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Öz 

Bu araştırmada açık öğretim turizm öğrencilerinin öğrenme stillerinin ve açık öğretimde sunulan 
e-öğrenme araçlarının ne kadar etkin kullanıldığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırma 
yaklaşımıyla gerçekleştirilen çalışmada anket tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel 
istatistikler, faktör analizi ve önem-performans (önem-tatmin) analizinden yararlanılmıştır.  
Araştırma sonuçlarına göre açık öğretim turizm öğrencilerinin ‘okuma-yazma’, ‘görsel’, 
‘kinestetik’ ve ‘işitsel’ öğrenme stillerine birbirine yakın düzeyde önem atfettikleri tespit 
edilmiştir. Araştırma sonuçları, açık ve uzaktan eğitim veren turizm programlarında özellikle 
‘görsel’ ve ‘işitsel’ öğrenme araçlarına dikkat edilmesi hususunda önemli bulgular sunmaktadır. 
Açık ve uzaktan eğitim kurumlarında geliştirilen öğrenme yönetim sistemlerinde; öğrenenlerin 
kendi aralarında ve öğretim elemanlarıyla etkileşime geçebilmesi, öğrencilerin sorularına cevap 
verilebilmesi, çoklu ortam desteğiyle birlikte daha etkili bir hizmet sunulabilmesi ve etkileşimli 
öğrenme içeriklerinin tasarlanması konularını dikkate almaları önerilmektedir.  
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Abstract 

In this study, it is aimed to determine the learning styles of open education tourism students and 
how effectively e-learning tools are used by the students. The research was designed 
quantitatively, and online-survey technique was utilized. Descriptive statistics, factor analysis 
and importance-performance (importance-satisfaction) analysis were used to analyze the data. 
The findings of the research determined that open education tourism students attach similar level 
of importance to "literacy", "visual", "kinesthetic" and "auditory" learning styles. The results of 
the research present important findings about paying attention to the "visual" and "auditory" 
learning tools of tourism programs that provide open and distance education. For learning 
management systems developed in open and distance education institutions; it is recommended 
to create a e-learning environment that allows students to interact among themselves and with 
instructors, to answer students' questions, to provide a more effective service with multimedia 
support, and to design interactive learning contents. 
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