı 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Yabancı Dil (İngilizce) 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi 

IV. sınıf (İşidaresi Bölümü) 

Örgütsel Davranış 

İktisat Bölümü 

Para ve Banka 

Uluslararası İktisat 

Türk Vergi Mevzuatı 

Devlet Bütçesi 

Türkiye'nin İdari Yapısı 
İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku 
Yabancı Dil (İngilizce) 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi 

İktisat Bölümü -----------------
İktisadi Kalkınma 

Reklamcılık ve Satış Yönetimi Maliye Politikası 
Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Vergi Uygulamaları 

Türkiye Ekonomisi 

Yatırım ve Proje Değerlernesi 

Bilgisayar ve Basic Programlama 

Yabancı Dil (İngilizce) 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi 

Türkiye Ekonomisi 

Yatırım ve Proje Değerlernesi 

Bilgisayar ve Basic Program
lama 
Yabancı Dil (İngilizce) 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi 

Öğrencilerin başarıları, arasınav-yılsonu sınavı ve 

bütünleme sınavları ile belirlenmektedir. 
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Tüm sınavların ölçme araçları çoktan seçmeli test 

şeklinde hazırlanmakta ve değerlendirme 100 puan üzerinden 

yapılmaktadır. Bir öğretim yılında her dersten bir kez ara 

sınavı yapılır ve yıl sonu sınavı üzerinde % 30 ağırlık 

taşır. Bir dersten başarılı olmak için arasınav ve yılsonu 

sınavlarının ağırlıklı ortalamalarının en az 50 olması ge

rekmektedir. Bir öğretim yılında en çok iki dersten başa

rısız olanlar bir üst sınıfa borçlu olarak devam ederler. 

Üç ve daha fazla dersten başarısız olanlar, aynı sınıfa, 

başarısız oldukları derslerden devam ederler ve sadece ba

şarısız oldukları derslerin sınavıarına girerler. Öğrenci
ler, her dersten, yılsonu ve bütünleme sınavı olmak üzere 

ve birbirini izleyen sınav dönemlerinde, arka arkaya kul

lanmak kaydıyla, en çok dört defa sınava girebilirler. 
Herhangi bir dersin dördüncü sınavında da başarısız olan 

öğrencilerin kayıtları silinir. Sınavıara girmeyen öğren

ciler, o dersin sınav hakkını kullanmış sayılırlar (AÖF, 
1985, s. 21). 

Açıköğretim öğrencilerinin, disiplin kuralları açı

sından, TÜrkiye'deki diğer yükseköğretim kurumlarında oku

yan öğrencilerle aralarında hiç bir ayrılık bulunmamakta
dır. 

Açıköğretimdeki öğretim süreci, uzaktan öğretimin 

üç temel unsuru üzerine dayandırılmaktadır: 

Basılı Materyaller 

a) Ders kitapları: Ders kitapları, özel olarak uzak
tan öğretim tekniklerine göre yazılmakta ve öğrencilere fa

siküller halinde, zaman aralıkları ile gönderilmektedir.Ki
taplar ya Anadolu Üniversitesi'nin ilgili öğretim üyeleri 

ya da onların sorumluluğunda, diğer üniversitelerin ilgili 

öğretim üyeleri tarafından hazırlanmaktadır. İlk öğretim 

yılı olan 1982-83'te, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2, 

diğer ders kitapları ise 6 fasikülden oluşurken, dağıtım 

güçlükleri ve maliyet unsuru gözönüne alınarak, içerik de

ğişikliği yapılmadan ders kitaplarının fasikül sayıları, 

Atattirk İlkeleri ve İnkılap Tarihi için l'e, diğerleri 
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için ise önce 4 ve sonra 3'e indirilmiştir. 

b) Öğrenci Gazetesi: Öğrencilerin, öğretim kurumları 

ile olan iletişimlerini sağlamak amacıyla, ''Anadolu•• adı 

altında bir gazete çıkarılmakta ve düzenli bir şekilde öğ

rencilere gönderilmektedir. Gazetede, öğrencilere duyurul

mak istenen haberler ile onlardan gelebilecek çeşitli is

teklere verilen cevaplar yer almakta, ayrıca, gazete aracı

lığı ile öğrenciler, fotoğrafçılık, karikatür, yazı vb. a

lanlarda çalışmalarda bulunmakta ve birbirleri ile de ile

tişim kurma olanağı elde etmektedirler. 

Televizyon ve Radyo Yayınları 

Açıköğretim Fakültesi, ders kitaplarından işlenen 

konuları pekiştirrnek ya da zenginleştirrnek amacıyla, tele

vizyon ve radyo ders programları hazırlamaktadır. Yıllara 

göre, üretilen televizyon ve radyo programları aşağıdaki 

gibidir. 

a) 1982-83 öğretim yılında, Atatürk İlkeleri ve İn

kılap Tarihi ıçın 15, diğer altı ders için ise 30'ardan 180 

olmak üzere, toplam 195 ders programı üretilmiştir. Ayrıca, 

öğrencilerin olası sorunlarını konu alan 12 adet ''Nasıl 

Çalışalım?•• adı altındaki programlarla birlikte yıl içinde 

üretilen TV program sayısı toplam 207'ye ulaşmiştır. 

b) 1983-84 öğretim yılında yeni başlayan İngilizce 

için 18, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi için 15, diğer 

altı ders için ise 30'ardan 180 olmak üzere, toplam 213 ye

ni TV ders programı üretilmiştir. Önceki yıla ait 37 tele

vizyon programının çeşitli nedenlerle yenilenmesi sonucunda, 

yıl içinde üretilen TV ders programlarının sayısı 250' yi 

bulmuştur. Aynı yıl, İ. ngilizce dersler i için 18 adet radyo 

programı hazırlanmıştır. 

c) 1984-85 öğretim yılında, üçüncü sınıfıara ait se

kizer dersin beşi ortak olduğundan, TV ders programları on 

bir ders üzerinden hazırlanmıştır. Bu derslerden İngilizce 

için 28, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi için 8 ve geri

ye kalan dokuz ders için 15'erden 135 olmak üzere, toplam 

171 yeni TV ders programı üretilmiştir. Önceki yıllara ait 

28 ders programının yenilenmesiyle, yıl içinde üretilen TV 
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ders programlarının sayısı 199'a ulaşmıştır. Aynı yıl ha

zırlanan İngilizce radyo ders programı sayısı ise 30'dur. 

d) 1985-86 öğretim yılında, dördüncü sınıfıara ait 

sekizer dersin beşi ortak olduğundan, TV ders programları 

yine on bir ders üzerinden hazırlanacaktır. Bu derslerden 

İngilizce için 28, Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi için 

7 ve diğer dokuz ders için ise 15'erden 135 olmak üzere 

toplam 170 yeni TV ders programının üretilmesi, ayrıca,ön

ceki yıllara ait 30 programın ise yenilenmesi planlandığın

dan, yıl içinde üretilecek TV ders programının 200'e ula

şacağı beklenmektedir. Bu yıl için planlanan İngilizce 

radyo ders programı üretim sayısı ise 30'dur. 

Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri 

Uzaktan öğretim öğrencileri, ders kitapları veya TV 

programları dışında danışmanlık hizmeti almak ihtiyacında

dırlar. Açıköğretim öğrencileri için, 20 ilde, çeşitli ü

niversitelerin bünyesinde oluşturulan ''Akademik Danışman

lık ve Uygulama Hizmetleri' •. ile, bu sorun halledilmeye 

çalışılmaktadır. Açıköğretim öğrencilerine, her ders yılı 

başında ulaştırılan çizelgelerden, öğrenciler, hangi ders 

için, nerede, hangi gün ve saatte danışmanlık alabilecekle

rini bilmekte ve dilerlerse katılarak bilgilerini pekiştir

me olanağı elde etmektedirler. Bu uygulamaya, Açıköğretimin 

ilk yılından itibaren, öğretim üyesi ve derslik olanakları 

bulabilen 16 ilde başlanılmış, giderek, aralarında Lefkoşe' 

nin de bulunduğu 20 ilde ulaşılmıştır. 

Öğrenci Büroları 

Açıköğretim Fakültesi uygulamalarında görülen,uzak

tan öğretime ilişkin üç temel boyut (basılı materyaller- rv 
yayınları-yüzyüze öğretim) dışında, eğitim ve öğretim için 

gerekli yardımcı birimlerde yer almaktadır. Bunların ba

şında ''Öğrenci Büroları'' gelmektedir. Açıköğretime devam 

edenler için, başta öğrencilik ve diğer bazı hizmetleri 

götürebilmek amacıyla, Lefkoşe dahil 18 ilde (Adana,Ankara, 

Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eski

şehir, Istanbul (2 adet), İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, 
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Trabzon, Van, Zonguldak ve Lefkoşe), 19 adet Öğrenci Büro

su kurulmuştur. Bu bürolar, Eskişehir'deki ayrı bir merke

zi büro yönetiminde görev yapmaktadırlar. 

Öğrenciler, bürolarını, kayıt veya kayıt yenileme 

anında kendileri belirlemekte, dilerlerse, yılda bir kez 

ve kayıt yenileme zamanında değiştirebilmektedirler. 

Bürolar öğrencilere; kayıt, kayıt yenileme, kayıt 

silme, öğrencilik belgesi düzenleme, not durum belgesi dü

zenleme, diploma sureti verme, askerlik tecil işlemleri ve 

benzeri hizmetler için yardımcı olmakta, öğrenciler ile, 

merkez büro veya Fakülte Dekanlığı arasında iletişimi sağ

lamaktadır. 

Diğer Yardımcı Birimler 

Açıköğretim Fakültesince uygulanan uzaktan öğretim 

sistemine aşağıdaki kurumlar destek hizmetleri vermektedir-

ler: 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 

Öğrencilerin merkezi giriş sınavlarıyla seçilmesi 

ve yerleştirilmesi, arasınav, yılsonu sınavı, bütünleme 

sınavlarının, uygulanması ve sonuçlarının öğrencilere du

yurularak dökümünün yapılması konularında, Anadolu Üniver

sitesine destek vermektedir. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) 

Açıköğretime ilişkin ders programları, Fakülte 

stüdyolarında hazırlanmakta ve anlaşma gereği, yayın ku

şakları haline dönüştürülüp, TRT 'ye teslim edilmeıttedir. 

TRT, programları kendi ilkelerine göre denetledikten sonra, 

daha önce üzerinde anlaşmaya varılan haftanın belirli gün 

ve saatlerinde, televizyon ve radyodan yayınlamaktadır. 

Üniversiteler 

Türkiye'deki çok sayıda Üniversite, Anadolu Üniver

sitesine, gerek ders kitaplarının yazımı ve gerekse tele

vizyon ders programlarının hazırlanmasında öğretim üyesi 

desteği verirken; ayrıca, bütün yurda yaygınlaştırılmaya 

çalışılan ''Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri'nde 
öğretim ve yönetim kadroları ve mekan sağlanması açıların

dan yardımcı olmaktadırlar. 
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Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, ?-~erke

zi Açık Ylikseköğretim, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' 

nin, öğretim ve eğitimi içeren 5. maddesinde, '•ıv,erkezi 

Açık Yükseköğretim böltimlerinde öğretim ve eğitim, ders ve 

serninerlerden oluşur ••••• Seminerler, Fakülte Yönetim Kuru

lunun tesbit edeceği bölgelerde ve öğretim yılının uygun 

görülecel<. zamanlarında düzenlenir' ' , denilmektedir. Ayrı ca, 

aynı yönetmeli~in 5. maddesinde ise, ''İlke olarak seminer

lere devam zorunludur. Önceden belirlenecek ölçüler içinde, 

bir serninere devam etmeyen öğrenci, o serninerin ilgili ol

duğu ders veya derslerin hiçbir sınavına giremez, ancak de

vamsızlıklarını sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanların 

sınav hakkı saklıdır. Seminerlere devam etmeyip, sınav hak

kını elde edemeyen öğrenciler, takip eden ders yılında, o 

dersin seminerini tekrar etmek zorundadırlar'', denilmekte

dir (R.G., 5.5.1983 t. sa. 19038). 

Fakülte Yönetimi, 1982-83 öğretim yılı başında,gerek 

''Akademik Danışmanlık'' ve gerekse ''Seminerler'' i düzen

lemek ve örgütlerırnek için bir grup oluşturarak, çalışmala

ra başlamıştır. Örgütlenme çalışmaları iki boyutta sürdürül

müştürı 

a) Akademik Danışmanlık için, Ülkedeki tüm Üniversi

te, Fakülte ve YÜksekokullar, gerek eğitim türleri ve gerek

se öğretim kadroları ve fiziki olanakları açısından incelen

miştir. 

b) Seminerler (yaz kursları) için, öncelikle, öğren

ciler için barınma olanakları, onları biraraya getirme so~ 

runları ve öğretim kurumlarının akademik takvimleri incelen

miştir. 

Birinci Öğretim Yılı (1982-83) 

Akademik Danışmanlık örgütlenmesi için iktisat ve iş

idaresi konularında öğretim yapan bütün yükseköğretim kuru

luşları, bu konu için görevlendirilen öğretim elemanlarınca, 

A."\ADOU- (~TVERS1t ı:.;.,. 
!duw KU~Jı.ıı..ı:ai 
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değerlendirilmiştir. Bu çalışmalar sonunda, ilgili alanda 

öğretim kadroları yeterli olmayan ya da şehir dışında yer

leşik olması nedeniyle, ulaşım güçlükleri bulunan kurumlar, 

düşünülen örgütlenmenin dışında tutulmuştur. 

Bu çalışmalar sürdü~ülürken, bir yandan da, Ülke ko

şullarına ters düşmeyecek bir danışmanlık sistemi üzerinde 

düşünceler geliştirilmiştir. 

Açıköğretime kaydolan öğrencilerin, yerleşim adres

lerine göre yapılan dökümleri; çeşitli illerde, Akademik 

Danışmanlık Hizmetleri vermesi kabul edilen yükseköğretim 

kurumlarına, kendi illeri ve çevre illerdeki öğrenci sayı

ları bildirilerek, asgari bu düzeyde bir kapasite yaratma

ları için örgütlenmeye başlamaları istenmiştir. Bu çalış

malar geliştikçe, gerek öğrenci sayılarındaki fazlalık ve 

gerekse öğretim elemanları sayılarındaki sınırlılık gozo

nüne alınarak, mevcut koşullarda yapılabilecek . Akademik 

Danışmanlığın, toplu danışmanlık şekline dönüşmesi uygun 

bulunmuştur. 

Üniversitelerden, danışmanlığa ilişkin örgütlenmede, 

Anadolu Üniversitesi ile işbirliği sağlayabilecek birer 

(öğrenci sayısının fazla olduğu ve birden fazla yükseköğ

retim kurumunun destek vereceği illerde. birden fazla) öğ

retim üyesinin ''Koordinatör'' olarak görevlendirilmesi 

istenmiştir. Bu istek doğrultusunda RektörlÜkler, bölgele

rinde ''Açıköğretim Koordinatörü'' olacak öğretim üyeleri

rini bildirmişler ve sonraki ilişkiler, çoklukla bu koor

dinatörler aracılığı ile sürdürülmüştür. 

Çeşitli illerde Üniversitelere bağlı Açıköğretim 

Koordinatörleri, birinci sınıf dersleri ile ilgili akade

mik danışmanlık vermeyi kendi istekleri ile kabul eden öğ

retim elemanlarının isimlerini belirleyerek bildirmişlerı 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, il.gili Üniversite Rektör

lüklerinden, bu öğretim elemanlarının danışman olarak gö

rev yapabilmelerine ilişkin senato kararı alınmasını iste

miş ve bu istek·doğrultusunda alınan kararlar; Anadolu 

Üniversitesine iletilmiştir. 

İlke olarak, illerde ortalama 100 öğrenci için bir 
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derslik ve öğretim elemanı sağlanması planlanmıştır. Danış

manlık için ayrılacak en uygun zamanın, hafta içinde çalış

ma saatlerinden sonra, hafta sonlarında ise herhangi bir 

saat olması kararlaştırılmıştır. Bu karar, hem diğer öğre

tim kurumlarının kendi programlarının aksatılmaması hem de 

çoğunluğu bir işte çalışan Açıköğretim öğrencilerinin, da

nışmanlıktan doha kolay yararıanabilmesi açılarından, uygun 

görülmüştür. Ancak bu ilke, kesin bir kısıtlama olmadığı i

çin, yüKseköğretim kurumları ve ilgili öğretim elemanları, 

kendileri için en uygun zamanlarını açıköğretim danışmanlı

ğı için ayırmışlar ve danışmanlık zamanları, illere ve 

derslere göre çeşitlilik göstermiştir. Sonuçta, yükseköğre

tim kurumları, Akademik Danışmanlık için tesbit ettikleri 

bina, derslik, öğretim elemanları ve zamana ilişkin çizel

geler düzenleyerek, Anadolu Üniversitesine göndermişlerdir. 

Elde edilen bu bilgiler çerçevesinde, bütün iller i

çin, standart bir çizelge düzenlenmiş, Danışmanlık Hizmet~ 

lerinin yapılacağı il merkez olmak üzere, danışmanlığın ya

pılamıyacağı iller, gerek coğrafi ve gerekse ulaşım kolay-· 

lıkları açılarından merkez illere bağlanarak, danışmanlık 

bölgeleri belirlenmiştir. Ardından öğrenciler, yaklaşık 100' 

er kişilik gruplara ayrılmışlar ve gruplar numaralandırıl

mışlardır. Danışmanlık bölgeleri için ayrı ayrı bastırılan 

çizelgelerde, o bölge öğrencilerinin hangi gün, hangi bina

da, hangi derslikte ve hangi saatte, hangi dersin danışman

lık hizmetinden yararlanabileceği gösterilmiştir.Öğrenciler, 

kendilerine gönderilen, • 'Akademik Danışmanlık ve Uygulama 

Hizmetleri çizelgesi'' nde, belirtilen bilgiler çerçevesin

de, danışmanlık hizmetlerinden yararlanmışlardır. (Ek: 1-2). 

İllerde, çeşitli Üniversitelere bağlı yükseköğretim 

kurumlarında yapılacak olan bu tür eğitim etkinlikleri için 

öğretim elemanlarının dışında, idari personele de ihtiyaç 

duyulacağından, bu personel de, kendi kurumlarının izni ile 

Anadolu Üniversitesi tarafından fazla çalışma ücreti karşı

lığında görevlendirilmiştir. Bazı danışmanlık merkezleri i

çin, öğretim elemanlarının çeşitli derslik mekanlarına ta

şınabilmeleri gerekçesiyle, ulaşım vasıtaları da sağlanmış

tır. 
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Danışman öğretim elemanlarına, dersleri ile ilgili 
kitapların devamlı ve düzenli bir biçimde ulaştırılması i
çin de ayrı bir örgütlenme yapılmıştır. 

Bütün işlemler tamamlandığında, Anadolu Üniversitesi 
Rektörlüğünce yapılan bir basın toplantısı ile, 11.5.1983 
günü, ''Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri'' nin, 
bütün yurtta 16 ilde, 14 Mayıs 1983 Cumartesi gününden iti
baren başlayacağı ve Temmuz 1983'de sona ereceği duyurul
muştur. 

Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetlerinin böy
lesine kapsamlı, süreli olabildiğince yurt düzeyine yaygın 

ve en önemlisi yüzyüze eğitim ortamı da yaratacak şekilde 

örgütlenmesi sonucunda, Açıköğretim yönetmeliğinde yer alan 
semimerlerin (Yaz Kurslarının) danışmanlık hizmetleri ile 
birleştirildiği, Temmuz 1983 ayı içinde yapılacak olan da
nışmanlık hizmetlerinin seminerler yerine geçeceği ve de

vam zorunluluğunun da olmadığı kararı, öğrencilere duyurul
muştur. 

Eu kararın alınmasında, ön çalışmalar aşamasında gö

rülen ve öğrencilerin yaz aylarında belirli mekanlarda zo
runlu olarak toplanmalarının özellikle barınma olanakları
nın sınırlılığı açısından yaratabileceği güçlükler ile yine 

öğrencilerden bu yönde gelen çok sayıdaki başvurular,önemli 
derecede etken olmuştur. 

Açıköğretimin ilk yılı olan 1982-83 öğretim yılında, 

Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri, aşağıdaki 16 il 
merkezinde ve karşılarında gösterilen Üniversiteler deste
ğinde gerçekleştirilmiştir. 

ı. Adana: Çukurova Üniversitesi 

2. Afyonı Anadolu Üniversitesi 
3. Ankara: Ankara ve Gazi Üniversiteleri 

4. Balıkesir: Uludağ Üniversitesi 
s. Bursa: Uludağ Üniversitesi 
6. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi 

7. Elazığı Fırat Üniversitesi 

8. Erzurum: Atatürk Üniversitesi 
9. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 
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10. Istanbul: Istanbul ve Marmara Üniversiteleri 

11. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi 

12. Kayseri: Erciyes Üniversitesi 

13. Konya: Selçuk Üniversitesi 

14. Kütahya: Anadolu Üniversitesi 

15. Samsun: .Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

16. Trabzon: Karadeniz Üniversitesi 
Şekil 2'deki haritada, Akademik Danışmanlık merkez 

ve bağlı illeri görülmektedir. 

ŞEKİL 2. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakü.l tes i Akademik Danışmanlık ve 
Uygulama Hizmetlerinin Bölgesel 
Dağılımı (1982-83 Öğretim Yılı) 
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Danışmanlık yapılan il merkezlerinde oturan öğrenci 

sayıları ise Çizelge 2'deki gibidirı 

ÇİZELGE 2 

1982-83 öGRETİM YILINDA DANIŞMANLIK YAPILAN 
İLLERDE OTURAN ÖGRENCİ SAYJLART 

Adana : 977 Eskişehir . 911 . 
Afyon 311 Istanbul 5554 
Ankara 4547 İzmir 2305 
Balıkesir 585 Kayseri 479 
Bursa 886 Konya 903 

Diyarbakır 167 Kütahya 187 
Elazığ 266 samsun 565 
Erzurum 269 Trabzon 482 

TOPLAM 19394 

İlk öğretim yılı olan 1982-83'te, Açıköğretim'e ka
yıt yaptıran 29471 öğrenciden 19394'ünün kendi ikamet ilin

de bir danışmanlık hizmeti sunulmuş olup, danışmanlık yapı

lan ilde ikamet eden öğrenciler bütün öğrencilerin, % 66'sı 
dır. 

1982-83 öğretim yılında, birinci sınıfa ait bütün 

derslerden Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri ve

rilmiştir. Bazı illerde, bu hizmetler hafta sonlarında, il 

dışından ve bağlı illerden gelebilecek öğrenciler için tek

rar edilmiş, ancak uygulamada, diğer illerden gelebilen öğ
renci sayısının yok denecek kadar az olduğu görüldüğünden, 

bu uygulama kaldırılmıştır. 
Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bu tür bir 

uzaktan öğretimin, diğer süreçlerinin olduğu gibi, kademik 

.anışmanlık boyutu da değerlendirilmelidir. Bu amaçla, il
lerdeki Açıköğretim Danışmanlık Koordinatörlerinin tamamı 

26-27 Kasım 1983 tarihlerinde düzenlenen • 'değerlendirme'' 

toplantılarına çağrılmışlar, kendilerine, Açıköğretim Fa

kÜltesinin çalışmaları ve amaçları ve özellikle Akademik 

Danışmanlık boyutu, bir kez daha ve daha ayrıntılı bir bi

çimde açıklanarak, bir yıllık uygulamaya ilişkin görüşler 
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ÇİZEIGE 3 

1982 .... 1983 OORETİM. YILINDA İLLERE GÖRE AKADEM.İK DANIŞM.AN-
LIK VE UYGULAM.A HİZM.ETLERİNDE GÖREV ALAN öGRETİM. ELEMANLAR! 

Prof, Doç. Yard, Öğrt. Araş. Okut. Toplam İLLER Doç. Gör, Gör, Uzm. 

ı. Adana 5 4 2 2 13 

2. Afyon 8 8 
3, Ankara 5 20 16 19 2 62 

4. Balıkesir ı 4 2 3 7 17 

s. Bursa 6 6 7 ı ı 21 

6. Diyarbakır ı 3 ı 2 7 

7. Elazığ ı 2 2 ı 2 8 

B. Erzurum 2 14 6 3 2S 

9. Eskişehir 3 13 2 6 ı 2S 

ıo. Istanbul 21 36 ll ll S3 ı 133 

ıı. İzmir 2 3 16 3 3 27 

12. Kayseri ı ı 8 2 12 

13. Konya 2 3 s 
14. Kütahya s s 10 

ıs. Samsun 4 6 ı o 
16. Trabzon 2 2 ı 10 ıs 

TOPlAM S2 lll 78 80 72 s 398 

tartışılmış ve değerlendirme toplantılarının her sene yapıl-

ması kararlaştırılmıştır. 

Açıköğretim Fakültesi, Merkezi Açıköğretim öğrencileri-

ne uygulanan '' Akademi.k Danışmanlık ve Uygulama Hizmetler i'', 

ilk öğretim yılı olan 1982-83'te, yukarıda genel çizgileriyle 

özetlenmeye çalışılan biçimde sürdürülmüştür, 

Sonraki yıllarda, hem danışmanlık yapılan merkez sayı

sı artmış hem de danışmanlık süresi uzatılmıştır. 

Seminerler (Yaz Kursları) ileriki yıllarda da yapıla

mamış ve bu konudaki zorlayıcı maddenin yönetmelikten çıka

rılması planlanmıştır. 
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İkinci Öğretim Yılı (1983-1984} 

1983-84 Öğretim Yılında, Akademik Danışmanlık ve Uy
gulama Hizmetleri, ilk yıl olduğu şekilde ve düzende, ancak 
iki sınıf için aynen düzenlenmiştir. Bu hizmetler, ikinci 
öğretim yılında, ı Mart 1984'te başlayıp 29 Haziran 1984' e 

kadar sürmüş ve dört ay olmuştur. bu süre içinde, ilk yıl 

olduğu gibi yine her iki sınıfın bütün derslerinden danış

manlık hizmeti verilmiştir. 

Bu öğretim yılında, danışmanlık hizmetleri yapılan 

merkez il sayısı, Sivas ve Zonguldak'ın da katılmasıyla 18' 

e çıkmış, Tokat ili Sivas•a, Kastamonu ve Bolu ilieri ise 
Zonguldak'a bağlanmıştır. (Şekil: 3). 

ŞEKİL 3. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi Akademik Danışmanlık ve 
Uygulama Hizmetlerinin Bölgesel 
Dağılımı (1983-84 Öğretim Yılı) 
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Sıvas'ta Cumhuriyet Üniversitesi. Zonguldak'ta ise 

Hacettepe Üniversitesi (Zonguldak Mühendislik Fakültesi). 

Açıköğretim Öğrencilerine Akademik Danışmanlık desteği ver

meye başlamışlardır. 

1983-84 Öğretim Yılında, Akademik Danışmanlık yapılan 

merkez iliere göre öğrenci sayıları Çizelge 4'deki gibidir. 

ÇİZELGE 4 

1983-84 öGRETİM YILINDA DANIŞMANLIK YAPILAN 

İLLERDE OTURAN ÖGRENCİ SAYILARI 

İLLER 

ı. Adana 

2. Afyon 

3. Ankara 

4. Balıkesir 

5. Bursa 

6. Diyarbakır 

7. Elazığ 

8. Erzurum 

9. Eskişehir 

ıo. Istanbul 

11. İzmir 

12. Kayseri 

13. Konya 

14. Kütahya 

15. Samsun 

16. Sivas 

17. Trabzon 

ıs. Zonguldak 

TOPlAM 

I. SINIF (SI
NIFTA KALAN
LAR YENİ 
KAYIT) 

710 

272 

3990 

407 

572 

173 

246 

340 

548 

4477 

1851 

369 

706 

187 

387 

236 

313 

367 

16151 

II. SINIF 

478 

177 

2885 

316 

505 

91 

127 

139 

502 

3216 

1352 

265 

510 

103 

339 

106 

277 

251 

11639 

TOPLAM 

1188 

449 

6875 

723 

1077 

264 

373 

479 

1050 

7693 

3203 

634 

1216 

290 

726 

342 

590 

618 

27790 

1983-84 öğretim yılında. Akademik Danışmanlık ve Uy

gulama yapılan 18 merkez ilde, birinci sınıflardan 16151, 

ikinci sınıflardan 11639 olmak üzere toplam 27790 öğrenciye. 

iL.~AD·OLt" [:<T\ ... Ef..:.:j1i!:.~-· 
~ 1~~ r·~dit-:;:~..Zlıekı 
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kendi ikamet illerinde danışmanlık hizmeti verilmiştir.Ken

di illerinde danışmanlık hizmeti alan birinci sınıf öğren

cilerinin, toplam birinci sınıf öğrencilerine oranı % 67, 

aynı oran ikinci sınıf öğrencileri için% 7l'dir. Toplam 

olarak ise, 40472 öğrencinin % 69'una kendi ikamet illerin

de danışmanlık hizmeti sunulmuş olunmaktadır. 

Bu öğretim yılında, Akademik Danışmanlık görevi alan 

öğretim elemanları, illere göre Çizelge 5'deki gibidir: 

ÇİZELGE 5 

1 9S 3-S4 OGRETİM YILINDA İLLERE GÖRE AKADEMİK DANIŞMANLIK VE 
UYGULAMA HİZMETLERİNDE. GÖREV ALAN ÖGRETİM ELEMANLAR! 

İLLER 

ı. Adana 

2. Afyon 

3. Ankara 

4. Balıkesir 

5. Bursa 

6. Diyarbakır 

7. Elazığ 

s. Erzurum 

9. Eskişehir 

ıo. Istanbul 

ıı. İzmir 

12. Kayseri 

13. Konya 

14. Kütahya 

15. Samsun 

16. sivas 

ı 7. Trabzon 

ıs. Zonguldak 

TOPLAM 

Yrd. Öğr. Arş. Okut. 
Prof. Doç. Doç. Gör. Gör. Uzm. Toplam 
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çizelge 5'de görüldüğü gibi, ikinci öğretim yılında 

görev yapan danışman öğretim elemanı sayısı, ilk yıla göre 

% 23 dolayında artış göstermektedir. İlk yıla oranla, 
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danışmanlık hizmeti verilen sınıf sayısının ikiye çıkması 

karşısında, danışmanlıls:: hizmetlerinde görev yapan öğretim 

elemanı sayısı artmamış daha önceki öğretim elemanlarının 

çoğu birden fazla ders için danışmanlık görevi üstlenmiş
lerdir. 

İkinci öğretim yılı danışmanlık hizmetlerinin ta
mamlanmasından sonra, yine, illerdeki Açıköğretim Akademik 

Danışmanlık Koordinatörleri Anadolu Üniversitesi'ne, top

lantı için çağrılmaşlar ve uygulanan sistem bir kez daha 

gözden geçirilerek tartışılmıştır. 

1983-84 Öğretim Yılında, Akademik Danı.şmanlık ko-
nusunda yapılan yeni bir uygulama, bu hizmetlerin, 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'ne de taşınmasıdır. 

1983'ten itibaren, Lefkoşe'de de bir danışmanlık 

Kuzey 
Mayıs 

merkezi 
açılmasıyla, danışmanlık merkezi il sayısı 19'a ulaşmış

tır. Ancak, KKTC'de yapılan danışmanlık hizmeti, biçim o

larak, Türkiye'de uygulanandan farklıdır. KKTC'deki Aka

demik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri, Anadolu Üniver

sitesi tarafından kendi ve diğer Üniversite öğretim üye

lerinden, değişik uzmanlıkta iki kişinin, birer hafta sü

re ile Lefkoşe'ye gönderilmesi ve orada bulunan açıköğre

tim öğrencilerine konuların tekrarlanması şeklinde ger

cekleşmiştir. Anılan yıl, KKTC'deki danışmanlık hizmetle

ri, Ten~uz ayı sonuna kadar devam etmiştir. 

Üçüncü Öğretim Yılı (1984-85) 

Üçüncü öğretim yılında, ilk iki yıla ait tüm değer
lendirmeler (Koordinatörler toplantıları-danışmanlık hiz
metinde görev alan öğretim elemanıarına uygulanan anket

ler-öğrencilere uygulanan anketler) ve giderek artan öğ

renci, sınıf ve ders sayılarının yarattığı baskılar gös

termiştir ki, Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri, 

gözden geçirilmeli ve uygulamada bazı gerekli değişiklik
ler yapılmalıdır. Özellikle öğrenci ve ona bağlı olarak 

artan sınıf ve ders sayıları, bütün danışmanlık merkezle

rinde, bu hizmetin yapılmasını olumsuz yönde etkilerneye 

başlamış, öğretim elemanı temin edebilme, mekan ve zaman 
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ayırabilme gibi güçlüklerle karşılaşılmaya başlanmıştır. 

Ayrıca, uygulanan anket sonuçları bütün derslerden, Aka

demik Danışmanlık Hizmeti sunulmasının gerekınediği gerçe

ğini de ortaya çıkarmıştır. o nedenle, her üç sınıf için 

de danışmanlık hizmeti verilmesi planlanan ders sayısı, 

anket sonuçlarından hareketle, azaltılmış ve daha önce 

danışmanlık kapsamında olmayan fakat yoğun istek yaratan 

yabancı dil (İngilizce) dersleri, bütün sınıflar için 

Akademik Danışmanlık ve Uygulama hizmetleri kapsamına a
lınmıştır. 

Üçüncü öğretim yılında, 4 Şubat 1985 tarihinde 

başlayan Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri sa

karya ilinde (Istanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlı Sakar

ya Mühendislik Fakültesi bünyesinde) bir danışmanlık mer

kezinin daha açılmasıyla, 20 merkeze ulaşmış ve Kocaeli i

li Sakarya merkezine bağlanmıştır (Şekil 4}. 

Ak.ı~ınık O,uıı~ın.üılıtı. ~c Uyıiul.ını.ıı 

O llıımctk:rıMctlı.c41 

• AJo..ukmik D.t.ıll'ıoflı.ııdık 'fC lly&UI.ını• 
Jlıun'"dui M•ı~ııııc luilı ıılcı. 

ŞEKİL 4. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi Akademik Danışmanlık ve 
Uygulama Hizmetlerinin Bölgesel 
Dağılımı (1984-85 Öğretim Yılı) 
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Bu öğretim yılında, her sınıf için, İngilizce ile 

birlikte dörder dersten danışmanlık verilerek dört buçuk ay 

devam eden Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri 15 
Haziran 1985'te sona ermiştir. 

Açıköğretimin üçüncü öğretim yılı olan 1984 - 85'te, 
aşağıdaki derslerden danışmanlık hizmeti verilmiştir. 

I. SINIF ı. SINIF 

a) Genel Matema·tik a) İstatistik 

b) Genel Muhasebe b) Muhasebe Uygulamaları 
c) İktisada Giriş c) İktisadi Analiz 
d) İngilizce d) İngilizce 

3. SINIF --
a) Maliyet Muhasebesi (işidaresi Bölümü) 

b) Türk vergi Mevzuatı (Ortak) 

c) Para ve Banka (İktisat Bölümü) 

d) İngilizce (Ortak) 

Çizelge 6'ya göre üçüncü öğretim yılında, 19 danış

manlık merkezi ilinde, 24862 birinci sınıf, 11259 ikinci 
sınıf ve 8933 üçüncü sınıf olmak üzere toplam 45054 öğrenci 

ikamet etmektedir. Aynı yıl, bütün açıköğretim öğrencileri, 

birinci sınıf için 36216, ikinci sınıf için 15772 ve üçüncü 

sınıf için 1~908 olmak üzere toplam 63896 kişidir.Bu açıdan 
bakıldığında, açıköğretim toplam öğrencilerinin % 70' ine, 
kendi ikamet illerinde A.kademik D.anışmanlık olanağı yara
tılmıştır. Benzer şekilde hesaplandığında bu oranlar,birin
ci sınıf öğrencileri için % 68, ikinci sınıf öğrencileri i
çin% 71 ve üçüncü sınıf öğrencileri için ise% 75' tir. 

Çizelge 7'de ise, 1984-85 öğretim yılında, her üç 

sınıf için yapılan Akademik D.anışmanlık ve Uygulama Hizmet-

lerinde görev yapan öğretim elemanları illere göre veril-

miştir. Üçüncü öğretim yılında, danışmanlık hizmetlerinde 

toplam 437 öğretim elemanı görev yapmıştır. Bir önceki yıla 

göre, gerek danışmanlık yapılan ders sayılarının azaltılma

sı ve gerekse bir öğretim elemanının birden fazla ders 
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için danışmanlık görevi almak zorunda kalışı yüzünden, öğ

retim elemanı sayısında bir azalma gözlenmektedir. 

ÇİZELGE 6 

1984-85 öGRETİM YILINDA AKADEMİK DANIŞMANLIK YAPILAN İLLERDE 
OTURAN öGRENCİ SAYILARI İLE; TOPLAM ÖGRENCİ SAYILARI 

!.SINIF 2. SINIF 3. SINIF 

YENİ KAYIT I. SINIFrAN 
DANIŞMANLIK GEÇEN 
İLLERİ SINIFI'A 2. SINIFI'A TOPLAM KALAN KALAN 

ı. Adana 1247 417 341 2005 

2. Afyon 366 178 116 660 

3. Ankara 6665 2909 2147 11721 
4. Balıkesir 513 267 211 991 

5. Bursa 800 414 407 1621 
6. Diyarbakır 389 83 71 543 

7. Elazığ 350 103 94 547 

s. Erzurum 545 223 81 849 

9. Eskişehir 794 321 363 1478 

ıo. Istanbul 6328 3115 2594 12037 

ıı. İzmir 2442 1350 1075 4867 

12. Kayseri 607 262 186 1055 

13. Konya 1086 495 320 1901 

14. Kütahya 210 102 75 387 

15. Sakarya 334 152 120 606 

16. Samsun 580 264 258 1102 

17. Sivas 372 121 69 562 

18. Trabzon 654 230 193 1077 

19. Zonguldak 580 253 212 1045 

DAN~ŞMANLIK İL-
LERI. TOPLAMI 24862 11259 8933 45054 

BÜTÜN İLLER 
TOPLAM! 36216 15772 11908 63906 
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ÇİZELGE 7 

1984-8S ÖGRETİM YILINDA İLLERE GÖRE AKADEMİK DANIŞMANLIK VE 

UYGULAMA HİZMETLERİNDE GÖREV ALAN öGRETİM ELEMANLAR! 

Yrd. Öğr. Araş. Uzm. Toplam İLLER Prof. Doç. Iıoç. Gör. Gör. Okt. 

ı. Adana 3 s 3 2 ı 3 17 
2. Afyon ı 7 ı 9 

3. Ankara 6 9 6 16 23 6 66 

4. Balıkesir ı ı 8 2 ı ı3 

s. Bursa 6 6 2 ı ı 16 

6. Diyarbakır 2 2 s 2 ll 

7. Elazığ ı 2 7 lO 

8. Erzurum 2 ı 4 s ı 13 

9. Eskişehir 3 7 4 7 5 2 28 

10. Istanbul 6 18 9 5 49 6 93 

ıı. İzmir 4 ıs ll 7 2ı s 63 

ı2. Kayseri 4 3 3 ı ll 

ı3. Konya 2 ı 2 2 7 / 

14. Kütahya s ı ı 7 

ıs. Sakarya 2 3 7 12 2 26 

16. samsun 3 ı 8 12 

17. sivas 2 5 ı 8 

18 o Trabzon 2 3 4 6 3 ı8 

19. Zonguldak ı 3 s 9 

TOPLAM 37 80 63 87 115 S5 437 
--
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Adıgeçen öğretim yılında, KKTC'de yapılan danışman

lık hizmetleri daha belirgin kurallara bağlanmış, 20 Ocak 

1985 ile 20 Haziran 1985 tarihleri arasında beş ay süreyle, 

öğrenci sayısındaki yoğunluk gözönüne alınarak sadece bi

rinci sınıfıara bütün derslerden olmak üzere sürdürülmüş

tür. KKTC'deki Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri 

için, yine her hafta gerek Anadolu Üniversitesi ve gerekse 

diğer Üniversitelerden, değişik konularda ikişer öğretim e

lemanı Lefkoşe 0 ye gönderilmiştir. İki gruba bölünen birinci 

sınıf öğrencilerine, dönüşümlü olarak, danışmanlık hizmeti 

sağlanmıştır. Bu öğretim yılında, KKTC'deki danışmanlıkta, 

başta İngilizce olmak üzere, bazı dersler için yerel öğre

tim elemanlarından da danı~man olarak yararlanılmıştır. 

Bu öğretim yılı danı manlık hizmetlerinin bitiminde 

de, açıköğretim danışmanlık koordinatörleri, Anadolu Üni

versitesi'nde toplanarak, g çmiş dönemin değerlendirmesini 

bir kez daha yapmışlardır. 

Dördüncü Öğretim Yılı (1985 86 

Bu çalışmanın yapıld ğı 1985-86 öğretim yılı başında, 

Akademik Danışmanlık ve Uy lama Hizmetlerinin 6 Ocak 1986 

ile 31 Mayıs 1986 tarihleri arasında beş ay süre ile yapıl

ması, sisteme Antalya'nın ( kdeniz Üniversitesi) da katıla

rak, danışmanlık merkez il ayısının KKTC dahil 2l'e yÜk

seltilmesi, daha önce Afyon merkezine bağlı olan Isparta ve 

Burdur illerinin Antalya'ya bağlanması kararlaştırılmıştır. 

1985-86 öğretim yılı da, ilk üç sınıf için düzenle

necek Akademik Danışmanlık "izmetlerinin, önceki yıllardaki 

derslerle aynı olması planı nmış, dördüncü sınıflar için 

ise, aşağıdaki ışmanlık kapsamına alınması dü-

şünüımüştür. 

a) Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz (İşidaresi 

Bölümü) 

b) Yatırım ve Proje eğerlernesi (Ortak) 

c) Vergi Uygulamala ı (İktisat Bölümü) 

d) İngilizce (Ortak) 



BÖLÜM III 

BULGULAR VE YORill~ 

Açıköğretim Fakültesinin, Akademik Danışmanlık ve 

Uygulama Hizmetlerine ilişkin araştırma bulgularına geçme

den önce, bu fakültede uzaktan öğrenim gören öğrencilerle 

ilgili bazı kişisel bilgilere değinm~~te yarar var. 

Böylece araştırma verilerinin toplandığı kaynağın 

yorum ve algılanması sürecinde bu özellikler bir hareket 

noktası ve genel çerçeve oluşturabilir. 

Açıköğretim Fal~Ül tesine kayıt yaptırma aşamasında 

öğrencilerin kişisel özelliklerini tanımak amacı ile bir 

''Bilgi Formu'' doldurtulmaktadır (Ek: 6). 1982 ve 1983 

yıllarında kayıt yaptıran yaklaşık 40000 öğrencinin dol

durduğu bu forrolara ilişkin veriler araştırmacı tarafından 

derlenip bütünleştirildi, Böylece, veri toplanan kitlenin 

araştırma konusu ile ilgili bir kısım özelliklerine iliş

kin bulgulara ulaşıldı, 

Öğrencilere İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin oturdukları idari birim, onların Aka

demik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetlerinden yararlanma

larının bir değişkenidir. Bu özelliğe ilişkin veriler Çi

zelge 8'de özetlenmiştir. 

ÇİZELGE 8 

ÖGRENCİLERİN OTURDUKLARI YERLERE GÖRE DAGILIMLARI 

ı İL İLÇE KÖY VE 
1 MERKEZ İ MERKEZİ BUCAK TOPLAM 
ı 

IÖGRETİM YILI Sayı %) Sayı! ol Say~ı % Sayı %. /0 __ , 
! 

11983-1984 
! 

j954ı, sı_ 5165j 28 4036! 21 tfl742 100 · ... ~--

55 
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Çizelge 8'in incelenmesinden anlaşılacağı gibi,l983-

1984 B§retim yılında kaydolan B§rencilerden% 5l'i il mer

kezlerinde otururken, % 28'i ilçe ve % 2l'i ise kÖy ve bu

caklarda oturmaktadır. Açıköğretimin ilk uygulama yılı olan 

1982-83'te, öğrencilere, oturdukları yerin niteliği sorul

mamış olduğundan, bu bilgi çizelgede yer almamıştır. Öğren

cilerin yarısının il merkezinde oturmaları Danışmanlık ve 

Uygulama Hizmetlerinin ulaştırılması yBnünden önemli kolay

lıklar sağlayabilir. Diğer yandan köy ve bucaklarda oturan 

öğrencilerin merkezlerde verilen hizmetlerden yararlanması 

güçtür. Ankete cevap veren öğrencilerden beşte biri böyle 

bir güçlükle karşı karşıyadır. 

ÇIZELC;E 9 

öaRENCİ AİLESİNDEKİ KİŞİ SAYISI 

İKİ ÜÇ' DÖRT BEŞ D.l'ı.BA 

KİŞİ KİŞİ Kİ;;i KİŞİ FAZLA TOPLAM 

-~ 
ÖGRETİM YILI 

~AY!:_~ ~ SAY! % SAYI % SAYI % S.'ı.YI -x. SAYI "i, 
-

1982 - 1983 444 1.9 1819 a.o f4449 19.5 5683 24.9 1042 45.7 2281E 100.( 

1983 - 19Fl4 526 2.8 1716 9 .ı i3542 18,8 4453 23.6 8536 45.6 1882 100,( -- --

Çizelge 9'da, öğrenci ailesindeki birey sayısı ve

rilmektedir. Öğrenciler, genellikle kalabalık ailelerden 

oluşmaktadır. Her iki öğrenim yılında da, ailelerdeki kişi 

sayıları oran olarak birbirine benzerlik göstermekte, aile

deki kişi sayısının üç ve daha az olduğu öğrenciler, yakla

şık % 10 dolaylarında iken, ailesi beş kişiden fazla olan 

öğrenciler, her iki yılda da % 45 ile, kitlenin yaklaşık 

yarısına yaklaşmaktadır. 

Açıköğretime kayıtlı öğrencilerin yaklaşık % 70'nin 

beş ve daha fazla bireyden oluşan ailelerden gelmesi ilgi 

çekicidir. Bu durum, çocuklarına yüksek öğrenim olanağı 

sağlayamamış çok çocuklu ailelerin bu fırsattan yararlanma

ya yöneldikleri biçiminde yorumlanabilir. 

Uzaktan öğretim sistemleri belirli nedenlerle örgün 

öğretim alamamış ya da alamayan kişiler için bir fırsat ya

ratmaktadır.Bu nedenlerin en önemlilerinden birisi çalışmak 
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durumunda ya da zorunda olmaktır (Gillham, 1980, s. 10). 

Açıköğretim Fakültesinin öğrenci kitlesinin, daha çok hem 

çalışıp hem de okuyanlardan oluşacağı doğal olarak beklen

mekteydi. 1982-83 öğretim yılında, açıköğretime, öğrenci 

kitlesi, üniversitelere kayıtlar sona erdikten sonra ve 

hiçbir yeri kazanamamış olan adaylar arasından önkayıtla 

seçilmişken, sonraki yıllarda, adaylar, merkezi seçme ve 

yerleştirme sınavıarı aşamasında tercihlerini yaparak açık

öğretime kaydolma hakkı elde etmişlerdir. 

Çizelge lO'un incelenmesinden, açıköğretime kaydolan 

öğrencilerin, büyük oranlarda çalışanlardan oluştuğu ve bu 

durumun giderek arttığı gözlenmektedir. 

ÇİZELGE 10 

öGRENCİNİN KAYIT OLDUGU ANDA 

BİR İŞTE ÇALIŞIP ÇALIŞMADIGI 

ÖGRETİM YILI 

1982-1983 

1983-1984 

ÇALIŞAN ÇALIŞMAYA:t- TOPLAM 

SAYI ol 
;O SAYI 

! 
% SAYI 1 % 

832~36.5 14453;63.5 22749lıoo.< 

821E~.::_.8 ıo53 56.2 ı87~4ıoo.c 

İlk öğretim yılı olan 1982-83'te % 36 olan çalışan 

öğrenci kitlesi oranı, ikinci öğretim yılında, daha bilinç

li tercihler sonucu % 44'e yaklaşmış bulunmaktadır. 

1984-85 öğretim yılında Açıköğretime kaydolan öğren

cilerin% 58'e yakın bölümünün, çalışanlardan oluştuğu, AÖF 

Dekarılığındaki en son bilgilerin incelenmesinden anlaşıl

maktadır. Öğrenciler içinde çalışmakta olanların oranlarnun 

giderek artması, uzaktan yUkseköğretimin amaçları yönün

den olumlu bir gelişmedir. Ancak çalışanların bu artışı 

Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri adı altındaki, 

kısaca yüzyüze eğitim amaçlı etkinliklerin planlanıp, uygu

lanmasını yeniden gbzden geçirmeyi gerektirebilir. Çünkü, 

çalışan insanların önemli zaman sınırlılıkları vardır. Yüz

yüze eğitimin bu zaman sınırlılıkları içinde çözümlenmesi 

A."iADOL l" (-:o-,-p,.-Eil::;J i !:..:ı. 
Muw}.:ı:itiiF~ 
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gerekecektir. Bu durum da uzaktan öğretim açısından yeni ka

rarları gerektirebilir. 

Öğrencilerin çalıştıkları sektörler ise, çizelge ll' 

de verilmektedir. Buna göre, öğrenciler çoğunlukla serbest, 

geçici ve aile işlerinde çalışmaktadırlar. Bu durum genel

likle, Ülkedeki istihdam biçimleri ile ilgilidir. 

ÇİZELGE ll 

öGRENCİNİN ÇILIŞTIGI İŞİN NİTELİGİ 

KAMU SEKTÖRt" ÖZEL SEKT. DİGER 
ÖGRE'I'İ:t-' ÜCRET.MAAŞ ÜCRET 1-''AA~,. SERBEST-id- TOPLZIJvl 

YILI LE İŞİ-GEÇ. 
İ_§LER 

-· --- ---
Sayı ol sayı % Sayı % Sayı % /(} 

r------· 
1982/83 2319 25.9 2881 32.2 3576 41.9 8956 100.0 

-
1983/94 2779 2 9.8 2371 25.4 4719 44.8 9328 ııo.o 

Bu konuda asıl dikkati çeken nokta, iki yıllık dönem

de özel sektörde çalışanlar oranının% 32'den, % 25De geri

lemesi, buna karşılık kamu kektöründe çalışanlar oranının 

% 25'tenp % 29'a yükselmesidir. 1984-85 öğretim yılında ise, 

Açıköğretime kaydolan öğrencilerin, % 4l'inin kamu sektörü, 

% 2l'inin özel sektör ve% 38'inin ise diğer sektörlerde ça

lıştıkları, yine AÖF Dekarılığındaki son yıl kayıtlarına ait 

formların incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Çizelge 12'de,Açıköğretim öğrencilerinin ailelerinin 

toplam aylık gelirleri yer almaktadır. Eu dökümden de anla

şılacağı gibi, ailelerin aylık gelirleri, gerek birinci ve 

gerekse ikinci öğretim yıllarında da düşük düzeydedir ve 

çoğunlukla 16.000-30.000.-TL. lık gelir grubunda toplanmak

tadır. 1983-84 öğretim yılında kayıtlarını yaptıran öğren

cilerin ailelerinin gelirleri, bir yıl öncesine kıyasla da

ha yükselmiş görünmekteyse de, bu durumun, gerçek bir gelir 

yükselmesinden çok, Türk lirasının değer kaybına bağlı ola

rak, gelir rakamlarının büyümesine bağlanarak açıklanması 

daha doğru olacaktır. Ancak yine de, diğer bulgular ile 

birlikte gözönüne alındığında, açıköğretime kaydolan 
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öğrencilerin, giderek daha yüksek gelirli ailelerden gelen 

bir grup oluşturduğu söylenebilir. 

ÇİZELGE 12 

OORENCİ AİLESİNİN TOPLAN AYLIK GELİRİ 

o-1s.ooo 16.ooo 
TL. 30.000 

TL. 

31.000 ~ 
50.000 

TL. 

so.ooo 
TL. 

ÜSTU 
TOPLAM 

ÖÖRETİM YIL ı 
1------!SAYI % SAY! % SAYI % SAYI % SAYI % 

1982 - 1983 3720116.3 1133 49.9 5701 25.0 1998 8.8 22756100.c 

1983- 1984 ~507 ~3.4 17542 ~0.5 ~720 30.7 2875 15.4 18644100.Q 

Özetle, 1982-83 öğretim yılında, işidaresi ve ikti

sat dallarında, uzaktan öğretim yöntemleriyle yükseköğretim 

vermeye başlayan Açıköğretim Fakültesi'nin öğrenci kitlesi 

yaklaşık yarısının kentte ve yarısının kent dışında oturdu

ğu, çoğunlukla kalabalık ve düşük gelirli ailelere sahip o

lan ve büyük bir bölümünün çalışarak öğrenimlerini sürdür

mek durumunda olan kişilerden oluşmakta olduğu anlaşılmak

tadır.Bu özellikleri ile öğrencilerin daha önceki bölümler

de uygulanış yer, zaman ve biçimleri ayrıntılı olarak açlk.

lanan, Akademik Danışmanlık ve Uygulama faaliyetlerine ka

tılma durumları özet olarak aşağıda irdelenmiştir. 

Katılma Durumuna İlişkin Bulgular 

Merkezi Açıköğretim Programıarına kayıtlı öğrencile

re, ders kitapları ve TV Eğitim Programlarının yanısıra,on

ları, öğretim elemanlarıyla yüzyüze getirecek bir ''destek 

eğitimi'' ortamı hazırlanmıştır. Öğrenciler, ilk öğretim 

yılı olan 1982-83'te 16, ikinci öğretim yılı olan 1983-84' 

te ise 18 ilde, kendilerine daha önce iletilen çizelgelerde 

gösterilen gün, saat, bina ve dersliklerde toplanarak, so

rumlu oldukları her ders için ayrı ayrı yüzyüze eğitim ala

bilme olanağına kavuşturulmuşlardır. Devarn zorunluluğu bu

lunmayan bu düzenleme, ilk olarak, öğrencilerin daha önce 

okudukları kitaplar ve iz~edikleri TV ders programlarında, 

anlayarnadıkları noktaları, bir de ilgili öğretim elemanına 

sorarak öğrenmeleri amacına yöneliktir. 
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Açıköğretim öğrencilerinin bütün yurda yayılmış ol

masına karşılık, Akademik Danışmanlık ve Uygulama l'':erkezle

rinin ikinci yılda sadece 18 ile ulaşmış olması, bu faali

yetlerin belirli yer, gün ve saatte yapılması, do6aldır ki, 

öğrenciler için katılmayı engelleyici hususlar olabilecek

tir. Ayrıca, daha önce de sözü edildiği gibi, öğrenci kit

lesinin çalışma, gelir düzeyi vb. özel şartları da,onların, 

sUrekli veya süreksiz olarak, akademik danışmanlJk ve uygu

lama hizmetlerine katılmalarını engelley~bilecek ögelerdir. 

Pi5ti.in bunlara ek olaral.;::, öğrenciler, bu hizmetlere katılsa-· 

lar bile, bu tür bir eğitimin sunulmasında meydana gele

bilecel< çeşitli eksiklikler ve aksamalar da, yararlanmayı 

kısıtlayıcı unsurlar olabilmektedir. Pu alt bölümde verile

cek araştırma bulguları, bu ve benzeri sorunları tanımlama

ya yönelik olacaktır. 

Çizelge lJ'ün incelenmesinden, 1982/83 öğretim yılın

da, 16 il merkezinde yapılan Akademik Danışmanlık ve Uygula

ma F1izmetlerine, öğrencilerden% 57'sinin hiç katılmadığı 

anlaşılmaktadır. Pir yıl sonra da, 18 il merkezindeki danış

manlık uygulamalarına hiç katılmayan öğrencilerin oranı % 55 

dolayında olup, katılma yönünden ön~ıli bir gelişme gözlene

memektedir. Akademik Danışmanlık Hizmetlerinin tümüne katıl

ma oranı ise, her iki yılda da çok düşüktür. Nitekim ilk yıl 

ı 

ÇİZELGE 13 

ÖGRENCİLERİN AKADEMİK DANIŞMANLIK VE UYGULAMA 

HİZ:NETLERİNE KATILMA DURUMU 

1 
TÜMüYLE ÇoGUNA ARASIRA ı HİÇ KA-

KATILAN KATIIAN KATIIAN TIUI~.YhN TOPLi\M 

öGRETİM YILI 
SAYI % SAYI % SAY! % SAY! % ~ 

1982 - 1983 _j~.z.~=- B 2998 14 4447 21 12_;:_& 57 2.l•fiq 100 

169~ ıoo 1983 - 1984 1206 7 2547 15 3841 23 9374 55 
, ...•... -....... 

% 8 iken, ikinci yıl % 7'ye gerilemiştir. Daha önceki bölüm

lerde açıklandı~ı gibi, 1982/1983 öğretim yılında birinci 

.JL"'iADOT-C t-s: '..'f f~: lT E.:'l 
!.ii!!"W :.:iiıü;..~r-~::&J. 
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sınıfa 29471 öğrenci kaydolmuştu. Danışmanlık hizmeti. vt:ri

len 16 ildeki toplam (Si'irenci sayısı ise 19394 tür. BÖylece, 

il sınırları içinde oturan bütün öqrenciler bile danışman

lık hizmetlerinden yararlanabilecek olsa, ancak, kitlenin ~~ 

65'ine bu olanak saqlanmış olacaktı. Aynı husus, 1983/R4 

öğretim yılı için de geçerlidir. İkinci öÇıretim yılında,da

nışmanlık hizmetleri verilen 18 ildeki öğrenci sayısı top

lam 27900, bUtün öğrencilerin toplamı 40472 kişi idi ve 

dolayısıyla, danışmanlık yapılan illerdeki öğrenciler, top

larnın% 68'ini oluşturuyordu. Ayrıca, danışmanlık hizmetle

rinin verildiği il içindeki ö~rencilerin, o ilin kent mer· 

kezine olan uzaklıkları ve çeşitli ulaşım güçlükleri ve H

zel durumları birlikte irdelendiğinde öğrenci kitlesinin 

yarıdan fazlasının, bu tür bir eğitim olanaqından tam anla

mıyla yararlanamıyacai'iı anlaşılmaktadır. Nitekim Çizelge 14' 

den de anlaşılacağı gibi, öğrencilerin yarısından da azı 

kent merkezinde oturduklarını belirtirken, diğerleri kent 

ÇİZELGE 14 

ÖGRENCİLERİN KENT MERKEZİNE ULAŞH:LAlU 

KJ::N'r 
'l'RI!:N crroııüs DO UlU~ DİÖ~~ MJ::I·:K 1:.""2 İ TOI•.LAl-1 

ffi"o·r~ 
YILI 

SAYI u' SAY! % SAYI .,_. SAYl ~;\. :>AYl % ~AY:r ~%. /U ,.. 
------ --- -· ----~ --,_ --

~JU2 - 1983 502 2.3 7287 :13. 3 )·IH 5,7 35:i ı. c; ıo:n. 47.1 218"n ıoo ,( -- ·---· 
;)03 - 19tl4 560 3,2 

!j ~~.?.~:!: . ~(,l)O 5.L 2'l(i 1.6 .329-1 •16,'cl 17ti'}lj ı ()Q ,li 
~-·· 

,_ ......... 
-·~--··la-~·---····-·--- -----

merkezlerine, herhangi bir şekilde ve mutlaka bir vasıta a

racılığı ile ulaştıkl~rını söylemektedirler. nu durum, her 

iki ö5retim yılında da yaklaşık aynı oranlarda devam etmek

tc·di r. Fu bulgulaı: Çi Z<'lÇJ<'~ 15' deki bulquları. da dest.E::!Uer 

ni tRlj :.;:tediı:. ;;i tekin' ö('jrc!r.ciıeı-:, 1\l~c:ıci('llil J.-;. D<:ını;,rnu.nlı.K vo 

Uygulama Pizmotlerine katılmama nerlenleri içinde, en başta, 

• 'l<:ente uzaklık 1 
• ve 1 1 saat uyqunsuzıuou' ' nu beJ] rLrrıc:l->h·

dirler. Çjz.elge l5'.irı :iııct-dprın,e::->indPn anlaşıJdı{ıı qilı:i, i.n 
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yıl "' 47, ikinci yıJ iEe o.;, 19 oranındald bir ()qrenci grubu, 

danışmanlık hizmetlerinin kPntlerine uz~klı~ı n0deniyle ka

tılamadıklarını c.ıçıklamaktadırlar. 

ÇİZELGE 15 

AKADEMİK DANIŞMANLIK VE UYGULAt-lA HİZ:t-1ETLERİNE 

KATILAMAMA NEDENLERİ 

KENTE 
GÜN ı YARARINA f>MT 
UYI]t)N İN ANNANAK UYql,IN TOPLA.N 

UZAK DElllL llEG!l. 

OOREI'İM YILI ol pA YI % SAYI "' SAYI 'X. SAYI % SAY! -~ ---
1982 - 1983 7485 47 3849 24 438 3 704;. 45 157tl!'ı 100 

. ~--~ ... --- --f-.-- --· 
1983 - 1984 5449 3') 234•1 17 3137 3 !582~ 42 ı J9~il 100 

--- ---- ------- ------

Danışmanlık hizmetlerine katılamanın di~er anemli 

bir nedenini de ''saatin uygun olmaması'' dır. Pu nedeni i

leri sUrenierin oranları ise. ilk yıl ~ 45, ikinci yıl ~ 42 

dir. Özellikle ikinci a~retim yılında, saatin uygun olmama

sı hususu, kente uzaklık engelinden daha önemli bir katılma 
/ 

engeli olarak belirtilmiştir. ''Gün uygunsuzluğu' • engeliy-

se nisbeten daha az oranda bir ~~renci kitlesi tarafından 

belirtilmiş olup, bu engel birinci yıl o;, 24 oranından, i

kinci yıl o/ 17'ye gerilemiştir. 

Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetlerinin • 'ya-· 

rarına inanmamak • • unsuru, her iki yılda da ~{, 1 lük bir öğ

renci kitlesi tarafından katıınıama nedeni olarak beJ-irtil

miştir. Bu durum, öğrencilerin yüzyüze eğitim ortamından 

yararlanma istek ve bilinçlerinin göstergesi olarak yorum-

lanabilir. 
Kısaca belirtmek gerekirse, denebilir ki, öğrencile-

rin, Akademik Danışmanlık ve Uygulama I-iizmetlerine katılma

larındaki en büyük engel olan, • •uzaklık'', bu hizmetlerin 

sadece belirli illerde yapılması, ö~renciıerin oturdukları 

yerler ve kent merkezlerine olan ulaşım sorunları göz öhüne 

alındığında, özür olarak kabul edilebilir. Böylece uzaktan 

öğretim modelininin '•yiizyüze eqitim' • boyutunun, ltatııan

ların özelliklerinden kaynaklanan önemli bir nedenle karşı 
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karşıya olduğu söylenebilir. 

Danışmanlık hizmetlerine katılamama engeli olarak 

ikinci ve üçüncü sırada gösterilen ''saat'' ve ''gün'' le

rin uygun olmayışının bir ölçüde bu aşamada tartışılması 

gerekir. çizelge 16'da, Akademik Danışmanlık ve Uygulama 

Hizmetlerinin, illere göre yapılma gün ve zamanları toplu 

olarak verilmiştir. 

ÇT7f.IGE 16 

AKADE~İK DA!I:Iı;,I'A~:LJK VE UYGULA~'A HİZ!-:ETLERİI\İI\T iı.LJ:.RE GÖRE 

YAPIU'II ZM~r.t:LAr.I 

Akademik Danışmanlık ve ;Jygulama Hiz ... etlerinin Zamanı 

!lafta i inde Hafta içinde Hafta sonla- Hafta sonlarında, 
mesai saatle- mesai saatle· rı nda başka ilden gelen-

İLLER 
ri dışında ri içinde lere tekrar. 

1982/83 1983/84 1982/83 1983/84 1982/83 1983/1984 1982/83 

ı. Adana X X X 

:ı., Afyon X X 

3. Ankara X X X 

4, Dalıkesir X X 

S, Bursa X X 

' 6. Diyarbakır X X X 

7. Elazığ X X 

B. Erzurum X X X 

9. Eskişehir X :X 

~o. Istanbul X X X 

~ı. tzmir X X X 

12. Kayseri X X 

iJ.3. ·~onya 
X 

X X X X 

14· Kütahya X X 

s. ~aiDsun X X 

6. Sivas X X 

17, Trabzon X X 

1a. Zonguldak X X 

TOPLA~: 8 12 s s 3 8 4 
·--

I'OTıı Sivas ve 7ongulcak'ta, Akademik Danışmanlık ve Uygula .. a Hizmetleri, 1983/84 
r·Çiretim Yılından itibaren başlaınştır, 

1983/84 

-

-

__ .._ 

İlk öğretim yılı olan 1982-83'de, Akademik Danışman

lık ve Uygulama Hizmetleri, sekiz ilde hafta içinde ve ça

lışma saatlerinden sonra, beş ilde hafta içinde ve çalışma 

saatlerinde, üç ilde ise hafta sonu tatillerinde yapılmış

tır. Aynı yıl, dört ilde, bu hizmetler, il dışından gelebi

lecek öğrenciler için, hafta sonu tatillerinde tekrar edil

miş, ancak bu faaliyetlere katılmanın yok denecek kadar az 

olması nedeniyle, uygulamaya ikinci öğretim yılından itiba

ren son verilmiştir. 
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İkinci öğretim yılı olan 1983-84'te ise, a) sadece 

hafta içinde ve çalışma saqtlerinden sonra danışmanlık hiz

meti verilen il sayısı yedi, b) hafta içi çalışma saatle~ 

rinden sonra ve çalışma saatlerinde olmak üzere karışık da

nışmanlık hizmeti verilen il sayısı iki, c) hafta içi çabş

ma saatlerinden sonra ve hafta sonu tatillerinde olmak üze

re, karışık danışmanlık hizmeti verilen il sayısı iki, d) 

hem hafta içi çalışma saatlerinde ve sonrasında hem de haf

ta sonu tatillerinde karışık olarak danışmanlık hizmeti ve

rilen il sayısı ise bir'dir. 

Aynı yıl, bir ilde hafta içi çalışma saatlerinde ve 

hafta sonu tatillerinde karışık olarak,bir ilde sadece haf

ta içinde çalışma saatlerinde ve dört ilde ise sadece hafta 

sonu tatillerinde danışmanlık hizmetleri verilmiştir. 

Anlatımı bile oldukça karışık gözüken bu düzenlemenin 

özünde de bir ölçüde karışıklık vardır.Akademik Danışmanlık 

ve Uygulama Hizmetleri, bu hizmeti yerinde verecek olany~ 

seköğretim kurumu ve görev yapacak öğretim elemanlarının 

koşullarına bağlı olarak gün ve saat tesbiti ile sürdürül

müştür. İlierde bu hizmet verilirken, hem ilgili yükseköğ

retim kurumunun kendi programlarının aksamamasına ve hem de 

öğretim elemanlarının çalışmalarına engel olunmamaya özen 

gösterilmektedir.Bu bakımdan,kurumlar,danışmanlık ile ilgi

li zaman çizelgelerinin gün ve saatini kendileri belirlemek

tedirler.l982-83 öğretim yılındaki danışmanlık gün ve saat

leri illere göre daha yalın ve belirsizlik gösterirken,ikin

ci yıl zaman düzenlemesi daha karmaşık hale gelmiştir. Prog

ramın hafta içinde ve hafta sonuna karmaşık biçimde yayıldı

ğı görülmektedir. Bu durumun danışmanlık düzenlemelerinde 

öğretim kurumlarının ve elamanlarının isteklerine daha fazla 

uymak zorunluluğundan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Çünkü, 

danışmanlık uygulamaları için öğretim eıemnnı bulmak giderek 

zorlaşmaktadır. Bu nedenle bulunanların isteklerine daha faz

la uymak,bir gereklilik haline gelmektedir. 

Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetlerinin, zaman 

olarak hafta içi ve sonuna karışık olarak yayılması, öğrenci 

açısından, bu hizmetlerin izlenınesini zorlaştırmakta ve 
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katılmayı engellemektedir. Çünkü, daha önce de açıklandığı 

gibi, Açıköğretim öğrenci kitlesi, özel durumları nedeniyle, 

belirli güçlükleri bünyesinde taşımaktadır. Eğitim ortamının 

düzenlenmesi de bazı zorlukları yaratmakta böylece eğitimden 

beklenen fayda azalmaktadır. Öğrenci kitlesi, danışmanlık 

saatlerine göre bir zaman çizelgesi yapmak durumunda kal

dığından, hafta içinde, sürekli ve dersten derse değişen za

manlarda ve özell:ikle, bazı illerde olduğu gibi, değişen me

kanlarda yapılan dersleri takip etmek için zamanını düzenle

mek, bu durumda çok güçleşmektedir. Bu güçlük özellikle de 

kamu sektöründe çalışan açıköğretim öğrencileri için daha 

yoğundur ve büyük bir engel teşkil etmektedir. Eu nedenle, 

hep aynı saatlerde, aynı mekanda ve derslikte olabildiğince 

çalışan kitleye uygun saatlerde, açıköğretimin TV'de yayın

ıanan ders programlarıyla çakışmayan zamanlarda yapılacak. 

danışmanlık hizmetlerini tp.kip etmek, öğrenci açısından bü

yük kolaylıklar sağlayacaktır. Böyle olduğunda,öğrenci ki~

lesi,yaşamını bu düzene göre programıayarak ADUH'a daha 

düzenli izleyebilir. 

Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetlerine katı

labilen öğrencilerin bu hizmetlerden ne Ölçüde yararlandık

ları araştırmanın yanıtlamayı amaçladığı, sorulardan birisi 

idi. Ancak öğrencilerin bununla ilgili soruya verdikleri 

cevaplarla, katılma konusundaki cevaplarının oranlarındaki 

benzerlik (Çizelge 15-17), ''katılma'' terimi ile ''yarar

lanma'' terimini yaklaşık algılamış olduklarını göstermek

tedir. 

ÇİZELGE 17 

AKADEMİK DANIŞMANLIK VE UYGULAMA HİZMETLERİNDEN 

YARARLANMA DURUMU 

- -
ÇOK OLDUKÇA AZ HİÇ 
YARARLI\- YARAR LA- YARAJiıLA- YARAR LAN- TOPLAM 

NAN NAN NAN MA YAN 
' 

OORf:I'İM YILI 
.oAYI % ~AYI % :=;AYI % SAYI % SAY! % ,_,._, ·-

1983 - 1983 368 7 ~&41 19 3970 20 1044" 54 19424 100 - •. ----
1983 - 1984 086 7 ~903 18 3377 22 13301 53 1567'1 100 
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Çizelge 17'de düzenlenen verilerden, iki yılda da 

öğrencilerin danışmanlık hizmetinden ° 'çok yararlanma • • ora

nı az(% 7) ve eşittir. Buna parelel ''oldukça•• ve • •az ya

rarlanma' • oranı yaklaşık % 20 olup, iki 1·ıı da birbirine 

yakındır. Öğrencilerin algılamalarına ve belirlernelerine gö

re Akademik Danışmanlık ve Uygularnaya katılanların ortalama 

yarısından fazlası (% 53,5) bu hizmetlerden ''hiç'' yarar

lanmamışlardır. 

Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetlerine katıı

dıkları halde, bu hizmetten yeterince yararlanamama nedenle

ri Çizelge 18•de gösterilmiştir. 

ÇİZELGE 18 

AKADEMİK DANIŞMANLIK VE UYGULAMA HİZMETLERİNDEN 

YARARLANMAYA ENGEL DURUMLAR 

DERSLİKTE OOR ET İM SÜRE (I.;R L'l' İ H 
öGRENCİ ELEMANI YETER. Lİ .I';Lf<:MANI 'I' OPLAM 
SAYISI İI.GİSİZ DEGİL DÜZENLİ 

lii<lRETİM YILI 

FAZ Lt\ GELMİYOR 

SAY! % SAYI % SAYI % SAYI % SAYI % 
~--- ... ---

3 3178 59 2450 46 4067 76 2699 50 5346 100 
····-·-

L19133 - 1964 3875 47 2448 30 4164 50 3103 38 8233 100 
., ·····~·-· ............ 

Birden fazla seçeneği olan bu soruya verilen cevap

larda; ilk yıla göre ikinci yıl, yakınmalarda oran olarak 

bir azalma gözlenmekteyse de, her iki yılda da, yakınma tür

leri aynı önem sırasını korumaktadır. Buna göre öğrenciler 

ençok, danışmanlık için ayrılan sürenin azlığından,daha son

ra sırasıyla, dersliklerdeki öğrenci sayısının fazlalığından, 

öğretim elemanlarının düzenli gelmemelerinden ve ilgisizlik

lerinden yakınmaktadırlar. · 

Bu aşamada öğrenci, bireysel olarak çözümleyemediği 

bir öğrenim sorununa çözüm aramak, danışmak amacı ile gel

mektedir. Ancak çok sayıda öğrencinin bulunduğu bir ortamda 

bu olanağı bulamadıkları, sonuçta bu durumdan yakındıkları 

anlaşılmaktadır. 
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Öğrencilerin belirttikleri bu yararlanamama nedenle

rinin diğer boyutunu görme1<. amacıyla öğretim elemanlarının 

da görüşleri alınmıştır. AJ<.adernik Danışmanlık ve Uygulama 

Hizmetlerinde ilk iki yıl görev yapan öğretim elernanları 

''danışmanlık hizmetlerinin amacına ulaşmasını önleyici en

geller'' arasında, en önemli engel olarak ilk sırada,öğren

cilerin danışmanlık dersliklerine, TV ders programlarını 

izlemeden ve ders kitaplarını okumadan geldikleri hususunu 

ileri sürmüşlerdir. Öğretim elemanlarından 83 kişi, dokuz 

seçenekten en önemlisinin bu olduğunu belirtmiş; 67 öğretim 

elemanı ise, ikinci önemli engel olarak ''öğrencilerin ilgi 

düzeylerinin düşÜk olmasını•• gösterirken, gerek birinci ve 

gerekse ikinci sırayı alan engel türleri, aslında birbirini 

tamamlar biçimde gözükmektedir.Zaten aynı engel türünü liGn

ci ve üçüncü sıralarda önemli engel olarak gösteren öğretim 

elemanı da sayıca fazladır. Çizelge 19'un incelenmesinden 

de anlaşılacağı gibi, öğretim elemanları, yukarıdaki engel

ler dışında, ayrıca danışmanlık için ayrılan sürelerin ye

tersiz olduğunu ve özellikle de, grupların, bir başka de

yişle, dersliklerin kalabalık olduğunu, çoklukla ileri sür

mektedirler. 

ı. 

2. 

3. 

ÇİZELGE 19 

OGHE'rİI-! ELEMANLARI!I:A GÖRE J\KADENİK DANIŞ~:ANLIK VE 
UYGULAHA HİZMETLERİNİN, AHACINA UL!I.il':ASINI ÖNLEYİCİ 

ENGELLER 

Birinci dere- İkinci dere- üçüncü dere-
cede önemli cede önemli cede önemli 
görenler görenler görenler 
' . f % f % f % 

Danı~manlık gün ve 
saatınin hafta için-
deki yeri uygun de-

12 4 40 14 ğil. 34 ll 

Danışmanlık için ay-
rı lan süre saat ola-
rak yetersiz. 33 ll 42. 14 52 ıs 

Öğrencilerin ilgi 
14 düzeyi düşük. 67 22 59 :<o 40 

4. Gruplar (derslik) 
12 27 9 28 10 kalabalık. 37 

5, Bu görev dışındaki 
ders yÜküro fazla. 1.4 5 22 7 9 3 

6. Uzaktan öğretime 
(Açıköğretime) inan-

5 
mıyorum. 4 ı 13 4 13 

7. Dir kısım öğrenci 
başka amaçlarla ge-
liyor ve eğitim or-

19 7 
tamını bozuyor. 13 4 19 6 

B, Danışnıanlıl< için ge-
len öğrenci sayısı az. 17 6 38 13 30 ll 

9, Öğrenciler, TV. izle-
meden ve kitap okuma-

66 22 51 18 dan geliyorlar. 83 27 

TOPLAM 302 34 298 34 282 32 

----· 
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Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetlerinden ya
rarlanmaya engel durumlara ilişkin, öğrenci ve öğretim ele

manlarının görüşleri karşılaştırıldığında, ortaya ilgi çe

kici bir durum çıkmaktadır. Her iki kesimde, sürenin yeter

sizliği ve dersliklerin kalabalık oluşundan yakınmaktadır; 

fakat ilgisizlik konusunda karşılıklı olarak birbirlerini 

görmektedirler. Bu konu, özellikle üzerinde durulması gere

ken noktadır. Ancak, Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hiz

metlerinden yararlanmaya engel olan diğer hususlar, örneğin 

a) danışmanlık yapılan zamanın uygun bulunmaması, b) süre

nin yetersizliği, c) dersliklerin kalabalıklığı gibi, h~r 
1 

iki kesim tarafından da ileri sürülen ve engelleyici olduğu 

belirtilen durumlar bütünde gözönüne alındığında, bu etmen

lerin gerek öğrenci kitlesi ve gerekse öğretim elemanlarnun 

ilgilerini azaltacak en önemli unsurlar olduğu görülür. Bir 

başka deyişle, her iki kesim tarafından ileri sürelen ve da
nışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı önemli ölçüde engel

lediği belirtilen ''ilgisizlik'' aslında, ikinci ya da üçün

cü sıralarda gösterilen diğer engellerin ortaya koyduğu so
nuç olarak görülebilir. Bu bulgulara göre danışmanlık düzen

lemelerinde, yukarıda açıklanan çeşitli engelleyici durum

lar, gerek öğrenci ve gerekse öğretim elemanları açısından 

genel bir ilgisizlik ve isteksizlik yaratmakta, bu durum da 

sonuçta, danışmanlıktan yararlanmaya engel önemli bir nokta 

olarak her iki tarafça da ileri sürülmektedir denebilir.Bu 
nedenle, hem öğrenci ve hem de öğretim elemanlarının, ·. hiz

mete kendi açılarından daha fazla ilgi ve istek duymaları 

için, herşeyden önce, dersliğe gelinceye kadarki düzenleme

lerin, her iki taraf için de iyileştirilmesi ve özendirici 
hale getirilmesi gerekmektedir. 

çizelge 20'nin incelenmesinden, öğrencilerin TV 

derslerini izleme oranının giderek azaldığı gözlenmektedir. 

Bu bulgu yukarıda, öğretim elemanlarının ''kitapları okuma

dan,TV izlemeden geliyorlar'' yargılamasını desteklemekte

dir. 
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ÇİZELGE 20 

TELEVİZYONDA DERSLERİN İZLENME DURUMU 

TÜMÜNÜ ÇoGUNU AZ HİÇ 
İZLEYEN IZLEYEN İZLEYEN İZLEMEYEN TO!"LAM 

OORETİH YILI 

~AYI % ~AYI % SAY! c/ 
;o SAY! % SAYI % 

1982 - 1983 ~227 20 IJ.0559 49 6120 28 565 3 21471 100 

1983 - 1984 1274 7 ~634 39 7654 45 1321 3 1688 ıoo 

1982/1981 ~~retim yılında, tlim dersleri izleyen~§

rencil~rin oranı % 20 iken, 1983/84 ~§retim yılında bu oran 

cı~. 7'ye gerilemiştir. Benzer şekilde, ilk ~ğretim yılında, 

% 49 oranında bir ~ğrenci kitlesi derslerin çoğunu izledi

ğini belirtirken, bir sonraki ~ğretim yılında derslerin 

çoğunu izlediğini belirten ~ğrencilerin oranı % 39'a dliş

mektedir. Dolayısıyla, ilk yıla g~re ikinci ~ğretim yılında, 

TV derslerini az izleyen ya da hiç izlemeyen öğrenci oran

larında, ylikselmeler g~zlenmektedir. Öğrencilerin kendi ce

vaplarından ortaya çıkan bu durum, ~ğretim elemanlarının 

onlar hakkında '''lV derslerini izlemeden danışmanlık uygu

lamalarına geliyorlar'' şeklindeki iddialarını da doğrular 

g~rlinlimdedir. 

Çizelge 2l'de, ~ğrencilerin, TV derslerinden önce 

ilgili ünitelerine oranlarqa kitaplarından okuyarak hazır

landıkları yer almaktadır. Bu cevaplardan anlaşıldığı kada

rıyla, öğrencilerin, ~zellikle TV'de yayınlanan derslerden 

önce, bu derslere ilişkin ciddi hazırlıklar yapmadıkları 

gözlenmektedir. 1982/1983 yılında, sadece % 10 oranındaki 

bir öğrenci kitlesi ''her zaman, önce ilniteleri okuyup, 

sonra TV derslerini izlediğini'' söylerken, öğrencilerin 

o,(, 9•u kitaplarını TV derslerinden önce hiç okumadıklarını 

belirtmektedirler. Aynı ~ğretim yılında, ders kitaplarını 

' 'genelli kle okuyanlar' ' 9ı\ 41 iken, ' 'bazen okuyanlar' ' ise 

%40 dır. Pu oranlar 1983/84 ~ğretim yılında ''her zaman 



ÇİZELGE 21 

TELEVİZYON DERSLERİNDEN ÖNCE İLGİLİ ÜNİTENİN 

OKUNMA DURUMU 

ÖGEETiN YILI 
~ER ZAMAN ~ENELLİI<- BAZEN HİÇ 

OKUYAN . ~.E. OKUYAN OKUYAN OKUMAYAN TOPLAM 

SAY! % SAY % SAY! % SAY! %· SAYI % 

1982 - 1983 2026 ı o 8731 41 8577 40 1915 9 21249 100 .. 
1983 - 1984 1551 q 5fa7:;J ı 37 7060 43 1730 ll 16338 100 
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okuyanlar'' için% 9, ''genellikle okuyanlar'' için% 37'ye 

gerilerken,''bazen okuyanlar'' ve ''hiç okumayanlar'' da da 

doğal olarak artışlar gözlenmektedir. BÖylece iki yılda, u

zaktan öğretim yöntemleri ile yükseköğretim gören öğrenci

lerin televizyondan yayınlanan dersleri izlemeleri;ders ki

taplarını TV yayınlarından önce okuyup hazırlanmaları oranı 

giderek azaldığı gözlenmektedir. 

Öğrencilerin,TV derslerini düzenli ve sürekli izleme

meleri, TV derslerinden önce ilgili üniteleri kitaplarından 

okuyarak gereği gibi hazırlanrnamaları, onların, Akademik 

Danışmanlık ve Uygulama Hizmetlerine geldiklerinde de pasif 

ve ilgisiz olmaları neticesini doğurmaktadır. Bir başka de

yişle, TV derslerinden önce kitap okuyarak hazırlanmayan 

öğrenci, Akademik Danışmanlık Hizmetlerine de belirli bir 
.;;ı ,, /-

hazırlık yapmadan katıldığı için, ilgi düzeyleri düşük ol-

maktadır. Bu olumsuzluklara, bir de, çevreden ve düzenlerne

lerden kaynaklanan sorunlar eklenince, akademik danışmanlı

ğın etkililiği daha da azalmaktadır. Bu durumun, doğal ola

rak, öğretim elemanlarını da etkilernesi ve onların ilgile

rinin azalmasının beklenınesi kaçınılmazdır. 

Çizelg2 22'de, öğrencilerin Akademik Danışmanlık ve 

Uygulama Hizmetlerinden beklentileri yer almaktadır. Çizel

gedeki bulgulara göre ilgili konuları TV yayınlarından önce 

genellikle okuyan, TV yayınlarını giderek az izleyen Açık

öğretim öğrencilerinin akademik danışmanlık hizmetlerden 

beklentileri oldukça farklıdır. 

1 
1 



ÇİZELGE 22 

OORENCİLERİN AKADEtÜK DANIŞMANLIK VE UYGULAMA 

HİZMETLERİI--IDEN BEKLENTİLERİ 

1\.NLAŞILMA trv İZLEME OORETİM ARKADAŞ LA OORETİM E OKUL VE 
YAN HUSUS ioEN KİTAP ELEMANIN, iRIN SORU LEMANININ SINIF OR-
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LARIN SO b KUMADAN !\ONUYU AN 
pİNL,öGRN, 

VE CEVAP, KONU,ÖZET TAM! İÇİN TOPLAM 
RULMASI ' LATMASI YARARLAN, 'rEKRARI YAŞAMAK 

OORETİM YILI SAYI T% pAY! % ~AY! % SAY! % S ll .. YI % SAYI % SAY! ~~ - . 
1982 - 1983 350' 68 1006 5 2986 15 3734 19 7967 40 4797 24 19887 100 

··""'"'··-· ,,_, __ ... , ..... _. ··--f--· -
1983 - 1984 975' 64 1002 6 2967 19 2906 19 5455 36 4275 28 152{.8 100 

Püyük bir öğrenci kitlesi, Akademik Danışmanlığı, 

olması gereken şekliyle,TV derslerinde ve kitaplarda anla-
; 

şılmayan hususların sorulaca~ı yer beklentisinde oldukla-

rını ve bunun için katıldıklarını belirtirken, öğretim e-· 

lemanlarının konuları czetlerrıelerini bekleyen cğrenci sa

yı sı da oldukça fazladır, t lk yıl cı', 68, ikinci yıl ise % 64 

oranında bir öğrenci kitlesinin, danışmanlıktan beklenti 

olarak '• Anıaşılmayan hususların sorulrrıası • • seçeneğinde 

birleşmesi, bir bal<ırna, kalabalık olan danışmanlık ders-· 

liklerinde, bu olanağı yeterince elde edemediklerini ve bu 

durumun bir ''beklenti'' olarak kaldığı anlaşılmaktadır.Fu 

arada' öğrencilerden, ilk yıl '}(, 24, ikinci yıl 0
··' 21' i' da

nışmanlık hizmetlerinde, ''okul ve sınıf ortamı yaşamak'' 

beklentisi içinde olduklarını belirtmiştir ki, uzaJ'-.tan öğ

retim öğrencisinin bu beklentisi çol<: doğaldır, nu sonuçlar 

akademik danışmanlığın geleneksel ''anlaşılmayan hususların 

sorulması • • işlevinin • 'okul ve sınıf ortamını yaşamak' ' 

yönünde azaldığı biçiminde yorumlanabilir. Ancak ortaöğ

retimdeki bir alışJ{anlığın, öğretmenin dersi anlatması 

alışkanlıqı da varlığını sistem içinde korumaya çalışmak

tadır. 

Bu beklentilere karşılık, öğretim elemanlarının, 

Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri anında en çok 

yaptıkları faaliyetlerin türleri Çizelge 23'de yer almak

tadır. 
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ÇİZELGE 23 

ÖGRETİM ELEMANLAR ININ l~J\ADEI'!İK DANIŞMANLIK 

ve UYGULAI"lAYI NASIL YAPTII\LARI 

~· Sırada 
Işaretleyen 

Öğrt.eıema. 

ı. Her liniteyi ~zetli
yorum 

2. TV den ve kitaptan 
anlayamadıkları ko
nuları tekrarlıyo

rum. 

3. Çalışmalarını plan
lamalarına yardımcı 

oluyorum. 

4. Konuyu anlatıyorum. 

5. Yalnızca sordukları 
soruları cevaplıyo

rum. 

6. S ordukları sorular 
için kaynak ~neri
yorum. 

7. Konularla ilgili o
larak tartışma açı
yorurrı. 

8. Konuların daha iyi 
anlaşılması için 
uygulama yaptırıyo
rum. 

(En çok ya-
pılan) 

119 

39 

22 

71 

ll 

5 

18 

15 
----·-------------

2. Sırada 
İşaretleyen 
Oğrt.elema. 

(Daha az 
yapılan 

26 

42 

30 

25 

43 

21 

46 

so 

3. Sırada 
İşaretleyen 
Öğrt.elema. 

(En az ya
pılan 

22 

50 

16 

34 

40 

28 

48 

61 

Öqretim elemanlarının cevaplarından anlaşıldığı ka

darıyla, danışmanlık için biraraya gelindiğinde, ençok ya

pılan ''her ünitenin ~zetlenmesi'' ya da' 'konuların anla

tılması'' dır. Dolayısıyla, ~ğretim elemanlarının cevapla

rından, ~ğrencilerin soru sormaktan çok, kendilerine,~nce

ki ünitelerin ya da konuların anıatılmasını istedikleri, 

sonucu çıkrrıaktaclır. P.una karşılık konuların daha iyi anla

şılması için ''uygulamalar'' yaptırılması, en az g~zlenen 

bir etkinlik olarak sıralanrrıştır. P~ylece ''Akademik 
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Danışmanlık ve Uygulama' • adı altındaki faaliyetlerde 

''uygulama'' arka planda kalmış görünmektedir. 

Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetlerinde, ilk 

iki öğretim yılı boyunca görev yapmış bulunan öğretim ele

manlarına, bu hizmetlerin etJÜnliğinin arttırılabilmesi i

çin, ne tür önerileri olabileceği hususu, açık uçlu olarak 

sorulduğunda, genel olarak, öğretim elemanlarının istekle

ri şu noktalarda yoğunlaşmıştır. 

ı. Akademik danışmanlık bütün yurda yaygınlaştırıl-

malı, 

2. Devam zorunlu hale getirilmeli, 

3. sınıf geçme konusunda danışmanların da etkisi 

olmalı, 

4. Danışmanlar, gerek arasınavlar ve gerekse 

disiplin konularında yetkili olabilmeli, 

bazı 

s. Danışmanlar, öğrencilere ödev verebilmeli, 

6. Danışmanlar, toplu danışmanlık dersleri dışında 

da öğrencilerle temas kurabilmeli, 

7. Danışman öğretim elemanları uzaktan öğretim ko

nusunda eğitilmeli, 

8. Danışmanların ücretleri arttırılmalı, 

9. Ders malzemelerinin gönderilmesinde aksamalar ve 

gecikmeler olmamalı, 

10. Danışmanlık saatleri ile TV'deki dersler çakış-

mamalı, 

11. Danışmanlık, sürekli olarak, aynı mekanda olmalı, 
/ 

12. Danışmanlar da denetıenmeıi, 

13. İllerde video izleme odaları kurulmalı ve öğren

ciler gerektiğinde eski dersleri tekrar izleyebilmeli, 

14. Bazı derslerin danışmanlığı kaldırılmalı, 

ıs. Yabancı dil dersi için de akademik danışmanlık 

yapılmalı, 

16. Arasınavlar, merkezi sınav sistemi ile yapılma-

lı. 

Görüleceği gibi, akademik danışmanlık ile birlikte, 

danışmanların sorunlarına yönelik yukarıdaki öneriler, Fa

külte Yönetimince dikkate alınıp gerekli kararların alın

ması yoluna gidilmiştir. ~itekim üçüncü öğretim yılından 
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itibaren, danışmanlık verilen ders sayısı azaltılmış, ya

bancı dil dersi danışmanlığı başlamış ve arasınavlar mer

kezi sistemle yapılmaya başlanmıştır. 

Akademik Danışm~ık ve Uygulama Hizmetlerinin Yeterliği 

Çizelge 24'de, birinci sınıf dersleri için Akademik 

Danışmanlık ve Uygulama Hizmetlerinin yeterliliği konusun

da öğrenci görüşleri yer almaktadır. Buna göre, 1982-83 ve 

1983-84 öğretim yıllarında, öğrencilerden, Akademik Danış

manlık ve Uygulama Hizmetleri bakımından bütün dersler i

çin ''çok yeterli'' seçeneğini imzalayanların oranı azdır. 

Her iki öğretim yılında da, danışmanlığı ''çok yeterli'' 

bulunan ders, en fazla % 21 oranı ile Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi olmuş, bunun dışındaki derslere ''çok yeter-

li'' görüş bildiren öğrenci oranları% 18'in altında 

mıştır. Buna karşılık, öğrencilerin yarıdan fazlası, 

kal

ilk 

öğretim yılında, birinci sınıf derslerinden ''İşidaresinin 

Temel Kavramları••, ''Temel Hukuk'' ve ••Atatürk İlkeleri 

ve İnkılap Tarihi'' derslerinin danışmanlığını ••yeterli'' 

bulmuşlar, ancak, ikinci öğretim yılında, bu dersler de 

dahil olmak üzere, diğer bütün derslerin de danışmanlığını 

yeterli bulan öğrenci oranlarında, ilk yıla göre gerileme 

kaydedilmiş ve oranlar % 50'nin altında kalmıştır. 

Çizelge 25'de, ikinci sınıf dersleri için Akademik 

Danışmanlık ve Uygulama Hizmetlerinin yeterliliği konusun

da öğrenci görüşleri yer almaktadır. İkinci sınıf dersle

rinin danışmanlığı konusunda, öğrenciler, ''çok yeterli'' 

olmasa bile, yeterlilik konusunda, birinci sınıf dersleri

ne kıyasla, biraz daha yüksek oranlarda olumlu görüş bil

dirmişlerdir. Ancak ne var ki, bu görüşler de yine, hiçbir 

ders için% 50 oranına ulaşmamaktadır. Derslerin danışman

lığı konusunda ''çok yeterli'' ve ••yeterli'' olarak görüş 

bildirenlerle birlikte ele alınırsa, ikinci sınıf d~rsle

rinden, ''Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi'', ''Kamu Ma

liyesi'', ''İşidaresi'' ve ''Ticaret Hukuku'' için, ''ye

terlidir'' diyenler, oran olarak, öğrencilerin yarısından 

fazlasını kapsamaktadır. 
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ÇİZELGE 24 

1982-83 ve 1983-84 ÖGRETİM YILLARINDA BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İÇİN 
AKADEMİK DANIŞMANLIK VE UYGULAMA HİZMETLERİNİN YETERLİLİGİ 

-
i - ' 

Çok Yeterli~= l Az Yeter ıiL. Yetersiz 
! 

i öG :-~ 2':' i~~ 
! Yeterli 
1 ' ı 

;::EP.S~R ı y;- .,.. ! SAYI l ()' ı Sk'! I 1 ")/ c~._-, ! o·' 1 CAVI l o/o 
... .ı. .L......l. /0 1 1 /(: 

i ı 
_. • • -. .l. 1 JO t "-- .ı. ! O 

, re. ..-,--AREc:T --E ı982-83 ı 2155 ı 17 .ı 6463 51.2 2810 22.3 1189 ı 9.4 
.ı.. "'""':!. .L- -- ~ 

TEl': EL 
1 1000 

! r 
'I{A VRA:t-: LAF I ı9E3-c4 13.9 3064 42.6 2042 28.4 1080 l15.o 

2. GE!\ EL 
ı982-83 2226 17.2 3744 29.0 4157 32.2 2782 121.6 

MATE:tv:i\TİK ı983-84 ı 1239 16.8 1842 25.0 ı 2242 30.5 2027 27.5 

3. GENEL 
1982-83 ı 2085 16.4 4304 33.8 4150 32.6 2192 17.2 

XUE.~SEP.E ı 98 3-84 ·ı 1184 16.1 1937 26.3 2483 33.7 1752 23.8 

4. TE?>: EL 1982-83 ! 1875 15.2 6470 ı 52.3 ı 2876 ! 23.3 1140 9.2 

EUKlJK 1983-84 
1 

1276 17.9 3100 43.7 1745 24.6 970 13.6 

5. DA~A!\IŞ. FtLb:-' ı982-83 1391 11.3 5793 47.2 3305 26.9 1790 14.6 
LERI!\E GIRIŞ 

ı 98 3-84 1109 15.4 2990 41.6 1952 27.2 1130 15.7 

6. ATATL~K İLKE.ve 1982-83 1 2284 18.6 6156 50.2 2408 19.6 1408 11.5 

İN"'KIL .. ~P TARİHİ 1983-84 1570 21.7 2975 41.1 1628 22.5 1056 14.6 

7. İKTİSADA 1982-83 2223 17.6 4403 34.9 3853 30.5 2145 17.0 
GİRİŞ 

ı 98 3-84 1217 16.6 2175 29.6 2441 33.3 1498 20.4 

Top ;ı. am 
c~VT ! 
~·""" .1. ı 

Q' ·o 

12617 100.0 

7186 · 100 .o 

12909 100.0 

7350 100.0 

12731 100.0 

?341oo.o 

12361 ı 100 .o 

7091 100.0 

12279 i 100 .o 

7181 1 100 .o 

12256 100.0 

7229 100.0 

12624 100.0 

7331 i 100 .o 
....ı 
U1 



ÇİZELGE 25 

1983-84 öGRETİM YILINDA İKİNCİ SINIF DERSLERİ İÇİN 
AKADEMİK DANIŞMANLIK VE UYGULAMA HİZMETLERİNİN YETERLİLİGİ 

Çok Yeterli Yeterli Az Yeterli Yetersiz 
DERSLER SA1'I % ~-~YI o' SAYI O' SAYI o/ 

/n 7rJ ·'" 

ı. .;.TATÜRK İLKE. VE 
1251 24.8 2113 41.9 894 17.7 778 15.4 İI\"K ILAP TARİHİ 

2. MUEASEBE 
687 13.4 1516 UYGuLA.1111\IAR I 29.6 1792 35.1 1113 21.8 

3. İKTİ S ADI 
696 13.5 1227 ANALİZ 23.9 1856 36.1 1358 26.4 
- -

4. KAMU 
.:-:ALİYES İ 714 14.1 2328 45.9 1308 25.8 715 14.1 

5, İŞİDAR ESİ 738 14.6 2345 46.3 1275 25.2 700 13.8 

6. TİCARET HUK~KU 676 13.4 2368 ı 46.9 1286 25.4 715 - 14.1 

Topıam 

SAYI ol ,o 

5036 100.0 

5108 100.0 

5137 10o.o 

ı 

5065 100.0 

5058 1oo.o 

5045 100.0 

32.6,_5145 7. İSTATİSTİK 755 14.6 1062 20.6 1648 32.0 1680 yoo.o! 
--------- - ı __ L -- _l - j_ -- - - -- -- .....ı 

m 
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''Yeterlilik'' konusunda, gerek birinci sınıf ve ge

rekse ikinci sınıf derslerine ilişkin öğrenci görüşleri,bir 

bakıma, danışmanlık yapılmasında mutlak zorunluluk olan 

dersleri de belirlemektedir. Bir başka deyişle, öğrenciler, 

daha kolay anıayabildikleri derslere ilişkin danışmanlıklar 

için nisbeten ''yeterli'' olarak görüş bildirirken,TV prog

ramıarından ya da kitaplardan daha zor anladıkları dersler 

için yapılan danışmanlık hizmetlerini ''yeterli'' bulmamak

tadırlar. Yeterliliğin ne konuda olduğu tam olarak sorulma

mış olmasına karşılık, yetersizlik, daha önceki bölümlerde 

de açıklanan şekliyle, kalabalık dersliklerden, süre azlı

ğından veya faaliyetin amacını tam olarak algılayamamış öğ

retinı elemanıarından kaynaklanmış olmalıdır.Öğrenciler özei

likle bol uygulamayı gerektiren ve sadece TV programları ve 

kitaplarından anlayamadıkları derslerin danışmanlığını ge

nellikle ''yetersiz'' olarak nitelemektedirler, nisbeten 

daha kolay anlaşılır derslerin danışmanlığını ise ''yeter

li'' olarak görmektedirler. 

Akademik Danışmanlık ve Uyqulama Hizmetlerinin Gerekliliği 

Çizelge 26'da, birinci sınıf dersleri için Akademik 

Danışmanlık ve Uygulama Hizmetlerinin gerekliliği yer al

maktadır. Daha önceki çizelgelerde yer alan yeterliliklere 

paralel olarak, öğrenciler, bazı dersler için akademik da

nışmanlığı çok gerekli ve gerekli bulurken, bazı dersler 

için bu faaliyeti az gerekli veya gereksiz görmektedirler. 

çizelgenin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, akademik 

danışmanlığın çok gerekli görüldüğü birinci sınıf dersleri

nin başında ''Genel Matematik'', ''Genel Muhasebe'' ve 

''İktisada Giriş'' gelmektedir. Bu üç ders için akademik 

danışmanlığın ''çok gerekli'' olduğunu belirten öğrencile

rin oranı % 75'ten de fazladır. Öğrenciler, birinci sınıf 

derslerinden ''Temel Hukuk'', ''Davranış Bilimlerine Giriş" 

ve ''Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi'' derslerinin da

nışmanlığını ise, oldukça yüksek oranlarda ''az gerekli'' 

ya da ''gereksiz'' görmektedirler. Daha önce de sözü edil

diği gibi, öğrenciler, TV programları ya da kitaplardan 

A.."i"ADOLC {~l''.'E1-z:,i 1 i..l). 
Merwr~ıüı;~ 



ÇİZELGE 26 

1982-83 ve 1983-84 ÖGRETİM YILLARINDA BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İÇİN 

AKADEMİK DANIŞMANLIK VE UYGULAMA HİZMETLERİNİN GEREKLİLİGİ 

1 - ~ 
. : ! . . - ' - 1 

· i Çok Gereklij Gerekli Az Gerekli Gereksiz / Toplam · 
. ı ., ı ı 

I>EF,S~ER 

o.-:;RE'TI~ ı , 
y T.,. I c '· '\,' T ı o/ r c • \' ~ 1 % c!. y T 1 OL SAYI : OL ı s' ·v ~L i <V-

I ı • ~ L i . ·"' . .._ . /O ı •- ,"\ . .l 1 -· •• '- : /'" ı /D ! t". t ; (O 

l. I~ l~.~~ESI ':E 11902-83 1 4998 126,5 9140 48,4. 3676 /19,5 1057 ! 5,6 ~871 ı lQO,C 
• E .. E L . ~ _ , 1 1 l i 'j 1 ı 

1 
KAVRMOBRI ~l"u-o~ ı 2934 32,2 ı 4082 f 44,1 c26 18,6 464 . 5,0 9256 · 100,01 

~r -~ ı9e2-B3 117038 84,4 2603 ıj2.9 359 ] 1,8 194 1.0 20194 100.~ 
2. t_,-.._,i\~L. ı ' . ! ' ı L 1 

3. 

4. 

l':ATE?·.ATIF 1983-84 1 7429 78,6 1 1396 j_l-4,7! ~416 __ j_'!_!.i_ 206 ~ 9447 100_,0 

GU\EL 
~ühA~EEE 

TE~: EL 
EUKüK 

ı9e2-83 77.4 3880 444 i 2.2 161 1~1 19802 ı ıoo.o 
1?83-84 . 77.8 1122 232 , 2.4 108 ~ 9535 1 1oo.o 

1983-84 ~-- 27~_}_E25 ! 41,11 2019 22.3 820 9,0 9049 J ıoo.o, 1 
ıgs 2 -s 3 ı 3475 i 18.7 i 9446 ! 50,7! 4408 i23.7 1289 '6,9 18618) 1oo.aı 

2807 15,1 ı 7353 1 39.6 1 6095 32.9 2294 12.4 . 18549j1oo.ol ı:; !!.\mı ?-l''JC PJ.l i-v..J 1°c2-83 _,. _., ~ - r.;ctl\ ~-. J.-·. ~·~. lı-..:..;;.··..;;:0-=-= 

LERH~E ;;IRIŞ 1983-84 1969 ı 21.4 ı 3356 ı 36,61 2656 128,9 ı 1183 112.9 i 9164 1 100.0 

6 •. ~TNr~~r: iL~~ı··'Y ı982-83 6089 6154 3915__8.!_.1_..l_.!_8491 ı 100.0 
HlKILM? T.~" ... ,:I 1983-84 2287 2944 2630 128,1 1 9357 . 100,0 

7, İKTİ5:ADA 
GİRİŞ 

1982-83 

1983-84 

14563 ı 74,1 ı 4350 ı 22.11 523 ı 2.7 ı 209 ı 1.1 ı 19645 11oo.o 

1 6362 ı 72.5 ı 2147 ı 22.1 ı 331 ı 3,4 ı 118 ı 1.2 ı 9458 ı 1oo.o 

....ı 
co 



ÇİZELGE 27 

1983-84 öGRETİM YILINDA İKİNCİ SINIF DERSLERİ İÇİN 

AKADEMİK DANIŞMANLIK VE UYGULAMA HİZMETLERİNİN GEREKLİLİGİ 

DERSLER 

1. ATATÜRK İLKE,ve 
b.ı<:ILAP TARİHİ 

2. ~UEA~EBE 

UYGüLA."'l.ALARI 

3. :FTİ ~.-\Dİ 
A~-~LİZ 

4, KAMU 
:-~ALIYESİ 

5. İŞİDARESİ 

6. TİCARET hUKüKU 

7. İSTATİSTİK 

~AYI 

çok Gerekli Az Gerekli Gereksiz ı Toplam 1 
~AYI % SAYI ı % SAYI ı o/ 

/0 % 

679 10,0 1394 

4826 71.1 1639 

5539 81,1 1069 

20.6 

24.1 

15.6 

1 2320 

ı 
1 

239 

157 

34.3 2358 34.9 6751 100.0 

3,5 78 1.1 €782 100,0 

2.2 63 0,9 6828 1oo.o 

1934 - 128,8 3103 146.211367 20.3 312 ı 4,6 671~ 

1271 i 25,8 2967 44,4. 1542 123.1 447 ı 6.6 ı 6677 

5712 83,9 808 111,8 l 188 2e7 1 101 1 1,J6809 ııoo.oJ 
. ı !: . ! ~· ~·?::.A~C~ DIL ı 4147 61.9 1782 :26.6 r 470 7.0 2. 9614,4 669:-ı----ı,lOO, 

i (.ı.ngılızce) 1. 1 1 _j 1 -~- 1 ~ 
....ı 
1.0 
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kolayca anıayabildikleri dersler için akademik danışmanlığı 

ya yeterli ya da gereksiz bulmakta, danışmanlığı özellikle 

kolay anlayamadıkları konular için gerekli görmektedirler. 

Çizelge 27' de, ikinci sınıf dersleri için Akademik 

Danışmanlık ve Uygulama Hizmetlerinin gerekliliği yer al

maktadır. Birinci sınıfa benzer şekilde, ikinci sınıf ders

lerinden de, öğrenciler tarafından, uygulamayı daha çok 

gerektiren dersler için akademik danışmanlık yapılması "çok 

gerekli • • olarak görülmektedir. Öğrencilerin % 84 •ü • • İsta

tistik'',% 8l'i ''İktisadi Analiz'' ve% 71'i ''Muhasebe 

Uygulamaları•• dersleri için akademik danışmanlığı ''çok 

gerekli'' olarak nitelemektedirler. İkinci öğretim yılından 

başlamak üzere okutulan VE': o güne kadar akademik danışınan

lık verilmemiş olan yabancı dil (İngilizce) dersi için de, 

Ak.adeınik Danışmanlık ve Uygulama Hizmeti • verilnıesinin ' 'çok 

gerekli'' olduğunu söyleyen öğrencilerin oranı% 62' dir. 

İkinci sınıf öğrencileri, çok yüksek oranlarda olmasa bile, 

''Kamu }!ali yesi'', • • İşidaresi' • ve ''Ticaret Hukuku' ' ders

lerini, (% 30) "az gerekli" ya da "gereksiz" bulmakta

dırlar. ''Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi'' dersinin da

nışmanlığı ise % 70 oranında bir öğrenci kitlesi tarafından 

''az gerekli'' ve ''gereksiz'' görülmüştür. 

Nitekim, bu araştırma sonuçlarına dayanılarak,üçüncü 

öğretim yılı olan 1984-85'ten itibaren, Akademik Danışmanlık 

ve Uygulama Hizmetleri, diğer çeşitli güçlükler de gözönüne 

alınarak, her sınıf için, yabancı dille birlikte dört ders 

ile sınırlandırılmış, birinci ve ikinci sınıflar için danış

manlık verilecek dersler, öğrenci görüşleri doğrultusunda, 

''çok gerekli'' olarak belirlenen ilk üç ders için saptanmış 

ve yabancı dil dersi de kapsama alınmıştır. 

Öğrenciler, Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmet

lerinin başarılarına olan katkı oranlarının, ilk yıl % 8, 

ikinci yıl ise %13 olduğunu belirtmişlerdir. 



BÖLÜM IV 

ÖZET, YARGI ve ÖNERİLER 

Özet 

Türk toplumsal yapısındaki değişmeler yükseköğretime 

olan talebi birdenbire arttırmıştır. Varolan kapasiteyle bu 

talebi karşılamak mümkün olmadığından, gelişen teknolojinin 

işe koşulması sonucu, uzaktan öğretim yöntemi ile yükseköğ

retim verilmesi Açıköğretim Fakültesi adı altında 1982 - 83 

öğretim yılında uygulamaya konuldu. 

Açık yükseköğretim bilinen modellerin bir sentezi 

biçiminde düzenlenmiştir. İki yıllık uygulamasını tamamla

mış, üretim sürecinin yarısı aşılmıştır. Sistemin ürü

nünü ve bütünde yapı ve işleyişini değerlendirmenin zor

luğu bilinmektedir. Ancak basılı materyal, TV , radyo prog

ramları ve yüzyüze eğitim uygulamalarının sistemin alt par

çaları olarak değerlendirilmesi yapılabilir. 

Araştırma, Açıköğretim Fakültesi Akademik Danışmanlık 

ve Uygulama Hizmetlerinin ilk iki yıllık uygulamasının, öğ

renci ve danışman öğretim elemanlarının görüşlerine dayanı

larak değerıendirilmesi amacına yöneliktir. 

Araştırmanın örnekıemi aynı zamanda evrendir-. 

Bu amaçla, öğrencilerin, kayıt yenileme anında dol

durmuş oldukları Eğitim Faaliyetlerini Değerlendirme Anket

leri ve 1983-84 Öğretim Yılı sonunda danışman öğretim ele

manıarına uygulanan Ders Kitaplarını ve Danışmanlık Hizmet

lerini Değerlendirme Anketi'nde yer alan ilgili sorulara 

verilen cevaplardan yararlanılarak, bir durum saptamasına 

gidilmiştir. 

1983-84 öğretim yılı başında 21571, 1984-85 öğretim 

yılı başında ise 34857 öğrenciye anket uygulanmış ve değer

lendirilmeleri ÖSYM tarafından yapılmış olup, gerek boş bı

rakılma ve gerekse yanlış cevaplama gibi nedenlerle, değer

lendirilen anket sayısı, özellikle ikinci yılda, yukarıdaki 

sayıların altında kalmJ.ştır. 

81 
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488 öğretim elemanından ise geriye gelen 259 anketin 

tamamı değerlendirilmiştir. 

Değerlendirmeler sonunda elde edilen bulgular şöyle 

özetlenebilir. 

ı. Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetlerinin 

tümüne katılan öğrencilerin oranı % lO'dan azdır. 

2. Her iki yılda da, öğrenciler, Akademik Danışman

lık ve Uygulama Hizmetlerine % 50'nin üzerinde bir oranla 

katılamamışlardır. 

3. Katılamama nedenlerinin başında ''uzaklık'' ve 

danışmanlık yapılan ''saat'' !erin uygun olmayışı gelmekte

dir. 

4. Öğrencilerden yarıdan fazlası, sürenin kısalığı 

ve dersliklerin kalabalık oluşu nedeniyle bu hizmetlerden 

yararlanamamıştır. 

5. Öğretim elemanıarına göre öğrenciler, öğrencilere 

göre ise öğretim elemanları, akademik danışmanlığa gereken 

ilgi ve önemi vermemektedirler. 

6. Akademik danışmanlık yapılan derslerde öğrenciler, 

çoklukla, anıaşılamayan hususların sorulması ve konuların 

özetlenerek öğretim elemanları tarafından anlatılması bek

lentisi içinde olduklarını belirtmektedirler. Danışman öğ

retim elemanlarının çoğunun derslerdeki uygulamaları da yu

karıdaki beklenti doğrultusundadır. 

7. Öğrenciler, yüzyüze eğitimi ve uygulama yapılma

sını nisbeten daha fazla gerektiren dersleri için yapılan 

akademik danışmanlığı yetersiz, diğerlerini yeterli bulmuş

lardır. Yeterli olarak .nitelenenler için ise, akademik da

nışmanlığa mutlaka gerek olmadığı belirtilmiştir. 

Açıköğretim Fakültesi tarafından ''Akademik Danışman

lık ve Uygulama Hizmetleri'' adı altında oluşturulan sistem, 

ne tam anlamıyla bir danışmanlık ve ne de yüzyüze öğretim 

olup, mevcut koşullar nedeniyle, bu iki farklı uygulamanın 

birleştirilmiş şeklidir. 
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Öğrencilerin yarısına yakın kısmı, kendilerine uzak 

olduğu gerekçesiyle, danışmanlık hizmetlerine düzenli ka

tılamadıklarını belirtmişlerdir. Oysa, her iki yılda da 

sadece Akademik Danışmanlık merkezi olan illerde oturan öğ

renciler, toplam kitlenin yarısından çok fazladır. Danış

manlık yapılan saatlerin uygun olmayışı, üzerinde durulma

sı gereken bir noktadır. 

Akademik Danışmanlık Hizmetlerinden yararlanamama 

nedenlerinin başında ileri sürülen ''dersliklerin kalabalık 

oluşu••, bu hizmetlere düzenli katılan öğrenci oranının ve 

sayısının az olduğu bulgusu ile çelişkilidir. 

Bazı dersler için akademik danışmanlık yapılması ge

reksizdir. Buna karşılık, bazı dersler için ise yapılan 

akademik danışmanlık süresinin arttırılınasına gereklilik 

vardır. 

Akademik danışmanlık ve uygulama için mevcut üniver

sitelerin öğretim üyesi ve binalarından sağlanan imkanlar 

hem yetersiz kalmakta hem de önemli sınırlılıklar getirmek

tedir. 

Öğretim elemanları ile öğrencilerin akademik danış

manlık hizmetlerinden beklentileri farklıdır. Ayrıca sağla

nan öğretim elemanları da uzaktan öğretimi amaç ve yöntemi 

ile bütünde algılayamamışlardır. 

Öğrenciler Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmet

lerine ilişkin değerlendirmelerinde, ikinci yılda daha fark

lılaşmışlardır. Bu farklılaşma, bilinçlenme olarak nitelen

dirilebileceği gibi, açıköğretim öğrenci tipinin oluşması 

olarak da görülebilir. 

Öneriler 

Araştırma bulgularına dayalı öneriler, kısa ve uzun 

sürede gerçekleştirilebilecek olma durumuna göre, iki grup

ta verilmiştir. 

Kısa sürede uygulama imkanı olab,ili~ öneriler 

ı. Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmeti verilen 

derslerden, öğrencilerin anlamada güçlük çektikleri dersle

re ayrılan süre arttırı.lmalı, buna karşılık diğerlerinin 
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süresi azaltıımalı, danışmanlığı. kaldırılmalıdır. 

2. Yeterli ve ilgili alanda yükseköğretim ortamı 

bulunamadığı için Akademik Danışmanlık Merkezi açılamayan 

illerdeld öğrencilere,belirli zamanlardaki düzenlemelerle, 

Anadolu Üniversitesi tarafından görevlendirilecek öğretim 

elemanlarınca, danışmanlık ve yüzyüze öğretim olanağı 

sağlanmalıdır. 

3. Yukarıdaki önleme rağmen, bu hizmetten yararla

namayacak öğrenciler için, üniversitelerden sağlanacak 

öğretim elemanlarıyla, mektup ya da telefonla danışmanlık 

hizmeti verebilecek bir örgütlenmeye gidilmelidir. 

Uzun sürede uygulanacak öneriler: 

ı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, bü

tün illerde kendi eğitim merkezlerini kurmalıdır.Buralar

da, hem Açıköğretim Fakültesi'ne bağlı ve yeterli sayıda

ki öğretim elemanlarıyla danışmanlık hizmetleri verilmeli, 

hem de öğrencilerin sürekli olarak birbirleriyle iletişim 

kurmaları sağlanmalıdır. Bu merkezler, ilgili araç, gereç 

ve yayınlarla donatıımaıı, video kitaplıkları kurulmalı

dır. 

2. Derslerin nit.elikleri esas alınarak,danışmanlık 

ve yüzyüze öğretim çalışmaları birbirinden ayrılmalı, da

nışmanlık hizmetlerinden ayrı olarak, yüzyüze öğretim de 

gerçekleştirilmelidir. 

3. Açıköğretim Fakültesi Akademik Danışmanlık ve 

Yüzyüze Öğretim Hizmetlerinin değerlendirilmelerine yöne

lik araştırmalara süreklilik kazandırılmalı ve sonuçlar 

uygulamaya dönüştürülmelidir. 

4. Bu alanda etkili olabilecek, sistemi bilen öğ

retim elemanları yetiştirilmelidir. 

s. Televizyon yayınlarının izlenme ve öğrenmedeki 

etkililiğine ilişkin araştırmalar sürdürülmeli, sistemin 

bu boyutunda yapılacak düzenlemeler ile yüzyüze eğitim 

boyutu dengelenmelidir. 
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8324860967 "' .;;ı 

83241!624 ı 2 
ı:.. .. 

3 ::; 
Anfi D·3 .. .. 

83424S5ı86 < 
"' .. 8343657583 4 <ii 

Anfı 0,2 .. .. 
UJ 

83642ı4971 ,_ 
<ii 

Rize "' TAMI\MI s UJ Anfı D-3 .. .. 
> z 

Art ... in .. 
6 

o 
"" 

Anfı D·1 .. .. 
z 

Giinüıfıaı. .. UJ .. .. 7 c Anfı 0-1 
< 
"' Ordu .. 8 
< 
"' Anfı 0-3 .. .. 

Giresun .. 9 Anfı 0·2 .. .. 

ANADOLU üNiVERSiTESI 
AÇIKOGRETiM FAKÜLTESi 1. SINIF 

AKADEMiK DANIŞMANLIK VE UYGULAMA BöLGESI NO: 17 
. MERREZ:TRASZON 

GENEL MATEMATIK IKTISADA GIRIŞ 
iŞ iDARESINiN 

TEMEL KAVRAMLARI 

Başi. Başi. Başi. 
Yer Derslik Gün 

Saati 
Yer Derslik Gün 

Saati 
Yer Derslik Gün 

Saati 

AnfiO-ı Perş. 17.oo AnfiO.ı P.tesi 17.oo Anfi0-1 Çar ş. 17.00 

o Anfi D·2 .. .. o AnfıD-2 
.. .. o AnfıD-2 .. .. 

"' "' "' o o o c.. c.. o. 
::; 

Anfı 0-3 .. .. ::; 
Anfı 0-3 < < .. .. ::;. .. .. < Anfı 0-3 

"' "' "' <ii 
Anfı 0-4 .. .. <ii 

Anfı04 .. .. <ii 
Anfı D-2 .. .. 

"' UJ UJ ,_ ,_ ,_ 
<ii <ii <ii 

"' "' "' "' Anfı D·3 .. .. UJ Anfı 0-3 .. .. UJ Anfi 0·3 .. .. 
> > > z z z 
·::ı .. .. o .. .. o .. .. .... Anfi 0-1 .... AnfıD-1 .... Anfı0-1 

z z z 
"' w ... .. .. .. .. .. .. o Anfı0-1 c Anfı0-1 c .o\nfı 0·1 
< < < 
"' "' "' < .. .. < .. .. < .. .. 
"' AnfıD-4· " l\nfı04 "' Anfi 0-3 

Anfı D-2 .. .. Anfi D-2 .. .. Anti 0-2 .. .. 

BAGLI iLLER: ARTViN-RiZE-GüMOSHANE GiRESUN-ORDU 

DAVRANlŞ 
TEMEL HUKUK 

~TATURKiLKlllRiVE 
BiLiMLERINE GiRiŞ iNKILAP l ARi Hi 

Başi. Başi. s•~~-Yer Derslik Gün 
Saati 

Yer Oer~lik Gün 
S.ı.ni 

Yer Derslik Gün 
S.ı.ttı 

Anfi D·2 Salı i7.oc Anfio.ı Salı 18.30 Anfi o. ı C.tesi 14.oo 

o Anf: 0·3 .. .. o Anfi D-1 .. .. o· Anfı 0·2 .. .. 
"' "' "' ·::ı ·::ı o c.. o. 

ı17.o 
c.. ::; .. 18.3C 

::; .. ::; .. .. < Anfi 0-2 < Anfı 0·1 < 1\nfı o.J 
"' "' "' <ii 

Anfi 0-3 .. .. <ii 
fAnfı 0-1 .. .. Vi .. .. .., ... .... Anfı 0-2 ,_ ,_ ,_ 

<ii <ii <ii 

"' "' "' UJ Anfı 0-2 .. .. w Anfı D·1 .. .. UJ Anfı 0-3 .. .. 
> > > z z z o .. o .. o .. .. 
"' 

Anfı 0:2 17.0 .... Anfı0-1 18.3 

" 
Anfı0-1 

z z z 
w .. .. UJ .. .. "' .. .. c Anfı D-2 ~ Anfı 0-1 c Anfı 0-1 
< < < 
"' "' "' < .. 18.3( 

·< .. < .. .. 
"' Anfı 0·3 "' Anfi 0·1 17.o "' .o\nfı 0-3 

Anfı D·3 .. 17.0< AnfiD-1 .. 18.30 1\nfı 0-2 .. .. 

tij 
7-: 
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AI\ADElViİK DANIŞLA1-;LIK VE UYGULAMA. HİZLETLBRİ 

ANADOLU üNIVERSiTESI 
AÇIKÖGRETiM fAKULTESi ll. SINIF 

ÇİZELGE öm,müi ( II. SINIF ) 

AKADEMIK DANIŞMANLIK VE UYGULAMA BÖLGESi NO: 17 
MERKEZ: TRABZON BAI:iU iLLER: ARTVIN-RIZE-GÜMÜŞHANE-GIRESUN-ORDU 

Mt;HA~EBE 
ISTATiSTiK iKTISADI ANALIZ Iş iDARESI KAMU MALIYESI TICARET HUKUKU 

ATATÜRK iLKELERi VE 
ik•met 1 Ogrcnci ı :.. UYGULA'lALARI iNKILAP TARIHi 

Ili No·.Ar41ıgı ~ 
B.tşı. B•ıl. B• ıl. Yer Derslik Gün 
Sa.ıti 

Yer Derslik Gün 
Sa.ıti 

Yrr Derslik Gün 
S.ı.ıti 

Yer 

1 rJbmn f Hl2361JS.S72 
i!243575H72 

ı Anfi D-5 Ç.rı. 17.oo Anfi 0·5 P.tesi 17.00 Anti D-5 Per1. 17.oo 14.00 

S~4357H99 2 Anfi D-6 .. 
ı ·:ı Anfi 0-6 .. .. o Anfi 0-6 .. .. 

:ı Anfi 0-6 .. .. o Anti 0-6 .. .. 
·:ı Anfi 0-7 .. .. o ı Anti D-6 

~243847131 
-~ )!!. "' "' "' "' "' :ı ·;;:: o ·:ı ::;ı o ·:ı 

H2-43M5012i "' a.. a.. a.. a.. .. 
3 ~ 

:;;; 
Anfi 0-7 . •• .. ::;; 

Anfi 0-7 .. .. ::;; .. .. ::;; .. ::;; .. ::;; .. 
8244137510 Anfi 0-7 < <t < Anfi D-7 < Anfı D-5 18.30 < Anfi D-7 17.oo < Anfi D-7 14.oo 

" " " " " " " -~ ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; .. ı 8244138319 4 .... Anfi D-6 .... Anfi D-6 .. .. 
"' Anti D-6 .. .. ..., Anfi D-4 .. .. 

"' Anti D-6 .. .. 
"' Anfi D-7 .. .. 

"' Anti D-6 .. 
82:'183ii4() ... ... ı- ... ı- ... 

-;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; 7. 
.. 1 Ri tc ı TA.\1A~II 5 "' Anfi 0-':' .. "' Anfi D· .. .. "' Anfi D-7 .. .. "' Anfi D-7 .. .. "' Anti D-5 .. .. "' Anfi D-7 .. .. "' AnfiD-7 .. 

"' .... "' "' "' WJ u 
> > > > > > > ·:z z z z z z z 

Art\·iı' ı '~-~ 
Anfi D·S .. .. o Anfi D· .. .. o Anti D·S .. .. o Anfi D-5 .. .. o Anti D-5 .. 17.oo o Anfi D-7 . . 18.30 0 ıAnfi D-5 

~ "' "' "' "' "' z z z z ·:z 
{,ir.'Ar;h•ne 1 17 c: Anfi 0-5 .. :;; 

Anti D·S .. .. "' Anfi D-5 .. .. "' Anfı D-5 .. .. "' AnfıD-5 .. .. "' AntiD-7 .. .. ~ ı Anti D-5 o o o o o 
< < < < < < < 
"' "' "' "' "' "' "' 

Ordu ı 
.. 

ı: 1 

< .. .. < .. .. < .. .. < .. .. < .. < .. ;:2 IAnfi D-7 " Anfi D-i " Anti D-7 " Anfı 0-7 " AnfiD-4 " Anfı D-6 18.30 " Anfi D-7 17.oo 

.. .. .. Anti D-&1 .. .. .. .. .. 17,ool IAnfi D-7 ı ·· 118.301 IAnfı D-6 Gir c:) un 
Anfı D-6 ı .. Anfo D-6 Anfi D-6 Anti D-6 
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EK 3 

AnadolU Üniversitesi 
Açıköğretim Fakültesi 

Ders Kitaplarını ve Danışmanlık 
Hizmetlerini Değerlendirme Anketi 

Danışman Öğretim Elemanları Için 

Eskişehir 

Eylül 1984 
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Sayın Öğretim Elemanı, 

Bir süreden bed, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin «Iş Idaresi ve 
Iktisat» programına l<ayıtlı ögrencilerinin «Akademik Danışmanlık ve Uygulama» hiz
metlerinden bir bölümünü sürdürmektesiniz. Bu hizmetlerinizin kurumumuz ve öğran. 
cilerimiz acısından büyük önem taşıdığı muhakka·ktır. Uygulamanın içinde bulunan 
öğretim elemanları olarak, sistemin değertendirilip iyileştirilmesine, geliştirilmesine 
katkıda bulunaca'k deneyimlerinizden yararlanmanın gereğine inanıyoruz. 

Ekte sunulan dökümanın amacı, uzaktan öğretim Icin hazırlanan ders kitapları
nın biçim ve içeriği ile, sürdürdüğünüz danışmanlı:k hizmetlerinin etkinlik düzeyi siz 
öğretim elemanlarının değerlendirmelerine sunulmaktadır. 

Bu anketteki ıriıaddelerin bir kısmının lşaretlenmesi (x biçiminde). bir kısmının 
kısa cümlelerle yazılması, bir kısmının (1., 2., 3., biçiminde) önemlerine göre sıralan
masını. dilemekteyiz. Bu· yolla belirteceğiniz bulgu, yorum. kanı, yargı ve önerilerı
nizden yararlanılarak: 

a) Ders 'kitaplarının biçim ve içerik yönünden daha iyileştirllip, geliştirilmesine, 

b) Danışmanlık hizmetlerine ilişkin sorunlar ile nedenlerinin beli~lenip mümkün 
olan çözümlere gidilmesi ve hizmetin etkinliginin artırılmasına, 

calışılacaktır. 

Eksiksiz olarak dolduracağınızı umduğumuz anketleri, Üniversitenizdeki (Fakülte
nlzdekl) Açıköğretim Fakültesi Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri Koor
dinetörüne bir hafta Içinde teslim etmeniz özelllkle rica edilmektedir. 

Ilgi ve katkılarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla 

Yrd. Doç. Dr. Engin ATAC 
AÖF Akademik Da.nışmanlık 

ve Uygulama Hizmetleri 
Genel Koordinatörü 
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BIRINCI BÖLÜM 

1.10. Danışmanlık yaptığınız: 

11. ll: ................................. . 

12. Ders veya dersler: ........................................................... .. 

13. Derslik: ··········································································· 
14. · Derslik olarak kullandığınız bina (hacirri) hangi fakültenin hangi dersliği ve 

kaç kişillktir: ............................................................... ~ ............ . 

1.15. Kullandığınız ders kitabında üniteler dersin amaclarını ne kadar kapsamak
tadır (birini lşar~tleyinlz) ? 

Tamamen Çoğunlukla 

{ ) C") 

Oldukca 

( } 

Az 

( ) 

·Pek Az 

( ) 

1.20. Kitaba konu olarak girmemlş, ancak dersin amacları yönünden, girmesını ge
rekli gördüğünüz konular var mıdır? 

Varsa: 

o) ................................. ünitesinin ....................................... konusunu 

b) ................................. Ünitesinin ....................................... konusunu 

c) ... · ................ ; ............. Ünitesinin ....................................... konusunu 

- • o 

d) ... ~ .................•........... u.nltesının ....................................... konusunu 

e) ...... ;~ ......................... Ünitesinin ............ ~ ... , ...................... konusunu 
lclne alması gerekir. 

1.25. Kitaptaki ünite· veya konularda bilimsel yanlışlar ya da eksikilkler var mı
dır? 

Varsa: 

o) Ünite No: .................................... KonU: ...................................... . 

b) Ünite No: ...•....•........................... Kon·u: ...................................... . 
• o • 

c} ünite No: .........•.....•.................... Kon·u: ...................................... . 
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1.28. Kullandığınız kitapta dersin amacları yönünden kapsamından (içeriğinden) cı
karılmasını öngördüğünüz konular var mıdır? 

Varsa: 

o) ................................. Ünitesinin 

b) ................................. Ünitesinin 

c) ................................. Ünitesinin 
cıkarılması uygun olur. 

·konusunun 

·konusunun 

konusunun 

1.32. Size göre öğrencilerin arılarnokta zorluk çektikleri konular hangi ünitelerde
dir? 

Varsa: 

o) Ünite No: · .................................... · Konu: ........................................ .. 

b) Ünite No: ...................................... Konu: ..................................... .. 

c) Ünite No: ................................... : Konu: ...................................... . 

1.34. Ünite Içeri'kierinin kapsO:mını nasıl ·buluyorsunuz. 

Cok geniş 

( ) 

geniş 

( ) 

normal 

( ) 

dar çok dar 

( ) ( ) 

1.35. Size yöneltilen sorular en çok hangi ünitenin hangi konularından. gelmekte
dir? 

1 ........................ Ünitesinin 

a) ....... · .....•.......................... 

b) ...................................... . 

c) ... .... . .. .... ... .. . ... ... . .... . . ...... konularından 

2 ........................ Ünitesinin 

o) •••.••••.•••••••••••••.••••••••••••.••. 

b) ....................................... . 

c) • •• • • • • • •• • • • • •• . • • • • • • • • • .•• • • • • • . . . • • konularından 
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1.38. Kullandığınız ders kitabını, aşağıdaki özellikleri acısından nasıl değerlen
diriyorsunuz (her madde için bir seçeneği işaretleyiniz)? 

Özellikler 

00. Harf büyüklüğü, sayfa düzeni 

01. Konuların sıralanışının öğrenme 

yönünden uygunluğu 

02. Dilin doğru, anlaşılır ve 
akıcı olması 

03. Konuların i:lersin amaçlarına 
uygunluğu 

04. Özlü anlatım 

05. Çizgisel anlatım (resim, grafik; 
şema, şekil vb) 

06. Ara soruların öğrencinin ilgisini 
sürdürme derecesi 

07. Verilen örne'klerin uygunluğu 

08. Verilen kaynakların öğrenciyi 
okumaya yöneltme derecesi 

09. Ünite değerlendirme sorularının 
geçerlilik, güvenilirlik düzeyi 
ve uzaktan öğretim tekniğine 
uygunluğu 

Derecelendirme 
Çok Iyi Iyi Orta Zayıf Çok Zayıf 

1 

1.49. Bu öğretim materyali (ders kitabı) örgün öğretim (geleneksel öğretim) için 
ne derece uygundur? 

Çok Uygun 

( ) 

Uygun 

( ) 

Kısmen· Uygun Uygun Değil Hiç yygun Değil 

( ) ( ) ( ) 
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IKINCI BÖLÜM 

2.10. Gerçekleştirilebilecek bir kısım «danışmanlık» (Akademik Danışmanlık ve Uy
gulama) hizmeti biçim ve yöntemleri aşağıda verilmiştir. Sizin sınıfınııda en 
çok gerçekleştirilen! (1). daha az gerçekleştirileni (2). en az gerçekleştirileni 
(3), rakamı ile belirterek üç tanesini işaretleyiniz. 

00. ) Her üniteıyi özetrlyorum. 

01. ) TV'den izleyip, kitaptan okuyup anlıyamadıkları konuları tekrartıyorum. 

02. ) Öğrencilerin çalışmalarını planlamalarına yardımcı oluyorum. 

03. ( ) Katıuyu. anlatıyorum. 

04. ( ) Yalnızca sordukları soruları cevaplandırıyorum. 

05. Sorcukları konularda kaynak öneriyorum. 

06. Konu ile ilgili tartışma acıyorum. 

07. Konunun anlaşılması Icin uygulama yaptırıyorum. 
08. Başka ............................................ . 

2.19. Danışmanlık hizmetinin anıaciarına tam olara·k ulaşmasını önleyici bazı en
geller aşağıda verilmiştir. Siz en önemli (geçerli) olanına (1), daha az önem
li olanına (2), en az önemli olanına (3) rakamını yazarak bellrtinlz. 

00. ( ) Danışmanlık gün ve saatinin hafta Icindeki yeri uygun değildir. 

01. ( ) Danışmanlık ıcın a·yrılan süre (saat olarak) yetersizdir. 

02. Öğrencilerin 'Ilgi düzeyi düşüktür. 

03. Gruplar kalabalıktır. 

04. Bu görev dışındaki ders yüküm fazladır. 

05. Uzaktan öğretfm (açıköğretim) yöntemine inanmıyorum. 

06. Bir kısım öğrenciler .başka amaçlarla geliyor, konuyu saptırıp, sınıfın 
öğretim havasını bozuyorlar. 

07. Danışmanlık saatlerinde gelen öğrenci sayısı çok az. 

08. Öğrenciler TV Izlemed en, kitabı okumadan ·geliyorlar. 

2.28. Danışmanlık hi:~metlerlnin etkinliğini artııımak ıcın önerileriniz nelerdir? Lüt
fen maddeler blclminde yazar mısınız? 

......................................................... ························································ . . 
························································ ........................................................ . 
························································ ························································ 
························································ ························································ 
........................................................................... ~ ................................... . 

Teşekkür ederim. 

A..'iAnou.- c~;1vı.::ı-ı..srn:.§ı 
!ıı1ut.= 1~i:it:iilll~ 
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EK 4 

r.c.· 
ANADOLU. ÜNIVERSITE$! 

AÇIKÖGRETIM FAKÜL TÇSI 

AÇIKÖGRETIM PROGRAMI 
1982-1983 öGRETIM YILI 
. . . 

.. EGITIM FAALIYETLERINI 
DEGER.LENDIRME ANKETI 

·AÇIKLAMA 

Bu anket, Aç1kötJretim Programmm ilk y1/ (1982- 1983) uygulamasint n etJitim faaliyetleri 
boyurunu detJerlendirmeye yönelik verilerin bir k1smmı SIZ OCRENCILERDEN topla
mak amacfY/a hazJt/anmiŞtlf. 

Elde ed1Jecek venJer, AçıkötJretim programlarmm ve ötJretim faaliyetlerinin iy1~eşıirilmesi 
ve gc;lişcirilmesi amac1 ile kullamlacaktlf. Bu anlamda ankeri cevaplandlfmadaki ilgi ve 
öteniniz size sunulan etJitim, öt}retimin nitelitJi ile yakmdan'ilgilidir. 

Anket ·lfladdelerinin özel bir cevaplama yönergesini gerektirmeyecek -kfJdar ya/m ve 
arılaş~llf biçimde lıazlflanmasma özen gösten'lmiştir. Sizden istenen kanaatmaa uygun 
cevabi, işaret/emeniz ya dş istenen bl'lgiyi yazmamzdlf. Ancak bir maddeye· ilişkin 
derece/andirmeyi yap?Jrken olaydan çok tek bir durum ya da· cüm bir y11/1k uygulamayı 
göz önüne alm_amz beklenir. Genel bir yargiiama sonucu olan cavabmiZI uygun seçenek 
a/tmdaki-yanmdaki ku tl,/ içtne X işareti koyarak /:Je/irleyiniz. 

Anketin hiç bir'yerine isim, adres, n,umara ya da bir işaret koyrnaymiZ. 

Te,ekkür ederiz. 

Oörenc! No: ı ı ı· ı ı ·ı ı ı ı ı ı 
Adı Soyadı: 
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1. Ak~demlk danışmanlık (yüz yüze eöltlm) faaliyetlerine hangi ölçüde kataldınız 7 
11 ·o 1. Tümü~e katıldım. 

O 2 .. Pek·ço~una katıldım. 
D 3. Arasıra katıldım. 
D 4. Hiç katılmadım. 

2. Akademik danatmanlık (yü~ yüze eöitlm) faaliyetlerine hangi Ilde katıldına 1 
ll trafik kodunu ve Üniversitenin"açık adını.yazınız. 

12.-13 CD (.: ............................... , ........................................... , ...................... ) 

3. Akademik danışmanlık (yüz yüze eöltlm) faaliyetlerinden yararlanma dereceniz 1 

14 D 1. Çok yararlandım. . 
O 2. Oldukça yararlandım. 
O 3. Az yararlandım. 
D 4. Hiç yararlanrnadım: 

4. Akademik danışmanlık (yüz yüze eöitJm) faaliyetlerine katılamayışmızın nedenleri 
nelerdir? En çok iki seçenek işaretlenebilil'. 

15-16 O 1. Bulundu~um yere Iken le) uzak 
D 2. Günler uygun de~il 
D 3. Yararlı olaca~ına inanmıyorum 
D 4. Saatler uygun deOil 
D 5. Başka IAçıklayınız: .............................................. : .. .) 

6. Akade~ik danışmanlık {yüz yüze eöltim) faaliyetlerindan beklentileriniz nedir~ 
En çok iki seçenek işaretlenebilir. 

17 ~ 18 D 1. Anlamadı~ım lyapamadı~ım- çözemedi~im) noktal~rı sormak 
D 2. Televizyondan izlemeden, kitaptan okumadan, dinleyerek öOrenmt.'k 
D 3. O~retim elemanlarının konuları anlatması · 
D 4. Arkadaşların sorularından ve cevaplardan yararlanarak birşeyler öQrer,mek 
D 5. Konuların ö~retim üyeleri tarafından özetlenip tekrarlanması. 
D 6. Okul ve sınıf ortamında olmak (yaşamak) . 
D 7. Başka IAçıldayınız: ............ _. ..................................... ) 
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6. Birinci sınıf denolarinin harbiri Için akudemlk danışmımhk (yüz yüze eğitim) hlzmatllftrl 
hangi ölçüde gereklidir 7 

Dııırahır çok gerekli gerekli az gerekli gerekaiz --
19-25 1. Iş Idaresi m rn 111 [!] 

2. Matematik m rn 00 [!] 

3. Muhasebe m !Il rn III 
4. Hukuk m rn rn 1!1 
5. Davranış Bilimleri m rn rn III 
6. Atatürk Ilkeleri m rn rn III 
7. Iktisat m 11] rn [!] 



7. Birincisınıf derslerinde verilen ukademik danışmanlık (yü~ yü~e oöitim) hizmetlerinin 
her ders Için yeterlik derecesi nedir? · 

Ooreler çok yeteırll yeterli ez yeterli ---
26-32 1. Iş Idaresi m 11] [i) 

2. Matematik OJ rn m 
3. Muhasebe m III [!] 

4. Hukuk OJ !il m 
5. Davranış Bilimleri OJ 111 ·[1) 

6. Atatürk Ilkeleri OJ [i) [1) 

7. Iktisat OJ 111 m 

8. Akadomik danışmanlık (yü_z yüze eğitim) faaliyetlerine katılmanaza rağmen, 
bu faaliyetlerden daha çok yararlanmanıza engel durumlar nelerdir 1 
En çok üç seçenel< işaretianebilir. 

33-35 O 1. Derslik te öğrenci sayısı fazla oldu 
O 2. Öğretim elemanı ilgisizdi 

· O 3. Yüz yüze eğitim süresi saat olarak azdı 
O 4. Öğretim elemanı düzenli gelmedi 
O 5. Başka (Açıklayınız: ................................... , .............. ) 

9. Ders kitaplarının sl~e ulaşmasında, gecikme. eksik gönderiln;ıe v.b. 
aksaklıklar oldu mu? 

36 D 1. Hiçbir önemli aksakhk olmadı. 
O 2. Zaman zaman aksaklıklar oldu .. 
O 3. Oldukça önemli aksaklıklar oldu. 
D 4. Çok önemli aksaklıklar oldu. 

ye taraiz 

m 
[~J 
[4J 
[~] 

[!] 
[1] 
@.1 

10. Ders kitaplarındaki metinler ile o derslere ilişkin televizyonda izlediğiniz yayınlar 
arasında ne derecede bir bağıntı kurabildiniz. 

37 O 1. Tam bir ba~ıntı kurabildim. 
O 2. Genellikle bağıntı kurabildim. 
O 3. Pek az bir bai:}ıntı kurabildim. 
O 4. Hiçbir bağıntı kuramadım. 

11. Televizyondayayınlanan programların daha iyi anlaşılmasında ders kitapları (metinler) 
· ne derecede yararlı oldu? 

38 O 1. Çok yararlı oldu. 
D 2. Oldukça yararlı oldu. 
O 3 ... Pek az yararlı oldu. 
O 4 .. Hiç yararlı olma di. 

12. Çalışmaya bal}lamadan önce. ünitelerin başlangıcındaki "ünitelerin kavramlması 
tlo~ullarını" va "çalışma biçimint) ilişkin uyarıları" na ölçüde yarine getiriyorsunuz? 

39 O 1. Tamamen 
D 2. Çoğunlukla 

O 3. Pek azını 
O 4. Hiçbirini 
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· 13~ Onitelerin metni Içinde, o Onltenln "kavram di~lnln~e" yer almayan kavramla~la 
ne kadar kal'fılattına "/. 

40 0 1. Hiç 
O 2. Az 
O 3. Çok 
O 4. Pekçok 

14. Metin Içinde yer alan grafik, Şekil, tema, krokl v.b. çizgille anlatmun, konuyu aniayıp 
· açıklamanaza katkı ~ereceal nedir? 

41 O 1. Pek çok katkısı oldu. 
O 2. Oldukça katkısı oldu. 
O ·3. Ai katkısı oldu. 
O· 4. Hiç katkısı olma di. 

15. Onitelerin sonunda önerilen kaynaklara ne ölçüde batvurdunuzi 
42 O 1. Tümüne başvurdum. 

O 2. Ço~una başvurdum. 
O 3. Pek azına başvurdum: · 
O 4. Hiçbirine başvurmadım. 

16. Onitelerin sonunda yer alan soruların kendinizi ölçmeda fsınamada) 
aize yararı ne. oldu"/ 

43 O 1 ~ Çok yararlı oldu 

O 2. Oldukça yararl.ı olq~ 
O 3. Pek az yararlı oldu 
O 4. Hiç yararlı olmadı 

. 17. Ders kitaplarının herbirini konularan anlatımı ve dili açısından nasıl 
deı)arlendlrlyoraunuz? 

Dera Kitabı çok ıvı ..!!!.. 01111 

44-5(). 1. Iş Idaresi OJ rn· ın 2. Matematik m rn ın 3. Muhasebe m rn rn 4. Hukuk .m rn DJ 5. Davranış Bilimleri m IIl III 6. Atatürk Ilkeleri OJ rn rn 7. Iktisat OJ m rn 
18. Ara slnavlafda Qonuca nasıl ulatttnız "/ 
51 O 1. OQrendiklerirnle vetinip cevapladı m. 

O 2 .. Başka arkadaşlarımla yardımlaştım. 
O 3. Konu ile ilgili olanlara sordum, öQrendirn. 

O 4. Akademik danışmanlık (yüz yüze eQitiml faaliyetlerinden yararlandım. 
O 5. Başka !Açıklayınız: ............................................... : .. .) 

~ 

[!) 
@] 

ın 
[!) 

ın 
ın 
III 
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19. Sizce Anadolu Gazetesi a,aöıda yer alan lflevlerden ~n çok hangllerini yerine getirdi. 
En çok üç seçenek işaretlenebilir. 

52 - 54 O 1. Bir üniversite ö~rencisi olma duygusunu uyandırdı. 
· q 2. Açıköğretim Fakültesinin ve genel olarak uzaktan öQretimin çalışma prensibini 

kavrattı. 

D 3. · Açıkö~ratim Fakültesi öQrencisinin yapması gereken resmf işlemleri açıkladı. 
D 4. AçıköQretim Fakültesi öörancilerinin dilek ve sorunlarını dile getirdi. 
D 5. Başka (Açıklayınız; ....................... _. ......................... .) 

20. Anadolu Gazetesinin aize ulaşma derecesi nedir 7 
55 D· 1. T üni sayıları ulaştı. 

D 2. Ço!)unlukla uiaştı. 
D 3. Birkaç sayı ulaştı. 
O 4. Hiçbir sayı ulaşmadı. 

21. AçıköCjretim FakültG&inln (AÖF) televizyon ~er1lerinl ne kadar sıklıkla Izlediniz 1 
56 ·D 1. Tümünü izledim .. 

. O 2~· Büyük bir kısmını izledi m. 
O 3. Az bir kısmını izledim .. 
çı 4. Hiç izlemedim. 

2ı. Televiıyon deralerini izlemeden önce liglll üniteyl okuyor muydunuz 1 

57 O 1. Har zaman okuyordum. 
O 2. Genellikle okuyordum. 
D 3. Bazen okuyordum. 
D. 4. Hiç okumuyordum. 

23. Televizyon derslerindeki konularla kltaplarmızdakl üniteler arasında ne ölçüde ba(Jıntı 
: kurabildiniz 1 

58 O 1. Tam baQıntı kurabildi'm. 
. D 2. Genellikle baQıntı kurabildim. 

O 3. Pek az bir baQıntı kurabildim. 
D 4. Hiç baQıntı kuramadım. 

24. Televizyon deralerinde lflenen konuların en önemli noktalarının, açık seçik ortaya 
konup vurgulanmasanın gerçekleşim derecesi nedir? 

59 D 1. Tümüyle gerçekleşti . 
. D 2. Büyük ölçüd~ gerçekleşti. 
O 3. Kısmen gerçekleşti. 
O 4. Hiç gerçekleşmedi. 

26. Teloylıyon deralerloden y-.raJ1anma ~erecenlz nedir?· 
En çok yararlandı~ınıi ders için yandaki kutuya 1, ikipci qerecede yararlandığınız ders için 2, 
....... ; ............ en az yararlandıaınız qers için 7 yazınız. 

60- 66 O 1. Iş ld.aresi . D 5. DavranıŞ Bilimleri 

D 2. Matematik. O 6. Atatürk Ilkeleri 

·O 3. Muhasebe O 7. Iktisat 
O 4. Hukuk 
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26. Telavizyonda verilmesine gerek görmediOiiılz deralar ver mı?. 
En çok 3 seçenek işaretlenabilir. 

67- 69 D 1. Iş Idaresi 
D 2. Matematik 
O 3. Muhasebe 
D 4. Hı,ıkuk 
D 5. ·Davranış Bilimleri 
D 6. Atatürk Ilkeleri 
D 7. Iktisat 

27. Süre olara.k daha uzun tututmasını istediğiniz ders var mı? 
En çok üç seçenek işaretlenabilir. 

70 - 72 O 1. Iş Idaresi 
D 2. Matematik 
O 3. Muhasebe 
O 4. Hukuk 
D 5. Davranış Bilimleri 
D 6. Atatürk Ilkeleri 
O 7. Iktisat 

28. Hangi türdeki te~evizyon derai daha öğretici oluyor? 

· 73 O 1. COretim üyesinin tek başına sunduöu dersler 
O 2. C~ rencilerin katıldıöı ve soru-cevap türÜnde olanlar 
D 3. Uzman kişilerin katıldıi1ı söyleşi türünde olanlar 
O 4. Başka (Açıklayınız: ................................. : ................ ) 

.. 

29. Bir televizyon dersini hep aynı öğretim üyuslrain anlatmasa mı. farklı öğretim üyelerinin 
· anlatması mı daha yararlı oluyor 1 

74 D 1. Aynı ö~retim üyesinin anlatması 
O 2. Farklı ö{)reti~Jı üyelerinin anlatması 
O 3. Farketmiyor 
O · 4. Başka !Açıklayınız: .............................. ; ................... ) 

' 
30. Televizyon daralerinde kullanıla!" fotoğraf. grafik. tema •. karikatür. yazı gibi görüntü 

ögelerini, öğrenmenize katkısı açısından nasıl değurlendirlrslnlz 1 

75 O 1. Çok yararlı oluyor 
O 2. Oldukça yararlı oluyor 
[J 3. Hiç yararlı olmuyor 
D 4~ Dikkati daöıtıyor 

31. Televizyon derslerinde kullanılan fotoğraf. grafik. tema, karlkatür, yazı gibi görüntü 
ögelerinin ekranda kalma süresini nasıl değerlendiriyorsunuz 1 

76 O 1. Çok uzun 
D 2. Oldukça uzun 
D 3. Normal 
D 4 .. Çok kısa 
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32. Tele\/izyon de1'81erlnde kullamlan grafik. tema ve yazıiarı rahat~ 
okuyablliyof muaunuı;? 

71 O 1. Hepsinde okuyabiliyorum 
· O 2. ÇoOunda okuyabiliyqrum 
D 3. Kimisinde okuyamıyorum . 
O· 4. Hiçbirinde okuyamıyorum 

33. Bazı televizyon deralari Içinde kullanılan filmleri, öOrenmenlze katkısı açısından nasıl 
deOu'rlendlriyorsunuz 1 · · 

78 D 1. Çok yararlı oluyor 
D 2. Oldukça yararlı oluyor 
D 3. Pek yararlı olmuyor 
D 4. Hiç yararlı olmuyor 

34. Televi.zyon deralerinde verilen bilgllerin seviyesini nasıl buldunuz 1 

79 O 1. Seviyemin çok üstünc;le 
· D 2. Seviyemin biraz üstünde 

D 3. Seviyeme uygun 
O 4. · Seviyemin çok altında 

35. Televizyon deralerindeki öOretim üyelerinin anlatım hızını nasıl buldunu:ı 7 

80 O 1. Çok hızlı 
O 2. Oldukça hızlı 
D 3. Normal 
D 4. Çok yavaş 

36. Televizyon deralerindeki öOretim üyelerinin dera anlatımanda kullandıklart dili anlama 
düzeyiniz nedir 1 · · 

81 D 1. Çok kolay anladım. 
D ı. Kolay anladım. 
D 3. Bir parça zor anl~çiım. 
D 4. Çok zor anladım. 

37. Televizyon deralerinde en beOenmadlOinlz hususlar nelerdir? 
En çok üç seçenek işaretlenebilir. · 

82- 84 D 1. 'Dersler, hiç ara verilmeden arka arkaya yayınlandı •. 
D 2. COretim üyeleri sür~kli kal)ıttan okudular. 
D 3. Grafik, şema ve yazılar görümüde çok kısa kaldı. 
o 4. coretim üyeleri çok hızlı an(attılar. 
O 5. FotoOraf, grafik, şema, k()rikçıtür ve y~zılar sık sık ekrana verilerek dikkatimi da{)ıttı 
D 6. ÖQretim üyeleri çok sık yabancı kökenli sözcükler kullandılar. 
O 7. OQretim üyeler(nin anlatımlarında genel bir monotonluk vardı. 
O 8. Başka IAçıkiayınız: ..... ; ............. ,-., ............................ ) 
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· 38. Dönem ao~u vo bütQnlaine sınavlaranda ortaya çıkan sorunlarınız neler oldu? 

~5 D 1. Bir günde ikiden çok dersin sınavının yapılması; 
D 2. Sınav merkezinde barınma zorlukları. 
O 3. Dönem sonu sınavı sonuçlarının ulaşması ile bütünlema sınavı arasındaki zamanın 

yetersizliQi. 
D 4~ Sınav harçlarının ya tınlması işlemlerinin yeterince duyurulmaması. 

39~ soru bütün dersleri başararak 2. sınıfa gGçen öQrenciler tarafınc_ian cevaplandırılacaktır. 

39. Açaköörotlm prograrnının birinci yılının gerekli kotullımnı yerine getirorak baprilı 
oldunuz. Bu ba,artnac:t8 aluldemik danıtmanlık (yüz yüze oöltlm) hlzmetierlnln, de111 
kltaplannın, Anadolu Gazetealnl~ •. televizyon yayanlarının yüzde olarak yaklatık 
paylan nadir 1 

Yüzdeilkler topiamının 100 olmasına dikkaf ediniz .. 

Açık60retlm fuıUyederl 

86-93 1. Yüz yüze eQitim 

· 2. Ders kitapları· 

3. Anadolu Gazetesi 

4· Televizyon yayınlan 

U.J· 
r r ı 
ED 
QJ 
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EK 5 

T.C. 
ANADOLU Üf~IVERSITESI 

AÇIKÖGRETiM -FAKÜLTESI 

AÇIKöaRETIM PROGRAMI 
1983-1984 Ö~RETIM YI"LI 
EGITIM FAALIYETLERINI 

DEGERLENDIRME ANKETI 

ÖArencl No: [ 1 ı 1 ı 1· ı 1 ı ı 1 

Ada Soyada: .......................... · ................. . 
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AÇIKLAMA 

Bu anket, Açıköğretim Programmm (1983 - 79841 
uygulamasmm eğitim faaliyec/eri boyucunu değerlen
dirmeye yönelik vt.>rilerin bir kısmmı DiZ ÖGREıVCI
LERDEN toplamak amac'Yla hazlfkınrruş(lr. 

Elde edilecek veriler, Açıköğretim programlarmm ve 
öğretim faaliye[lerinin ivileştirilmesi ve goliştir/imesi 

arnacı ile kullamlacak tir. Bu anlamda ankeri ce'./ap/an
d:rmadak.i bilgi ve özeniniz size sunulan eğitim, öğreti
min niteliği He ya/(Jnc/anJigilidir. 

Anket macidaierinin özel bir cevaplama yönergesım 
gerektirmeyecek kadar yc.·!m ve anlaşiiır biçimde hazJf
lanmasıoa özım gösrenlmiştir. Sizden istenen kanaau
mza uygun cevabi, işaretierneniz ya da istenen bilgiyi 
yazmamzdlf. Ancak bir maddeye ilişkin derece/endir
mevi yaparken olaydan çok tek bir durum ya da tüm 
bir yillik uygulamayi göz önüne almamz beklenir. 

Teşekkür ederiz. 
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1. Akademik danışmanlık (yüz yüze eljitim) faaliyetlerine hangi ölçüde katıldınız 7 

11 O 1. Tüm üne katıldı m. · 
D 2. Pek çoğu na katıldım. 
O 3. Arasıra katıldım. 
O 4. Hiç katılmadım. 

2. Aknddmik danışmanlık (yüz yüze eOitim) faaliyetlerine hangi ilde katıldınız 7 
lı trafik kodunu ve Üniversitenin açık adını yazınız. 

12-13 CD ( ................................................................................................... ) 

3. Akademik danışmanlık {yüz yüze e{litim) faaliyetlerindenyararlanma derecenlz7 

14 O 1. Çok yararlandım. 
O 2. Oldukça yararlandım. 
O 3. Az yararlaıidırri. 
O 4. Hiç yararlanmadım. 

4. .~kademik danışmanlık (yüz yüze eöitim) faaliyetlerine katılamayışınızın nedenleri 
nelerdir7 En çok iki seçenek işaretlenebilir. 

15- 16 rJ 1. Bulunduğum yere (kente) uzak 
O 2. Günler uygun değil 
O 3. Yararlı olacağına inanmıyorum 
O 4. Saatler uygun değil 
[l 5. Başka (Açıkiayınız: .............................................. ) 

5. Aksdemik danışmanlık (yüz yüze eğitimHaaliyetlerlnden beklentileriniz nedlr7 
En çok iki seçenek işaretlenebi!ir. 

17- 18 O 1. Arılamadı\;lım (yapamadığım- çözemediğim) noktaları sormak 
O 2. Televizyondan izlemeden, kitaptan okumadı;ın, dinleyerek öğrenmek 
[l 3. ÖÇjretim elemanlarının konuları anlatması 
U 4. Arkadaşların sorularından ve cevaplardan yararlanarak birşeyler ö{1renmek 
O 5. ~<:onu ların öğretim üyeleri tarafından özetlenip tekrarlanması 
D 6. Okul ve sınıf ortamında olmak (yaşamak) 
O 7. Başka tAçıklayınız: ............. · ..................................... ) 

6. Akademik danışmanlık (yüz yüze eO itim) faaliyetlerine katılmamza ra (i men, 
bu faaliyetlerden daha çok yararlanmamza engel durumlar nelerdir 1 
En çok üç seçenek işaretlenebilir. 

19- 21 O 1. Derslik te ö~renci sayısı fazla oldu 
D 2. Öğretim elemanı ilgisizdi 
O 3. Yüz yüze eğitim süresi saat olarak azdı 
O 4. OQretim elemanı düzenli gelmedi 
O 5. Başka IAçıklayınız: .................................................. ) 

7. Ders·kitaplarının size ulaşmasında, gecikme,-ekslk gönderilme v.b. 
aksaklıklar oldu mu 7 

22 O 1. Hiçbir önemli aksaklık olmadı. 
O 2. Zaman zaman aksaklıklar oldu. 
O 3. Oldukça önemli aksaklıklar oldu. 
O 4. Çok önemli aksaklıklar oldu. 
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· 8. Çalışmaya başlamadan önce, üni'talerin başlangıcındaki "ünitelerin kavramlması 
koşuJiarını" ve "çalışma biçimine ilişkin uyarıları" ne ölçüde yarine getiriyorsunuz? 

23 D 1. Tamamen 
D 2. Çoğunlukla 

O 3. Pek azını 
D 4. Hiçbirini 

9. Oniteierin metni Içinde, o ünitenin "kavram dlzlnind.e" yer almayan kavramlarla 
ne kadar karşılaştınız 7 

24 0 1. Hiç 
O 2. Az 
O 3. Çok 
O 4. Pekçok 

10. Metin içinde yer alan grafik. şekil, şema, krokl v.b. çizgi ile anlatımın, konuyu aniayıp 
açıklamamza katkı derecesi nedir 7 

25 O 1. Pek çok katkısı oldu. 
O 2. Oldukça katkısı oldu. 
O 3. Az katkısı oldu. 
O 4. Hiç katkısı olmadı. 

11. Onitelerin sonunda önerilen &taynaklara ne ölçüde ba:şvurdunuz 1 

26 O 1. TüFI1üne başvurdum. 
O 2. ÇoQu'na başvurdum. 
O 3. Pek azına t:ıaşvurdum. 
O 4. Hiçbirine başvurmadım. 

12. Oraitelerln sonunda yar alan soruların kendinizi ölçmede (sınamada) 
~ize yararı ne oldu 7 

27 O 1 . Çok yararlı oldu 
O 2. Oldukça yararlı oldu 
O 3. Pek az yararlı oldu 
O 4. Hiç yararlı olmadı 

13. Ara sınavlarda~sonuca nasıi ulaştınız7 
28 O 1. ö~rendiklerimle yetinip cevapladım. 

O 2. Başka arkadaşlarımla•yardıml~ştım .. 
D 3. Konu ile ilgU.olanlara sordum, ö~rendim. 
O 4. Akademik danışmanlık (yüz yüze eğitim) faaliyetl~rinden yararlandım. 
O 5. Başka (Açıklayırıız: .......................... : ....................... ) 

14. Sizce Anadolu Gazetesi aşaöıda yer alan Işlevlerden en çok hangilerini yerine getirdi. 
En çok üç seçenek işaretlenebili~: 

29-31 O 1. Bir ürii~ersite öğrencisi olma duygusunu uyandırdı. 
O 2. Açıköğretim Fakültesinin ve geınel olarak uzaktan öğretimin çalışma prensibini 

kavrattı.· 
O '3; Açıkö~r~tim Fakültesi ö!:)rencisinin yapması gereken resmi işlemleri açıkladı. 
D 4. Açıkö~reıim Fakültesi ö~rencilerinin dile.k ve sorunlarını dile getirdi. 
CJ 5. Başka IAçıklayınız: : ......................... : ............ ; .......... ) 
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15. Anadolu Gaze~esinlnsize ulaşma derecesi nedir7 

32 D ı. Tüm sayıları ulaştı. 
D 2. Çoöunlukla ulaştı. 
D 3. Birkaç sayı ulaştı. 
D 4. Hiçbir sayı ulaşmadı. 

16. Açıköğretim Fakültesinin teliJvizyon derslerini ne kadar sıklıkla izlediniz? 

33 D 1. Tümünü izledim. 
D 2. Büyük bir kısmını izledim. 
D 3. Az bir kısmını izledim. 
D 4. Hiç izlemedim. 

17. Telavizyon derslerini izlemed•m önce ilgili üniteyi okuyar muydunuz 7 

34 D ı. Her zarnan okuyordum. 
D 2. Genellikle okuyo~dum. 
D 3. Bazen okuyordum. 
D 4. Hiç okuınuyordum. 

18. l'elaviz·~on dorslorindeki konularla kitaplarınızdaki üniteler arasında ne ölçüde bağıntı 
kurabildiniz 1 

35 D 1. T arn bağıntı kurabildirn. 
D 2. Gemıilikle bağıntı kurabildirn. 
D 3. Pek az bir bağıntı kurabildirn. 
D 4. Hiç bağıntı kuramadım. 

19. Hangi türdeki televizyon ders i daha öğretici oluyor 1 

36 D ı. Öğretim üyesinin tek başına sunduğu dersler 
D 2. Öğrencilerin katıldığı ve soru-cevap türünde olanlar 
D 3. Uzman kişilerin katıldığı söyleşi türünde olanlar 
D 4. Başka (Açıklayınız: ........................................... ) 

20. Bir televizyon dersini hep aynı öğretim üyesinin anlatması mı, farklı öğretim üyelerinin 
anlatması mı daha yararlı oluyor 1 

. 37 D ı. Aynı öğretim üyesinin anlatması 
D 2. Farklı öğretim üyelerinin anlatması 
D 3. Farketmiyor 
D 4. Başka (Açıklayınız: ....................... .-...................... ) 

21. Televizyon derslerinde kullanılan fotoğraf, grafik, şema, karikatür, yazı gibi görüntü 
ögelerini, öğrenmenize katkısı açısından nasıl değerlendirirsiniz 7 

38 D ı. Çok yararlı oluyor 
D 2. Oldukça yararlı oluyor 
D 3. Hiç yararlı olmuyor 
D 4. Dikkati dağıtıyor 

22. Teievizyon derslerinde kullanıian fotoğraf, grafik, şema. karikatür, yazı gibi görüntü 
ögelerinin ekranda kalma süresini nasıl değerlendiriyorsunuz:. 7 

39 D· ı. Çok uzun 
D 2. Oldukça uzun 
D 3. Normal 
[] 4. Çok kısa 
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23. Televizyon derslerinde kullanılan grafik, şefl1a va yazıları rahatça 
ok~:~yabiliyor musunuz 1 

40 O 1. Hepsinde okuyabiliyorLım 
. D 2. Çoğunda okuyabiliyorum 
O 3. Kimisinde okuyamıyorum 
O 4.• Hiçbirinde okuyamıyorum 

24. Bazı televizyon dersleri içinde kullanılan filmleri, ö{Jrenmeoize katkısı ~çısından nasıl 
deöerlendiriyorsunuz 1 

41 D 1. ·Çok yararlı oluyor 
D 2. Oldukça_ yarar~ı oluyor 
D 3. Pek yararlı olmuyor 
D 4. Hiç yararlı olmuyor 

25. Telavizyon derslerinde en butOenmedi{Jiniz hususlar nelerdir? 
En çok üç seçenek işaretlenebilir. 

42-44 O 1. Dersler, hiç ara verilmeden arka arkaya yayınlandı. 
D 2. Öğretim üyeleri sürekli kağıttan okudular. 
O 3. Grafik, şema ve yazılar görüntüde çok kısa kaldı. 
O 4. Öğretim üyeleri çok hızlı anlat-tılar. 
O 5. Foto~raf, grafik, şema, karikatür ve yazılar sık sık ekrana verilerek dikkatimi daOıttı. 
O 6. Öğretim üyeleri çok sık yabancı kökenli sözcükler kullandılar. 
O 7. Öğretim üyelerinin anlatımlarında genel bir monotonluk vardı. 
O 8. Başka (Açıklayınız: ............................................... .) 

26. Dönarn sonu ve bütünlema iSınavlarında ortaya çıkan en önemli sorununuz ne oldu 1 

45 O 1. Bir günde ikiden çok dorsin sınavının yapılması. 
O 2. Sınav merkezinde barınma zorlukları. 
O 3. Dönem sonu sınavı sonuçlarının ulaşması ile bütünlema sına.vı arasındaki zamanın 

yetersizliği. 

O 4. Sınav harçlarının yatırılması işlemlerinin yeterince duyurulmaması. 

27. soru bütün dersleri başararak bir üst sınıfa geçen öğrenciler tarafından cevaplandırılacaktır. 

27. Açıkö{Jretim programının birinci veya ikinci yılının gerekli koşullarını yerine getirerek 
başarılı oldunuz. Bu başarınızda akademik danışmanlık (yüz yüze eğitimi hizmetle· 
rini n, ders kitaplarının, Anadolu . Gazetesinin, televizyon yayınlarının yüzde olarak 

yaklaşık payları nedir 1 

Yüzdelikler toplamının 100 olmasına dikkat ediniz. 

Açıkö(lretlm faaliyetleri 

46-53 1. Yüz yüze eğitim 

2. Ders kitapları 

3. Anadolu Gazetesi 

4. Televizyon yayınları 

Ba,arıya katkısı % 

[]] 
ITJ 
ITJ 
CD 

106 



107 

1. $1NIF DERSLERI 2. SINIF DERSLERI 

~ 
... 

Bu gruptaki sorular 1983- 1984 
z !:: 

~ >ı iC 
ders yılında okudu!)unuz derslerin ii- :;ı ~ ~ i:= 

i 
;:, 

~..:_ 

~ 
.. .. :1 ~..:_ 

~~ 
il ııo:· 

her biri için a·;ıı ayrı cevaplandırılacaktır. w X z ~ ii 2 ::ı ııo: ... :ı: .. ;;) 

~ii: 3:: .. 'S ~ ii ::ı ~ii 
)- "' Her soru için, verilen seçeneklerden :ı: ııo: ::ı ::ı -o( 

::ı 
-o( o( il :ı: ııo: ııo:l- U)., •• 

t. ::ı 
yalnızca biriniıı numarası, okudu!)unuz ı:! :.ı :1 o( 

:ıE :ı: 
.. ... 

~~ ~ 
:ıE ~ t; G rı "'.:S o 

~j ~ ders için ayrılan kutunun içine yazılacaktır. j:_ o( _, _, 

! 
,_, _, 

::ı 

~ ·ı: c'"' ... ... ·:1 :ı: :::ı 

! S:! 
~ 'S ""' ;~ z z >- oCii2 :::ıCI 

~ ~.! ... ... c.!5 ~ ~.! 2~ !it ı: .! " cı acı 

21. Akadamlk danıfmanlık 5ol 

lyOı yU;re aj)ltimJ alıce o o o o D D D o D D o D o D o ne 61ç:üde gereklidir? . 
1. Çokgerekli 
2, Gerekli 
3. Az gerekli 
4. Gereksiz 

211. Akademik denıfmanlık 69 

lyUz yQza aQitlmJ alzca o D o o D D o o D o o o D o o 
' na ölçüde yeterlidir 7 

1. Çok yeterli 
2. Yeterli 
3. Aı yeterli 
4. Yetersiz -

30. Talevlzyon progiliınlen dara 84 .. 

kitaplannın daha lylanletılmaaına D o D 
na ölçüde yardımcı oldu 7 

o o o o D D o o D o o D 
1. Çok yardımcı oldu 
2. Yardımcı oldu 
3. Az yardımcı oldu 
4. Yardımcı olmadı 

31. Oara kltııplennı konulerın anlatımı· 99 

va dlllııç.ıaından naaıl o o D o o D o 
deOaıl•ndlrlyoraunuz 7 

o o o o o o o D 
1 Çokiyi 
2. lvi 
3. Orta 
4. Yetersiz 

32. Telavizyon daralaıindan na ölçilde 
114 

yararlandınu: 7 o o o o o o o o o o o o o o o 
1. Çok yararlandım 
2. Yararlandım 

3. Az yararlandım 
4. Hiç yararlanmadım ; 

33. D ... ln televlzyundan variiırıNI 129 i 
D D D D D D D o D D D o D D no ölçücia geraklldlr7 D 

1. Çok gerekli 
2. Gerekli 
3. Az geıekli 
4. Gı:ırııbiz 

144 
34. Panln tıllevlıyorıdan verilma o D o D D D o D D D D o o D D aüraıll rwıaıldıf7 

1. Daha uzun olmalı 
2. Normal 
3. Daha kısa olmalı 
4. Hiç anlatılınamalı 

36. Telalllzyonda vartion deral•ı1 
159 

D mı ölçüde lıled:nlz 1 DID D D o D D D o D D D D o 
1. Devamlı 

2. Genellikle 
3. Arasıra 
4. Hiç izlernedim 

l:ılediOinlz d•,.lanJayamıyorS8nu: 
174 

311. o o D o o o o o o o D o D o o •lıce an ~nemli nlltdanl nadl; 1 

1. Dersin düzeyi yüksek 
2. Dili aniaşılınıyor 
3. Çok hızlı anlatılıyor 

. 
4 .. Dersa ilgi duymuyorum 

' '. 



EK 6 

T.C. 
ANADOLU ÜNIVERSITESI 

AÇIK ÖGRETIM FAKÜLTESI 

Ö~RENCI BILGI FORMU· 

Bu lormla elde edilecek. bilgiler, AOF E!}itim programlannm sizler için en uygun düzeye 
u/aş tmlmasmda kullantlacaktlf. 

Oğrerıci 811gi Formlarmm giz!l1i!}i kesindir. Genel bilgi o!uşcurulmas1 d1şmda hiçbir 
amaçla, hiçbir kişiye veya kuruma verHemez, göscerl1err:ıez. Sadece AOF'nin ilgili 
üyeleri, bilgileri değerlendirerek et} itim programiart için veri"hazJrlayabilir/er. 

Bu nedt:#ilerle, sorularm düşünülerek ve en do{}ru şekilde yanitianması yarar/1 ve gerekli
dir. Form dolduru/urken cükenmez kalem veya koyu uç/u kurşun kalem kullamlab111r. 
Karalama veya silme yapllmşmas1, formun kirletilmemesi, değerlendirme aşamasmda 
çok önemlidir. 

O(jrenci Bilgi Formu genel olarak üç tür soru içermektedir. Bunlar; 

1. Çokcan seçme/i ve tek seçenekli sorular: 
Sorulardan ço!}u bu türdendir. O.rneğk1, 2. soru bu tür bir sorudur. Bunlarda 
o!}renci, seçeneklerden yalmzca bitinin yan_mdaki kutuya X işareti koyaMir. 

2. Çokcan seçme/i ve birden fazla seçenekli sorular: 
Orne!}in, 13. soru gibi. O!}renci bu ve buna benzer sorularda seçeneklerden birkaçi
mn yarımdaki kutuya X işareti koyaMir. Bunlarda öncelik SlfaSJ ybktur. Bu nedenle, 
Orne{jin, 31. soruda eğer roman ve şiiri aym ölçüde okuyor iseniz, ikisini de işaret
/eyin. Ağirlik bunlardan birinde ise, sadece onu işaret/eyin. 

Birden faıla seçenekli soru/ardan. bazJiarmda, örne{}in 14. soru, seçenek smm 
yoktur. Seçeneklerden yedisi de işaret/enebilir. Oysa ki 18. ve 26. g1bi sorularda en 
çok üç, 31. ve 32. g1bi sorularda ise en Çok iki seçenek işaretlenebilir. Bunlara ozel 
dikkat gösterilmelidir. 

3. Aç1k uç/u sorular: 
Bunlar, örneğin; 17., 18. ve 79. soruiCir gibidli· ve seçeneklerinden birinde, gereki
yorsa aç1klama vermeniz istenmektedir. AçJklamaiarmtZ! en okunakli şekilde ve 
küçük harf yaz1 ile bHdirin. Gösterilen smm taşmıyacak, en k1sa ve en öz tantmlama
/a.fl ku/lanm. Aynca 1. ve 15. soru/at belli, seçeneksiz yanltiart kapsamaktadlf. Bun-
lara hataSIZ yamt vermek gerekir. · 
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A. KIMLIK BILGILERI 

Adın ız, Soyadsnız: .................. · ............... ,. .......... · .......................... . 

Kolon 

oı -os 1; ÖQrencl No: ·1 '----L---'--..L-I,......L--'-I.;...__.ı_l.,......, · ...._l -J. 1 
2. DoQum yerinizin niteli Ol: . 

09 1 O lı merkezi 
2 O Ilçe merkezi 
3 O Köy veya bucak 

3. Medeni hallnlz: 

10 1 O Bekar 
2 O Evli 
3 O Boşanmış 
4 O Dul 

B. AILEYE ILIŞKIN SOSYAL VE EKONOMIK BILGILER 

4. Aile kaç kltldir? Birlikte oturmakta· olan birinci dereçe akrabalar 
dahil 

11 1 .D Iki kişi 
2 o Üçkişi 
3 . O Dqrt kişi 
4 O Beşkişi 
5 O Daha fazla 

5. Kaç kerdeflnlz var? 
12 1 O Kardeşim yok 

2 O Iki kardeşiz 
3 O · Oç kardeşiz 
4 O Daha fazla 

. 6. Kardetlerdon kaçı öQrenlmdedir? 

13 · 1 O Yalnız ben 
2 O Ben ve bir kardeşim 
3 O Ben ve iki kardeşim 
4 O Daha fazla 

7. ve 8. soruları hayatta iseler baba, anne ve varsa birlikte oturduOunuz öOrenim düzeyi 
en yüksek ~ardeşiniz için doldurunuz. 

14 - 16 7. lt durumu: Baba Anne Kardet 

ı. Işveren 14 m 15 m 16 m 
2. Ücretli 1 maaşlı m ~.] m 
3. Kendi hesabına 00 @:~ @] 

4. Emekli [!) [!) [!) 

5. Evde, oturuyor m m rn 
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Kolon 

17- 19 

20 

21 

22 

23 

24-26 

ı ı ı ı 
tBoş bırakınız) 

8. Öörenlm durumu: ·Baba Anne Kardeş 

1. Okur-yazar de{Jil 17 m 18 m 19 m 
2. Okur-yazar m ffJ rn 
3. lıkokul mezunu @] @] m 
4. · Ortaokul mezunu GJ GJ @ 

5. Lise mezunu rn rn rn 
6. YükseköQretim mezunu 00 m [!] 

9. OOrenim evrelerinde en uzun oturulan yerin nitellöi: 

1 O Büyük kent !Istanbul, Ankara, lzmir, Adana, Bursa) 
2 O Kent 
3 O Ka·saba 
4 O Kırsal alan 

10. Oturduöunuz. konutun nltellöl: 

1 O Apartman 
2 O Beton/tuQia ev 
3 O Ahşapev 
4 O Kerpiçev 
5 O Gecekondu 

11. Yaşadıöınaz evde kendinize alt odanız var mı1 

1 O Var 
2 O Yok 

12. Ailenin toplam aylık geliri: Bu soruyu 13. soruyu dikkate alarak 

cevaplayanız · 

1 O 10.000 TL'den az 
2 0 10.001 - 15.000 TL 
3 0 15.001 - 20.000 TL 
4 0 20.001 - 25.000 TL 
5 0 25.001 • 30.000 TL 
,6 0 30.001 • 35.000 TL 
7 O· 35.001 - 40.000 TL 
8 0 40.001 -.45.000 TL 
9 O 45.000 TL'den fazla 

13. Gelir kaynaöının niteli Al: Ençok üçü işaretianebilir 
1 1 ı ücret/maaş 
2 1 ı Toprak geliri 
3 1 . ı Ticaret geliri 
4 1 l Kira geliri 
5 1 l Serbest meslek 
6 ( ı Başka (Açıklayınız: ......................................... l 
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Kolon 

27-33 .14. Sahip olunan kolaylıklar: .__ .... ı_· --ı..---~._....____._--L--1 
Birden çok işaretianebilir 
1 ( 
2 ( 

. 3 ( 
4 (. 
5 ( 
6 ( 
7 ( 
8 ( 

1 Otomobil 
ı Telefon 
ı T olevizyon 
l Radyo 
.l Video 
l Kaset, teyp . 
ı Konut · 
ı Hiçbiri 

IBoş bırakınız). · 

C. O(JRENIM VE ÇALIŞMA DURUMU ILE ILGILI BILGILER 

34 - 36 16. ÖQre.nlm evrelerini b!tirlt •ürelerl: Yıl olarak 

34 D likokul 35 D Ortaokul 36 D Lise 

37- 39 16. Bftfrit derecesi: likokul Ortaokul Uae 

40 

41-43 
ı ı ı ı 

(Boş bırakınız! 

44 

1. Pekiyi 37· m 38 m 39 [IJ 
ı. Iyi · rn rn rn 
3. Orta [!] [!] 00 

17. AÖF'den mezun olduktan sonra ne yapmayı dütünüyonsunuz? 
1 O Bir kamu kuruluşunda çalışmayı 
2 O özel sektörde çalışmayı 
3 O Ailerne ait işte çalışmayı 
4 O Kendi kuracaQım bir işte çalışmayı 
5 O. Kararsızı m 
6 O DiQer IAçıklayınız: : ... : ....................................... ) 

18. YükseköOretimde okumayı Isteme nedenlerlnlz? 
En çok üçü işaretianebilir ; 
1 1 l Ça~daş bilgilerle donanmak için 
2 1 · ı Sosyal prestij kazanmak iÇin . · 
3 1 ı Yedeksubay olabilmek için 
4 1 ı Maddi durumum nedeniyle 
5 1 ı . Mezun olunca daha yüksek gelir imkanı saQianabileceQinden 
6 ( ı Ailemin ısrarı nedeniyle · 
7 1 ı Di{jer IAçıklayınız: ......................................... l 

19. Hangi bilim alanında yükaeköOretlm görmeyi iaterdlnlz? 

1 D Fen bilimleri 
2 O Sosyal bilimler 
3 O Güzel sanatlar 
4 O DiQer (Açıklayınız: ........................................... ı 
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.Kolon 

45 

46-48 

ı ı ı ı 
1 Boş bırakınız) 

49 

50 

20. ÖSYM Sınavana kaçıncı glritlnlz? 

1 .D Birinci girişim 
· 2 D Ikinci girişim 

3 D Üçüncü girişim 
4 D ·Daha fazla 

21. Daha öneoki ÖSYM 'S.anavana ·glritlerinlzde hiçbir yeri 
kazanamadrysanız. alzce neden 1 E.ncok üçü işaretianebilir 

1 .( 1 Ö~renme gücünün yetersiz oluşu 
2 1 · ı Yeterince çahşamayışım · 
3 ı ı Sınava ilişkin kurslar alamayışım 
4 1 .1 Okulurnun verdiOi eOitimin yetersii oluŞu 
6 1 1 T~rcih sıralamamın yanhşhQı 
6 1 1 Sınavın zorluOu 

112 

7 1 ı DiOer IAçıklayınız: .......................................... l 

22. Halen bir yerde çalıtıyor musunuz 1 

1 D Evet 
2 D Hayır 

23. Çalryoraanaz. çalıttıöınız yerin nltellöl: 

1 D Işveren 
2 D Serbest 
3 O Kamu sektöründe ücretli veya maaşh 
4 D özel sektörde ücretli 

D. ALlŞKANLlKLAR VE SOSYAL ErKINLIKLER ILE ILGILI BILGILER , . . 

24; Sürekli b&.ılunduQuniJz bölgede TV. ve radyo programlan: 
51 1 '[] Net sevredilebiliyor ve dinianebiliyor 

2 O Zaman zaman net sevredilebiliyor ve dinianebiliyor 
. 3 O Aad~·o dinlenebiliyor, fakat TV. her zaman sevrediiemiyor 

4 D TV. ~eyredilebiliyor, fakat radyo her zaman net dinlenemiyar 

25. Açık ÖOretlm lle liglll Radyo ve TV. programlarını günün 
hangi saatinde en rahat Izleyebilirsiniz 1 

52 1 O Sabah saatleri 
2 O 14.00'dcn sonra 
3 O 16.00'dan sonra 
4 O 18.00'den sonra 
5 O 20.00'den sonra 
6 D DiOer IAçıklayınız: ..................................... · ...... ) 



1 

l 
L 

Kolon 

53.55 

ı ı ı ı 
(Boş bırakınız) 

56 

57 

58.59 

LJ_J 
IB.oş bırakınız) 

00. 61 

LU 
lB oş bırakınız) 

62.63 

t_u 
IBoş bırakınız) 

26. Televizyon yayınlarında en beQendi{Jinlz program türleri 
aşaöıdakllerden hangilerldlr? Ençok üçü işaretianebilir 

1 ı 1 Belgesel 
2 ·ı ı Tiyatro 
3 ( 1 Sinema 
4 ı . 1 Dizi programlar 
5 1 . 1 Haberler 
6 1 1 Müzik 
7 1 1 Reklamlar 
8 ( ı DiOer IAçıklayınız: ...................... : . ................. ) 

2:1. Televizyonu genellikle nasıl Izleralniz 1 

l O Sürekli · 
2· O Sıksık 
3 O Arasıra 

28. Radyo ·dinler misiniz? 

ı O Süreidi 
2 O Sıksık 
3 O Arasıra 

29. Radyo yayınlarında en beöendi{Jinlz program türleri 
aşaQıdakllardon hangllarldlr1 Ençok ikisi işaretianebilir 

1 1 ı Hatıer programları 
2 ı . ı Müzik programları 

. 3 1 1 Tiyatro ve söyleşiler · 
4 1 ı Hepsi 

30~ Af8Qıdakl gazetelerden sürekli Ökudu{Junuz hangllerld!r 1 
Ençok ikisi işaretianebilir 

1 . ( 1 Hürriyet 
.2 1 ı Milliyet 
3 ( · ) Günaydın 
4. ( 1 Tercüman 
5 ( 1 Cumhuriyet 
s· 1 ) Güneş 
7 1 1 DiQer IAçıklayınız: .................. , .... ,. . .. .. .. . .. .. .. .. . 1 

31. Genelllkle okudu{Junuz kitap türleri: Ençok ikisi işaretianebilir 

1 ı ı Roman 
2 ( 1 Şiir 
3 1 ·ı Hikaye· 

. 4 ( 1 Magazin türü 
5 1 ı DiQer IAçıklayınız: .. , .......... · .............................. 1 
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· Kolon 

64-65 

LU 
!Boş bırakınız ı 

~· llgllendll)iniz apor türü: Ençok ikisi işaretianebilir 
1 1 ı Futbol 6 ( ı Masa tenisi 
2 ( ı Basketbol 7 1 . ı Boks 
3 1 ı Voleybol 8 1 ı Güreş 
4 ( :· ı Atletizrn 9 ı ı Di~er (Açıklayınız: ........... · .. .) 
5 ı 1 Hentbol 

66 • 67 · 33. Ilgi duyduöurıuz apor türlerine llltkin düzeyinlz:. 
LU ·ıııc 

!Boş bırakınız ı işaretlenen spor : 1 1 ı Izleyici· 2 1 1 .Amatör 3 ı 
Varsa' ikinci 
işaretlenen spor : 1 1 ı Izleyici 2 ( ) Amatör 3 ı 

34. Halk oyunları lle uArattınız mı? 
68 1 D Evet 

2 D Hayır 

35. Tiyatroya gider misiniz 1 
69 1 D Sürekli giderim 

· 2 D Sık giderim 
3 D Arasıra giderim 

. 4 D Hiç gitmedim 

36. Tiyatro çalıtmalarına katıldınız mı 1 
{O r D Evet 

· 2 D Hayır 

:rı. Genellikle ~ngi tür müzik lle llgllenlyoraunuz? 
71 1 D Klasik batı müziOi 

2 D Hafif batı müziOi 
3. D Türk sanat müziOi 
4 D Hafif Türk müziOi 

1 

E. ULAŞIM ILE ILGILI BILGILER 

6 D Türk halk müzi~i 
6 D Arabask müzik 
7 D Hepsi 
8 D Hiçbiri 

Lisanslı 

Lisanslı 

38. EAer kent merkezi dıtınds oturuyoraanız, kent merkezine 
ulatımı naeıl aaAiayacakaınız1 

72 1 D Tren 
2 D Otobüs 
3 D Dolmuş 
4 O DiQer !Açıklayınız: ......... : ........................... · ...... ) 
5 D Kent merkezinde oturuyorum · 

39. Oturduftunuz yere PTT ulatımı naaıldır? 
73 1 O Posta daOıtımı genellikle düzgündür 

2 D Posta da?}ıtırrıı genellikle düzgün deOildir 
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EK 7 

T.C. 
ANADOLU ÜNIVERSITESI 
AÇIKÖ~RETIM FAKÜLTESI 

1983- 84 Öğretim V ah 

öGRENCi BiLGi FORMU 
ÖGRI:NCI BILGI FORMU 

Lütfen dikkatli okuyunuz. 

llS 

Bu formla.elde edilecek bilgiler, AÖF Eğitim programlarının ve genel örgütlenmesinin sizler ve 
gelecekteki öğrenciler için en uygun düzeyeUiaştırılmasında ve pili.msel çalışmalarda kullanılacaktır. 

Öğrenci Bilgi Formlarının gizliliği kesindir. Genel bilgi oluşturulması dışında, hiçbir amaçla, 
hiçbir kişiye veya kuruma verilmez, nösterilmez; sadece, AÖF'nin ilgili üyeleri, bilgileri topluca 
değerlendirerek. eğitim programları ve örgütlenme için veri hazırlayabilirler. 

Anadolu Üniversitesi, bu lıilgilerderı dolayı, hiçbir öğrencisini kişisel incelemeye tabi tutmaz 
ve bilgileri kişisel olarak değerlendirmez. 

Bu nedenle, soruların düşünülerek, en doğru ve samimi bir şekilde cevaplanması gerekli ve · 
ancak o zaman yararlıdır. Form doldurulurken, tükenmezkalem veya koyu uçlu kurşunkalem kulla
nılabilir. Karalama veya silme yapılmarnı:jsı, formun kirletilmernesi, değerlendirme aşamasında çok 
önemlidir. 

Öğrenci 81'lgi Formu genel olarak üç tür soru içermekcedir. Bunlar, 

1. Çoktan seçme/i Ve tek seçenek/i SOrU/Dr.' 

Sorulardan ço(Ju bu türdendir. Orneğin, 2. soru bu tür bir sorudur. Bunlarda öğrenc1; seçenek
lerden yalmzca birinin yanmda ki kutuya X işareti koyab1Jir. 

2. Çoktan seçme/i ve birden fazla seçenekli sorular: 
Orneğin, 13. ve 14. sorular gib1: Öğrenci buria benzer sorularda seçeneklerden blikaçmm yanm
daki kutuya X işareci koyabilir. Bunlarda öncelik s1ras1 yokcur. 

Birden fazla seçenekli sorulardan txmlarmda, örneğin 14. soru, seçenek smm yoktur. Seçenek
lerden yedisi de işareclenebi!ir. Oysc1 ki 73. soruda en çok üç, 32. soruda ise en çok iki seçenek 
işareclenebHir. Bunlara özel dikkat gösterilmelidir; · 

3. Grup/anmlŞ, çoktan seçme/i sorular: . 
O rneğin 8. ve 9. sorular bu türdenpir. Bu tür sorularda her sütundaki seçeneklerden biri işarecle
necekcir. 

4. Çok tercih/i, çoktan seçme/i sorular: 

Omeğin 21., :29. ve 34. sorular b11 türaendir. Bu tür soru/arda, sücun say1s1 kadar seçeneği tercih 
s1ramzda işeret/emeniz istenmektedir. Bunun için tüm belirtilen seçenekleri okl!duktan sonra, 
bunlar içinde sizin için en önemli o/amm 1. ,sütuna1 2. derecede önemli o/am 2. sücuna v.b. 
X işareti koyarak be/ininiz. 

A. KIMLIK BILGILERi 

Adınız. Soyadın ız: ................................................................................. · 

1. Öörenci(ÖSYM)No: D ı ri ı .ı ı 'IJJ 



2. Doğum yerinizin niteliği: 

J ı i i 1. ll merkezi 
[j 2. Ilçe merkezi 
!" i 3. Köy veya bucak 

3. Şu anda oturmakta oldu~unuz yarin niteliği: 

ı 2 i: .1 1. ll merkezi 
:·.· J 2. 'lıçe merkezi 
i i 3. Köy veya bucak 

4. Medeni haliniz: 

13 U 1. Bekar 
[j 2. Evli 
[! 3. Boşanmış 
Li 4. Dul 

B. AILEYE ILIŞKIN SOSYAL VE EKONOMIK BILGILER 
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5. Aile kaç kişidir 1 Birlikte oturmakta olan birinci derece akrabalar dahil? 

14 [J 1. Iki kişi 
[l 2. Üç kişi 
lJ 3. Dört kişi 
Ll 4. Beş kişi 

O 5. Daha fazla 

6. Kaç kardeşiniz var? 

lfi l"J 1. Kardeşim yok 
L J 2. Iki kardeşiz · 

7. Kardeşlerden kaçı öğrenlmdedir? 

lli U 1. Yalnız ben 
[ı 2. Ben ve bir·kardeşim 

[] 3. Üç kardeşiz 
U 4. Daha fazla 

[] ~. Ben ve iki kardeşim 
[_] 4. Daha fazla 

8. ve 9. soruları hayatta iseler baba, anne ve varsa birlikte oturdu~unuz ö~renimdüzeyi en yüksek 

kardeşiniz iyin doldurunuz. 

8. Iş durumu: 

1. Işveren 
2. ücretli/maaşlı 

3. Kendi hesabına 
4. Emekli · 
5. Evde oturuyor 

9. Oörenim durumu: . 

1. Okur-yazar deQil 
2. Okur-yazar 
3. Ilkokul mezunu 
4. Ortaokul mezunu 
5. Lise mezunu 
6. Yüksekö{ıretim mezunu 

Baba 

11 m 
m 
lll 
lil 
L~J 

Baba 

20 [i] 

I1J 
[~l 
[ 4\ 
[}] 

[~1 

10. Öğrenim evrelerinde en uzun oturulan yerin niteliği: 
23 [j 1. Büyük keht llstanbui,Ankara, lzmir, Adana, Bursa) 

L] 2. Kent 
[] 3. Kasaba 
[J 4. Kırsal alan 

Anne 

18 llJ 
[1] 

21 

LTI 
w 
w 

Anne 

nı 
["y1 
-·· Ci] 

m 
m 
!"j!J 

Kerdet 

ıg m 
m 
rn 
m 
li] 

Kardef 

22 [i] 
Ql 
Q} 
@J 

m 
IT; ı 
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11. Ya,adıOınız evde kendinize ait (•danız var mı? 

2·1 [J 1. Var 
O 2. Yok 

12. Ailenin toplam aylık geliri: Bu soruyu 13. soruyu dikkate alarak cevaplayınız. 

25 O, 1. 15.000 TL. ve daha az 
D 2. 16.000 - 30.000 TL. 
[] 3. 31.000 - 50.000 TL. 
[j 4. 51.000 - 100.000 TL. 
[] 5. 100.000 TL. 'dan fazla 

13. Gelir kaynaOınm oiteliOI: En çok üçü işaretlenebilir. 

2G 28 C 1. ücret/maaş 
[] 2. Toprak. geliri 
O 3. Ticaret geliri 
[] 4. Kira geliri 
[_] 5. Serbest meslek 
[] 6. Başka (Açıklayınız: .............. : ................................... ) 

14. Sahip olunan ko'ayhklar: Birden çok işaretianebilir 

:'~1 :'!'> [] 1. Otomobil . O 5. Video 
[] 2. Telefon [] 6. Kaset, teyp 
[J 3. Televizyon Cl 7. Konut 
[] 4. Radyo D 8. Hiçbiri 

C. (J(;RENIM VE ÇALIŞMA DURUMU ILE ILGILI BILGILER 

15. Aşaöıdakl okulları kaç yılda bitirdiniz 7 Dikkat: Bitirma yılınız çie{Jil, bitirma süresi 

yazılacaktır. 

~-:il D likokul 370 
Ortaokul 

16. Bitirma derecesi: 

1. Pekiyi 
2. Iyi 
3. Orta 
-4. Hatırlamıyorum 

17. Şu anda bir işte çalıtıyor musunuz? 

42 [] 1. Evet 
[J 2. Hayır 

18. Çalışıyorsanl% nerede olduQu 7 

4:3 [1 1. Kamu kurumunda ücretli/maaşit 
[] 2. özel kurumda ücretli/maaşlı 
rJ 3. Serbest (esnaf - tüccar) 

3B0 
Lise 

·Ilkokul 

3H m 
m 
!il 
m 

O 4. Aile işinde (tarlada, dükkanda, işyerinde v.b.l 
O 5. Geçici işlerde (işpor~a. seyyar satıcı, mevsimlik işçi v.b.). 
O 6. DiQer IYazınız) ................................................ .. 

19. Yüksek tahsil vaparken, çalışmayı düşünüyor musunuz? 

·1·1· [.1 1. Evet 
[1 2. Hayır 

[J 3. Kararsızım (bilmiyorum) 

·Ortaokul 

40 m 
IIJ 
m 
m 
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Lise 

41 [iJ 

m 
[iJ 
CD 



20. AÖF'den mezun olduktan sonra nu yapmayı düşünüyorsunuz? 

·l5 U 1. Bir kamu kuruluşunda çalışmayı 
[] 2. özel sektörde çalışmayı 
[] 3. Aileme ait işte çalışmayı 
[j 4. Kendi kuracağım işte çalişrnayı 
[] 5. Kararsızım (bilmiyorum) 
[] 6. Diğer !Açıklayınız: .................................................. ı · 

21. Yükseköğretimda okumayı isteını:t nedenlerinjz7 !Tercih sıranıza göre işaretieyinizi 

1 

1. Çağdaş bilgilerle donanmak iÇin 46 D 
2. Sosyal prestij kazanmcık için o 
3. Yedeksubay olabilrnek için D· 
4. Maddi durumum nedeniyle o 
5. Meıun olunca daha yüksek gelir 

imkanı sağlanabileceğinden o 
6. Ailemin ısrarı nedeniyle o 
7. Diğer (Açıklayınız: .............................. ) o 

22. Hangi bilim alanında yükseköğretim görmeyi isterdiniz 7 

·19 [J 1. Fen bilimleri· 
U 2. Sosyal bilimler 
[J · 3. Güzol sanatlar 
lJ 4. Diğer (Açıklayınız: ...................................... , ........... l 

23. ÖSYM Sınavına kaçıncı glrişiniz7 

50 U 1. Birinci girişim 
[J 2. Ikinci girişim 

O 3. Üçüncü girişim 
O 4. Daha fazla 

Tercih sırası 

2 

47 o 48 
D 
[] 

o 
o 
o 
o 
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3 

o 
o 
[] 

o 
[J 
o 
[] 

24. Daha önceki ÖSYM Sınavına girişlerinizde hiçbir yeri kazanamadıysanız, sizce neden 7 

S ı [] 1. Öğrenme gücümü n yetersiz oluşu 
[] 2. Y~terince çalışamayışırn 

["_] 3. Sınava ilişkin kurslar alamayışım 
[J 4. Okulurnun verdiği eğitimin yetersiz oluşu 
[] 5. Tercih sıralamamın yanlışlığı 
[J 6. Sınavın zorluğu 
[j 7. Diğer (Açıklayınız: ............................................ : ..... ) 

D. ALlŞKANLlKLAR VE SOSYAL ETKINLIKLER ILE ILGILI BILGILER 

25. Sürekli bulunduğunuz bölgede 1V ve radyo prograrylları: 

b2 [] 1. I'Jet sevredilebiliyor ve dinianebiliyor 
[] 2. Zaman zaman net sevredilebiliyor ve dinianebiliyor 
O 3. Radyo dinlenebifiyor, fakat TV her zaman sevrediiemiyor 
O 4. TV seyredilebiliyor, fakat radyo her zaman net dinlenemiy9r 

26. Açıköğretimle ilgili radyo ve TV pl'ogramlarını, haftllnın hangi günlerinde en rahat 

izleyebilirsiniz 1 
Radyo 

1. Hafta içi 53 m 54 

2. Cumurtesi 
[IJ 

3. Pazar rn 

TV 

m 
m 
[}] 



L 

27. Açıköğretim ile ilgili TV programlarını. günün hangi saatlerinde rahat izleyebilirsiniz 7 
126. sorudaki yanıtınıza ba~lı olarak ve TV genel yayınlarını gözönüne alarak kararlaştırınız) 

5f) . O 1. Genel yayın başlamadan önce 
D 2. Genel yayın bittikten sonra · 

28. Açıköğretimis ilgili radyo ders programlarını günün hangi saatlerinde daha rahat 
izleyebilirsiniz? . ' 

56 [] 1. Sabah saatleri· 
[] 2. Öğle vakti 
D 3. Öğleden sonra 
O 4. Akşani saatle~i 
O 5. Gece 

29. Televizyon yayınlarında en beğendiğiniz program türleri aşağıdakilerqen hangileridir7 
(Tercih sıranıza göre işaretleyiniz) 

Tercih sırası 

1 2 3 

1. Belgesel 51 o [)8 cı ~)9 [J 

2. Tiyatro o [] o 
3. Sinema o [] cı 

4. Dizi programlar o LJ [] 
5. Haberler o [] cı 

6. ·Müzik o o [] 

7. Reklamlar ·o D D 
8. Diğer (Açıklayınız: .................................... : l o [] o 

30. Televizyon ve radyoyu genellikle nasıl izlersiniz7 
1V Radyo 

1. Sürekli öO m fj ı 

2. Sık sık II! 
3. Ara sıra rn 

31. Radyo yayınlarında en beğendlğlniz program tijrleri aşağıdakilerdan han.glsidir7 
(Tercih sıranıia göre işaretieyinizi · 

Tercih sırası 

1 ı· 

1. Haber programları 62 o 63 D 64 

2. Müzik programları o o 
3. Tiyatro ve söyleşiler o ·o 
4. Spor programları o o 
5. Belgeseller o o 
6. Diğer (Açıklayınız: ............................... l o o 

32. Aşağıdaki gazetelerden sürekli okuduğunuz hangileridir7 Ençok ikisi işaretlenebilir. 

t.:ı 66 Li 1. Hürriyet 
O 2. Milliyet 
O 3. Günaydın 
O 4. Tercüman 
(] 5. Cumhuriyet 
D 6. Güneş 
[] 7. Diğer (Açıklayınız: ............................................ : ..... l 

ITJ 
m 
liı 

3 

[J 

D 
[.] 

o 
D 
o 
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33. Genellikle okuduöunuz ki·tap türü : 

tıl O 1. Roman 
D 2. Şiir 
O 3. Hikaye 
[] 4. Magazin türü 
[] 5. DiQer !Açıklayınız: ............................ ;.~ .................... ) 

34. Ilgilendiğiniz spor türü: (Tercih sıranıza göre işaretleyin_izl. 
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Tercih 81raaı 

1 2 

1. Futbol 68 o 69 o 
2. Basketbol [] D 
3. Voleybol [] [] 
4. Atletiz'm o [J 
5. Hentbol o [] 
6. Masa tenisi [] [_] 

7. Boks [] [] 
8. Güreş , 
9. Di~er (Açıklayınız: .................... : ......... ı 

o u 
D D 

35. Yukarıdaki soruda ilgi duyduğunuzu belirttiğiniz spor türlerine ilişkin düzeyini~: 
Birinci tercih sırasında işaretlenen spor: · 

70 D 1. Izleyici D 2. Amatör O 3. Lisanslı D 4. Milli 

Ikinci tercih sırasında işaretlenen spor: 

71 O 1. Izleyici O . 2. Amatör O 3. Lisanslı D 4. Milli 

36. Geçmişte tiyatro lle liglll çahfm&lara katılma dereceniz 1 

72 D 1. Katılmadım · D 3. Çok uzun süreli 
D 2. Çok az D 4. Profesyonel düzeyde 

37. Halkoyunlarını oynama düzeyinl;z 1 

73 D 1. Oynamadım D 3. Iyi 
D 2. Orta D 4. Çok iyi 

38. Herhangi bir müzik aletini çok iyi düzeyde çalabiliyoraanız. ligili olduğu alanı belirtiniz ve 
yandaki boşluğa aletin adını y~zınız: 

74 [J 1. Türk halk müzi{Ji !. ... ,.· ........................... · ....... ) 
D 2. Klasik Türk müziği ( ....... : ................................ ) 
O 3. Hafif Türk ve hafif batı müziQi !-.. ........... :: ................... , .... .! 
O 4. Klasik batı müziQi ( ........................................ ) 
D 5. Hiç bir müzik aletini çok iyi derecedıa çalamam. 

E. ULAŞIM ILE ILGILI BILGILER 

39. Eöer kent merkezi dışında oturuyorsaniz, kent merkezina ulaşımı nasıl saölayacaksınız 1 

75 D 1. Tren 
[l 2. Otobüs 
D 3. Dolmuş 
[] 4. Diğer (Açıklayınız: ................................................. .ı 
[J 5. K e ot merkezinde o turuyorum 

40. Oturduğunuz yerde PTT ulaşımı nasıldır 7 

76 L'.J 1. Posta dağıtımı genellikle düzgündür 
[] 2. Posta dağılımı genellikle düzgün değildir 
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F. GENEL BILGI· YORUM· Df!ŞOrCELER 

41. Açıkööretlm Fakültesine nasıl ryıt yaptırmaya hak kazandınız 1 

/1 lJ 1. Kesin kayıt ile · 
O 2. Önkayıt ile 

42. Açıkööretim Fakültesini tercih r~umunu~ af8öıdakilerden hangisine uyuyor 7 

m [·ı 1. Tercih sıralamasında, ilk b ş sırada tercih etmiştim . 
!.' 1 2. Tercih sıralamasında, ilk b~şten sonraki sıralarda tercih etmiştim 
U 3. Tercih sıralamasında, en srda tercih etmiştim 
[J 4. BilmiyorUm, pek iyi hatırla[ .. ıyorum. 

43. Açıkööretlm Fakültesini (hangi aşamada ve hangi sırada olursa olsun) tercih etmenizin 
nedenini af8öıdakilerden han~isi en iyi açıklıyor 7 önce bütün şıkları okuyun. sonra en 
uygun bulduöunuz yalnız bir ta~ır.sini işaretleyiniz: · 

n [J 1. Çalışarak okuma şansını sa{Jiadı{Jı için 
[_] 2. Maddi açıdan en iyi seçenh oldu{Ju için 
[, J 3. Ailem yanlarından ayrılmafı hoş karşılamadı{Jı için 
o 4. lstedi~im dalda (iş_ i~aresi reya ekonomi) ö~renim verdi~i için . 
O 5. Açıkta kalmamak ıçın · · 
Cl 6. Di{Jer (lütfen yazınız) ...... j ......................... : .... :···- ................................................................. · 

................ : ....................... j- ................. :······ .. ·········· .. ············ .. ································· .. ········"' 

......... _. .... i ......................... ı .. ··············: ................................................................................. . 
Dikkat: Aşa{Jıdaki 44 ve 45 nolu ~fruları cevaplandırmadan di{Jer sorulara geçmeyiniz. Soruları 

· cevaplandırırken aklınıza il~ gelen cev~bı yazınız. Cevabınızı lUtfen sonradan değiştirme· 
yi niz, karalamayınız. (Cevaf yazdığınız bölümün karesini de işa~etleyiniz.) 

44. Açıkööretimin sizce en olumsuf niteliöini kısaca bir cümle ile özetleyin iz: · 

80 D ,_ :: :_:::: :~.-.-:: _.: .. .-:::::: :·. :·.·.·_·_·_·_·.-.'::: _. :r _. ::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::: _.::: :_::::::::::::::::::::::::::::::: :: 

· 45. ~.:0::::::~;::: ::e:::::~~~~~~=~·=~~~~~~~~==~~~==··············· 
Bl [J 1; ........................................................................................................................................... . 

............................................................................................................................................. . . 
·O 2. Bilmiyorum/kesin birşey öyleye-mem 

. . . 
46. Açıkööretlm sistemille ilgili larak af8öada belirtilen cümlelerden ve tanımlardan sizce 

doöru olanların veya katıldaki rınız için doöru sütununu (0), yaınlış olanları veyaı katılma· 
dıklarınız Için yanlış sütunun (V), herhangi bir bilginiz ya da kanaatıniz olmayanlar Için 

ı 

kararsız &Utunu.~u (7~ işa~e~eyfniz: .. . _ . .. .. . . 
82 [~ (YJ lQ] AçıkoQretım dıplo]sı dort yıllık dı{Jer fakulte v. e yuksakokul dıplomaları ıle yasal 

olarak eşdeğerlidir. . 

s:~ [11 [Y] [!!! Açıköğretimda nor al öQrenim süresi diQer fakültelerde olduOu gibi dört yıldır. . 

84 [iJ [~] [QJ AçıköOretim FakültJsinde verilen dersler, aynı dalda öQrenim veren di~er fakülte
lerde okutulan dersl~rden içerik-olarak farksızdır. 

8fı LU !xl [9] Açıkööretim Fakült~sinin sınav ve benzeri işlemleri yalnızca bu Fakültenin bul~n-
duQu merkezde yapjlır. ' 

BG L; J i fl- L!!J Aç.-kö()retim Fakült sinin ~erslerle ilgili . sor~ sorulup bilgi alınabilecek akademik 
danışmanlık teşkila ı, diOer üniversitelerde de kurulmuştur. O{lrenciler, öOrenimleri 
·sırasında bunlardan da yararlanabilir. 
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8/ li] L~J Wl AçıköQretim Fakültesin~e derslerin izlenebileceQi de~s kitapları yoktur. 

88 flJ lYl LP] AçıköQretiı:n sistemi, yükseköQretime olan talep fazlalıQını karşılayabilmek için geliş-
tirilmiş Türkiye'ye özgi.i bir sistemdir. · · 

ü8 [i] [Y] W'l Açıkö~retim sisteminin, yüzyüze e~itimde oldu~u düzeyde bilgi ve beceri kazandı
raca!:)ına pek inanmıyorum. 

90 W IXi @ Açıkö~retim mezunlarının iş bulma şansı düşüktür. 1 

!..l 1 [ll [i] fiD Açıköğretima çevreri-ıdeki insanlar itibar göstermiyor. Bu nedenle insanın üniversite 
öğrencisi olmanın kıvancını duyması zor. 

92 lil IYl !]] Açıkö!:)retim yeni bir sistem oldu!:)undan, gelece~i bence belirsiz. 

93 (f] [ll [ID AçıköQretim. 5!stemirıe benzer, ·mektupla öQretim geçmişte denenmiş, başarılı 

olmamıştır. 

94 lll 00 [Q) Sistem iyi olabilir ama uygulamada aksaklıklar oluyor. 

95 [1.) 00 !ID Açıköğretim, çalışarak okumaya olanak saQiayan en geçedi seçenektir. 

96 . [1] 11] [Qj Açıköğreti m, ailesinin yanında kalarak okumak durumunda olanlar için en geçerli 
seçenektir. · . · . · 

. 
47. Açıköğretim konusundaki kanaatinizln, düşünce ve görüşlerinizin kaynağını aşağıdaki· 

lerden hangisi en Iyi tanımlıyor. Aşaöıda birden fazla kaynak Işaretiemek Istiyorsanız, 
lütfen etki derecesine göre 1; 2, 3 şeklinde sıral~nm•ş kutuları ona göre lşaretleylnlz. 
Kutuları Işaretiemek Için kendinizi. zorlamayınız. Sizin Için geçersiz olan cevabı boş 
bırakınız. Lütfen şıkların tümünü okuduktan sonra cevaplandırınız. 

97 W III m [1] UJ Geçen yılki uygulamaları kendim az veya çok izleyerek, görerek. 

98 [[] @] !ll ftJ [I) Geçen yılki uygulamaları izleyenlerden !örneğin öğrencilerden) duyarak. 

99 [[] @] [1] [fJ [I] Açıköğretim hakkında basında çıkan yazılardan. 

ıoo ru-J L4J .DJ W [!] Genel olarak.çevremde söylenenlerden. 

101 [[] !1J lll III m Kaynağını. pek belirleyemiyorum ama genel kanım bu .. 

48. Gelecek yıl ÖSYM sınaviarına yeniden katılmayı düşünüyor musunuz 7 

102 D 1. Evet 
rJ 2. Hayır · . 
D 3. Bilmiyorum, gelişmelere bağlı. 
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Alkan, Cevat. Eğitim Ti~nolojisi 
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(Kurarnlar - Yöntemler) 
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