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ÖZET 
Dünyada iletişim araçlarının hızla gelişiyor olmasıyla birlikte bilgi de kolay elde edilir 

hale gelmiş ve uzaktan eğitim kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram sayesinde bilgiyi elde etmeye 
çalışan kişi, bilgi kaynağı ile aynı ortamda bulunmak zorunda kalmadan, zaman ve mekân 
kısıtlaması olmadan, başta web tabanlı iletişim araçları olmak üzere çeşitli iletişim araçları yardımı 
ile bilgiye kolayca ulaşabilmekte, bu sayede hızla değişen yaşam koşullarına aynı hızla cevap 
verebilmektedir. Bu çalışmada uzaktan eğitim ve e-öğrenme konularında kavramsal bilgilere yer 
verilmiş ve Selçuk Üniversitesi Pazarlama ve Muhasebe önlisans öğrencileri üzerinde uzaktan 
eğitimin algısı ve imajını araştıran bir anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçları SPSS 
programında bağımsız örneklem t testi ile değerlendirilmiş ve değerlendirme sonucunda çoğu 
anket cevabının anlam değeri 0.05’ten büyük çıkmış ve değerlendirmeye alınmamıştır. 
Değerlendirmeye alınan sorularda uzaktan eğitim konusunda herhangi bir belge sahibi olanlar ile 
Pazarlama ve Muhasebe bölümlerinin cevapları incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bağımsız Örneklem t-testi, E-öğrenme, Uzaktan Eğitim 

1. GİRİŞ
Bilgi Çağı olarak adlandırılan son 30 yılda, geçmişteki 5000 yıldan daha fazla bilgi 

üretildiği bilinmektedir. Bilgi toplumunda zaman ve mekân sınırı olmayan, düşük maliyetli ve 
öğrenci odaklı olan internet araçlarından (e-öğrenme araçları) daha fazla yararlanmak öğrenmeyi 
daha etkin kılmakta, bilginin geniş kitlelere taşınması, paylaşılmasını ve yayılmasını 
sağlayabilmektedir. Dolayısıyla günümüzde örgün eğitimi tamamlayan ve destekleyen e-öğrenme 
giderek önemini artırmaktadır. Özellikle genç nüfusumuz ve milyonlarca öğrencinin üniversiteye 
giriş için beklediği dikkate alındığında gençlerimizi eğitim sisteminin içine çekebilmek ancak ve 
ancak uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanılabilmesi ile mümkün olabilecektir. Böylece 
üniversitelerde mevcut bilginin mekân ve zaman sınırı taşımaksızın topluma yayılmasını 
sağlayarak bilgi toplumuna geçiş hızlandırılabilecektir (Balaban, 2012). 

 Son yıllarda iletişim araçlarının gelişmesine bağlı olarak uzaktan eğitim yöntemleri 
gündeme gelmiştir. Türkiye’de 1990’lı yılların başında toplumun büyük bir kesimi İnternet’ten 
habersizdi. 1995’li yıllarda telekonferans, video konferans, uydu yayıncılığı kavramlarını, ancak 
konu ile ilgilenenler anlayabiliyordu. 2000’li yıllarda ise, yazılı ve görsel basında sık sık bu 
teknolojiler üzerinde konuşulabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde yakın gelecekte cep telefonları ile 
uzaktan eğitim kavramının ortaya çıkacağı bir süreçte, Türkiye’de İnternet üzerinden uzaktan 
eğitim kavramının mazisi sadece birkaç yıl eskiye dayanmaktadır. İnternet kullanılarak diplomaya 
yönelik programların açılması konusu yeni yeni hizmete sunulmaktadır. Dünyadaki gelişmiş 
ülkelerin bir çoğu sanal ortamları kullanarak uzaktan eğitim vermektedirler. Dünyada, uzaktan 
eğitim sürdüren ülkelerin sayısı günden güne artmaktadır. İngiltere’de Open University, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde Ulusal Teknoloji Üniversitesi (National Technological University), 
Almanya’da Hagen Üniversitesi, Türkiye’de Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim çalışmalarını 
uzun yıllardır başarı ile yürüten üniversitelerden sadece birkaçıdır (Daş ve Varol, 2001). 

Uzaktan eğitim kavramı günümüzde hızla gelişmekte olan bir kavram olsa da henüz tam 
olarak duyurulmadığı için insanlar örgün öğretimde sahip oldukları kadar bilgiye uzaktan eğitim 
hakkında sahip değillerdir. Bu çalışmada halen üniversitede örgün eğitim alan öğrencilerin uzaktan 
eğitim hakkındaki bilgileri, onların gözünden uzaktan eğitimin algısı ve imajı araştırılmıştır.  Bu 
sayede uzaktan eğitimin performansının ve içeriğinin tam olarak anlatılabilmesi ve performansının 
artırılması için neler yapılması gerektiği konusu tartışılmak istenmiştir. 
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2. UZAKTAN EĞİTİM 
Uzaktan eğitim; en yalın tanımıyla öğretici ile öğrencilerin aynı fiziksel ortamı 

paylaşmaksızın hatta bazı çalışmalarda aynı zaman dilimini de paylaşmadıkları, teknolojik 
araçların işe koşulması yoluyla eğitim-öğretim-öğrenim çalışmalarının belli bir program 
çerçevesinde sürdürülmesidir (Gülnar, 2003): 

 Uzaktan eğitim sistemleri bilgi kaynaklarına ulaşmada ve öğrencilerini bu kaynaklara 
ulaştırmada etkin bir yöntem izler. 

 Uzaktan eğitim sistemleri eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojiden en üst 
seviyede yararlanır. 

 Uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve öğretici zaman ve mekân olarak bağımsızdırlar. 
United States Distance Learning Association (USDLA 2004)'ın tanımı da şu şekildedir 
(Al ve Madran, 2004): 
"Uzaktan eğitim uydu, video, ses, grafik, bilgisayar, çoklu ortam teknolojisi gibi 

araçların yardımıyla, eğitimin uzaktaki öğrencilere ulaştırılmasıdır. USDLA, öğretmen ve 
öğrencinin birbirlerinden coğrafi olarak uzak olduğunu belirterek bu eğitim programında 
elektronik araçların ya da yazılı materyal ve matbu malzemelerinin kullanılması gerektiğinin altını 
çizer. Uzaktan eğitim; öğretmenleri içine alan öğretim ile öğrencileri içine alan öğrenim olmak 
üzere iki temel bölümden oluşmaktadır." 

Eğitim alanında sık kullanılan diğer kavramlar aşağıdaki gibidir (Balaban, 2012):  
Geleneksel Eğitim (Örgün Eğitim): Aynı mekân ve zamanda yüz yüze yapılan formal 

eğitimdir.  
Uzaktan Öğrenme (Distance Learning): Öğretici ve öğrenenin fiziksel olarak ayrı 

ortamlarda bulunduğu durumlarda gerçekleştirilen öğrenme etkinlikleridir.  
e-Öğrenme(e-Learning): İnternet, bir ağ veya sadece bilgisayar yolu ile gerçekleşen 

öğrenmedir. Uzaktan eğitim veya uzaktan öğrenmenin bir diğer tanımıdır.  
Karma / Harmanlanmış (Blended) Eğitim: Her türlü teknolojinin kullanılabildiği, 

geleneksel ve uzaktan eğitimin farklı modellerinin bir araya getirilerek düzenlendiği eğitimdir.  
m-Öğrenme (m-Learning): Mobil iletişim araçları yolu ile gerçekleşen öğrenmelerdir.  
Sanal Sınıf (Virtual Class): Belli bir içeriği bir ağ üzerinden öğrenmek amacıyla oluşan 

grup.  
Web Tabanlı Uzaktan Eğitim: Web teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen uzaktan 

eğitim etkinlikleridir.  
Eş Zamanlı (Senkron) Öğrenme: Farklı mekânlardaki bireylerin, aynı anda çift yönlü 

iletişim teknolojileri yardımıyla sanal ortamda bir araya gelip gerçekleştirdikleri öğrenme.  
Çevrimiçi Öğrenme: Bir ağ üzerinden sunulan içerikle gerçekleştirilen öğrenmelerdir.  
Farklı Zamanlı (Asenkron) Uzaktan Eğitim: Öğrenenlere hem farklı zamanlarda ve hem 

de farklı ortamlarda sunulan eğitimdir.  
Yaşam Boyu Öğrenme: Bireyin, yaşamı boyunca sürekli bir öğrenme etkinliği içerisinde 

olması durumudur. 
NTL(National Training Laboratiries) tarafından yapılan çalışmalar sonucu geliştirilen 

“öğrenme piramidi” dikkate alındığında öğrencilerin pasif bir süreçte bilgi aldıkları ders, okuma 
ve işitsel-görsel gösterimi tekniklerinin öğrenmeye katkısı %5 ile %30 arasında değişirken aktif bir 
süreçte yer aldıkları tartışma grupları, yapma/uygulama, kullanma ve diğerlerine öğretme 
tekniklerinin öğrenmeye katkısı sırasıyla %50, %75 ve %90 değerlerine ulaşmaktadır.(NTL 
Institute for Applied Behavioral Science). Bu olanağı sağlayan animasyon, simülatörler, ders 
videoları ve benzeri ücretsiz erişim sağlanabilen kaynaklar e-öğrenme metodolojileri içerisinde 
kullanılarak öğrenmeyi hızlandırdığı ve etkinleştirdiği bilinmektedir. Bu kaynaklar örgün eğitim 
kalitesini desteklediği gibi uzaktan eğitim sisteminin en önemli bilgi kaynağını oluşturmaktadır 
(Balaban, 2012). 

Artan nüfusa paralel olarak eğitim sistemlerinin yenilenmesi ve ek gelişkin yöntemlerden 
yararlanmasına ilişkin zeminin hazırlanması gerekmektedir. Sürecin devamında, ülkelerin yetkili 
kurumlarının gözetiminde tüm halkın hizmetine sunulması sağlanmalıdır. Bu ek gelişimlerinin 
yaşama geçirilmesi aşamasında yeni bilgisayar programlama tekniklerinden de istifade etmek 
gerekmektedir. Ancak böylelikle daha fazla bireye daha iyi eğitim olanağı, mümkün olan en kısa 
zaman diliminde sunulabilir. İşte bu noktada, son 30 yıla yakın süre içerisindeki teknolojik 
gelişimlere ve buna bağlı olarak mikrobilgisayarların eğitimin bir parçası olarak yaşamımıza 
girmesiyle karşımıza ‘geleneksel’ Bilgisayar Destekli Öğretim - BDÖ (Computer Aided 
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Instruction - CAI) ve uzman sistemler ve zeki öğretim sistemleri ortaya çıkmaktadır (Önder, 
2001). 

2.1. UZAKTAN EĞİTİMDE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ 
Uzaktan eğitim, bireylere kendi kendilerine öğrenme imkânının sağlandığı,  geleneksel 

eğitime göre daha esnek ve birey koşullarına uyarlanabilir bir eğitimdir. Uzaktan eğitimle eğitim 
hizmeti götürmekteki sınırlılıkların kısmen ya da tümüyle ortadan kaldırılarak eğitim imkânlarının 
daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanmaktadır (Uluğ ve Kaya, 1997). 

Gündelik yaşamda her geçen gün “bilgi toplumu / bilgi çağı” sözcüklerini daha fazla 
duyar olduğumuz bir ortamda bilginin idaresi (saklanması, derlenmesi, işlenmesi) için 
vazgeçilmez araçlar olarak karşımıza bilgisayar çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni birim 
zamanda insanın bunca bilgi yığınını kontrol edebilmek, yönetebilmek için kendisinden daha fazla 
işlem yapabilen araçlara ihtiyaç duymasıdır. Bilgisayarların temel işlevleri ve çıkış noktası da 
zaten budur. Çeşitli eğitim-öğretim etkinliklerinde bilgisayarın kullanılması giderek 
yaygınlaşmaktadır (Kaya, 1999). 

Artan nüfusa paralel olarak eğitim sistemlerinin yenilenmesi ve ek gelişkin yöntemlerden 
yararlanmasına ilişkin zeminin hazırlanması gerekmektedir. Sürecin devamında, ülkelerin yetkili 
kurumlarının gözetiminde tüm halkın hizmetine sunulması sağlanmalıdır. Bu ek gelişimlerinin 
yaşama geçirilmesi aşamasında yeni bilgisayar programlama tekniklerinden de istifade etmek 
gerekmektedir. Ancak böylelikle daha fazla bireye daha iyi eğitim olanağı, mümkün olan en kısa 
zaman diliminde sunulabilir. İşte bu noktada, son 30 yıla yakın süre içerisindeki teknolojik 
gelişimlere ve buna bağlı olarak mikrobilgisayarların eğitimin bir parçası olarak yaşamımıza 
girmesiyle karşımıza ‘geleneksel’ Bilgisayar Destekli Öğretim - BDÖ (Computer Aided 
Instruction - CAI) ve uzman sistemler ve zeki öğretim sistemleri ortaya çıkmaktadır (Önder, 
2001). 

 Bilgisayar destekli uzaktan eğitimde çoklu ortam erişim metotları 
(www.evimdekiders.com):  

Bağımsız Sunucu (Stand Alone): Dersle ilgili malzeme (yazılımlar, ders içeriği, vb.) tek 
bir bilgisayar üzerinde çalışmaktadır. 

CD-ROM: Dersle ilgili malzemenin bir bölümü hard disk, video, ses ve animasyon 
dosyalarını içeren diğer bölümü kompakt disk üzerinde çalışmaktadır. 

Omurga Ağı (Ana Frame): Ders malzemesi bir ana frame ağı üzerinden öğrencilere 
ulaştırılmaktadır. Ancak eğitim metin tabanlı ve tek renkli görüntü üzerinden yürütülmektedir. 

Yerel İletişim Ağı (Local Area Network – LAN) / Geniş Alan Ağı (Wide Area Network – 
WAN): Bir ağ sunucusunda depolanan ders malzemesi, çok sayıda kullanıcının erişimine imkan 
sağlamaktadır. Bu yaklaşım sayesinde, sadece ağ sunucusundaki ders malzemesinin 
güncellenmesiyle tüm öğrenciler zaman kaybetmeksizin ders notlarının son şekline 
erişebilmektedirler. 

Internet / Intranet: Bu özellikle küçük ya da büyük dağınık yapılanmış organizasyonlar 
için uygun bir çözümdür. Bu metot LAN / WAN erişim metodunun geniş kitlelere, daha uzun 
erişim süresiyle hitap eden şekli gibi düşünülebilir. 

2.1.1. WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM MODELİ 
Gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için her geçen gün daha fazla beceriye gereksinim 

duyulmaktadır. Uzaktan eğitimde şu an gelinen son nokta internet yoluyla öğretim uygulamalarıdır 
(Önder, 2001). 

Uzaktan eğitimin istenilen eğitim kalitesine ulaşabilmesi, yeterli öğrenci – öğretmen, 
öğrenci – eğitim materyali etkileşiminin sağlanabilmesi, Internet’in ortaya çıkışı ve eğitim 
platformu olarak da Internet’in kullanılmaya başlanması ile mümkün olmuştur. Bu yeni nesil 
uzaktan eğitim formatı, Internet’in yaygınlaşması, ucuzlaması ve bant genişliğinin artması ile 
Internet’e Dayalı Uzaktan Eğitim’in ortaya çıkmasına ve Internet’in uzaktan eğitim için uygun bir 
platform olarak kabul görmesine neden olmuştur (Al ve Madran, 2004). 

Öğrencilerin yaşları, deneyimleri, kültürleri, bilgisayar okur-yazarlıkları ve bilgi 
birikimlerinin doğrudan etkili olduğu bu eğitim sisteminde temelde şu sorunların var olduğu 
görülmektedir (Odabaş, 2003): 

• Öğretim kadrosu ve öğrenciler arasında bilgisayar okur-yazarlığının henüz yeterli
düzeye ulaşmamış olması, 

• Sistemin gelişimi için süreye ihtiyaç duyulması,
• Tasarım, geliştirme ve bakım açısından sistemin yüksek maliyete sahip olması,
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• Sistemin maliyetini düşürebilmek için çok miktarda öğrenciye gereksinim duyulması, 
• Laboratuar, atölye gibi yerlerde uygulama yapmaya gereksinim duyulan konuların 

sunumunda yaşanan güçlükler, 
• Bireysel çalışma alışkanlığı olmayan kişilerin sisteme uyum sağlayamama sorunları, 
• Teknik arızalara ve öğrenme güçlüğüne karşı anında yanıt verilememesinden doğan 

sorunlar, 
• Uzun süreli bilgisayar kullanımı sonucunda yaşanan sağlık sorunları, 
• Uydu ve kablo iletişiminin henüz ihtiyaca cevap verebilecek düzeyde olmaması. 
Uzaktan eğitimin performansının artırılması için birtakım çalışmalar yapılması 

gerekmektedir. Bu çalışmalar aşağıdaki şekilde özetlenebilmektedir (Yadigar, 2010):  
 Uzaktan eğitim bilincinin tam olarak yerleşmediği ülkemizde, okuma fırsatı olmayan 

kişilere eğitim verebilmek ve eğitim kurumlarındaki yığılmaların önüne geçebilmek, 
eğitim maliyetlerini indirebilmek ve ülke çapında eğitim seviyesini arttırabilmek için 
uzaktan eğitim veren kurumların sayısını arttırabilmek adına gerekli önlemler alınmalıdır.  

 Uzaktan eğitimin ne olduğunu, özelliklerini, yararlarını anlatıcı etkinlikler 
düzenlenmelidir. 

 Uzaktan eğitim programlarında sadece internet üzerinden sunulan içerik ile yetinilmemeli 
derslere yönelik kaynaklar hazırlanmalı ve öğrencilere ulaştırılmalıdır.  

 Uzaktan eğitim programları için belirli merkezlerde bürolar kurularak danışmanlık sistemi 
oluşturulmalı ve öğrenciler istedikleri her zaman bürolara gidip çalışabilmeli ve bürolarda 
öğretim elemanlarına ulaşabilmeli, gerekli gördüğü konularda yardım alabilmelidir. 
Böylece uzaktan eğitimin en büyük sorunlarından biri olduğu düşünülen yüz yüze eğitim 
eksikliği kısmen giderilmiş olacaktır.  

 Uzaktan eğitim programlarında içerik geliştirilirken öğrenci ihtiyaçları göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

 Programın içerik boyutu uzman bir ekip tarafından hazırlanmalı ve içerik hazırlanırken 
öğrencilerin bireysel olarak eğitimi alacakları unutulmamalı buna uygun olarak 
hazırlanmalıdır.  

 Uzaktan eğitim programları tasarlanırken uzaktan eğitimin en büyük eksikliklerinden olan 
iletişim boyutunu geliştirecek uygulamalara yer verilmelidir.  

 Uzaktan eğitimde öğrencinin sürekli bireysel olarak çalışmasından kaynaklanabilecek 
motivasyon eksikliği düşünülmeli ve motivasyonu arttırmaya yönelik önlemler 
alınmalıdır.  

 Uzaktan eğitimde içeriği öğrenciye sunmak için kullanılan öğrenim yönetim sistemleri 
seçilirken sorunsuz bir şekilde çalışan bir sistem seçimine özen gösterilmelidir.  

 Programda öğretim elemanları ve öğrenciler sanal sınıf ortamında da olsa bir araya 
getirilerek etkileşimde bulunmaları sağlanmalıdır. 
 
3. UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI 
Uzaktan eğitim uygulamalarında öncelikle Dünyadaki örneklerine daha sonra Türkiye’de 

örneklerine yer verilmiştir. 
 

3.1. DÜNYADA UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI 
Dünyadaki başlıca üniversiteler incelendiğinde aşağıdaki üniversitelerin uzaktan eğitim 
programlarını uyguladıkları görülmüştür (Balaban, 2012):  
 Oford Üniversitesi (OUCS), online ve karma öğrenme öğrenme uygulamalarında sınıf 
teknolojileri mobil öğrenme teknolojilerine kadar uzanmaktadır.  
 UC Berkeley Etension, Berkeley Üniversitesi’nin sürekli eğitim dalı olarak 1891 yılında 
kurulmuştur. Çevrimiçi (Online) dersler de dahil olmak üzere her yıl 1500 ders ve 75’ten fazla 
sertifika ve uzmanlık çalışma programı sunmaktadır. Muhasebe, Biyoloji, İşletme, İş Analizi, 
Kimya, Veritabanı Yönetimi, Elektrik Mühendisliği, Finans, İnsan Kaynakları, Bilişim Sistemleri 
ve Yönetimi, Hukuk, Pazarlama, Matematik, Fizik, Proje Yönetimi, Görsel Sanatlar verilen 
çevrimiçi derslerin başlıklarıdır.  
 Harvard Üniversitesi’nde, Harvard University Etension School ile, video dersleri, Antropoloji, 
Bilgisayar Bilimleri, İktisat, İngilizce, Tarih, Gazetecilik, Yönetim, İstatistik vb. başlıklar altında 
çevrimiçi dersler verilmektedir.  
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 Stanford Üniversitesinde e-Öğrenme kaynakları; IEEE Epert Now, Standford Engineering
Everywhere, Standford Center for Professional Development, Stanford on i-Tunes ve Ücretsiz 
Online Public Seminerler olarak gruplandırmıştır.  
 Massachusetts Institute of Technology (MIT), “Mitopencourseware” adı altında bazı ders
dökümanlarına ücretsiz erişim sunmaktadır). 
 George Washington (GW) Üniversitesi iPod’u eğitimde kullanmaya başlamış olup, bazı dersleri
ve konferansları iTunes ile iPod’a aktarılır hale getirmiştir (infinity e-learning, 2006).  
 Massachusetts Üniversitesi, UmassOnline 100’ün üzerinde derece ve sertifika programı ve
1500’den fazla çevrimiçi(online) ders sunmaktadır. Astronomi, İktisat, Eğitim, Mühendislik, 
Bilgisayar, Matematik, İspanyolca, Tarih, Müzik konularında dersler yer almaktadır.  
 Yale Üniversitesi, “Organizational Development & Learning Center”, “Office of Diversity &
Inclusion” ve “WorkLife Program” ile çevrimiçi (online dersler) sunmaktadır. 
 Princeton Üniversitesi, “Blackboard Öğrenme Sistemi”, “Öğrenci Online Ders Kayıt Motoru
(SCORE - Student Course Online Registration Engine)”,” Kütüphane e-rezervleri (library e-
reserves)”, uzaktan eğitim ve çevrimiçi derslerinde uygulama aracı olarak kullanmaktadırlar.  
 Hong Kong Üniversitesi (CUHK)’nde e-Öğrenme sistemi bir uyarlama projesi olarak
tanıtılmaktadır, “Blackboard Learn” sistemi tarafından geliştirilmiştir, Aynı zamanda, CU 
eLearning System, WebCT, Moodle, CUForum, CUHK on iTunes U, Lecture Recording System, 
iHome, Web Conferencing Tool kullanılan sistemler ve uygulama araçlarındandır.  

3.2. TÜRKİYE’DE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI 
Türkiye de uzaktan eğitim ilk olarak 1927 yılında eğitim sorunlarının görüşüldüğü bir 

toplantıda ele alınmış fakat sadece fikir bazında kalmış ve uygulamaya geçirilememiştir. Konu ile 
ilgili tartışmalar 1950 li yıllara kadar devam etmiştir. Türkiye'de uygulanan uzaktan eğitimin tarihi 
gelişimini aşağıdaki gibi sıralanabilir (www.wikipedi.com); 

 1927 Dönemin M.E. Bakanı Mustafa Necati tarafından tartışılması,
 1956 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Banka ve Ticaret Hukuku araştırma

Enstitüsünde başlaması, 
 1961 Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Mektupla Öğretim Merkezi kurulması,
 1966 Mektupla Öğretim Merkezi Genel Müdürlük olması,
 1975 Yay-Kur eğitimleri uzaktan eğitim uygulamaları gerçekleştirilmesi,
 1978 Açık Üniversite kurulmasına karar verilmesi,
 1981 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin açılması
 1981 Anadolu Üniversitesi TRT işbirliği ile okul televizyonu kullanarak eğitim

vermeye başlaması 
 1992 Milli Eğitim Bakanlı bünyesinde Açıköğretim Lisesinin açılması
 ODTÜ' de İnternet ile Eğitim kullanılarak IDEA Paketi uygulaması başlatılması.

4. UYGULAMA
4.1. Araştırmanın Amacı 
Çalışmada, Muhasebe ve Pazarlama Önlisans öğrencilerinde Uzaktan Eğitimin İmajı ve 

Algısının ne seviyede olduğunun öğrenilmesi amaçlanmıştır. 
4.2. Araştırmanın Yöntemi 
Araştırmada anket tekniği kullanılmıştır. Uzaktan Eğitimin İmajı ve Algısının 

ölçülmesine yönelik olarak araştırmaya konu edilen öğrencilere ankette 18 adet soru sorulmuş ve 
sonunda sorulan sorulara cevaplanması istenen seçenekler olarak; Kesinlikle Katılmıyorum, 
Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum ve Kesinlikle Katılıyorum; belirlenmiştir. 

Kesinlikle Katılmıyorum: 1 puan  
Katılmıyorum: 2 puan 
Kararsızım: 3 puan 
Katılıyorum: 4 puan 
Kesinlikle Katılıyorum:5 puan olacak şekilde toplam 18 anket sorusu değerlendirmeye 

alınmıştır. Bu anketlerin tamamı öğrenciler arasından tesadüfî örnekleme metodu ile seçilenler 
üzerinde yapılmıştır. Deneklere ayrıca yaş, cinsiyet, sınıf, bölüm ve uzaktan eğitimle ilgili 
herhangi bir sertifika, uzmanlık belgesi veya diplomaları olup olmadığı sorularak öğrenilmiştir. 
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Veriler SPSS paket programında değerlendirmeye alınmış ve ulaşılan sonuçlar araştırma 

bulgularında gösterilmiştir. 
4.3. Araştırmanın Bulguları 

4.3.1. Öğrencilerin Dağılımları 
Ankete katılan öğrencilerin, yaş, cinsiyet, sınıf, bölüm ve uzaktan eğitimle ilgili herhangi 

bir sertifika, uzmanlık belgesi veya diplomaları olup olmadığına dair genel değerlendirmesini 
içeren sorulardan oluşan anket uygulamasında elde edilen sonuçlar SPSS programında frekans 
tabloları oluşturularak analiz edilmiş Tablo 1,2,3,4 ve 5’de verilmiştir.  

 
Tablo 1: Ankete Katılanların Cinsiyet Dağılımı 

Cinsiyet 

 Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Kümülâtif 
Yüzde 

Geçerli 

Kadın 24 42,1 42,1 42,1 

Erkek 33 57,9 57,9 100,0 

Toplam 57 100,0 100,0  

 

Tablo 2: Ankete Katılanların Yaş Dağılımı 

Yaş 

 Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Kümülâtif 
Yüzde 

Geçerli 

17–19 yaş 38 66,7 66,7 66,7 

20–22 yaş 16 28,1 28,1 94,7 

23–25 yaş 2 3,5 3,5 98,2 

26 yaş ve üzeri 1 1,8 1,8 100,0 

Toplam 57 100,0 100,0  

 

Tablo 3: Ankete Katılanların Sınıf Dağılımı 

Sınıf 

 Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Kümülâtif 
Yüzde 

Geçerli 1. sınıf 57 100,0 100,0 100,0 
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Tablo 4: Ankete Katılanların Bölüm Dağılımı 

Bölüm 

Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Kümülâtif 
Yüzde 

Geçerli 

Pazarlama 23 40,4 40,4 40,4 

Muhasebe 34 59,6 59,6 100,0 

Toplam 57 100,0 100,0 

Tablo 5: Ankete Katılanların Sertifika Sahibi Olup Olmama Durumları 

Sertifika 

Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Kümülâtif 
Yüzde 

Geçerli 

Evet var 1 1,8 1,8 1,8 

Hayır yok 56 98,2 98,2 100,0 

Toplam 57 100,0 100,0 

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde ankete katılan öğrencilerin; % 42.1’inin kadın,% 57.9 
‘unun erkek olduğu, % 66.7 ‘sinin 17–19 yaş aralığında, % 28.1’inin 20–22 yaş aralığında, 
%3.5’inin 23–25 yaş aralığında ve kalan %1.8’in 26 yaş ve üzeri olduğu, ankete katılanların 
tamamının 1.sınıf öğrencisi olup %40.4’ünün Pazarlama,%59.6’sının ise Muhasebe bölümlerinde 
okuduğu ve bu öğrencilerin sadece %1.8 ‘inde uzaktan eğitimle ilgili herhangi bir sertifika, 
uzmanlık belgesi veya diplomaları olduğu anlaşılmaktadır. 

4.3.2. Öğrencilerin Uzaktan Eğitimin İmajı ve Algısına Yönelik Dağılımları 

Parametre sonuçları değerlendirilirken SPSS programında Bağımsız örneklem t-testi 
yapılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo-6 ‘da gösterilmiştir. 

Bağımsız örneklem t-testinde iki ayrı grubun ortalamaları karşılaştırılır. Ankette sorulan 
18 soru cinsiyet, bölüm ve sertifika olarak grup grup değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Öğrencilere sorulan sorular için Kadın ve erkek öğrenciler, muhasebe ya da pazarlama 
bölümünde okumaları ve sertifikalarının olup olmama durumları arasında anlamlı bir fark var olup 
olmadığı incelenmiştir. SPSS programında Bağımsız örneklem t-testi yapıldığında ulaşılan bilgiler 
incelenmiştir. Sonuçların anlamlı mı yoksa anlamsız mı olduğunu belirleyebilmek için Bağımsız 
örneklem t-testi tablosunu incelenmiştir. Bu tabloda (Anlamlılık) sütunundaki değerlere 
bakıldığında bu değerlerin 0,05’den küçük olduğu durumda, gruplar arasındaki ilişkinin p < 0,05 
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu söylenebilmektedir. Aksi durumda anlamsız 
olmuştur. Tablo 6, SPSS programı ile oluşturulmuş ve birleştirilerek sadeleştirilmiştir. 
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Tablo 6: Anket Sorularının Spss’de Çıkan Anlamlılık Düzeyi 

ANKET SORULARI 

KADIN 
ERKEK 

PAZARLAMA 
MUHASEBE SERTİFİKA 

Sig.(2- tailed) 
ANLAMLILIK 

Uzaktan eğitim her yas grubundaki insan için uygundur. 
0,512 0,025 0,116 

0,518 0,026 . 

Uzaktan eğitimin tercih edilmesinin sebebi zaman ve mekân bakımından esnek 
olmasıdır. 

0,116 0,381 0,283 
0,118 0,378 . 

Pazarlama eğitiminde uzaktan eğitim tercih edilmeli midir? 0,072 0,116 0,112 
0,077 0,106 . 

Pazarlama On lisans eğitimi devamında Uzaktan eğitimle Lisans ve yüksek 
lisans eğitim programı verilmesi uygundur 

0,639 0,989 0,799 

0,653 0,989 . 

Pazarlama uzaktan eğitimde teknolojik görsel araçlar ve yöntemler kullanacağı 
için yüz yüze eğitime göre daha başarılıdır. 

0,452 0,677 0,721 

0,45 0,684 . 

Uzaktan eğitimde eğitimin kalitesi artmaktadır. 0,08 0,584 0,521 
0,079 0,595 . 

Uzaktan eğitimde öğrenme açısından öğrencilerin kültürel çeşitliliği daha 
fazladır. 

0,359 0,441 0,133 
0,362 0,446 . 

Uzaktan eğitimde pazarlama deneyimine sahip eğiticiler öğrenim başarısında 
etkin rol oynar. 

0,357 0,655 0,359 
0,396 0,678 . 

Uzaktan eğitimde yüz yüze yapılan eğitimin başarısı sağlanmaktadır. 0,314 0,806 0,036 
0,313 0,802 . 

Uzaktan eğitim zaman ve mekân yönüyle esnek olduğu için bir iste çalışanlar 
bakımından daha uygundur 

0,341 0,179 0,265 
0,354 0,189 . 

Uzaktan eğitim ikinci bir diploma bakımından daha uygundur. 0,103 0,265 0,682 
0,1 0,232 . 

Uzaktan eğitimde özellikle muhasebe, matematik ve istatistik gibi derslerin 
anlaşılması yüz yüze eğitime göre daha zordur. 

0,776 0,907 0,528 
0,766 0,903 . 

Uzaktan eğitimde elektronik materyale ulaşabilmek öğrenci basarisi bakımından 
önemlidir. 

0,328 0,424 0,415 

0,329 0,433 . 

Uzaktan eğitimde yüz yüze eğitimde olduğu gibi sınıf içi tartışma olmaması 
dezavantajdır. 

0,34 0,249 0,476 

0,33 0,229 . 

Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitim arasında kapsam yönüyle anlamlı bir fark 
bulunmamaktadır. 

0,693 0,001 0,872 
0,694 0,002 . 

Uzaktan eğitim yüz yüze eğitim arasında kalite yönüyle bir fark yoktur. 
0,726 0,001 0,001 

0,727 0,000 . 

Uzaktan eğitimde e-kitap, sunu, video ve telekonferans yöntemlerinin 
kullanılması hazırlanması eğitim kalitesi ve başarısı doğrudan etkilemektedir. 

0,569 0,436 0,597 
0,578 0,469 . 

Uzaktan eğitim yüz yüze eğitime göre zaman ve maliyet açısından daha 
uygundur. 

0,387 0,461 0,774 

0,395 0,465 . 
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Tablo 7: Anket sorularının SPSS’de çıkan bağımsız ortalama durumları 

ANKET SORULARI Cinsiyet N Ortalama Bölüm N Ortala
ma 

Sertifi
ka N Ortala

ma 

Uzaktan eğitim her yas grubundaki insan için 
uygundur. 

Kadın 24 2,63 Pazarlama 23 2,26 Evet 1 5,00 
Erkek 33 2,88 Muhasebe 34 3,12 Hayır 56 2,73 

Uzaktan eğitimin tercih edilmesinin sebebi 
zaman ve mekân bakımından esnek 

olmasıdır. 

Kadın 24 3,92 Pazarlama 23 3,78 Evet 1 5,00 

Erkek 33 3,36 Muhasebe 34 3,47 Hayır 56 3,57 

Pazarlama eğitiminde uzaktan eğitim tercih 
edilmeli midir? 

Kadın 24 3,21 Pazarlama 23 3,17 Evet 1 5,00 

Erkek 33 2,55 Muhasebe 34 2,59 Hayır 56 2,79 
Pazarlama On lisans eğitimi devamında 

Uzaktan eğitimle Lisans ve yüksek lisans 
eğitim programı verilmesi uygundur 

Kadın 24 3,25 Pazarlama 23 3,35 Evet 1 3,00 

Erkek 33 3,42 Muhasebe 34 3,35 Hayır 56 3,36 

Pazarlama uzaktan eğitimde teknolojik görsel 
araçlar ve yöntemler kullanacağı için yüz 

yüze eğitime göre daha başarılıdır. 

Kadın 24 2,58 Pazarlama 23 2,52 Evet 1 2,00 

Erkek 33 2,33 Muhasebe 34 2,38 Hayır 56 2,45 

Uzaktan eğitimde eğitimin kalitesi 
artmaktadır. 

Kadın 24 2,38 Pazarlama 23 2,74 Evet 1 2,00 
Erkek 33 2,85 Muhasebe 34 2,59 Hayır 56 2,66 

Uzaktan eğitimde öğrenme açısından 
öğrencilerin kültürel çeşitliliği daha fazladır. 

Kadın 24 2,54 Pazarlama 23 2,52 Evet 1 4,00 

Erkek 33 2,27 Muhasebe 34 2,29 Hayır 56 2,36 

Uzaktan eğitimde pazarlama deneyimine 
sahip eğiticiler öğrenim başarısında etkin rol 

oynar. 

Kadın 24 3,08 Pazarlama 23 2,83 Evet 1 4,00 

Erkek 33 2,79 Muhasebe 34 2,97 Hayır 56 2,89 

Uzaktan eğitimde yüz yüze yapılan eğitimin 
başarısı sağlanmaktadır. 

Kadın 24 2,38 Pazarlama 23 2,61 Evet 1 5,00 

Erkek 33 2,7 Muhasebe 34 2,53 Hayır 56 2,52 

Uzaktan eğitim zaman ve mekân yönüyle 
esnek olduğu için bir iste çalışanlar 

bakımından daha uygundur 

Kadın 24 3,71 Pazarlama 23 3,22 Evet 1 5,00 

Erkek 33 3,36 Muhasebe 34 3,71 Hayır 56 3,48 

Uzaktan eğitim ikinci bir diploma 
bakımından daha uygundur. 

Kadın 24 3,79 Pazarlama 23 3,70 Evet 1 4,00 
Erkek 33 3,21 Muhasebe 34 3,29 Hayır 56 3,45 

Uzaktan eğitimde özellikle muhasebe, 
matematik ve istatistik gibi derslerin 

anlaşılması yüz yüze eğitime göre daha 
zordur. 

Kadın 24 3,25 Pazarlama 23 3,22 Evet 1 4,00 

Erkek 33 3,15 Muhasebe 34 3,18 Hayır 56 3,18 

Uzaktan eğitimde elektronik materyale 
ulaşabilmek öğrenci basarısı bakımından 

önemlidir. 

Kadın 24 3,17 Pazarlama 23 2,83 Evet 1 2,00 

Erkek 33 2,85 Muhasebe 34 3,09 Hayır 56 3,00 

Uzaktan eğitimde yüz yüze eğitimde olduğu 
gibi sınıf içi tartışma olmaması dezavantajdır. 

Kadın 24 2,83 Pazarlama 23 2,78 Evet 1 4,00 

Erkek 33 3,18 Muhasebe 34 3,21 Hayır 56 3,02 

Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitim arasında 
kapsam yönüyle anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır. 

Kadın 24 2,71 Pazarlama 23 2,13 Evet 1 3,00 

Erkek 33 2,85 Muhasebe 34 3,24 Hayır 56 2,79 

Uzaktan eğitim yüz yüze eğitim arasında 
kalite yönüyle bir fark yoktur. 

Kadın 24 2 Pazarlama 23 1,57 Evet 1 5,00 
Erkek 33 2,09 Muhasebe 34 2,38 Hayır 56 2,00 

Uzaktan eğitimde e-kitap, sunu, video ve 
telekonferans yöntemlerinin kullanılması 
hazırlanması eğitim kalitesi ve başarısı 

doğrudan etkilemektedir. 

Kadın 24 3,42 Pazarlama 23 3,13 Evet 1 4,00 

Erkek 33 3,21 Muhasebe 34 3,41 Hayır 56 3,29 

Uzaktan eğitim yüz yüze eğitime göre zaman 
ve maliyet açısından daha uygundur. 

Kadın 24 3,46 Pazarlama 23 3,48 Evet 1 4,00 
Erkek 33 3,76 Muhasebe 34 3,74 Hayır 56 3,63 

Anlamlılık düzeylerine bakıldığında p < 0,05 yani istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
durumları Tablo 6’da sarı renkte işaretlenerek gösterilmiştir. 

“Uzaktan eğitim her yaş grubundaki insan için uygundur” sorusunda anlamlılık düzeyi 
0,025 < 0,05 ve 0,026 < 0,05’dir.Yani verilen cevaplar istatistiksel olarak uygundur. Bu durumda 
Tablo 7’de Ortalamalara bakıldığında Pazarlama Öğrencilerinin bu soruya “Katılmadığı” 
Muhasebe öğrencilerinin ise “Kararsız” oldukları görülmektedir. 

“Uzaktan eğitimde yüz yüze yapılan eğitimin başarısı sağlanmaktadır” sorusunda 
anlamlılık düzeyi 0,036 < 0,05’dir. Yani verilen cevaplar istatistiksel olarak uygundur. Bu 
durumda Tablo 7’de Ortalamalara bakıldığında uzaktan eğitimle ilgili herhangi bir sertifika, 
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uzmanlık belgesi veya diplomaları olan öğrencilerin bu soruya “Kesinlikle Katılıyorum” cevabını 
verdikleri görülmektedir. 

“Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitim arasında kapsam yönüyle anlamlı bir fark 
bulunmamaktadır” sorusunda anlamlılık düzeyi 0,001 < 0,05 ve 0,002 < 0,05’dir. Yani verilen 
cevaplar istatistiksel olarak uygundur. Bu durumda Tablo 7’de Ortalamalara bakıldığında 
Pazarlama Öğrencilerinin bu soruya “Katılmadığı” Muhasebe öğrencilerinin ise “Kararsız” 
oldukları görülmektedir. 

“Uzaktan eğitim yüz yüze eğitim arasında kalite yönüyle bir fark yoktur” sorusunda 
anlamlılık düzeyi 0,001 < 0,05 ve 0,000 < 0,05’dir. Yani verilen cevaplar istatistiksel olarak 
uygundur. Bu durumda Tablo 7’de Ortalamalara bakıldığında Pazarlama ve Muhasebe 
Öğrencilerinin bu soruya “Katılmadığı” görülmektedir. 

“Uzaktan eğitim yüz yüze eğitim arasında kalite yönüyle bir fark yoktur” sorusunda 
anlamlılık düzeyi 0,001 < 0,05’dir. Yani verilen cevaplar istatistiksel olarak uygundur. Bu 
durumda Tablo 7’de Ortalamalara bakıldığında uzaktan eğitimle ilgili herhangi bir sertifika, 
uzmanlık belgesi veya diplomaları olan öğrencilerin bu soruya “Kesinlikle Katılıyorum” cevabını 
verdikleri görülmektedir. 

Geriye kalan tüm sorularda verilen cevapların P > 0.05 olduğundan istatistiksel olarak 
anlamsız olduğu görülmüş ve değerlendirmeye alınmamıştır. 

 
5. SONUÇ  
Yapılan çalışma sonucunda uzaktan eğitim konusunda öğrencilere sorulan soruların SPSS 

programında bağımsız örneklem t testi yapılmıştır. Buna göre anlam düzeylerinin gruplarına göre 
farklılık gösterdiği, -kadın ve erkek olarak hiçbir sorunun istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, -
“Uzaktan eğitim her yaş grubundaki insan için uygun olduğuna” Muhasebe öğrencilerinin kararsız 
kalırken Pazarlama öğrencilerinin katıldığı, -“Uzaktan eğitimde yüz yüze yapılan eğitimin başarısı 
sağlanmakta olduğuna” uzaktan eğitimle ilgili herhangi bir sertifika, uzmanlık belgesi veya 
diplomaları olan öğrencilerin kesinlikle katıldığı, -“Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitim arasında 
kapsam yönüyle anlamlı bir fark bulunmadığına” Pazarlama Öğrencilerinin katılmadığını ve 
Muhasebe öğrencilerinin ise kararsız oldukları, -“Uzaktan eğitim yüz yüze eğitim arasında kalite 
yönüyle bir fark olmadığına” Pazarlama ve Muhasebe Öğrencilerinin katılmadığını ve aynı soruya 
uzaktan eğitimle ilgili herhangi bir sertifika, uzmanlık belgesi veya diplomaları olan öğrencilerin 
kesinlikle katıldığı görülmektedir. 

Yapılan çalışmanın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, Mühendislik Fakültesi 
öğrencileri gibi farklı öğrenci gruplarında da yapılarak geliştirilebileceği ve bu alandaki diğer 
yapılacak çalışmalar için yol gösterici ve ilgi uyandırıcı bir rehber olduğu düşünülmektedir.  
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