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Abstract

Bu çal›ﬂman›n amac›, üniversite ö¤rencilerinin Covid-19 salg›n› dönemindeki uzaktan e¤itim deneyimlerine iliﬂkin de¤erlendirmelerini ortaya ç›karmakt›r. Tarama çal›ﬂmas› deseninde tasarlanan bu çal›ﬂma kapsam›nda çevrimiçi
örnekleme tekni¤i kullan›larak 26 Nisan 2020 – 6 May›s 2020 tarihleri aras›nda Türkiye’nin her co¤rafi bölgesindeki farkl› üniversitelerden 3861 üniversite ö¤rencisinden çevrimiçi ortamda veri toplanm›ﬂt›r. Çal›ﬂma kapsam›nda,
ö¤rencilerin uzaktan e¤itim ile ilgili görüﬂleri betimsel analizlerle sunulmuﬂtur. Sonras›nda, uzaktan e¤itime odaklanma zorlu¤unda etkili olan de¤iﬂkenlerin ki-kare testlerini içeren çapraz tablolar ile birlikte uzaktan e¤itimin verimlili¤ini de¤erlendirmede etkili olan faktörlere iliﬂkin regresyon analizi sunulmuﬂtur. Ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤unun uzaktan e¤itime odaklanma
zorlu¤u yaﬂad›klar› ve bunun cinsiyet, evde egzersiz yapma s›kl›¤› ve üniversite türü ile iliﬂkili oldu¤u bulunmuﬂtur. Ö¤rencilerin, uzaktan e¤itimin verimlili¤ini de¤erlendirmede etkili olan faktörler aras›nda yaﬂ, ailenin sosyo-ekonomik durumu, üniversite türü, aileyle birlikte yaﬂam, odaklanma sorunu, fiziksel aktivite s›kl›¤› ve Covid-19’un negatif psikolojik etkileri yer alm›ﬂt›r.

The aim of this study is to reveal university students’ views of distance
education delivered during the Covid-19 pandemic. This quantitative
study designed as an online survey research collected data from 3861 university students from different universities in each geographical region of
Turkey between April 26, 2020 and May 6, 2020. Student views of distance education are presented with descriptive analyses. Next, cross tables
containing chi-square tests of the variables that affect the difficulty of
focusing on distance education along with the regression analysis of the
factors influencing the evaluation of the effectiveness of distance education are presented. It was found that the majority of the students have difficulty focusing on distance education, which is related to gender, frequency of physical activity at home, university type, and their majors.
The factors that affect students’ perceptions of the effectiveness of distance education include age, socio-economic status of their family, staying with the family during the pandemic, difficulties in focusing, frequency of physical activity, and negative psychological effects of Covid-19.
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Ç

in’in Hubei Eyaleti Wuhan ﬂehrinde tespit edilen ve
sebebi bilinmeyen pnömoni (zatürre) vakalar›yla ilgili Dünya Sa¤l›k Örgütü 31 Aral›k 2019 tarihinde bilgilendirilmiﬂtir (Sohrabi vd., 2020). Sonras›nda yeni tip koronavirüsün yaratt›¤› ve Covid-19 olarak adland›r›lan salg›n, çok k›sa sürede tüm dünyay› etkisi alt›na alm›ﬂt›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) taraf›ndan 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak tan›mlanan Covid-19 salg›n›, Aral›k 2020 ortas› itibariyle
dünya genelinde 72 milyonun üzerinde insana bulaﬂm›ﬂ ve yaklaﬂ›k 1 milyon 600 bin insan›n hayat›n› kaybetmesine yol açm›ﬂt›r (Worldometers, 2020).
Milyonlarca insan› etkisi alt›na alan ve ciddi sa¤l›k sorunlar›n› beraberinde getiren salg›n, ayn› zamanda, e¤itim ala-
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n›nda da önemli de¤iﬂimleri beraberinde getirmiﬂtir. Dünya
genelinde 165 ülkede 1.5 milyara yak›n ö¤renci, yaklaﬂ›k 63
milyon ö¤retmen yüz yüze e¤itimlere ara vererek salg›ndan
ciddi ölçüde etkilenmiﬂtir (UNESCO, 2020). Ülkemizde de
tüm e¤itim kurumlar›nda, gerekli tedbirler çerçevesinde yüz
yüze e¤itime 16 Mart 2020 tarihi itibariyle 3 hafta süreyle ara
verilmiﬂtir (YÖK, 2020a). Akabinde 23 Mart Pazartesi uzaktan e¤itim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerde dijital imkânlar ile uzaktan ö¤retim süreci baﬂlam›ﬂt›r (YÖK,
2020b). 23 Mart 2020 tarihinde ayn› zamanda “YÖK Dersleri Projesi” kapsam›ndaki haz›rl›klar tamamlanarak üniversiteler taraf›ndan üretilen dijital ders içerikleri YÖK Dersleri
Platformu (Yüksekö¤retim Kurumlar› Dersleri) ad› verilen
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web ara yüzünde[1] üniversite ö¤rencilerinin aç›k eriﬂimine sunulmuﬂtur (YÖK, 2020c). Bu dönemde yüksekö¤retimdeki
geliﬂmeler son derece h›zl› bir biçimde ilerlemiﬂtir. Uzaktan
e¤itime baﬂlan›lan tarih olan 23 Mart 2020’den 3 gün sonra
YÖK taraf›ndan 2019–2020 e¤itim ve ö¤retim y›l› bahar döneminde derslerin art›k yüz yüze yap›lmayaca¤› ve dönemin
uzaktan e¤itimle tamamlanaca¤› bilgisi paylaﬂ›lm›ﬂt›r (YÖK,
2020d). 1 Nisan 2020 tarihinde YÖK taraf›ndan al›nan yeni
kararla, Covid-19 salg›n› sebebiyle tüm e¤itim seviyelerinde
ö¤renim gören ö¤rencilerin, talep etmeleri halinde 2019–
2020 e¤itim ö¤retim y›l› bahar döneminde kay›tlar›n› dondurabilmesine imkân tan›nm›ﬂt›r (YÖK, 2020e).
Covid-19 salg›n› ile beraber, dünya genelindeki dijital dönüﬂüm daha yayg›n olarak e¤itim kurumu içerisinde yerini alm›ﬂ, e¤itime iliﬂkin geleneksel olarak yürütülen yüz yüze dersler, bu süreçte yerini uzaktan e¤itime b›rakm›ﬂt›r. Bu denli büyük ölçekli bir de¤iﬂim, daha önce e¤itim sistemimiz içerisinde
deneyimledi¤imiz bir husus de¤ildir. Bu de¤iﬂimle beraber üniversite ö¤rencilerinin uzaktan e¤itime yaklaﬂ›mlar›n› sistematik
olarak inceleyecek akademik çal›ﬂmalara ihtiyaç bulunmaktad›r.
Buradan hareketle, üniversite ö¤rencilerinin bu süreci nas›l deneyimledikleri önemli bir araﬂt›rma konusu olarak karﬂ›m›za
ç›km›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂma kapsam›nda, “Türkiye’de üniversite ö¤rencilerinin Covid-19 salg›n› döneminde uygulanan uzaktan e¤itim deneyimlerine iliﬂkin alg›lar› ve bu alg›lar›n› etkileyen faktörler/
de¤iﬂkenler nelerdir?” araﬂt›rma sorusuna cevap aranm›ﬂt›r.
Üniversite ö¤rencileri aç›s›ndan, özellikle YÖK baﬂta olmak
üzere ilgili kurum ve kuruluﬂlar›m›z bu konuda öncü olduklar›
ve aktif rol oynad›klar› düﬂünüldü¤ünde, üniversite ö¤rencilerinin bu sürecin yönetimine iliﬂkin alg›lar› da önem taﬂ›maktad›r.
Çal›ﬂmada öncelikle, Türkiye’de uzaktan e¤itim ve ö¤renci
deneyimlerine iliﬂkin genel literatüre yer verilmiﬂtir. Devam›nda, Covid-19 özelinde uzaktan e¤itim konusundaki çal›ﬂmalar
sunulmuﬂtur. Çal›ﬂman›n bulgular k›sm›nda ilk olarak arka plan
bilgisi niteli¤inde, çal›ﬂmaya kat›lm›ﬂ üniversite ö¤rencilerinin
salg›na iliﬂkin yaklaﬂ›mlar› sunulmuﬂ, sonras›nda ise salg›n dönemindeki uzaktan e¤itim de¤erlendirmelerine yer verilmiﬂtir.

Covid 19 Salg›n› ve Uzaktan E¤itim
Uzaktan e¤itim genel olarak de¤erlendirildi¤inde Covid-19
öncesinde de özellikle Endüstri 4.0 devrimi beraberinde daha
geniﬂ kesimlere ulaﬂm›ﬂt›r. Bu durum, Türkiye aç›s›ndan ele
al›nd›¤›nda, mezun say›lar›n›n artmas› üzerinden, e¤itimde bir
ölçüde f›rsat eﬂitli¤ini sa¤lay›c› bir unsur olarak da de¤erlendi[1] Bkz. https://yokdersleri.yok.gov.tr
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rilmektedir (Kandemir, 2014). Ancak her bireyin ayn› teknolojik imkânlara sahip olmad›¤› ve dijital uçurumun özellikle bölgesel ve sosyo-ekonomik durum üzerinden önemli boyutlara
varabilece¤i düﬂünülerek bu noktada temkinli yaklaﬂmak yararl› olacakt›r. Nitekim her ö¤rencinin kiﬂisel bir bilgisayara veya
uzaktan e¤itim için yeterli di¤er imkânlara sahip olamayabilece¤i ve bu nedenle de uzaktan e¤itim alg›lar›n›n farkl›laﬂabilece¤i
göz önünde bulundurulmal›d›r. Bu aç›dan, ö¤rencilerin uzaktan
e¤itim alg›lar›n› etkileyen faktörlerin baﬂ›nda kiﬂisel bir bilgisayara sahip olma ve bilgisayar kullanma s›kl›¤› gelmektedir (K›rali ve Alc›, 2016).
Uzaktan e¤itimi yüz yüze e¤itimden ay›ran en önemli
özelliklerin baﬂ›nda ö¤rencilerin mekân ve zaman ba¤›ms›zl›klar› olmakla beraber, bunlar ayn› zamanda bir sorun kayna¤› da olabilmektedir (Bilgiç ve Tüzün, 2015). Yüz yüze e¤itimdeki iletiﬂimin bir benzeri uzaktan e¤itim ortam›nda sa¤lanamad›¤› durumda ö¤rencilerin beklentileri karﬂ›lanamamakta ve ö¤renciler kendilerini uzaktan e¤itim ortam›n›n d›ﬂ›nda bularak yaln›zlaﬂabilmektedirler (Bilgiç ve Tüzün,
2015). Ö¤renciler uzaktan e¤itim sürecinde derslerini nas›l
ö¤reneceklerini ve çal›ﬂacaklar›n› bilmediklerini, dersin okutman›/ dersi veren ö¤retim üyesi ve ö¤renci aras›ndaki iletiﬂimin ve etkileﬂimin yeterince sa¤lanamad›¤›n› ve uzaktan konu ö¤renirken büyük zorluk çektiklerini belirtmiﬂlerdir (Gök,
2015). Ayr›ca ö¤rencilerin uzaktan e¤itim derslerine motivasyonlar› da yeterince yüksek olmamaktad›r. Uzaktan e¤itimde
ö¤renme memnuniyeti ö¤rencilerin, dersi veren ö¤retim üyesi ve dersi alan di¤er ö¤rencilerle etkileﬂim içerisinde olarak
sosyal varl›klar›n›n güçlenmesiyle, yani sosyal ve duygusal
yönleri olan “gerçek” insanlar olarak alg›lanmalar›yla iliﬂkilidir (Horzum, 2015). Etkileﬂimin ö¤rencilerin memnuniyetini
önemli ölçüde etkiledi¤i ortaya koyulmuﬂtur (Eom ve Wen,
2006). Çevrimiçi derslerin etkileﬂimli ve ö¤renci merkezli olmas› gerekti¤i ve ö¤rencilerin bu uzaktan dersler üzerinde
çok daha fazla kontrole ve ba¤›ms›zl›¤a sahip oldu¤unu anlamalar›n›n önemi vurgulanm›ﬂt›r (Berry, 2018). Ö¤rencilerin
uzaktan e¤itim memnuniyetlerini ve beraberinde baﬂar›lar›n›
belirleyen temel faktörler aras›nda ö¤rencilerin bilgisayar/teknoloji kullan›m›na iliﬂkin bilgi birikimleri, uzaktan
e¤itimin faydas›na ve esnekli¤ine yönelik ö¤renci alg›lar› gelmektedir (Sahin ve Shelley, 2008). Dersi veren ö¤retim üyesinin yönteminin uzaktan e¤itimin baﬂar›s›nda önemli bir belirleyici oldu¤u bulunmuﬂtur. ‹nternet ba¤lant›s›n›n kesilmesi ise ö¤rencilerin uzaktan e¤itim sürecinde karﬂ›laﬂt›klar› en
önemli sorun olarak tespit edilmiﬂtir (Özyürek, Bedge, Yavuz
ve Özkan, 2016).

Üniversite Ö¤rencilerinin Covid-19 Salg›n› Dönemindeki Uzaktan E¤itim Deneyimine Yönelik Alg›lar›

Daha önce de de¤inildi¤i üzere, gerek dünya üniversitelerinde gerek Türkiye’deki üniversitelerde Covid-19 salg›n› nedeniyle yüz yüze e¤itimlere çok büyük oranda ara verilmiﬂ ve
uzaktan e¤itimlere geçiﬂ sa¤lanm›ﬂt›r. Bu durum, ülkelerin bu
alana yat›r›m yapmalar›n› ve teﬂvikler vermelerini, ayn› zamanda ö¤renciler ve ö¤retim üyeleri için uzaktan e¤itimi ö¤renmeyi ve aktif kullanmay› da bir zorunluluk haline getirmiﬂtir (Adnan ve Adwar, 2020; Crawford vd., 2020; Toquero, 2020; Yamamoto ve Altun, 2020).
2020 y›l›nda yay›mlanan “Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) E¤itimin Önlenemeyen Yükseliﬂi” baﬂl›kl› bir çal›ﬂma kapsam›nda farkl› ülkeler üzerinden uzaktan e¤itim çal›ﬂmalar›n›n
genel bir de¤erlendirilmesi sunulmuﬂ ve uzaktan e¤itimin art›k
yüz yüze e¤itime bir alternatif veya destek olarak de¤il e¤itimin
önemli bir temel bileﬂeni olaca¤› vurgusu yap›lm›ﬂt›r (Yamamoto ve Altun, 2020). Covid-19 salg›n›n›n çok yeni bir toplumsal
gerçeklik olarak hayat›m›za girmiﬂ olmas› nedeniyle bunun genelde yüksekö¤retime, özelde üniversite ö¤rencilerinin uzaktan
e¤itim süreçlerine olan etkileri üzerine çal›ﬂmalar (Karada¤ ve
Yücel, 2020) literatürde yerini almaya baﬂlam›ﬂt›r, ancak Covid19’dan ba¤›ms›z bir ﬂekilde, ilgili literatürde üniversite ö¤rencilerinin uzaktan e¤itim deneyimlerine s›kl›kla yer verilmiﬂtir
(Bayram, Peker, Aka ve Vural, 2019; Berry, 2018; Eom ve Wen,
2006; Eygü ve Karaman, 2013; Gök, 2015; Hannay ve Newvine, 2006; Horzum, 2015; K›rali ve Alc›, 2016; Martin ve Bolliger, 2018; Özyürek vd., 2016; Sahin ve Shelley, 2008; Tricker,
Rangecroft, Long ve Gilroy, 2001).
“Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan E¤itim: Lisans Ö¤rencileri Kapsam›nda Bir
De¤erlendirme Çal›ﬂmas›” baﬂl›kl› güncel bir araﬂt›rma kapsam›nda, Covid-19 salg›n› döneminde lisans ö¤rencilerinin
uzaktan e¤itim uygulamalar›na iliﬂkin memnuniyetleri incelenmiﬂtir. 17.939 gibi oldukça yüksek say›da bir ö¤renci grubu üzerine gerçekleﬂen bu çal›ﬂma neticesinde, Covid-19 sürecindeki uzaktan e¤itim sürecinde ö¤rencilerin genel olarak
YÖK’ten memnuniyet duyduklar›, ancak üniversitelerinin/fakültelerinin yönetimlerinden ve özellikle dijital derslerin içeriklerine iliﬂkin materyallerinden memnuniyetsizlik duyduklar› bulunmuﬂtur (Karada¤ ve Yücel, 2020). Ders materyallerinin içeri¤inin kalitesinin uzaktan e¤itim için çok önemli oldu¤u (Tricker vd., 2001) düﬂünüldü¤ünde uzaktan e¤itim veren ö¤retim elemanlar›n›n bu noktaya çok daha özen göstermeleri gerekmektedir.
Covid-19 salg›n› sonras›nda da uzaktan e¤itimin, ikincil bir
alternatif ya da yüz yüze e¤itime katk› sa¤lama misyonu yerine,
yüksekö¤retimin temel bileﬂenlerinden birisi haline dönüﬂebilme ﬂans›n›n oldu¤u düﬂünülmektedir (Yamamoto ve Altun,

2020). Bu aç›dan önümüzdeki yak›n gelecek için, daha esnek ve
yenilikçi dijital e¤itim yöntemlerinin geliﬂme potansiyeli son
derece yüksek olmaktad›r (Crawford vd., 2020). Bu geliﬂmeler
ve yüksekö¤retimdeki dönüﬂüm ›ﬂ›¤›nda, Türkiye’de de uzaktan e¤itim sisteminin altyap›s›n›n güçlendirilmesi, ö¤renciler
aras›nda bu e¤itimlere eriﬂimde f›rsat eﬂitli¤inin sa¤lanmas› ve
ayn› zamanda uzaktan e¤itime uygun kaliteli müfredat geliﬂtirilmesi son derece önemli görülmektedir (Can, 2020).

Yöntem
Araﬂt›rma Modeli
Uygulamal› bir nicel araﬂt›rma olarak tasarlanan bu çal›ﬂmada çevrimiçi tarama modeli kullan›lm›ﬂt›r. Bu kapsamdaki çal›ﬂmalar bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için anket yaz›l›m programlar› (Google Form, SurveyMonkeys gibi) arac›l›¤›yla verilerin çevrimiçi toplanmas›n› amaçlayan çal›ﬂmalard›r
(Braun vd., 2020).

Evren ve Örneklem
Araﬂt›rman›n evrenini Türkiye’de lisans ve üzeri e¤itim gören üniversite ö¤rencisi olan 4 milyon 937 bin 169 kiﬂi oluﬂturmaktad›r (YÖK 2020f). Araﬂt›rman›n örneklemini, olas›l›¤a dayal› olmayan örnekleme tekni¤inden kolayda (uygun) örnekleme yöntemi kullan›larak ulaﬂ›lan 3681 lisans ve üzeri üniversite
ö¤rencisi oluﬂturmaktad›r. Kolayda örnekleme yönteminde
araﬂt›rmac›, araﬂt›rman›n amac›na uygun kiﬂilere kolayl›kla ulaﬂabilece¤i örneklemlerden seçer (Gürbüz ve ﬁahin, 2016). Bu
çal›ﬂmada da internet eriﬂimi olup, ilgili anket formuna eriﬂen
üniversite ö¤rencileri bu kapsamda ele al›nm›ﬂt›r.
Çal›ﬂmaya kat›lan 3681 üniversite ö¤rencisine iliﬂkin tan›mlay›c› bilgiler TTT Tablo 1’de sunulmuﬂtur. Buna göre, ö¤rencilerin %73.8’i kad›n, %26.2’si de erkektir. Özellikle örneklemin
olas›l›kl› örnekleme olmad›¤› ve web üzerinden anketin gerçekleﬂtirildi¤i düﬂünüldü¤ünde bu dengesiz da¤›l›m›n normal oldu¤u söylenebilir. Bu da¤›l›m üzerinden k›z ö¤rencilerin ankete gösterdikleri ilginin daha fazla oldu¤u ve daha yüksek oranda kat›l›m gösterdikleri düﬂünülebilir. Ancak yine de 1012 gibi
bir say›yla erkek ö¤rencilerin de çal›ﬂmada yer almas› bu gruba
iliﬂkin de k›ymetli veriler sunmaktad›r. Ayr›ca çal›ﬂman›n do¤rudan cinsiyet temelli farkl›l›klar› inceleyen bir araﬂt›rma olmamas› da bu anlamda bir sorun yaratmamaktad›r.
En küçük kat›l›mc› 16 yaﬂ›nda iken en büyü¤ü 58 yaﬂ›ndad›r. Ö¤rencilerin yaﬂ ortalamas› 21.95’tir. Ö¤rencilerin ço¤unlu¤unu %24.2 ile 1. s›n›f ö¤rencileri oluﬂturmaktad›r. Çal›ﬂmaya kat›lanlar›n e¤itim durumu s›ras›yla; 2. s›n›f ö¤rencileri (%22.7), 3. s›n›f ö¤rencileri (%20.4), 4. s›n›f ö¤rencileri
(%20.3), yüksek lisans ö¤rencileri (%7.4), haz›rl›k ö¤rencile-
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TTT Tablo 1. Çal›ﬂmaya kat›lan ö¤rencilerin profili.
De¤iﬂken (n=3861)

Say›

%

Cinsiyet
Kad›n
Erkek

2849
1012

73.8
26.2

E¤itim durumu
Haz›rl›k
1. S›n›f
2. S›n›f
3. S›n›f
4. S›n›f
Yüksek lisans
Doktora

128
934
877
786
783
287
66

3.3
24.2
22.7
20.4
20.3
7.4
1.7

Üniversite türü
Devlet Üniversitesi
Vak›f Üniversitesi

3365
496

87.2
12.8

Bölge
Akdeniz
Do¤u Anadolu
Ege
Güneydo¤u Anadolu
‹ç Anadolu
Karadeniz
Marmara

279
300
543
78
1384
497
780

7.2
7.8
14.1
2.0
35.8
12.9
20.2

Üniversitelerde yüz yüze e¤itime ara verildi¤i
dönem aileyle beraber yaﬂama durumu
Evet
Hay›r

3545
316

91.8
8.2

Ailenin sosyo-ekonomik durumu
Çok düﬂük
Düﬂük
Orta
Yüksek
Çok yüksek

75
550
2863
358
15

1.9
14.2
74.2
9.3
.4

Ortalama

Standart
sapma

21.95

3.535

Yaﬂ

ri (%3.3) ve doktora ö¤rencileri (%1.7) ﬂeklinde da¤›lm›ﬂt›r.
Ö¤rencilerin %87.2’si devlet üniversitelerinde, geri kalan
%12.8’i de vak›f üniversitelerinde e¤itim görmektedirler.
Türkiye genelinde bu da¤›l›m›n devlet üniversiteleri için
%92, vak›f üniversiteleri için %8 oldu¤u düﬂünüldü¤ünde
(YÖK, 2020f), çal›ﬂma grubunun bu da¤›l›ma benzer oldu¤u
görülmektedir. Çal›ﬂmaya kat›lan ö¤rencilerin üniversiteleri
Türkiye’nin 7 farkl› bölgesine yay›lm›ﬂ durumdad›r. Ö¤rencilerin üniversitelerinin ço¤unlu¤u ‹ç Anadolu (%35.8) ve Marmara (20.2) bölgelerinde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Bu da¤›l›m da Türkiye genelindeki da¤›l›ma benzer nitelik göstermektedir.
2020 y›l› itibariyle Türkiye’deki üniversite ö¤rencilerinin
%53’ü ‹ç Anadolu Bölgesi’nde, %19’u da Marmara Bölgesi’nde yer almaktad›r (YÖK, 2020f). Çal›ﬂmaya kat›lan ö¤ren-
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cilerin ayr›ca %14.1’i Ege, %12.9’u Karadeniz bölgelerinde
ö¤renim görmektedirler.
Üniversiteleri, Do¤u Anadolu, Akdeniz ve Güneydo¤u
Anadolu bölgelerinde olanlar›n oranlar› s›ras›yla %7.8, %7.2
ve %2 ﬂeklindedir. “Üniversitelerde yüz yüze e¤itime ara verildi¤i bu dönem ailenizle beraber mi yaﬂ›yorsunuz?” sorusuna
ö¤rencilerin %91.8’i evet cevab›n› vermiﬂtir. Bu zorlu dönemlerde ö¤rencilerin tamam›na yak›n›n›n evlerinde aileleriyle
birlikte yaﬂad›klar› görülmektedir. Ö¤rencilerin, ailelerinin
sosyo-ekonomik durumlar›n› de¤erlendirmeleri istenmiﬂ ve bu
de¤erlendirme neticesinde %74.2 gibi büyük bir ço¤unlu¤un
ailesinin sosyo-ekonomik durumunun orta oldu¤u görülmüﬂtür. Ailesinin sosyo-ekonomik durumunu çok düﬂük ve düﬂük
bulanlar›n oran› s›ras›yla %1.9 ve %14.2 iken; yüksek ve çok
yüksek bulanlar›n oran› s›ras›yla %9.3 ve %0.4 olarak karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r.
Çal›ﬂmaya kat›lan ö¤rencilerin e¤itim gördükleri alanlara
bak›ld›¤›nda en yo¤un kat›l›m›n (%22.6) sa¤l›k bilimlerinden,
sonras›nda da sosyal ve beﬂeri bilimlerden (%20.6) geldi¤i görülmüﬂtür. Di¤er alanlar s›ras›yla e¤itim bilimleri (%11.8), iktisadi ve idari bilimler (%11.6), mühendislik-mimarl›k (%8.5),
dini ilimler/ilahiyat (%4.6), fen bilimleri (%4.2), hukuk (%2.9),
MYO (%2.9), spor bilimleri (%1.6), ve güzel sanatlar (%0.6)
ﬂeklindedir. Ayr›ca, ö¤rencilerin %8.1’i di¤er alanlarda okuduklar›n› belirtmiﬂlerdir. Verilen cevaplara bak›ld›¤›nda bu
alanlar›n da yo¤unlukla iletiﬂim ve turizm oldu¤u görülmüﬂtür.
Herhangi bir alana y›¤›lma olmamakla beraber 12 farkl› alandan ö¤renci çal›ﬂmaya kat›lm›ﬂt›r; bu da çal›ﬂman›n veri zenginli¤i aç›s›ndan son derece önemlidir.

Veri Toplama Arac›
Bu çal›ﬂmada veri toplama arac› olarak anket kullan›lm›ﬂt›r.
Anket çal›ﬂmas›, özellikle sosyolojik çal›ﬂmalarda en çok kullan›lan veri toplama tekni¤idir (Gökçe, 2018; Gürbüz ve ﬁahin,
2016). Anketler, çok say›da insana inançlar›, alg›lar›, tutumlar›,
görüﬂleri, özellikleri ve davran›ﬂlar› hakk›nda sorular yönelterek do¤as› gere¤i istatistiki bilgi üretmektedir (Gökçe, 2018;
Gürbüz ve ﬁahin, 2016). Bu nedenle, bu çal›ﬂmada oldu¤u gibi
bizzat bildirilen inançlar, alg›lar, tutum veya davran›ﬂlar hakk›nda bilgi edinmek istendi¤inde anketler son derece uygun bir
veri toplama arac›d›r (Gökçe, 2018; Gürbüz ve ﬁahin, 2016).
Haz›rlanan soru formu internet üzerinden e-posta, Facebook
ve Twitter arac›l›¤›yla paylaﬂ›lm›ﬂt›r. Türkiye’nin farkl› illerindeki üniversitelerdeki 1000’in üzerindeki akademisyene e-posta gönderilerek çal›ﬂman›n daha fazla ö¤renciye ulaﬂmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Çal›ﬂma 26 Nisan 2020 – 6 May›s 2020 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilmiﬂ ve sonunda 3681 üniversite ö¤rencisinden veri elde edilmiﬂtir. Rastlant›sal örnekleme tekni¤i kullan›-
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lan bir çal›ﬂmada bu say›n›n %99 güven düzeyi ve %2 hata pay›na denk geldi¤i düﬂünüldü¤ünde, bu çal›ﬂma için oldukça
yüksek bir say›ya ulaﬂ›ld›¤› söylenebilir. Her ne kadar evrene
iliﬂkin genellemeler yap›lamayacak olsa da, bu denli yüksek bir
örneklem üzerinden önemli birtak›m bilgilerin elde edilece¤i
de aç›kt›r.
Çal›ﬂma kapsam›nda, “Covid-19’un Negatif Psikolojik Etkileri Ölçe¤i” haz›rlanm›ﬂt›r. Bu ölçek, aﬂa¤›daki 7 maddeden
oluﬂmaktad›r:
Derslerime odaklanmakta zorluk çekiyorum.
Salg›n sonras› psikolojim olumsuz yönde etkilendi.
Daha çabuk sinirlenen bir kiﬂiye dönüﬂtüm.
Uyku düzenim bozuldu.
Ölüm korkum artt›.
Aile içi iliﬂkilerim zay›flad›.
Yak›nlar›m› kaybetmekten korkuyorum.
Ölçekteki her bir ifadeye iliﬂkin ö¤renciler 5’li Likert ölçe¤inde “Kesinlikle kat›lm›yorum= 1, Kat›lm›yorum= 2, Ne kat›l›yorum ne kat›lm›yorum= 3, Kat›l›yorum= 4 ve Kesinlikle kat›l›yorum= 5” üzerinden 7 ila 35 aras›nda bir puan alm›ﬂlard›r.
Cronbach alfa katsay›s›n›n 0.802 oldu¤u düﬂünüldü¤ünde ölçe¤in güvenilir oldu¤u söylenebilir. Araﬂt›rma bilimsel etik kurallar çerçevesinde yürütülmüﬂ ve 6698 say›l› Kiﬂisel Verilerin Korunmas› Kanunu kapsam›nda araﬂt›rmaya kat›lanlar›n e-posta
adresleri de dahil olmak üzere kiﬂisel kimlikleri hakk›nda hiçbir
bilgi toplanmam›ﬂt›r.

Veri Analizi
Çal›ﬂma sonucunda elde edilen veriler, SPSS.25 program›
arac›l›¤› ile analiz edilmiﬂtir. Çal›ﬂma kapsam›nda ö¤rencilere
sorulan 2 aç›k uçlu sorunun de¤erlendirilmesinde NVivo program›ndan faydalan›lm›ﬂt›r. Tüm analizler bulgular k›sm›nda sunulmuﬂtur.

Bulgular
Çal›ﬂmaya kat›lan ö¤rencilerin Covid-19 ile ilgili yaklaﬂ›mlar› TTT Tablo 2’de sunulmuﬂtur. Buna göre, ö¤rencilerin %15.3
gibi yüksek bir oran› yak›n çevrelerinde Covid-19’a yakalanan
tan›d›¤›/tan›d›klar› oldu¤unu belirtmiﬂtir. Ö¤rencilerin akademik baﬂar› ve motivasyonlar› aç›s›ndan bu durumun son derece
kritik öneme sahip oldu¤u söylenebilir.
Ö¤rencilerin, Covid-19’un nas›l ortaya ç›kt›¤›na iliﬂkin ne
düﬂündükleri sorulmuﬂ ve oldukça yüksek bir oranda kat›l›mc›n›n (%52.2) Covid-19’un laboratuvar ortam›nda ortaya ç›kt›¤›n› düﬂündü¤ü görülmüﬂtür. Çal›ﬂmaya kat›lan 3681 ö¤rencinin
3200’ü (%82.9) gibi çok büyük bir k›sm› Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n
Covid-19 ile mücadelesini baﬂar›l› ve çok baﬂar›l› olarak de¤er-

TTT Tablo 2. Çal›ﬂmaya kat›lan ö¤rencilerin Covid-19 ile ilgili yaklaﬂ›mlar›.
De¤iﬂken (n=3861)

Say›

%

Yak›n çevrenizde Covid-19’a yakalanan oldu mu?
Evet
589
Hay›r
3272

15.3
84.7

Covid-19’un nas›l ortaya ç›kt›n› düﬂünüyorsunuz?
Do¤al yollardan
1727
Laboratuvar ortam›nda
2014
Di¤er
54
Bilmiyorum/Karars›z›m
66

44.7
52.2
1.4
1.7

Sa¤l›k Bakanl›¤›n› Covid-19 ile mücadelede nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Çok baﬂar›s›z
43
1.1
Baﬂar›s›z
104
2.7
Ne baﬂar›l› ne baﬂar›s›z
514
13.3
Baﬂar›l›
1796
46.5
Çok baﬂar›l›
1404
36.4
YÖK’ün Covid-19 salg›n› ile ilgili ald›¤› tedbirlerden ne kadar haberdars›n›z?
Hiç haberdar de¤ilim
77
2.0
Az haberdar›m
400
10.4
Biraz haberdar›m
1627
42.1
Çok haberdar›m
1757
45.5
YÖK’ün Covid-19 kapsam›nda ald›¤› tedbirleri nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Çok faydas›z
128
3.3
Faydas›z
354
9.2
Ne faydal› ne faydas›z
994
25.7
Faydal›
1890
49.0
Çok faydal›
369
9.6
Bilgim yok
126
3.3
Resmi makamlar›n, Covid-19 salg›n› sürecinde verdikleri bilgilere ne
ölçüde güveniyorsunuz?
Kesinlikle güvenmiyorum
202
5.2
Güvenmiyorum
498
12.9
Ne güveniyorum ne güvenmiyorum
1071
27.7
Güveniyorum
1622
42.0
Kesinlikle güveniyorum
468
12.1
Covid-19 ile ilgili bilgilerin a¤›rl›kl› olarak takip edildi¤i kaynak
Sosyal medya (Twitter, Instagram, Facebook)
2523
65.3
Görsel medya (TV)
1232
31.9
Yaz›l› medya (gazete)
99
2.6
‹ﬂitsel medya (radyo)
7
.2
“Covid-19 salg›n› çok abart›l›yor” ifadesine kat›l›m düzeyi
Kesinlikle kat›lm›yorum
2062
Kat›lm›yorum
1221
Ne kat›l›yorum ne kat›lm›yorum
382
Kat›l›yorum
133
Kesinlikle kat›l›yorum
63

53.4
31.6
9.9
3.4
1.6

lendirmiﬂtir. Çok baﬂar›s›z olarak de¤erlendirenler %1.1 ve baﬂar›s›z de¤erlendirenler %2.7 iken kat›l›mc›lar›n %13.3’ü Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n Covid-19 ile mücadelesini ne baﬂar›l› ne baﬂar›s›z bulmuﬂtur.
Ö¤rencilerin, YÖK’ün koronavirüs salg›n› ile ilgili ald›¤›
tedbirlerden haberdar olduklar› bulunmuﬂtur. Bu noktada yaln›zca %2 gibi bir kat›l›mc› hiç haberdar olmad›¤›n› belirtmiﬂ-
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tir. Kat›l›mc›lar›n %42.1’i biraz haberdar, %45.5’i de çok haberdar olduklar›n› ifade etmiﬂlerdir. Ö¤rencilerin ço¤unlu¤u
YÖK’ün bu tedbirlerini faydal› (%49) bulmuﬂtur. Ancak yine
büyük bir oranda kat›l›mc› (%25.7) da YÖK’ün Covid-19 kapsam›nda ald›¤› tedbirleri ne faydal› ne faydas›z olarak de¤erlendirmiﬂtir.

Çal›ﬂma kapsam›nda geliﬂtirilmiﬂ olan Covid-19’un Negatif Psikolojik Etkileri Ölçe¤i’ne iliﬂkin korelasyon matrisi
TTT Tablo 3’te sunulmuﬂtur. ‹lgili ölçekten al›nan yüksek puan,
Covid-19’un olumsuz etkisinin artt›¤›n› göstermektedir. Bu
noktada, ölçe¤in ortalama de¤erinin 24.08 oldu¤u düﬂünüldü¤ünde (35 üzerinden), salg›n›n üniversite ö¤rencilerini son derece olumsuz etkiledi¤i söylenebilir.

Çal›ﬂmaya kat›lan üniversite ö¤rencileri resmi makamlar›n, Covid-19 salg›n› sürecinde verdikleri bilgilere güven duymaktad›rlar. “Resmi makamlar›n, Covid-19 salg›n› sürecinde
verdikleri bilgilere ne ölçüde güveniyorsunuz?” sorusuna, ö¤rencilerin %42’si güveniyorum ve %12.1’i kesinlikle güveniyorum cevab›n› vermiﬂtir. Bu süreçte resmi makamlar›n verdikleri bilgilere kesinlikle güvenmeyenlerin ve güvenmeyenlerin oran› ise s›ras›yla %5.2 ile %12.9’dur. Yine yüksek oranda bir kat›l›mc›n›n (%27.7) ne güveniyorum ne güvenmiyorum demesi dikkat çekicidir.

Çal›ﬂmaya kat›lan üniversite ö¤rencilerinin uzaktan e¤itim
ile ilgili verileri TTT Tablo 4’te sunulmuﬂtur. Buna göre ö¤rencilerin tamam›na yak›n› (%97.7) üniversitelerinde uzaktan e¤itime geçiﬂ yap›ld›¤›n› belirtmiﬂlerdir. Yaln›zca 111 ö¤renci
(%2.9) üniversitelerinde uzaktan e¤itime geçiﬂ yap›lmad›¤›n›
ifade etmiﬂlerdir. Ö¤rencilerin büyük bir k›sm› (%59.9) Covid19 salg›n› öncesinde devam edilen derslerin tümünü uzaktan
e¤itim ﬂekliyle ald›klar›n› belirtmiﬂlerdir. Bu derslerin ço¤unu
uzaktan e¤itim ﬂeklinde alanlar›n oran› %20.6, bir k›sm›n›
uzaktan e¤itim ﬂekliyle alanlar›n oran› ise %14’tür.

Üniversite ö¤rencilerinin Covid-19 ile ilgili bilgileri a¤›rl›kl› olarak takip ettikleri kaynaklar›n, tahmin edilebilece¤i
üzere Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya kanallar› (%65.3) oldu¤u görülmüﬂtür. Di¤er haber kaynaklar› aras›nda görsel bas›n (TV) %31.9 ile yer al›rken yaz›l› medya
(gazete: %2.6) ve iﬂitsel medya (radyo: %0.2) oranlar› son derece düﬂüktür.

“Uzaktan e¤itimler yerine yaz döneminde derslere kal›nd›¤› yerden devam edilmesi gerekirdi” ifadesine kat›l›m düzeylerine bak›ld›¤›nda, genel bir e¤ilim olmamakla beraber kat›lanlar›n toplam oran› (%44.8) daha yüksek ç›km›ﬂt›r. Ö¤rencilerin
%85.3 gibi büyük bir ço¤unlu¤u salg›n sebebiyle üniversitelerde yüz yüze e¤itimlere ara verilmesini do¤ru bir karar olarak
düﬂünmektedirler. %7.5’lik bir kesimin bu konuda karars›z olduklar› dikkat çekicidir.

Çal›ﬂmaya kat›lan ö¤rencilerden, “Covid-19 salg›n› çok
abart›l›yor” ifadesine kat›l›m düzeylerini belirtmeleri istenmiﬂtir. Buna göre, çok büyük bir oranda kat›l›mc› (%85) kesinlikle
kat›lm›yorum ve kat›lm›yorum cevaplar›n› vermiﬂtir. Buradan
hareketle, üniversite ö¤rencilerinin Covid-19’u ciddiye ald›klar› söylenebilir.

Çal›ﬂmaya kat›lan ö¤renciler aras›nda YÖK’ün tan›d›¤› kay›t dondurma hakk›ndan yararlananlar›n oran› %2.1 gibi çok
düﬂük bir düzeydedir. Ö¤rencilerin ço¤unlu¤u (%55.8) uzaktan
(çevrimiçi) e¤itimi takip edebilecek imkanlar›n› yeterli olarak
de¤erlendirirken, bu imkânlar›n› yeterli görmeyenlerin oran› da

TTT Tablo 3. Covid-19’un Negatif Psikolojik Etkileri Ölçe¤i maddeleri aras› korelasyon matrisi.

Derslerime
odaklanmakta
zorluk
çekiyorum

Salg›n sonras›
psikolojim
olumsuz
yönde
etkilendi

Daha
çabuk
sinirlenen
bir kiﬂiye
dönüﬂtüm

Uyku
düzenim
bozuldu

Ölüm
korkum
artt›

Aile içi
iliﬂkilerim
zay›flad›

Yak›nlar›m›
kaybetmekten
korkuyorum

Derslerime odaklanmakta zorluk çekiyorum.

1.000

.566

.481

.514

.261

.232

.352

Salg›n sonras› psikolojim olumsuz yönde etkilendi.

.566

1.000

.600

.474

.407

.327

.359

Daha çabuk sinirlenen bir kiﬂiye dönüﬂtüm.

.481

.600

1.000

.472

.343

.410

.272

Uyku düzenim bozuldu.

.514

.474

.472

1.000

.270

.250

.323

Ölüm korkum artt›.

.261

.407

.343

.270

1.000

.301

.343

Aile içi iliﬂkilerim zay›flad›.

.232

.327

.410

.250

.301

1.000

.081

Yak›nlar›m› kaybetmekten korkuyorum.

.352

.359

.272

.323

.343

.081

1.000

Ortalama

Std. sap.

Min.

Max.

n

24.08

6.080

7.00

35.00

3861

Cronbach alfa: 0.802
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TTT Tablo 4. Uzaktan e¤itim ile ilgili veriler.
De¤iﬂken (n=3861)

TTT Tablo 5. Uzaktan e¤itime odaklanma zorlu¤u ve cinsiyet.
Say›

Üniversite genelinde uzaktan e¤itime geçme durumu
Evet
3750
Hay›r
111
Covid-19 salg›n› öncesinde devam edilen derslerin
ne kadar› uzaktan e¤itim ﬂekliyle al›n›yor
Tümü
2311
Ço¤u
794
Bir k›sm›
540
Hiçbirisi
216

%

97.1
2.9

59.9
20.6
14.0
5.6

“Uzaktan e¤itimler yerine yaz döneminde derslere kal›nd›¤› yerden
devam edilmesi gerekirdi” ifadesine kat›l›m
Kesinlikle kat›lm›yorum
902
23.4
Kat›lm›yorum
599
15.5
Ne kat›l›yorum ne kat›lm›yorum
630
16.3
Kat›l›yorum
635
16.4
Kesinlikle kat›l›yorum
1095
28.4
Salg›n sebebiyle üniversitelerde yüz yüze e¤itimlere ara verilmesini
de¤erlendirme
Do¤ru bir karar oldu¤unu düﬂünüyorum
3294
85.3
Yanl›ﬂ bir karar oldu¤unu düﬂünüyorum
277
7.2
Karars›z›m
290
7.5
YÖK’ün tan›d›¤› “kay›t dondurma hakk›ndan” faydalanma
Evet
80
Hay›r
3538
Bilgim yok
243

2.1
91.6
6.3

Uzaktan (çevrimiçi) e¤itimi takip edebilecek imkanlar›
Çok yetersiz
327
Yetersiz
647
Ne yeterli ne yetersiz
614
Yeterli
1530
Çok yeterli
627

8.5
16.8
15.9
39.6
16.2

Uzaktan e¤itim amac›yla en s›k kullan›lan araç
E-posta
Ö¤renci otomasyon sistemi
Google Classroom
Skype
Zoom
Di¤er

8.5
46.3
8.4
1.1
30.1
.4

Uzaktan e¤itime
odaklanma zorlu¤u

Cinsiyet
Kad›n

Erkek

Toplam

Evet

f
%

2454
88.6

812
84.5

3266
87.5

Hay›r

f
%

317
11.4%

149
15.5%

466
12.5

Toplam

f
%

2771
100.0

961
100.0

3732
100.0

Pearson ki-kare: 10.789; p=0.001

Çal›ﬂmaya kat›lan üniversite ö¤rencilerinin Covid-19 salg›n› uzaktan e¤itim dönemindeki ödev yüklerine ve ay›rd›klar› zamana iliﬂkin de¤erlendirmeleri sorulmuﬂtur. Bu kapsamda, büyük ço¤unluk (%66.4) yüz yüze e¤itim dönemindeki ödev yüküne k›yasla uzaktan e¤itim dönemindeki ödev yükünü daha
fazla bulmuﬂken, yüz yüze e¤itime k›yasla uzaktan e¤itim döneminde derslere daha az zaman (%45.8) ay›rd›klar›n› belirtmiﬂlerdir.
Bu noktada ö¤rencilerin bir motivasyon eksikli¤inden söz
edilebilir. Nitekim %84.6 gibi çok yüksek oranda kat›l›mc›
uzaktan e¤itim sürecinde derslere odaklanmakta zorluk yaﬂad›¤›n› belirtmiﬂtir. Buradan hareketle, uzaktan e¤itime odaklanma zorlu¤u ile di¤er baz› de¤iﬂkenler aras›nda çapraz tablolar al›nm›ﬂ, ki kare testleri sunularak bu iliﬂkiler betimlenmiﬂtir.

Yüz yüze e¤itime k›yasla uzaktan e¤itim döneminde derslere ayr›lan süre
Daha az zaman harc›yorum
1767
45.8
De¤iﬂmedi ayn› kald›
613
15.9
Daha fazla zaman harc›yorum
1344
34.8

TTT Tablo 5’te uzaktan e¤itime odaklanma zorlu¤u ile cinsiyet aras›ndaki iliﬂki verilmiﬂtir. K›z ö¤rencilerin erkek ö¤rencilere oranla daha fazla uzaktan e¤itime odaklanma zorlu¤u çektikleri görülmüﬂtür. Bu iliﬂki istatistiksel olarak (p<0.001) anlaml›d›r. Üniversite ö¤rencilerinin, cinsiyet gibi demografik
özelliklerinin uzaktan e¤itime iliﬂkin alg›lar›nda etkili olabilece¤i ilgili literatürde de yer alm›ﬂt›r. Örne¤in, 2019’da yay›mlanan bir çal›ﬂmada, A¤r› ‹brahim Çeçen Üniversitesinin farkl›
bölümlerinde e¤itim gören ö¤rencilerin uzaktan e¤itim dersine
yönelik tutumlar› belirlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ ve çal›ﬂma neticesinde
kad›n kat›l›mc›lar›n erkeklere oranla uzaktan e¤itim dersinin
daha fazla avantaja sahip oldu¤unu düﬂündükleri bulunmuﬂtur
(Bayram vd., 2019).

az›msanmayacak ﬂekilde %25.3’tür. Uzaktan e¤itim amac›yla
ö¤renciler taraf›ndan en s›k kullan›lan araç %46.3 ile ö¤renci
otomasyon sistemidir. Çevrimiçi canl› ders verilebilecek platformlar aras›nda Zoom (%30.1) di¤er uygulamalara k›yasla aç›k
ara en s›k kullan›lan araç olmuﬂtur.

TTT Tablo 6’da uzaktan e¤itime odaklanma zorlu¤u ve evde
egzersiz aras›ndaki iliﬂkiye bak›lm›ﬂt›r. Fiziksel aktivitelerin ö¤renmede olumlu etkilerine iliﬂkin birçok çal›ﬂma mevcuttur (Liu,
Sulpizio, Kornpetpanee ve Job, 2017; Ratey ve Hagerman
2013; Ratey ve Loehr, 2011). Bu çal›ﬂma kapsam›nda da, ö¤rencilerin evde egzersiz yapmalar› ile uzaktan e¤itime olan odaklanmalar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliﬂki bulun-

327
1788
324
43
1164
16

Yüz yüze e¤itim dönemindeki ödev yüküne k›yasla uzaktan e¤itim
dönemindeki ödev yükü
Daha az ödevim oluyor
273
7.1
De¤iﬂmedi ayn› kald›
892
23.1
Daha fazla ödevim oluyor
2562
66.4
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TTT Tablo 6. Uzaktan e¤itime odaklanma zorlu¤u ve evde egzersiz.
Evde egzersiz yapma s›kl›¤›
Uzaktan e¤itime odaklanma zorlu¤u
Evet

Hay›r

Toplam

Hiç

Haftada birden az

Haftada bir

Haftada 2–3

Haftada 4–5

Her gün

Toplam

f

939

532

543

685

317

250

3266

%

87.9

89.6

88.3

87.6

86.1

82.0

87.5

f

129

62

72

97

51

55

466

%

12.1

10.4

11.7

12.4

13.9

18.0

12.5

f

1068

594

615

782

368

305

3732

%

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Pearson ki-kare: 12.011; p=0.035

muﬂtur (p=0.035). Buna göre, ö¤rencilerin evde egzersiz yapma
s›kl›¤› artt›kça uzaktan e¤itime odaklanma zorluklar› azalmaktad›r. Örne¤in, evde hiç egzersiz yapmayan ö¤rencilerin %88’i
uzaktan e¤itime odaklanma zorlu¤u çekiyorken, bu oran her
gün evde egzersiz yapanlar için %82 olmaktad›r.
Uzaktan e¤itime odaklanma zorlu¤u ve üniversite türü aras›ndaki iliﬂkiye de bak›lm›ﬂt›r (TTT Tablo 7). Buna göre, devlet
üniversitelerindeki ö¤renciler vak›f üniversitelerindeki ö¤rencilere göre, daha yüksek oranda uzaktan e¤itime odaklanma
zorlu¤u yaﬂad›klar›n› belirtmiﬂlerdir ve bu fark istatistiksel
olarak anlaml› bulunmuﬂtur (p=0.031). Böyle bir sonucun ortaya ç›kmas›nda, vak›f üniversitelerinin bu duruma daha haz›rl›kl› oluﬂlar›, mevcut alt yap›lar›n›n daha geliﬂkin oldu¤u
düﬂünülebilir.
TTT ﬁekil 1’de sunuldu¤u gibi, çal›ﬂmaya kat›lan ö¤rencilerden ö¤retim üyelerinin uzaktan e¤itim verme yeterliliklerini 1:
Çok yetersiz – 10: Çok yeterli üzerinden de¤erlendirmeleri istenmiﬂ ve ortalama de¤er 5.03 olarak bulunmuﬂtur. Bu çerçevede, ö¤retim üyelerinin yeterliliklerinin ortaya yak›n de¤er-

TTT ﬁekil 1. Ö¤retim üyelerinin uzaktan e¤itim verme yeterlilikleri.
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TTT Tablo 7. Uzaktan e¤itime odaklanma zorlu¤u ve üniversite türü.
Uzaktan e¤itime
odaklanma zorlu¤u

Üniversite
Devlet

Vak›f

Toplam

Evet

f
%

2864
88.0

402
84.5

3266
87.5

Hay›r

f
%

392
12.0

74
15.5

466
12.5

Toplam

f
%

2771
100.0

3256
100.0

476
100.0

Pearson ki-kare: 4.674; p=0.031

lendirildi¤i, ne çok yeterli ne de çok yetersiz bulundu¤u söylenebilir.
Benzer biçimde, TTT ﬁekil 2’de görülece¤i üzere çal›ﬂmaya
kat›lan ö¤rencilerden, al›nan uzaktan e¤itimin verimlili¤ini 1:
Çok verimsiz – 10: Çok verimli üzerinden de¤erlendirmeleri istenmiﬂ ve ortalama de¤er 3.89 olarak bulunmuﬂtur. Ö¤renciler,
ders ald›klar› ö¤retim elemanlar›n› görece daha olumlu de¤erlendirirken al›nan e¤itimi verimsiz bulmuﬂlard›r.

Üniversite Ö¤rencilerinin Covid-19 Salg›n› Dönemindeki Uzaktan E¤itim Deneyimine Yönelik Alg›lar›

TTT ﬁekil 2. Al›nan uzaktan e¤itimin verimlili¤i.

Al›nan uzaktan e¤itimin verimlili¤ini de¤erlendirmede etkili olan faktörler TTT Tablo 8’de regresyon analizi sonuçlar› olarak sunulmuﬂtur.
Buradan anlaﬂ›laca¤› üzere, çal›ﬂmaya kat›lan üniversite
ö¤rencilerinin al›nan uzaktan e¤itimin verimlili¤ini de¤erlendirmelerinde etkili olan faktörler aras›nda; yaﬂ, ailenin sosyoekonomik statüsü, üniversite türü, aileyle birlikte yaﬂam,
odaklanma sorunu, fiziksel aktivite durumu ve Covid-19’un
olumsuz etkisi yer almaktad›r. Bu faktörler aras›nda yaﬂ, sosyo-ekonomik statü ve fiziksel aktivite, al›nan e¤itimin verimlili¤ini de¤erlendirmede olumlu yönde etki etmektedir. ﬁöyle
ki, ö¤rencilerin yaﬂlar›, ailelerinin sosyo-ekonomik seviyesi ve
fiziksel aktivite s›kl›¤› artt›kça, uzaktan e¤itimi daha verimli
bulma olas›l›klar› da artmaktad›r. Buna karﬂ›l›k, devlet üniversitesine giden ve bu süreçte ailesiyle beraber yaﬂayan ö¤rencilerin, vak›f üniversitesine gidenler ile bu süreçte ailesiyle yaﬂamayanlara oranla uzaktan e¤itimi daha verimsiz bulma olas›l›klar› yüksek ç›km›ﬂt›r. Benzer ﬂekilde, uzaktan e¤itim sürecinde derslerine odaklanmakta zorluk yaﬂad›¤›n› belirtenler
bu zorlu¤u yaﬂamayanlara göre daha yüksek olas›l›kla uzaktan
e¤itimi verimsiz bulmaktad›rlar. Ayr›ca son olarak belirtilebilir ki, Covid-19’un Negatif Psikolojik Etkileri Ölçe¤i’nden
yüksek puan alan ö¤rencilerin, daha düﬂük puan alanlara k›yasla uzaktan e¤itimi daha verimsiz bulma olas›l›klar› yüksek
ç›km›ﬂt›r.
Çal›ﬂma kapsam›nda ö¤rencilere, “Uzak e¤itim sürecine iliﬂkin söylemek istediklerinizi lütfen burada belirtiniz” seçene¤i
sunulmuﬂtur. Bu kapsamda ö¤rencilerden 1742’si (%45) bu ifadeye iliﬂkin yorumlar›n› belirtmiﬂlerdir.
Uzaktan e¤itim ile ilgili görüﬂ belirten ö¤rencilerin ço¤unlu¤u (%22.94) uzaktan e¤itimin faydal› ve verimli olmad›¤›n›
vurgulam›ﬂt›r. Örnek ifadeler ﬂu ﬂekildedir; “Gerçekten koca bir
nesil olarak harcand›k”, “Aﬂ›r› verimsiz”, “Benim için pek faydal›
bir süreç oldu¤unu düﬂünmüyorum”, “Berbat ve verimsiz bir süreç”,

TTT Tablo 8. Al›nan uzaktan e¤itimin verimlili¤ini de¤erlendirmede etkili olan

faktörler.
B

Std. hata

(sabit)

4.594

.402

11.417

.000*

Kad›n

.032

.082

.392

.695

Yaﬂ

.083

.013

6.479

.000*

Sosyo-ekonomik statü

.441

.063

7.012

.000*

E¤itim

-.009

.031

-.276

.783

Devlet üniversitesi

-.591

.106

-5.588

.000*

Aileyle yaﬂam

-.331

.132

-2.505

.012*

Çevrede Covid19’a yakalanan

.015

.097

.153

.878

-2.786

.112

-24.939

.000*

Fiziksel aktivite

.135

.022

6.242

.000*

Covid-19 olumsuz etkisi

-.039

.006

-6.362

.000*

Odaklanma sorunu

n

3732

R2

0.230

t

sig

*p<0.05

“Çok verimsiz”, “Çok verimsiz geçiyor hiçbir ﬂeyi anlam›yorum”,
“Faydal› de¤il”, “Fazlas›yla verimsiz”, “Hiçbir faydas› yok”. Ö¤rencilerin %15.51’i de bu süreçte özellikle fazla ödev yükü ve
aﬂ›r› beklentilerden ﬂikâyet etmiﬂlerdir. Ö¤rencilerin uzaktan
e¤itim ile ilgili belirttikleri görüﬂler aras›nda s›ras›yla odaklanma sorunu ve motivasyon eksikli¤i (%11.15), internet eriﬂimi,
bilgisayar gibi olanaklara sahip olmadaki eﬂitsizlikler vurgusu
(%8.97) yer alm›ﬂt›r. Uzaktan e¤itimi faydal› ve gerekli bulan
ö¤rencilerin oran› ise %8.02’de kalm›ﬂt›r. Uzaktan e¤itim ile ilgili di¤er görüﬂler aras›nda yaz›n derslerin telafisini isteme, yaz
okulu aç›lmas› talebi (%6.96), süreçte yaﬂanan teknik altyap›
sorunlar›ndan ﬂikâyet (%5.94), ders veren hocalara yönelik ﬂikayetler (%4.30) yer almaktad›r.
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Tart›ﬂma ve Sonuç
Covid-19 salg›n› beraberinde yüksekö¤retim alan›nda da
ciddi köklü de¤iﬂimler getirmiﬂtir. Bunlar›n baﬂ›nda da uzaktan
e¤itim gelmektedir. Uzaktan e¤itimin daha önceki dönemlerde,
yüz yüze e¤itime k›yasla göz ard› edilen, yaln›zca bir alternatif
olarak de¤erlendirilen e¤itim yöntemi oldu¤u söylenebilir
(Can, 2020). Bu noktada da özellikle yak›n zamanda, 24 Ocak
2020 Elaz›¤ depremi sonras›nda yayg›n olarak kullan›lmaya
baﬂlanan uzaktan e¤itimin, Covid-19 salg›n› ile beraber temel
bir ö¤renme arac› haline geldi¤i görülmüﬂtür (Can, 2020). Bu
çal›ﬂmada, Türkiye’de her seviyedeki üniversite ö¤rencilerinin
Covid-19 salg›n› döneminde ald›klar› uzaktan e¤itime iliﬂkin alg›lar› ve de¤erlendirmeleri incelenmiﬂtir. Bu kapsamda 3861
üniversite ö¤rencisinden çevrimiçi anketler üzerinden veri toplanm›ﬂt›r.
Uzaktan e¤itimin, Covid-19 salg›n› döneminde ö¤rencilerin ve ö¤retim üyelerinin sa¤l›¤›n› korumaya yard›mc› olsa da,
geleneksel ö¤renme kadar etkili olmad›¤› söylenebilir (Adnan
ve Adwar, 2020). Nitekim bu çal›ﬂma sonucunda da benzer bir
durum ortaya ç›km›ﬂt›r. Uzaktan e¤itim, ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤unun teknik ve ekonomik sorunlar nedeniyle internete
eriﬂemedi¤i, geliﬂmekte olan ülkelerde istenen sonuçlar› vermemiﬂtir (Adnan ve Adwar, 2020). Teknik ve ekonomik konular›n
yan› s›ra ö¤rencilerin, ö¤retim üyesi ile olan etkileﬂim eksikli¤i
ve geleneksel s›n›f sosyalleﬂmesinin olmamas› gibi baﬂka zorluklar da yer alm›ﬂt›r (Adnan ve Adwar, 2020). Benzeri durumlar›n
Türkiye örne¤i için de geçerli oldu¤u söylenebilir. Özellikle
ö¤rencilerin az›msanmayacak bir k›sm›n›n, uzaktan e¤itimi takip edebilecek imkânlar›n›n yetersiz oluﬂu, üzerinde ciddi durulmas› gereken bir konu olarak karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r. Her ö¤rencinin bu noktada eﬂit f›rsatlara sahip olmamas› uzaktan e¤itimin kalitesini ve ö¤rencilerin memnuniyetini etkilemiﬂtir. Ayn› zamanda, ö¤renciler, uzaktan e¤itim sürecinde derslere
odaklanmakta zorluk yaﬂam›ﬂlard›r. Bu zorluk da her ö¤renci
için ayn› olmamaktad›r. ‹lgili literatürle benzer ﬂekilde, k›z ö¤renciler erkek ö¤rencilere (Gillis ve Krull, 2020) ve devlet üniversitesindeki ö¤renciler vak›f üniversitesindekilere k›yasla
uzaktan e¤itime odaklanmakta daha büyük zorluk yaﬂam›ﬂlard›r. Bu aç›dan, üniversiteler taraf›ndan, teknolojik kaynaklara
s›n›rl› eriﬂime sahip olanlar› belirlemek için ö¤renciler aras›nda
kapsaml› bir ihtiyaç de¤erlendirmesi yap›labilir. Böylelikle hangi ö¤renci gruplar›n›n bu konuda daha dezavantajl› olduklar›
tespit edilebilir ve bunlara yönelik neler yap›labilece¤ine iliﬂkin
bir yol haritas› geliﬂtirilebilir.
Uzaktan e¤itim içeri¤inin miktar›, zorlu¤u ve uzunlu¤u,
ö¤rencilerin akademik haz›rl›k ve çevrimiçi ö¤renme davran›ﬂ› özellikleriyle eﬂleﬂmemelerinin, ö¤rencilerin çevrimiçi ö¤-
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renmedeki düﬂük konsantrasyonu beraberinde getirdi¤i bilinmektedir (Bao, 2020). Bu çal›ﬂma da, ö¤rencilerin yüz yüze
e¤itim dönemindeki ödev yüküne k›yasla uzaktan e¤itim döneminde daha fazla ödev yüklerinin oldu¤unu ancak derslere
ay›rd›klar› sürenin bununla orant›l› olarak artmad›¤›n›, aksine
azald›¤›n› ortaya ç›karm›ﬂt›r. Bu noktada, di¤er ülke örneklerinde de görüldü¤ü gibi (Husky, Kovess-Masfety ve Swendsen, 2020; Islam, Barna, Raihan, Khan ve Hossain, 2020; Rogowska, KuÊnierz ve Bokszczanin, 2020; Wang, 2020). Türkiye’deki üniversite ö¤rencileri de Covid-19’un hayatlar›na
getirdi¤i psikolojik olumsuzluklar›yla beraber kayg› bozuklu¤u, motivasyon, konsantrasyon kayb› ve odaklanma s›k›nt›s›
yaﬂamaktad›rlar. Bu nedenle, ö¤retim üyelerinin uzaktan iﬂledikleri derslerin miktar›n›, içeriklerini ve zorluklar›n› ö¤rencilerin akademik düzeylerine, uzaktan e¤itim dönemi koﬂullar›na göre ayarlamalar› büyük önem taﬂ›maktad›r. Sonuç olarak, ö¤rencilerin, uzaktan e¤itime aktif ve etkili bir ﬂekilde kat›labilmelerini sa¤lamak için ö¤rencilerin kayg›lar›n›n çeﬂitli
yollarla giderilmesi gerekmektedir (Bao, 2020). Nitekim ö¤renciler bu süreçte, derslere odaklanmakta zorluk çekmiﬂler
ve psikolojileri son derece olumsuz yönde etkilenmiﬂtir. Bu
noktada, özellikle daha çabuk sinirlenen bir kiﬂiye dönüﬂmeleri, uyku düzenlerinin bozulmas› ve yak›nlar›n› kaybetmekten korkmalar› uzaktan e¤itimdeki baﬂar›lar›n› ve alg›lar›n› etkilemiﬂtir. Özetle, çal›ﬂma kapsam›ndaki üniversite ö¤rencileri Covid-19 salg›n›n›n ilk döneminde alm›ﬂ olduklar› uzaktan
e¤itime yönelik olumsuz bir alg›ya sahip olmuﬂlard›r. Bu alg›n›n oluﬂmas›ndaki nedenler aras›nda, ö¤rencilerin psikolojik
durumlar› ve Covid-19’un olumsuz etkisi oldu¤u düﬂünüldü¤ünde üniversitelerin bünyesinde bu süreçleri yönetecek ilgili psikolojik destek mekanizmalar›n›n ivedilikle kurulmas› ve
yayg›nlaﬂt›r›lmas› önemlidir. Uzaktan e¤itime odaklanma
zorlu¤u çeken ö¤rencilerin daha ziyade k›z ö¤renciler ve devlet üniversitelerindeki ö¤renciler oldu¤u düﬂünüldü¤ünde bu
gruplar› hedefleyen, bu gruplara özgü yaklaﬂ›mlar›n oluﬂturulmas› önemlidir.
Ö¤rencilerin yapt›klar› fiziksel aktivitelerin ö¤renmede
olumlu etkileri oldu¤u bir gerçektir (Liu, Sulpizio, Kornpetpanee ve Job, 2017; Ratey ve Hagerman 2013; Ratey ve Loehr, 2011). Bu aç›dan çal›ﬂma kapsam›nda evde egzersiz yapan
ö¤rencilerin uzaktan e¤itime odaklanma konusunda daha az
sorun yaﬂad›klar› görülmüﬂtür. Ö¤rencilerin bu yönde fiziksel
aktivite s›kl›¤›n› art›rmalar› gerekti¤i konusunda da üniversiteler taraf›ndan resmi kanallarla önerilerde, bilgilendirici faaliyetlerde bulunulabilir.
Üniversite ö¤rencilerinin gerek ö¤retim üyelerinin uzaktan
ders verme yeterliliklerini gerekse ald›klar› uzaktan e¤itime yönelik verimlili¤i son derece düﬂük de¤erlendirmiﬂ olmalar› da
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üzerinde durulmas› gereken di¤er önemli bir bulgu olarak karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r. Bu noktada, baﬂta YÖK olmak üzere tüm üniversitelerin bu ve ileride karﬂ›laﬂ›labilecek benzeri durumlara
yönelik gerekli önlemleri almalar› gerekmektedir. Bunlar›n baﬂ›nda, ö¤retim üyelerine yönelik verimli bir uzaktan e¤itim sürecinin nas›l olabilece¤ine iliﬂkin e¤itici e¤itimleri gelmektedir.
Her ö¤retim üyesinin uzaktan e¤itim deneyimine sahip olmamas› ve böylesi bir acil durum karﬂ›s›nda tüm üniversitelerin
uzaktan e¤itime h›zl› bir ﬂekilde, yeterli haz›rl›klar›n› tamamlayarak geçememiﬂ olmalar› ö¤renciler aç›s›ndan olumsuz bir durum oluﬂturmuﬂtur. ‹leride karﬂ›laﬂ›labilecek benzer bir tabloya
daha haz›rl›kl› olmak ve gerekli eylem planlar›na sahip olmak
tüm üniversiteler aç›s›ndan son derece gerekli olmaktad›r. Ayn› zamanda, ö¤renciler aras›ndaki cinsiyet, sosyo-ekonomik
farkl›l›klar›n ve devlet üniversitesi-vak›f üniversitesi ayr›m›n›n,
böylesi kritik dönemlerde ö¤renciler üzerinde en az etkiye yol
açmas› için f›rsat eﬂitli¤inin uzaktan e¤itim koﬂullar› için mutlaka gözden geçirilmesi ve sa¤lanmas› yönünde gerekli ad›mlar›n at›lmas› gerekmektedir. En genel aç›dan bak›ld›¤›nda, baﬂta YÖK olmak üzere üniversitelerin uzaktan e¤itim alt yap›lar›
konusunda gerekli önlemleri alm›ﬂ olmalar› önemlidir.
Covid-19 sürecinde yüksekö¤retim kapsam›ndaki çal›ﬂmalar henüz çok yeni olmakla birlikte, geliﬂen bir alan olarak
karﬂ›m›za ç›kt›¤› söylenebilir. Bu aç›dan, ilgili çal›ﬂma Covid19 salg›n›nda bir zorunluluk olarak ortaya ç›kan uzaktan e¤itime yönelik ö¤renci alg›lar›n›, veriye dayal› bulgularla ortaya
koymas› aç›s›ndan önemlidir. ‹lgili alanda çal›ﬂmalarda bulunacak araﬂt›rmac›lar için, özellikle uzaktan e¤itim sürecinde
ö¤renciler aras›ndaki f›rsat eﬂitsizlikleri daha detayl› bir ﬂekilde incelenebilir. Bu kapsamda da özellikle bölgesel (k›r-kent)
farkl›l›klar›, engellilik durumu, dijital okur-yazarl›k gibi faktörlerin rolüne de yer verilmesi önemli olacakt›r. Ayn› zamanda ilgili çal›ﬂmalarda, konunun di¤er taraf›n›n, yani ö¤retim üyelerinin de bak›ﬂ aç›lar›n› almak, pandemi dönemindeki uzaktan e¤itim alg›lar›n› ortaya ç›karmak önemli olacakt›r.
Bu ba¤lamda ö¤renciler ve ö¤retim üyeleri aras›nda, uzaktan
e¤itime yönelik alg›lar›ndaki benzerlikler ve farkl›l›klar karﬂ›laﬂt›rmal› olarak görülebilecektir.
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