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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Bu çalışma, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi Ar-Ge birimi 

tarafından Korona virüs (COVID-19) salgını sürecinde ilimizde gerçekleştirilen uzaktan eğitim 

sürecinin değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırma kapsamında uzaktan eğitime 

erişim, bu süreçte öğretmen ve yöneticilerin yürüttüğü çalışmalar, EBA TV ve eba.gov.tr’nin 

kullanım durumu, uzaktan eğitimin etkililiği ve devamlılığı ve uzaktan eğitimin olumlu ve 

olumsuz yanları konularında yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerinin alınabileceği dört 

farklı anket formu oluşturulmuştur. Bu anketler çevrimiçi olarak yönetici, öğretmen, öğrenci ve 

veliler tarafından yanıtlanmış; elde edilen veriler istatistiki yöntemlerle analiz edilmiş ve 

sonuçlar yorumlanmıştır. 

Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler 

Bu araştırma kapsamında 120.588 öğrenci, 127.178 öğrenci velisi, 18.031 öğretmen ve 

2.111 okul yöneticisinin görüşlerine başvurulmuştur. Katılımcıların araştırmaya hangi ilçeden 

katıldığı bilgisi incelendiğinde büyük çoğunluğunun Keçiören, Etimesgut, Sincan ve 

Yenimahalle ilçelerinden olduğu, okul türüne göre ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören 

öğrenci ve öğrenci velileri ile bu okul türlerinde görev yapan öğretmenlerin daha fazla katılım 

sağladığı, katılım sağlayan öğretmenlerin büyük çoğunluğun sınıf öğretmenliği branşında 

olduğu görülmüştür. Veli ve öğrencilerin internete erişim durumlarına bakıldığında ise yaklaşık 

%80 oranında internet erişimlerinin olduğu ve uzaktan eğitim derslerini çoğunlukla akıllı 

telefon (%59) ve televizyon (%60) aracılığıyla takip ettikleri belirlenmiştir.  

Uzaktan Eğitime Erişim 

Uzaktan eğitime erişim boyutu altında öğrenci ve velilerin büyük bir kısmının internete 

kolaylıkla erişim sağladığı, öğretmen ve yöneticilere göre ise öğrencilerin internet erişimleri 

konusunda veli ve öğrencilere kıyasla daha fazla sıkıntı yaşadığı görülmüştür. Çeşitli sebeplerle 

uzaktan eğitim derslerine katılamayan öğrencilerin sürece dâhil edilebilmesi için öğretmen ve 

okul yöneticilerinin büyük çoğunluğunun (yaklaşık %70’ inin) çaba sarf ettikleri belirtilmiştir. 

Bu süreçte öğrenci ve velilerin öğretmenleriyle iletişim kurabilme durumları incelendiğinde 

yaklaşık %80’inin öğretmenleriyle kolaylıkla iletişim kurabildikleri, öğretmenlerin de 

çoğunlukla haftada bir kez (%49) öğrenci ve velileriyle iletişim kurdukları belirlenmiştir. 

Öğrenciler ve öğretmenler arasında kurulan bu iletişimin daha çok Whatsapp, Telegram gibi 

mesajlaşma uygulamalarıyla ve telefonla doğrudan konuşma şeklinde gerçekleştiği 

belirlenmiştir. 

Uzaktan Eğitim Sürecinde Okul İdaresi ve Öğretmenlerin Çalışmaları 

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ve okul yöneticilerinin yürüttüğü çalışmalar 

incelendiğinde, öğretmenlerin okul idaresi kontrolünde uzaktan eğitim derslerini düzenli olarak 

gerçekleştirdikleri (%66) ve öğretmenlerin büyük çoğunluğunun (%84) bu süreçte okul idaresi 

tarafından desteklendiği belirtilmiştir. Okul yöneticilerinin yaklaşık %50’si öğretmenlerin 

uzaktan eğitim süreçlerini sistematik olarak takip ettiklerini, durumla ilgili öğretmenlere dönüt 

verdiklerini ve süreçte aktif olmayan öğretmenleri teşvik ettiklerini belirtmişlerdir. Uzaktan 

eğitimle ilgili öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesiyle ilgili olarak katılımcıların (%80) büyük 

çoğunluğunun olumlu görüş belirttiği görülmüştür. 
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EBA TV ve eba.gov.tr Kullanım Durumu 

Uzaktan eğitim sürecinde EBA TV ve eba.gov.tr kullanımıyla ilgili olarak, öğrenci ve 

öğrenci velilerinin büyük oranda (%65) EBA TV üzerinden dersleri takip ettiği, eba.gov.tr 

üzerinden yapılan canlı derslere ise araştırmaya katılan öğrencilerin %36 oranında katıldığı ve 

bu öğrencilerden %32’sinin de ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencisi olmalarından dolayı canlı ders 

uygulamalarının olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca eba.gov.tr üzerinden öğretmenlerin yürüttüğü 

etkinlik ve ödevlendirmelere öğrencilerin %77’sinin katıldığı, öğretmenlerin de %65’inin 

öğrencilerin ödevlerini takip ettiği belirlenmiştir. Bu durum öğretmenlerin ve öğrencilerin 

uzaktan eğitim sürecinde EBA TV ve eba.gov.tr web adresini sıkça tercih ettiklerini ortaya 

koymuştur. 

Uzaktan Eğitimin Etkililiği ve Devamlılığı 

Bu boyut kapsamında öğrenci, öğrenci velisi, öğretmen ve okul yöneticilerinin uzaktan 

eğitimin yüz yüze eğitime göre etkililiği konusundaki fikirleri incelendiğinde katılımcıların 

büyük çoğunluğunun (%50) bu fikri desteklemediği, salgın süreci bittikten sonra uzaktan eğitim 

faaliyetlerinin devam etmesi fikrine ise katılımcıların genellikle orta düzeyde katıldığı 

saptanmıştır. 

Uzaktan Eğitimin Olumlu ve Olumsuz Yanları 

Uzaktan eğitimin olumlu ve olumsuz yanlarını belirlemek için katılımcılara yöneltilen 

sorulara verilen cevaplar analiz edildiğinde, öğrencilerin uzaktan eğitimde öğrenme 

ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirttiği, velilerin ise çocukların uzaktan eğitim sürecinde dersi 

anlamakta zorluk çekmediklerini belirttikleri görülmüştür. Ayrıca velilerin %52’si çocuğunun 

uzaktan eğitime severek katıldığını belirtmiştir. Öğrenci ve velilerin uzaktan eğitim sürecinde 

karşılaştıkları zorluklar ise genellikle; internet bağlantısında sorun yaşama, bireysel olarak 

çalışmanın verdiği motivasyon sorunu, yaşanılan olağanüstü durumun derslere odaklanmaya 

engel olması olarak belirtilmiş, ayrıca öğrencilerin %24,2’sinin, velilerin %21,8’inin bu süreçte 

hiçbir problem yaşamadıkları belirlenmiştir. Süreçte öğretmenleri zorlayan unsurlar ise 

genellikle, öğrencilerin teknolojiye erişimi, ilgisiz öğrencilerin motive edilmesi ve öğrenciler 

ile duygusal bağ kuramamak olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin %6,2’si bu süreçte herhangi 

bir zorlukla karşılaşmadığını belirtmiştir. Bu süreçte okul yöneticilerini zorlayan unsurlar ise, 

öğrencilerin teknolojiye erişim probleminin yanında dezavantajlı öğrencileri sürece dâhil etmek 

ve uzaktan eğitim konusunda öğretmenlerin deneyimlerinin olmaması olarak belirtilmiştir. 

Yöneticilerin sadece %7,5’i bu süreçte bir zorluk yaşamadığını belirtmiştir. Uzaktan eğitimin 

olumlu yanlarıyla ilgili olarak öğretmenlerimizden alınan cevaplar genellikle, esnek olması, 

araç çeşitliliğinin zengin olması, kullanımının kolay olması olarak belirtilmiştir. Ayrıca 

araştırmaya katılan öğretmenler uzaktan eğitim ile ilgili olarak; iyi örnek videoları ve ders 

planlarının, eğitim teknolojileri şirketleri tarafından daha fazla kaynak sunulması ve MEB 

tarafından açık bir yönlendirme yapılmasının sürece katkı sağlayacağını düşünmektedir. 

Katılımcı Önerileri 

Araştırmaya katılan yöneticilerin sürece yönelik önerileri incelendiğinde EBA ve canlı 

ders altyapısının güçlendirilmesi, tüm öğrencilerin uzaktan eğitime etkin şekilde katılabilmesi 

için teknolojik altyapı anlamında fırsat eşitliğinin sağlanması, ders sürelerinin daha uzun 

olması, etkin ölçme değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi, uzaktan eğitimde canlı ders 

tanımlamalarında ve uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi bağlamında yöneticilere daha 
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çok yetki verilmesi ve güvenilmesi, öğretmenlerin dijital okuryazarlıklarının verilecek 

eğitimlerle geliştirilmesi, velilerin motivasyonunu sağlayarak sürece daha çok dahil etmenin  

gerekliliği, uzaktan eğitimin güçlü bir altyapı ile yüz yüze eğitime entegre edilmesi maddeleri 

etrafında toplandığı saptanmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin önerileri incelendiğinde EBA, canlı ders ve internet 

altyapısının güçlendirilmesi, teknolojik olarak dezavantajlı durumda olan öğretmen ve 

öğrencilere destek sağlanması, ders saatlerinin daha uzun, esnek ve öğretmenin seçiminde 

olması, devam zorunluluğu ve yoklama olması, müfredatın değiştirilmesi ve branşlar bazında 

daha genel programlar hazırlanması, içeriklerin zenginleştirilmesi, meslek lisesi ve okul 

öncesinin de sürece dahil edilmesi, ölçme değerlendirmenin geliştirilmesi, velilerin aktif olarak 

sürece dahil edilmeleri, kazanım testleri, deneme sınavları ve konu kavrama testlerinin 

sayılarının arttırılması, internet üzerinden kullanılabilir eğitim araçları için daha esnek 

olunması, hizmet içi eğitimlerin verilmesi gibi alanlarda yoğunlaştığı görülmüştür. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin önerileri EBA ve canlı ders bağlantılarında yaşanan 

sorunların giderilmesi, EBA’ ya sürekli girişin sağlanması, tablet ve internet temini, ders 

sürelerinin daha uzun olması, ders saatlerinin çok erken saatte olmaması, daha çok canlı ders 

olması, kendi öğretmenlerinden dersleri dinlemek istemeleri, daha ilgi çekici içerikler, 

öğretmenlerin çok fazla ödev vermemeleri, ev ortamındaki sıkıntılarının giderilmesi, EBA TV 

de yayınlanan yabancı dil derslerinin anlatımında Türkçeye yer verilmesi, daha çok soru 

çözümü, LYS ve YKS’nin ertelenmesi, arkadaşları ile irtibatlarının sağlanması, EBA TV de 

ders anlatan öğretmenlerin belli zaman aralıkları ile değişmesi, EBA TV de ders anlatımının 

daha yavaş ve anlaşılır olması,  salgın sürecinin bir an evvel bitip okula dönmek, arkadaşlarına 

ve öğretmenlerine kavuşmak konularında olduğu belirlenmiştir. 

Son olarak araştırmaya katılan velilerin önerileri incelenmiş, EBA uygulamasının ve 

canlı ders altyapı sorunlarının çözülmesi, devletin ücretsiz tablet ve internet desteği sağlaması,  

ders sürelerinin uzatılması, EBA ya girişin süresiz olması, ders saatlerinin erken olmaması, 

EBA TV ders anlatımlarının daha yavaş ve anlaşılır olması, EBA TV den ödev verilmesi, 

öğrencilerin kendi öğretmenleriyle ders işlemesi, öğretmenlerin daha aktif şekilde öğrencilerle 

iletişime geçmesi, çok çocuklu ailelerin durumlarının göz önünde bulundurulması, motivasyon 

artırıcı etkinliklere yer verilmesi,  anaokullarının sürece dahil edilmesi, yabancı dil derslerinde 

Türkçe desteğinin sağlanması, eba.gov.tr üzerinden verilen ödev sürelerinin uzatılması, günlük 

canlı ders saatinin arttırılması, okul açıldıktan sonra telafi eğitiminin verilmesi, daha çok soru 

çözümü, okullar açıldıktan sonra da uzaktan eğitimin normal eğitime eklenmesi, uzaktan 

eğitimin asla yüz yüze eğitimin yerini tutmadığı konularında öneriler verdikleri belirtilmiştir.  
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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı hızlı bir şekilde etkisi altına alan 

Korona virüs (COVID-19) salgını Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “küresel salgın” 

(pandemi) olarak tanımlanmıştır. Bu salgın, ülkelerin sağlık, ekonomi ve sosyal sistemlerinde 

olduğu gibi eğitim sistemlerinde de büyük bir krize neden olmuştur. Salgını kontrol altına 

alabilmek amacıyla pek çok ülkede ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime geçici 

süreyle ara verilmiştir. UNESCO’nun 7 Nisan 2020 verilerine göre salgından etkilenen 188’den 

fazla ülkede okuldan uzak kalan öğrenci nüfusu, dünyadaki toplam öğrenci nüfusunun yüzde 

91'ini oluşturmaktadır. 

Eğitime verilen ara ile dünya ülkelerinin hızlı bir şekilde eğitimi devam ettirme 

yönündeki yoğun gayretleri acil durumlarda eğitimin yeni bir versiyonu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Korona virüsün aşırı bulaşıcılığı göz önüne alınırsa insanların can güvenliğini 

riske atmadan eğitim faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için teknolojik imkânlara başvurmak 

ilk akla gelen seçenek olmuştur. Bu durum uzaktan eğitimi gündeme getirmiştir. Uzaktan eğitim 

“Öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda bulunmak zorunda olmadığı ve eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin posta hizmetleri ve iletişim teknolojileri sayesinde yürütüldüğü bir eğitim sistemi 

modelidir” (İşman, 2011). Bir başka tanımda uzaktan eğitim “Bilişim teknolojileri ve eğitim 

teknolojilerinin imkânlarını kullanarak kitlelere eğitim hizmeti götürmenin hedeflendiği 

modern bir yaklaşımdır” (Özer, 1990).  Uzaktan eğitimin temel özellikleri ise şu şekilde 

sıralanabilir (Yeniad, 2006) : 

 Eğitmen ve öğrencilerin, öğrenme sürecindeki fiziksel ayrılığı 

 Düzenlenmiş bir öğretim programı 

 Bir eğitim kurumunun varlığı (program derslerinin planlanması, materyallerin 

hazırlanması, akademik ve öğrenci destek hizmetlerinin sağlanması)  

 Teknoloji araçları (ders içeriklerini aktarmak ve etkileşimi sağlamak için basılı 

materyaller, ses, video görüntü ve bilgisayar gibi teknolojilerin ve araçların 

kullanılması) 

 Çift yönlü etkileşim 

Uzaktan eğitimin geçmişten günümüze kadar üç farklı kuşağı bulunmaktadır (Jones, 

1996): İlk kuşak öğrenci-öğretmen iletişiminin yazışmalar yoluyla sağlandığı geleneksel 

kuşaktır. İkinci kuşak sanayileşmiş multimedya uzaktan eğitimi olarak da bilinmektedir. Bu 

kuşakta ses ve video ağırlıklı bir uzaktan eğitim yapısı vardır. Son kuşakta ise eğitimde, 

bilgisayar ve modem kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde uzaktan eğitim çalışmaları 1920 

yıllarına dayanmaktadır. Bu yıllarda yalnızca fikir düzeyinde kalan uzaktan eğitimin ilk somut 

adımı 1950 yılında Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Enstitüsü' nün girişimi ile atılmış ve 

bankacılık sektöründe çalışanlara mektupla eğitim verilmiştir (Toptaş, 2001). 

COVID-19 salgını tüm ülkelerde süresi belli olmayan bir “olağanüstü hâl” 

oluşturmuştur. Bu durum tüm diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da kriz yönetimi 
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ihtiyacını doğurmuştur. Ülkeler korona virüs salgını nedeniyle kesintiye uğrayan eğitim 

faaliyetlerini devam ettirebilmek amacıyla alternatif arayışlar içerisine girmişlerdir. Bu süreçte 

devam etmekte olan eğitim faaliyetlerine ülkeler bazında bakılacak olursa; ABD’de her eyalet 

kendi farklı eğitim müfredatını takip ettiğinden uzaktan eğitim uygulamaları ülke bazında 

farklılık göstermektedir. Öğrencilerin bir ay süresince ders yapamadığı İngiltere’de BBC geç 

de olsa bir eğitim programı hazırlamıştır. Almanya da her eyalet kendi sistemini 

belirlemektedir. Belçika ve Fransa’da öğretmenler öğrencilere e-posta yoluyla ödev 

göndermekle yetinmektedir. İsviçre, Türkiye benzeri bir sistemi uygulamaya koymuştur. 

Çin’de geliştirilen bulut öğrenim sisteminde aynı anda 50 milyon öğrenci ders görebilmektedir. 

Televizyon kanallarından da ilk ve ortaokul öğrencileri için dersler yayınlanmaktadır. 

Japonya’da 7 Nisan itibariyle ilk ve orta dereceli okulların büyük çoğunluğunda uzaktan 

eğitime geçilmiştir. Avustralya da ise dersler öğrencilerin olmadığı sınıflardan çevrimiçi olarak 

verilmektedir. 

Türkiye’de ise ilk vaka 11 Mart 2020 de görülmüştür. Salgının yayılmaya başlamasıyla 

birlikte Bilim Kurulunun önerisi dâhilinde 16 Mart 2020 tarihinde eğitim ve öğretime bir hafta 

ara verilmiş, 23 Mart 2020 tarihinde ise ülkemiz genelinde eğitim ve öğretimin tüm 

kademelerinde uzaktan eğitime geçilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığının yürüttüğü çalışmalarla 

kısa sürede EBA TV ilkokul, EBA TV ortaokul ve EBA TV lise olmak üzere 3 farklı televizyon 

kanalı ve kapasitesi artırılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 'eba.gov.tr’ üzerinden 18 milyonun 

üzerinde öğrenci için uzaktan eğitime başlanmıştır. Ülkemizde uygulanan uzaktan eğitim 

sürecinde ilkokul, ortaokul ve liseler için ayrı ayrı açılan televizyon kanallarında on iki sınıf 

düzeyinde 20-25'er dakikalık ders yayınları akşam saatlerine kadar sürmektedir. İnternet 

üzerinden hizmet veren dünyanın en büyük dijital eğitim platformu EBA'da ise öğrencilere, 

1600'den fazla ders ve 20 binin üzerinde etkileşimli içerikler sunulmaktadır. 

Bu çalışmada Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi Ar-Ge birimi 

tarafından ilimizde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu kapsamda yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerinin alınabileceği dört farklı anket 

formu oluşturulmuştur. Bu anketler çevrimiçi olarak yönetici, öğretmen, öğrenci ve veliler 

tarafından yanıtlanmıştır. Elde edilen veriler istatistiki yöntemlerle yorumlanmış ve sonuçlar 

tartışılmıştır.  
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BÖLÜM 2 

BULGULAR 

2.1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler 

Bu araştırma Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü resmi kurumlarındaki yönetici, öğretmen, 

öğrenci ve öğrenci velilerinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Katılımcıların cinsiyet, ilçe, okul 

türü, öğretmenlerin branşı, öğrenci ve velilerin teknolojik imkânları gibi demografik bilgileri 

aşağıda sunulmuştur. 

 

Katılımcıların ilçelere göre dağılımı grafikte verilmiştir. Bu veriler çerçevesinde 

araştırmaya katılan öğrenci, öğretmen, veli ve yönetici sayılarının oranlarına bakıldığında en 

yüksek katılım oranlarına sahip ilçelerin Keçiören, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle olduğu 

söylenebilir. İlçelerin mevcut öğrenci, öğretmen ve yönetici sayılarına göre katılım oranları 

incelendiğinde ise; öğrenci bazında en yüksek katılımın Evren (%57), Çamlıdere (%40), Bala 

(%25) ilçelerinde, en düşük Çankaya (%1,2), Pursaklar (%2), Gölbaşı (%4.7) ilçelerinde 

olduğu, öğretmen bazında en yüksek katılımın Evren (%94), Gölbaşı (%91), Çubuk (%82) 

ilçelerinde, en düşük katılımın Çankaya (%3) ve Keçiören (%3,3) ilçelerinde olduğu, yönetici 

bazında incelendiğinde ise Çamlıdere, Evren, Nallıhan ilçelerinde katılımın en yüksek olduğu 

(%100), en düşük katılımın ise Çankaya (%2) ilçesinde olduğu belirlenmiştir. 

Katılımcıların İlçelere göre Dağılımı

Öğrenci Öğretmen Veli Yönetici
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Katılımcıların okul türlerine göre katılımı yukarıdaki grafikte verilmiştir. Grafikte 

belirtilen veriler incelendiğinde araştırmaya çoğunlukla ilkokul ve ortaokul okul türündeki 

öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin katılım sağladığı, en az katılımın ise imam hatip ortaokulu 

ve imam hatip lisesi okul türlerinde olduğu görülmüştür. 

 

Katılımcıların cinsiyetlerine göre dağılımı yukarıdaki grafikte verilmiştir. Veriler 

incelendiğinde katılımcı öğrencilerin %56’sının kız, %44’ünün erkek, katılımcı öğretmenlerin 

%77’sinin kadın %23’ünün erkek, katılımcı velilerin ise %85’inin kadın, %15’inin erkek 

olduğu görülmüştür. 

ANAOKULU İLKOKUL ORTAOKUL İMAM HATİP 
ORTAOKULU

GENEL LİSE 
(ANADOLU 
LİSESİ, FEN 

LİSESİ, SOSYAL 
BİLİMLER LİSESİ)

MESLEKİ VE 
TEKNİK ANDOLU 

LİSESİ

ANADOLU 
İMAM HATİP 

LİSESİ

Katılımcıların Okul Türüne göre Dağılımı

Öğrenci Öğretmen Veli

56

77

85

44

23

15

ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN VELİ

Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı (%)

KADIN ERKEK
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Yukarıdaki grafikte araştırmaya katılan öğretmenlerin branşlarına göre dağılımları 

verilmiştir. Grafikte gösterilen verilere göre araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük 

çoğunluğunun sınıf öğretmenlerinden (%28) oluştuğu, sınıf öğretmenlerinin ardından ise okul 

öncesi (%9) ve İngilizce (%7) öğretmenlerinin çoğunlukta olduğu görülmüştür. 

 

Araştırmaya katılan veli ve öğrencilerin internete erişim durumlarını gösteren grafik 

yukarıda verilmiştir. Grafikte verilen bilgilere göre araştırmaya katılan öğrencilerin %80’i 

internet erişiminin var olduğunu, %14’ünün internet erişiminin olmadığını, %6’sı ise internet 

erişiminin yetersiz olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan velilerin %79’u internet erişimin 

var olduğunu, %2’si internet erişiminin olmadığını, %6’sı ise internet erişiminin yetersiz 

olduğunu belirtmiştir. 
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Katılımcıların uzaktan eğitim sürecinde eğitim derslerini takip ettiği cihazlarla ilgili 

olarak öğrenci ve velilerden grafikte belirtilen maddelerden birini ya da birkaçını seçmeleri 

istenmiş, toplanan veriler grafikte verilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan öğrencilerin 

%60’ının televizyon, %59’unun akıllı telefon, %37’sinin bilgisayar ve %11’inin tablet 

kullanarak eğitim derslerini takip ettiği, %0.63’ünün ise eğitimleri takip edecek bir cihazları 

olmadığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan velilerin, %59’unun akıllı telefon, %59’unun 

televizyon, %36’sının bilgisayar, %12’sinin tablet kullandıkları, %0.65’inin ise eğitimleri takip 

edebilecekleri bir cihazlarının bulunmadığı görülmüştür. 

2.2. Uzaktan Eğitime Erişim 

Araştırmanın bu bölümünde katılımcıların uzaktan eğitim sürecinde eğitime erişimleri 

ile ilgili sorular sorulmuştur. Öğrenci ve velilerin “Uzaktan eğitim derslerine kolaylıkla erişim 

sağlayabiliyorum.” ifadesine katılım düzeyleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

 

 

59 60

37

11 0,63

59 59

36

12 0,65

AKILLI TELEFON TELEVİZYON BİLGİSAYAR TABLET EĞİTİMLERİ TAKİP 
EDEBİLECEK BİR 
CİHAZIMIZ YOK

Katılımcıların Uzaktan Eğitimleri Takip Ettiği Cihazlar (%)

Öğrenci Veli

Öğrenci %  Veli % 

Hiç Katılmıyorum 3  Hiç Katılmıyorum 3 

Az Katılıyorum 8  Az Katılıyorum 9 

Orta Düzeyde Katılıyorum 23  Orta Düzeyde Katılıyorum 26 

Büyük Ölçüde Katılıyorum 26  Büyük Ölçüde Katılıyorum 26 

Tamamen Katılıyorum 40  Tamamen Katılıyorum 37 

Toplam 100  Toplam 100 



12 
 

 

Elde edilen sonuçlar öğrenci ve velilerin uzaktan eğitime büyük oranda kolaylıkla 

erişebildiklerini göstermektedir. 

Benzer şekilde, öğretmen ve okul yöneticilerine öğrencilerin uzaktan eğitime erişimi ile 

ilgili görüşleri sorulmuştur. “Okulumdaki öğrenciler uzaktan eğitim derslerine katılım imkânı 

bulur.” ifadesine öğretmen ve yöneticilerin verdikleri cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

 

 

Yukarıdaki sonuçlar göz önünde bulundurulursa, öğrencilerin uzaktan eğitime erişimi 

konusunda yöneticilerin öğretmenlere göre daha olumlu düşünceye sahip olduğu söylenebilir.  

Bu sorunun devamında, uzaktan eğitim sürecine çeşitli sebeplerle dâhil olmayan 

öğrencilerin sürece katılması için öğretmen ve okul yöneticilerinin herhangi bir çalışma yapıp 

3 8

23
26

40

3 9

26 26

37

HİÇ KATILMIYORUM AZ KATILIYORUM ORTA DÜZEYDE 
KATILIYORUM

BÜYÜK ÖLÇÜDE 
KATILIYORUM

TAMAMEN 
KATILIYORUM

Uzaktan Eğitim Derslerine Kolaylıkla Erişim Sağlayabiliyorum. 
(%)

Öğrenci Veli

12

20

30 28

107 10

26

37

21

HİÇ KATILMIYORUM AZ KATILIYORUM ORTA DÜZEYDE 
KATILIYORUM

BÜYÜK ÖLÇÜDE 
KATILIYORUM

TAMAMEN 
KATILIYORUM

Okulumdaki öğrenciler uzaktan eğitim derslerine katılım 
imkânı bulur. (%)

Öğretmen Yönetici

Öğretmen %  Yönetici % 

Hiç Katılmıyorum 12  Hiç Katılmıyorum 7 

Az Katılıyorum 20  Az Katılıyorum 10 

Orta Düzeyde Katılıyorum 30  Orta Düzeyde Katılıyorum 26 

Büyük Ölçüde Katılıyorum 28  Büyük Ölçüde Katılıyorum 37 

Tamamen Katılıyorum 10  Tamamen Katılıyorum 21 

Toplam 100  Toplam 100 



13 
 

yapmadıklarını saptamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda, öğretmen ve yöneticilerin “Uzaktan 

eğitimlere düzenli olarak katılmayan öğrencilerin takibini yapar, onları sürece dâhil etmek için 

çalışırım.” ifadesine verdikleri cevaplar aşağıda verilmiştir. 

 

 

Grafikteki ifadeye öğretmen ve yöneticilerin daha çok “büyük ölçüde” ve “tamamen” 

katıldığı görülmektedir. 

Bunun yanında uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve velilerin öğretmen ile rahatlıkla 

iletişim kurup kurmadığını saptamaya yönelik “Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerle 

rahatlıkla iletişim kurabiliyorum.” ifadesine katılımcıların verdikleri cevaplar aşağıda 

özetlenmiştir. 

 

 

2 7
19

39
33

5 6
19

40

29

HİÇ KATILMIYORUM AZ KATILIYORUM ORTA DÜZEYDE 
KATILIYORUM

BÜYÜK ÖLÇÜDE 
KATILIYORUM

TAMAMEN 
KATILIYORUM

Uzaktan eğitimlere düzenli olarak katılmayan öğrencilerin 
takibini yapar, onları sürece dahil etmek için çalışırım. (%)

Öğretmen Yönetici

Öğretmen %  Yönetici % 

Hiç Katılmıyorum 2  Hiç Katılmıyorum 5 

Az Katılıyorum 7  Az Katılıyorum 6 

Orta Düzeyde Katılıyorum 19  Orta Düzeyde Katılıyorum 19 

Büyük Ölçüde Katılıyorum 39  Büyük Ölçüde Katılıyorum 40 

Tamamen Katılıyorum 33  Tamamen Katılıyorum 29 

Toplam 100  Toplam 100 

Öğrenci %  Veli % 

Hiç Katılmıyorum 3  Hiç Katılmıyorum 3 

Az Katılıyorum 5  Az Katılıyorum 5 

Orta Düzeyde Katılıyorum 14  Orta Düzeyde Katılıyorum 13 

Büyük Ölçüde Katılıyorum 21  Büyük Ölçüde Katılıyorum 21 

Tamamen Katılıyorum 58  Tamamen Katılıyorum 57 

Toplam 100  Toplam 100 
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Uzaktan eğitim sürecinde öğretmene ulaşabilme konusunda öğrenci ve veli görüşlerinin 

oldukça benzerlik gösterdiği görülmektedir. Sonuçlar, öğrenci ve velilerin bu süreçte 

öğretmenlerle iletişim kurma konusunda büyük oranda problem yaşamadığını göstermektedir. 

Aynı konu öğretmenlere “Veli ve Öğrencilerinizle ne sıklıkla iletişim kurarsınız?” 

sorusu yöneltildiğinde öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplar aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

İletişim Kurma Sıklığı % 

Haftada bir kez 49 

Gün aşırı 17 

Hafta içi her gün günde bir kez 19 

Hafta içi her gün birden fazla kez 15 

Toplam 100 

 

Öğretmenlerin çoğunluğunun uzaktan eğitim sürecinde öğrencileri ve velileri ile haftada 

bir kez iletişim kurduğu söylenebilir. 

Öğretmen, öğrenci ve velilerin uzaktan eğitim sırasında ne tür cihazlarla iletişim 

kurduğunu belirlemeye yönelik sorulan “Uzaktan eğitim sürecinde 

öğretmeniniz/öğretmenleriniz ile hangi iletişim araçlarını kullanarak bağlantı kuruyorsunuz?” 

sorusuna verilen cevaplar aşağıdaki gibidir. 

3 5 14
21

58

3 5 13
21

57

HİÇ KATILMIYORUM AZ KATILIYORUM ORTA DÜZEYDE 
KATILIYORUM

BÜYÜK ÖLÇÜDE 
KATILIYORUM

TAMAMEN 
KATILIYORUM

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerle rahatlıkla iletişim 
kurabiliyorum. (%)

Öğrenci Veli
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Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ve öğrencilerin en çok Whatsapp, Telegram gibi 

mesajlaşma uygulamalarına ve telefonda konuşmayı tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

2.3. Uzaktan Eğitim Sürecinde Okul İdaresi ve Öğretmen Çalışmaları 

Bu bölümde uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ve okul idaresinin eğitimleri 

gerçekleştirme düzeyi, veli ve öğrencilere bilgilendirme yapma durumu, eğitimlere katılmayan 

öğrencilerle ilgili çalışmalar, öğretmenlerin süreç içinde izlenmesi gibi değişkenlerin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu kapsamda öğretmen ve yöneticilere öğretmenlerin düzenli olarak uzaktan eğitim 

derslerini gerçekleştirme durumu sorulmuştur. Sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

 

Öğretmenlerin uzak eğitim derslerini düzenli olarak gerçekleştirmeleri konusuna 

öğretmenler kendileri ve yöneticiler büyük oranda katıldığını ifade etmektedir. Öğretmenlerin 

%20’si ise orta düzeyde görüş sunmuştur. 

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen çalışmalarının okul yönetimince takibi ve 

desteklenmesi konusunda öğretmen ve yönetici görüşleri alınmıştır. Bu kapsamda, araştırmada 

89,8

62,7

29 7,2 3,2 2,3 1,9 2,9

95,1
86,9

32,9 10,4 8,4 5,8 4,2 0,8

Uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve öğretmenler tarafından 
kullanılan iletişim araçları (%)

Öğrenci Öğretmen

5 9

20

33 33

2 3 13

36

46

HİÇ KATILMIYORUM AZ KATILIYORUM ORTA DÜZEYDE 
KATILIYORUM

BÜYÜK ÖLÇÜDE 
KATILIYORUM

TAMAMEN 
KATILIYORUM

Öğretmenler uzaktan eğitim derslerini düzenli olarak 
gerçekleştirir. (%)

Öğretmen Yönetici
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öğretmenlerin “Uzaktan eğitim sürecine okul idaresi tarafından desteklenirim.” ifadesine 

ilişkin görüşleri sorulmuştur. İlgili öğretmen görüşleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Tabloya göre öğretmenlerin büyük çoğunluğu okul idaresi tarafından desteklendiğini 

düşünmektedir. Aynı konuda yönetici görüşleri üç farklı soruda saptanmaya çalışılmıştır. 

Sorulara verilen cevaplar aşağıdaki iki tabloda sunulmuştur. 

 

Tablolar incelendiğinde okul yöneticilerinin uzak eğitim sürecinde öğretmenleri 

sistematik olarak izlediği ve şartlarla ilgili öğretmenlere dönüt verdiği söylenebilir. Aynı 

kapsamda yer alan başka bir anket maddesinde “Uzaktan eğitim sürecinde yeterince aktif 

olmayan öğretmenleri teşvik ederim.” ifadesi yer almaktadır. Okul yöneticileri bu ifadeye %48 

oranında tamamen katıldıklarını belirtmiştir. 

Uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi konusunda yönetici, 

öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşleri ayrı ayrı alınmıştır. Sonuçlar aşağıdaki grafikte 

sunulmuştur. 

Uzaktan eğitim sürecine okul idaresi 

tarafından desteklenirim. 
% 

Hiç Katılmıyorum 2 

Az Katılıyorum 3 

Orta Düzeyde Katılıyorum 11 

Büyük Ölçüde Katılıyorum 31 

Tamamen Katılıyorum 53 

Toplam 100 

Öğretmenlerin uzaktan 

eğitim süreçlerini sistematik 

olarak izlerim. 

%  

Öğretmenlere uzaktan eğitim 

sürecindeki durumları ile ilgili 

dönüt veririm. 

% 

Hiç Katılmıyorum 2  Hiç Katılmıyorum 2 

Az Katılıyorum 3  Az Katılıyorum 3 

Orta Düzeyde Katılıyorum 10  Orta Düzeyde Katılıyorum 12 

Büyük Ölçüde Katılıyorum 33  Büyük Ölçüde Katılıyorum 32 

Tamamen Katılıyorum 52  Tamamen Katılıyorum 51 

Toplam 100  Toplam 100 
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Grafik incelendiğinde bütün katılımcıların süreç içinde öğrenci ve velilerin 

bilgilendirilmesi konusunda olumlu görüş sahibi oldukları görülmektedir. 

2.4. EBA TV ve eba.gov.tr Kullanım Durumu 

Bu bölümde katılımcıların EBA TV ve eba.gov.tr adresini takibi, bu kanallarda 

gerçekleştirilen etkinliklere katılım durumları incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle öğrenci ve 

velilere EBA TV ders programlarını takip etme durumları sorulmuştur. Bu kapsamda öğrenci 

ve velilerin verdikleri cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

 

2 2 6
23

67

2 5 14

31

47

3 4 12 21

60

3 4 11
22

60

HİÇ KATILMIYORUM AZ KATILIYORUM ORTA DÜZEYDE 
KATILIYORUM

BÜYÜK ÖLÇÜDE 
KATILIYORUM

TAMAMEN 
KATILIYORUM

Uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve veliler süreç hakkında 
bilgilendirilmiştir. (%)

Yönetici Öğretmen Öğrenci Veli

EBA TV ders programlarını 

takip ederim. (Öğrenci) 
%  

Çocuğum  EBA TV ders 

programlarını takip eder. (Veli) 
% 

Hiç Katılmıyorum 6  Hiç Katılmıyorum 7 

Az Katılıyorum 9  Az Katılıyorum 8 

Orta Düzeyde Katılıyorum 19  Orta Düzeyde Katılıyorum 19 

Büyük Ölçüde Katılıyorum 22  Büyük Ölçüde Katılıyorum 21 

Tamamen Katılıyorum 43  Tamamen Katılıyorum 46 

Toplam 100  Toplam 100 
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Grafik ve ilgili tablolar incelendiğinde öğrenci ve velilerin EBA TV ders programlarının 

takip edilmesi konusundaki görüşlerinin benzer olduğu söylenebilir. Buna göre katılımcılar 

büyük oranda EBA TV’yi takip etmektedir. 

Benzer şekilde öğrenci ve velilere “EBA canlı derslere katılım durumu” sorulduğunda 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 
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HİÇ KATILMIYORUM AZ KATILIYORUM ORTA DÜZEYDE 
KATILIYORUM

BÜYÜK ÖLÇÜDE 
KATILIYORUM

TAMAMEN 
KATILIYORUM

EBA TV ders programının takip edilme durumu (%)

Öğrenci Veli

11 12 10

17 19

32

21

10

22

16

10

21

HİÇ 
KATILMIYORUM

AZ KATILIYORUM ORTA DÜZEYDE 
KATILIYORUM

BÜYÜK ÖLÇÜDE 
KATILIYORUM

TAMAMEN 
KATILIYORUM

İLKOKUL 1./2. SINIF 
ÖĞRENCİSİ 

OLDUĞU İÇİN 
CANLI DERS 

UYGULAMASI YOK

eba.gov.tr üzerinden canlı derslere katılım durumu (%)

Öğrenci Veli

EBA canlı derslere düzenli ve 

aktif olarak katılırım. (Öğrenci) 
%  

Çocuğum EBA canlı derslere 

düzenli ve aktif olarak katılır. (Veli) 
% 

Hiç Katılmıyorum 11  Hiç Katılmıyorum 21 

Az Katılıyorum 12  Az Katılıyorum 10 

Orta Düzeyde Katılıyorum 10  Orta Düzeyde Katılıyorum 22 

Büyük Ölçüde Katılıyorum 17  Büyük Ölçüde Katılıyorum 16 

Tamamen Katılıyorum 19  Tamamen Katılıyorum 10 

İlkokul 1./2. sınıf öğrencisi olduğum 

için canlı ders uygulamam yok 
32  

Çocuğum İlkokul 1./2. Sınıf Öğrencisi 

Olduğu İçin Canlı Ders Uygulaması Yok. 
21 

Toplam 100  Toplam 100 



19 
 

EBA canlı ders uygulamasına katılım durumu değerlendirirken ilkokul 1. ve 2. sınıf 

öğrencileri ve velileri, bu sınıf seviyelerinde böyle bir uygulama olmadığı için kapsam dışında 

bırakılmıştır. Araştırma sonucuna göre katılımcı öğrencilerin %32’si, velilerin ise %21’i 1. ve 

2. sınıf düzeyinde olduklarını belirtmişlerdir. Diğer seçenekler incelendiğinde ise katılımcıların 

canlı ders uygulamasına katılım oranının düşük olduğu söylenebilir. Bu durum canlı ders 

uygulamasının, araştırmanın verilerinin toplanmaya başladığı hafta uygulanmaya 

başlamasından kaynaklanıyor olabilir. 

Öğrenci ve velilere eba.gov.tr adresi üzerinden eğitime devam etme durumu 

sorulduğunda verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

 

 

Elde edilen bulgular ışığında öğrenci ve velilerin eba.gov.tr adresi üzerinden 

gerçekleştirilen eğitim ve etkinliklere katılım oranının yüksek olduğu belirtilebilir. Aynı 

kapsamda benzer bir soru öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin “eba.gov.tr adresi 

üzerinden öğrencilere ödevlendirme yapıp ödevlerin takibini sağlarım.” ifadesine katılma 

durumları aşağıda verilmiştir. 
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HİÇ KATILMIYORUM AZ KATILIYORUM ORTA DÜZEYDE 
KATILIYORUM

BÜYÜK ÖLÇÜDE 
KATILIYORUM

TAMAMEN 
KATILIYORUM

eba.gov.tr adresi üzerinden etkinlik ve ödevlendirmelere 
katılım durumu (%)

Öğrenci Veli

Eba.gov.tr adresinden 

öğretmenimin yürüttüğü 

etkinlik ve ödevlendirmelere 

katılırım (Öğrenci). 

%  

Çocuğum eba.gov.tr adresinden 

öğretmenimin yürüttüğü etkinlik 

ve ödevlendirmelere katılır (Veli). 

% 

Hiç Katılmıyorum 8  Hiç Katılmıyorum 8 

Az Katılıyorum 8  Az Katılıyorum 8 

Orta Düzeyde Katılıyorum 17  Orta Düzeyde Katılıyorum 16 

Büyük Ölçüde Katılıyorum 23  Büyük Ölçüde Katılıyorum 22 

Tamamen Katılıyorum 44  Tamamen Katılıyorum 47 

Toplam 100  Toplam 100 
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Bu sonuca göre öğretmenlerin eba.gov.tr adresini uzaktan eğitimleri gerçekleştirmek 

amacıyla büyük oranda kullandıkları söylenebilir. 

2.5. Uzaktan Eğitimin Etkililiği ve Devamlılığı 

Bu başlık altında katılımcıların uzaktan eğitim sürecini ne kadar etkili buldukları ve yüz 

yüze eğitim başladıktan sonra uzaktan eğitimlerin devam etmesi konusundaki görüşleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda tüm katılımcılara uzaktan eğitimi yüz yüze eğitim 

kadar etkili bulup bulmadıkları sorulmuştur. Elde edilen cevaplar aşağıdaki grafikte 

özetlenmiştir. 

 

Grafikte de görüldüğü üzere, öğrenci, veli, öğretmen ve okul yöneticileri uzaktan 

eğitimin yüz yüze eğitim kadar etkili olduğu konusunda olumsuz görüş eğilimindedir. 

Katılımcılar birbirleriyle karşılaştırıldığında, yöneticilerin diğer katılımcılara göre az da olsa 

daha olumlu görüşe sahip olduğu, veli ve öğretmenin ise diğer katılımcılara göre az da olsa 

daha olumlu görüşe sahip olduğu görülmektedir. Genel anlamda katılımcıların yüz yüze eğitimi 

uzaktan eğitime tercih ettikleri söylenebilir. 

Uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda katılımcılara “Salgın sürecinden sonra 

okullar açıldığında uzaktan eğitim, eğitimin bir parçası olarak devam etmelidir.” ifadesine ne 

kadar katıldıklarını belirtmeleri istenmiştir. Verilen cevaplar aşağıdaki grafikte sunulmuştur. 
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HİÇ KATILMIYORUM AZ KATILIYORUM ORTA DÜZEYDE 
KATILIYORUM

BÜYÜK ÖLÇÜDE 
KATILIYORUM

TAMAMEN 
KATILIYORUM

Uzaktan eğitimlerin de yüz yüze eğitimler kadar etkili 
olduğunu düşünüyorum. (%)

Öğrenci Veli Öğretmen Yönetici

eba.gov.tr adresi üzerinden öğrencilere 

ödevlendirme yapıp ödevlerin takibini sağlarım. 

(Öğretmen) 

% 

Hiç Katılmıyorum 6 

Az Katılıyorum 10 

Orta Düzeyde Katılıyorum 19 

Büyük Ölçüde Katılıyorum 28 

Tamamen Katılıyorum 37 

Toplam 100 
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Araştırma sonuçları öğrenci, veli ve öğretmenlerin uzaktan eğitimin, eğitimin bir parçası 

olarak devam etmesi konusuna orta düzeyde katıldıkları saptanmıştır. Yöneticiler ise diğer 

katılımcılara göre bu konuda daha olumlu görüşe sahiptir. 

2.6. Uzaktan Eğitimin Olumlu ve Olumsuz Yanları 

Araştırmanın bu bölümünde uzaktan eğitim sürecinin olumlu ve olumsuz yanlarını 

belirlemek için katılımcıların uzaktan eğitimle ilgili farklı boyutlarda görüşleri alınmıştır.  

İlk olarak öğrenci ve velilerin uzaktan eğitimin öğrenme sürecine etkisiyle ilgili 

görüşleri alınmıştır. Bu bağlamda velilerin “Çocuğum uzaktan eğitim süresince dersleri 

anlamakta zorluk çekiyor.” maddesine verdikleri yanıtlar ile öğrencilerin “Uzaktan eğitim 

yoluyla aldığım dersler ihtiyaçlarımı karşılıyor.” maddesine verdikleri yanıtlar karşılaştırılmış, 

aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 
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HİÇ KATILMIYORUM AZ KATILIYORUM ORTA DÜZEYDE 
KATILIYORUM

BÜYÜK ÖLÇÜDE 
KATILIYORUM

TAMAMEN 
KATILIYORUM

Salgın sürecinden sonra okullar açıldığında uzaktan eğitim, 
eğitimin bir parçası olarak devam etmelidir. (%)

Öğrenci Veli Öğretmen Yönetici

Çocuğum uzaktan eğitim 

süresince dersleri anlamakta 

zorluk çekiyor. 

%  
Uzaktan eğitim yoluyla aldığım 

dersler ihtiyaçlarımı karşılıyor. 
% 

Hiç Katılmıyorum 24  Hiç Katılmıyorum 11 

Az Katılıyorum 18  Az Katılıyorum 14 

Orta Düzeyde Katılıyorum 30  Orta Düzeyde Katılıyorum 34 

Büyük Ölçüde Katılıyorum 14  Büyük Ölçüde Katılıyorum 22 

Tamamen Katılıyorum 14  Tamamen Katılıyorum 19 

Toplam 100  Toplam 100 
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Grafik incelendiğinde hem öğrenci hem de velilerin büyük çoğunluğunun uzaktan 

eğitimin öğrenme sürecine etkisiyle ilgili sorulara orta düzeyde katıldıkları görülmüştür. Ayrıca 

veriler incelendiğinde velilerin daha çok uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin öğrenme 

zorluğu çekmediği görüşünde olmalarına rağmen, öğrencilerin uzaktan eğitimin öğrenme 

ihtiyaçlarını karşılamadığı görüşünü belirttikleri görülmüştür.  

Araştırmanın bu boyutu kapsamında veli, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin uzaktan 

eğitim sürecinde karşılaştıkları zorluklar belirlenmek istenmiştir. Bu bağlamda öğrenci ve 

velilere “Uzaktan eğitim derslerinin takibinde en çok karşılaştığınız problemler nelerdir?” 

sorusu, öğretmen ve yöneticilere ise “Uzaktan eğitim sürecinde sizi zorlayan unsurlar 

nelerdir?” sorusu yöneltilmiş ve birden fazla seçenek işaretlenebileceği belirtilmiştir. 

Katılımcıların sorulara verdikleri yanıtlar aşağıdaki gibidir. 

Uzaktan eğitim derslerinin takibinde en çok karşılaştığınız problemler 

nelerdir? (Öğrenci) 
Sayı 

İnternet bağlantısında sorun yaşanması. 48712 

Bireysel olarak çalışmaktan kaynaklanan motivasyon sorunu. 34623 

Bu süreçte hiçbir zorluk yaşamadım. 29277 

Yaşadığımız bu olağanüstü durumun derslerime odaklanmama engel olması. 24193 

Ders programlarının süresinin yetersiz olması. 20708 

Evde verimli çalışma ortamı olmaması. 19012 

Evimizde tablet, bilgisayar gibi donanımların olmaması. 13332 

Aile bireyleriyle eğitim saatlerimin aynı zamana denk gelmesi. 10680 

Diğer 9359 

Ders programının çok yoğun olması. 8222 

Evimizde veya telefonumuzda internet bağlantısının olmaması. 7886 

Dijital okuryazarlığımın yetersiz olması. 4842 

Öğretmenim/öğretmenlerimin bu süreçte destek olmaması 2823 

Ailemin bu süreçte destek olmaması. 2043 

Evimizde televizyonun olmaması. 817 

 

11 14

34

22
19

24
18

30

14 14

HİÇ KATILMIYORUM AZ KATILIYORUM ORTA DÜZEYDE 
KATILIYORUM

BÜYÜK ÖLÇÜDE 
KATILIYORUM

TAMAMEN 
KATILIYORUM

Uzaktan Eğitimin Öğrenme Sürecine Etkisi (%)

Öğrenci Veli



23 
 

 

Yukarıda verilen tablo ve grafik incelendiğinde öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde 

en çok internet bağlantısında problem yaşadıkları (%40), bireysel olarak çalışırken motivasyon 

sorunu yaşadıkları (%29) belirtilmiştir. Öğrencilerin %24’lük bir bölümü ise bu süreçte bir 

sorun yaşamadıklarını belirtmiştir. 

Uzaktan eğitim derslerinin takibinde en çok karşılaştığınız problemler 

nelerdir? (Veli) 
Sayı 

İnternet bağlantısında sorun yaşanması 61753 

Çocuğumun bireysel olarak çalışma zorunluluğundan kaynaklanan motivasyon sorunu 46365 

Diğer 33762 

Çocuğumu derslere katılması için motive edemiyorum. 31862 

Bu süreçte hiçbir zorluk yaşamadım 27833 

Eğitim saatlerinin aile fertlerinin diğer işleriyle çakışması 22192 

Evde verimli çalışma ortamı olmaması 20255 

Evimizde tablet, bilgisayar gibi donanımların olmaması. 17943 

Evimizde veya telefonumuzda internet bağlantısının olmaması. 9462 

Dijital okuryazarlığımın yeterli olmaması 6472 

Evimizde televizyonun olmaması 952 
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Yukarıda verilen tablolar ve grafik incelendiğinde velilerin de uzaktan eğitim sürecinde 

en çok internet bağlantısında problem yaşadıkları (%48), çocuğun bireysel olarak çalışma 

zorunluluğundan kaynaklanan motivasyon sorunu yaşadıkları (%36) ve seçeneklerde 

verilenlerin dışında diğer sebeplerden (%27) sorun yaşadıkları belirtilmiştir. Velilerin %22’si 

bu süreçte herhangi bir zorluk yaşamadıklarını belirtmiştir. 

Uzaktan eğitim sürecinde sizi zorlayan unsurlar nelerdir? (Öğretmen) Sayı 

Öğrencilerin teknolojiye erişimi 12731 

İlgisiz öğrencileri motive etmek 10145 

Mesafeden dolayı öğrencilerle duygusal bağ kuramamak. 9551 

Dezavantajlı durumda olan öğrencileri sürece dâhil etmek 7983 

Veliden yeterince destek alamamak 5947 

Öğrencilerin dijital okuryazarlığının yetersiz olması 5786 

Evden çalışmanın getirdiği stres ve iş yükü 4697 

Uzaktan eğitimle ilgili bilgi ve deneyimimin olmaması 4524 

Öğrencilerle iletişim kurmak 4038 

Müfredatı uzaktan eğitime adapte etmek 3848 

Öğrencilere geri dönüt vermek 3522 

Öğretmenlerin teknolojiye erişimi 3510 

Velilerle iletişim kurmak 3439 

Öğretmenlerin dijital okuryazarlığının yetersiz olması 2666 

Zaman yönetimi 2592 

Bu süreçte hiçbir zorluk yaşamadım. 1132 

Diğer 1073 

Okul idaresinin yeterince destek olmaması 554 

 

 

Yukarıda verilen tablolar incelendiğinde öğretmenlerin en çok, öğrencilerin teknolojiye 

erişmesi (%71), ilgisiz öğrencileri motive etme (%56) ve öğrenciler ile duygusal bağ kurma 

(%53) konularında zorlandıkları belirtilmiştir. Bu süreçte hiçbir zorluk yaşamadığını belirten 

öğretmen oranı ise (%6) düşüktür. 
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Yukarıdaki grafiklerde uzaktan eğitim sürecinde yöneticileri zorlayan unsurlara yönelik 

veriler verilmiştir. Bu verilere göre yöneticileri en çok zorlayan unsurlar, öğrencilerin 

teknolojiye erişimi (%64), dezavantajlı öğrencileri sürece dâhil etmek (%43) ve öğretmenlerin 

uzaktan eğitim konusunda bilgi ve deneyimlerinin olmaması (%41) olarak belirtilmiştir. 

Yöneticilerin çok az bir bölümü (%8) süreçte herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını 

belirtmişlerdir.  

Genel olarak tüm katılımcılardan toplanan verileri yorumlayacak olursak; en çok sorun 

yaratan durumların öğrencilerin internete bağlanmasında yaşanan problem olduğu, öğrencilerin 

öğrenme motivasyonunun sağlanamaması, öğretmenlerin yeterli teknolojik bilgiye sahip 

olmaması ve öğretmenlerin öğrenciler ile duygusal bağ kuramıyor olması söylenebilir. Bunun 

yanı sıra bu süreçte sorun yaşamadığını belirten öğrenci oranı yüksek olmasına rağmen, veli, 

öğretmen ve yöneticilerin bu maddeye katılma oranı olabildiğince düşüktür.  

64

43,4 40,9 36 31,3 30,5 30,5 28,1 27,9 27,2 25,2 25,1 11,3 7,5

Okul Yöneticilerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Karşılaştıkları 
Zorluklar (%)

Yönetici

Uzaktan eğitim sürecinde sizi zorlayan unsurlar nelerdir? (Yönetici) Sayı 

Öğrencilerin teknolojiye erişimi 1365 

Dezavantajlı durumda olan öğrencileri sürece dâhil etmek 917 

Öğretmenlerin uzaktan eğitim konusunda bilgi ve deneyimlerinin olmaması 865 

Velilerden yeterince destek alamamak 762 

Öğretmenlerin teknolojiye erişimi 661 

Velilerle iletişim kurmak 644 

Öğrencileri motive etmek 644 

Öğrencilerle iletişim kurmak 594 

Süreçte aktif olmayan öğretmenleri motive etmek 591 

Öğrencilerin dijital okuryazarlığının yeterli olmaması 575 

Uzaktan eğitim ile ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip olmama 532 

Öğretmenlerin dijital okuryazarlığının yeterli olmaması 531 

Diğer 240 

Herhangi bir zorlukla karşılaşmadım 159 
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Çalışmanın bir başka boyutunda katılımcı velilere öğrencilerin motivasyon durumlarını 

belirlemek amacıyla “Çocuğum uzaktan eğitime severek katılıyor” şeklinde bir madde 

yöneltilmiş ve alınan cevaplar aşağıda verilmiştir. 

Çocuğum uzaktan eğitime severek katılıyor (Veli) % 

Hiç Katılmıyorum 9 

Az Katılıyorum 11 

Orta Düzeyde Katılıyorum 29 

Büyük Ölçüde Katılıyorum 22 

Tamamen Katılıyorum 30 

Toplam 100 

 

 

Araştırmaya katılan velilerin cevapları incelendiğinde velilerin büyük çoğunluğunun 

(%30) uzaktan eğitime severek katıldıklarını belirttikleri görülmüştür. Çocukların uzaktan 

eğitime severek katılmadığını düşünen veli oranı ise (%9) düşüktür.  

Çalışmanın bu boyutunda öğretmenlerden uzaktan eğitimin olumlu yanları ve destek 

alınacak hizmetlerle ilgili görüş alınmıştır. Bu amaçla öğretmenlere “Sizce uzaktan eğitimin 

olumlu yanları nelerdir?” sorusu ile “Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlere destek olabilecek 

unsurlar neler olabilir?” soruları yöneltilmiş ve her iki soruya da birden fazla seçenek 

işaretlenebileceği belirtilmiştir. Elde edilen veriler aşağıdaki gibidir. 

Uzaktan Eğitimin Olumlu Yanları Sayı 

Esnek olması 12010 

Araç çeşitliliğinin zengin olması 7333 

Kullanımının kolay olması 6926 

Öğrenci öğrenmesini kişiselleştirebilmesi 6125 

Ulaşılabilir olması 6099 

Uygulanabilir yöntem çeşitliliği 5462 

Öğrencilerin eğlenerek katılıyor olması 4597 

Öğrencilerimle ilişkilerimi geliştirmesi 3737 

Hiçbir faydası yok 967 

Diğer 772 

Uzaktan eğitim yapmadım. 724 
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu uzaktan eğitimin olumlu 

yanlarından en çok, esnek olması (%66), araç çeşitliliğinin zengin olması (%41), kullanımının 

kolay olması (%38) unsurları üzerinde yoğunlaşmışlardır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 

%5’i hiçbir faydasının olmadığı görüşündeyken, %4’ü de hiç uzaktan eğitim yapmadığını 

belirtmiştir. 

Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlere Destek Olabilecek Unsurlar  Sayı 

İyi örnek videoları ya da ders planları 12185 

Eğitim teknolojileri şirketleri tarafından daha fazla kaynak sunulması 9803 

MEB tarafından açık bir yönlendirme 7888 

Ulusal medya kanalları aracılığı ile daha fazla eğitim içerikli yayın yapılması 7607 

Mesleki gelişim için hızlı uzaktan eğitimler 6258 

Öğretmenlerin deneyim ve görüşlerini paylaşacağı video konferanslar yapılması 5653 

 

                    

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde, iyi örnek videoları ya da 

ders planlarının (%68), eğitim teknolojileri şirketleri tarafından daha fazla kaynak sunulması 

(%54), MEB tarafından açık bir yönlendirme (%44) yapılmasının destek olabilecek en çok 

tercih edilen unsurlar olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmanın uzaktan eğitim sürecinin olumlu ve olumsuz yanları boyutundaki son 

çalışma ise öğrencilerin bu süreçte kullandıkları kaynaklar ve kullanırken nasıl yardım 

66

40,6 38,4 33,9 33,8 30,2 25,4 20,7 5,36 4,2 4

Öğretmenlere göre Uzaktan Eğitim Sürecinin Olumlu Yanları 
(%)

Öğretmen

67,5 54,3 43,7 42,1 34,7 31,3

Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlere 
Destek Olabilecek Unsurlar (%)

Öğretmen (%)
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aldıklarının tespitini belirlemek üzerine yapılmıştır. Bu bağlamda öğrencilere “Uzaktan eğitim 

sürecinde hangi kaynaklardan yararlanarak derslerinizi takip ediyor veya destek alıyorsunuz?” 

sorusu sorulmuş ve seçeneklerden birden fazlasını işaretleyebilecekleri belirtilmiştir. 

Uzaktan eğitim sürecinde hangi kaynaklardan yararlanarak 

derslerinizi takip ediyor veya destek alıyorsunuz? 
Sayı 

TRT EBA TV Kanalları (İlkokul, Ortaokul, Lise) 92689 

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) web sitesi veya mobil uygulaması 86316 

Öğretmenin/Öğretmenlerin paylaştığı materyaller 81098 

Öğretmenim/öğretmenlerim ile gerçekleştirdiğimiz online (canlı) görüşmeler 56664 

Aile büyüklerimden yardım alıyorum 44039 

Ders takibi yapmıyorum. 6890 

Diğer 4596 

Hiçbir kaynaktan faydalanmıyorum kendi kendime çalışıyorum. 4593 

 

 

Yukarıdaki grafikte verilen bilgilere göre araştırmaya katılan öğrencilerin büyük 

çoğunluğunun (%77) TRT EBA TV Kanalları ve EBA Web sitesi ve mobil uygulamalarını 

(%72) kullanarak uzaktan eğitim sürecine dâhil olduğu, öğrencilerin %6’sının ders takibi 

yapmadığı ve %4’ünün de uzaktan eğitim kaynaklarından faydalanmadıklarını belirttikleri 

görülmüştür. 

Bu durumdan hareketle, araştırmanın uzaktan eğitimin olumlu ve olumsuz yönlerinin 

belirlenmesi boyutunda öğrencilerin derslere severek katılıyor olmaları, öğrencilerin genelinin 

öğrenme sürecinde zorluk çekmediğini belirtmesi, uzaktan eğitimin esnek ve kullanımının 

kolay olması gibi durumlar olumlu yönlerine işaret ederken; öğrenci, öğretmen, veli ve 

yöneticilerin ortak görüşlerinde belirtilen internet bağlantısında sorun yaşanması, öğrencilerin 

öğrenme motivasyonlarının düşük olması, uzaktan eğitim konusunda bilgi ve donanım 

eksiklinin olması olumsuz yönleri olarak gösterilebilir. Ayrıca oran olarak çok düşük olmasına 

rağmen, eğitimde feda edilebilecek tek bir fert yoktur anlayışı ile çeşitli nedenlerle ders takibi 

yapmayan öğrencilerin ya da uzaktan eğitim kaynaklarını kullanmayan öğrencilerin 

sorunlarının çözülmesi gerekmektedir. 

76,8 71,5 67,2

46,9
36,5 5,7 3,8 3,8

Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sürecinde Kullandığı Kaynaklar

Öğrenci
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2.7. Katılımcı Önerileri 

Araştırmanın bu bölümünde okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve velilere “Uzaktan 

eğitim sürecinin daha iyi hale getirilip geliştirilebilmesi için önerileriniz nelerdir?” sorusu 

yöneltilmiştir. Katılımcıların verdikleri cevaplardan bazı en çok tekrarlanan ifadeler yönetici, 

öğretmen, öğrenci ve veli başlıkları altında verilip tartışılmıştır. Katılımcı ifadeleri aslını 

bozmadan olduğu haliyle aktarılmıştır. 

2.7.1 Okul Yöneticisi Önerileri 

 “Öğrencilerin bulundukları yer itibari ile hepsi aynı imkâna sahip değil. Bu durumların 

hızlı tespiti ile önce imkân eşitliği sağlanmalı.” 

 “Dezavantajlı bölgelerde yer alan öğrencilere teknolojik destek sağlanması” 

 “Fatih projesi acilen bu projeyle birleştirilip her bir öğrenciye internet ve tablet desteği 

sağlanmalıdır.” 

 “EBA eğitim portalının alt yapı güçlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. EBA 

üzerinden yapılan canlı ders çalışmaları bağlantı sorunları yaşattığı için işi 

zorlaştırmaktadır.” 

 “Canlı ders oluşturmak için daha kolay bir yöntem geliştirilmesi.” 

 “Canlı dersin saatini ve gününü öğretmen kendisi belirlemelidir.” 

 “EBA da canlı dersin yapılıp yapılmadığını sistem içerisinden göremiyoruz. Ders 

yapıldı mı? Kaç öğrenci katıldı? gibi verilere ulaşabilirsek buradaki eksikleri giderme 

imkânımız olur.” 

 “Mesleki teknik okulların meslek derslerinin de uzaktan eğitime dahil edilmesi,” 

 “İdareci, öğretmen, öğrenci ve velilerin uzaktan eğitim ve EBA kullanımı hakkında 

bilgilendirme ve kullanma eğitimi verilmeli” 

 “Uzaktan eğitimin süresi çok az, normal ders süresinde olmalı.” 

 “Milli Eğitim yerli ve milli bir program geliştirmeli canlı bağlantılar için zoom, team 

link gibi.” 

 “Velilerimiz ile görüşülüp öğrencilerimizi dersleri izleme konusunda motive etmek için 

çalışılmalı.” 

 “Öğretmenlerimizin uzaktan eğitime katılması gönüllülüğe bırakılmamalı ve gerekli 

yasal düzenlemeler yapılmalıdır.” 

 “Öğretmenlere yönelik performans sisteminin uygulanması” 

 “Eğer Haziran da eğitim olacaksa Cumartesi ve Pazar da dahil yoğunlaştırılmış eğitim 

sınıflarda sosyal mesafe kuralına göre bölünerek eğitime alınmalıdır.” 

 “Eba da öğretmenlerimizle uzaktan toplantı yapacağımız bir platform açılmalıdır.” 

 “Öğrencilere uzaktan Rehberlik eğitimleri ve psikolojik destek verilmeli bu bağlamda 

ders konulmalıdır.” 

 “Bundan sonraki süreçte alt yapı oluşturulursa ortaokul ve liselerde açılan destekleme 

ve yetiştirme kurslarının uzaktan eğitim yoluyla yapılması daha doğru olacaktır.” 

 “Okullara ücretsiz toplu SMS hakkı verilmesi” 
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 “Uzaktan eğitim Normal eğitim sürecine entegre edilirse öğrenci takibi ve ders tekrarı 

ve öğretimine büyük destek olacaktır.  Sistem uygulandığı için herkes tarafından kabul 

görecektir.” 

 “Süreçte çok şey yapıp hiçbir şeyi takip edememektense az ama takibi yapılarak devam 

edilmesi gerektiğini düşünüyorum.” 

Genel olarak yönetici önerileri göz önüne alındığında önerilerin EBA ve canlı ders 

altyapısının güçlendirilmesi, tüm öğrencilerin uzaktan eğitime etkin şekilde katılabilmesi için 

teknolojik altyapı anlamında fırsat eşitliğinin sağlanması, ders sürelerinin daha uzun olması, 

etkin ölçme değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi, uzaktan eğitimde canlı ders 

tanımlamalarında ve uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi bağlamında yöneticilere daha 

çok yetki verilmesi ve güvenilmesi, öğretmenlerin dijital okuryazarlıklarının verilecek 

eğitimlerle geliştirilmesi, velilerin motivasyonunu sağlayarak sürece daha çok dahil etmenin 

gerekliliği, uzaktan eğitimin güçlü bir altyapı ile yüz yüze eğitime entegre edilmesi maddeleri 

etrafında toplandığı saptanmıştır. 

2.7.2 Öğretmen Önerileri 

 “Öğretmen ve öğrenciler için dezavantajlı olanlara teknolojik yardım yapılmalı” 

 “İnternet alt yapılarının operatörler tarafından iyileştirilmeli ve her yerden ulaşılabilir 

olmalı” “Her branş için uzaktan eğitimde kullanılabilecek zengin içerikler üretilmeli” 

 “EBA portalının ve canlı ders sisteminin altyapısı geliştirilmelidir.” 

  “Ebada ki ders saatlerinin düzenlenmesi. Bazı sınıfların canlı ders saatleri çok erken. 

Öğrenci katılımı çok düşük oluyor. Öğretmen istediği saati planlayarak canlı ders 

yapabilmeli.” 

 “Öğrenci devamını sağlamak için yoklama alınması ve devam zorunluluğu getirilmesi 

ve dönüt alınamayan öğrenciler için ilçenin bu öğrencilerle irtibata geçmesi 

gerekmektedir.” 

 “Okul müdürü tarafından bilgilendirici video konferans toplantısı yapılabilir.” 

 “Öğrenci motivasyonu ve geri dönütler için ölçme değerlendirme kriterlerinin 

iyileştirilmesi” 

 “Bütün öğrencilerin sınıf geçmiş sayılmaları onları büyük oranda eğitim sürecinden 

soyutladı. Öğrencilerin aktif olarak sisteme katıldığı bir süreç sağlanabilmeli yoksa 

sadece öğretmenin tek başına eğitilmesi görevlendirilmesi ders yapmaya uğraşması 

sürece çok büyük katkı sağlamayacaktır.” 

 “Velilere daha çok bilgi verilerek aktif olarak sürece dahil edilmeliler. Uzaktan eğitimde 

velinin öğrenciyi takibi çok önemli yoksa biz boş yere çabalayıp duruyoruz” 

 “EBA TV de konular daha yavaş ve anlaşılır şekilde verilmelidir.” 

 “Ders süreleri daha uzun olmalıdır.” 

 “Kazanım testlerinin daha çok yer verilmesi.” 

 “Akademik dersler dışında sosyal ve kültürel derslere de yer verilmelidir.” 

 “Tüm branş derslerine ve tüm kazanımlara yönelik MEB in çoklu zekâ kuramına uygun 

zengin içerikli kaynak havuzu oluşturulmalıdır.” 

 “Öğretmenlere ve velilere teknolojik okuryazarlık eğitimleri verilmelidir.” 
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 “Öğretmenlere uzaktan eğitimin zorunlu tutulması, isteyen yapar anlayışı içinde 

olunmaması” 

 “Not ve devamlılık zorunluluğu olmadan lise düzeyindeki öğrenciler derslere katılmak 

istemediğinden not ve devam zorunluluğu getirilmelidir.” 

 “Uzaktan eğitimde ve canlı derslerde kullanılacak teknoloji milli ve güvenli olmalıdır” 

 “Müfredatta köklü değişiklikler yapılmalıdır. Uzaktan eğitim için daha genel çerçevede 

bir program hazırlanmalı bu çerçeve sosyal duygusal gelişimi geliştirici öğelerle 

desteklenmelidir. “Eba TV de okulöncesi ile ilgili çalışmalara da yer verilmelidir.” 

 “Canlı ders esnasında öğrencinin görüntüsünü açması kişisel hakların korunması 

gerekçesi ile zorunlu olamıyor. Bu durum duygusal bağı kurmakta büyük bir engel teşkil 

ediyor.” 

 “Branşlar bazında kısa ve öz olmak şartıyla uygulanabilir genel programlar 

hazırlanmalıdır.” 

 “Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri EBA'ya tanımlı olmadıkları için sürece dahil 

olamıyorlar. Onların sürece dahil edilmeleri gerekmektedir.” 

 “Yüz yüze eğitim hem eğitsel hem de duygusal olarak daha sağlıklı. Öğrencilerin EBA 

üzerinden ders katılımları yetersiz olup, daha çok öğrencinin isteklerine kalmakta. Bu 

durum da uzaktan eğitimin verimini düşürmektedir.” 

 “Rehberlik boyutunun yetersiz kalması ve rehberliğin uzaktan eğitimle 

gerçekleştirilememesi” 

 “Acilen, birikimli ve bu konuda tecrübesi olan öğretmenlerden oluşan soru hazırlama 

komisyonu kurulmalı ve nitelikli konu kavrama testleri, deneme sınavları 

hazırlanmalıdır. Bu iş, gönüllülük esasına bırakılmayacak kadar mühimdir.” 

 “Bireyselleştirmiş eğitim programı hazırlanarak eğitim öğretim verilen özel eğitim 

öğrencilerine bu genel uzaktan eğitim sistemi uygun olmamaktadır.” 

 “Meslekî içeriklere de yer verilmelidir.” 

 “Eğitim kaynaklarının dijital ortamda çoğaltılabilmeli, e-kitaplara ve e-dergilere erişim 

daha kolay olmalı, kullanıcı ara yüzleri daha kolay erişimli olmalı, ara yüzler 

kişiselleştirilebilmelidir.” 

 “Yayınevi kitaplarını youtube gibi alanlarda kullanabilmemiz için telif hakkı alınmalı” 

 “Zoom, Google meet gibi araçların kullanımına sınır getirilmemesi veya 

yasaklanmaması” 

Genel olarak öğretmen önerileri göz önüne alındığında önerilerin EBA, canlı ders ve 

internet altyapısının güçlendirilmesi, teknolojik olarak dezavantajlı durumda olan öğretmen ve 

öğrencilere destek sağlanması, ders saatlerinin daha uzun, esnek ve öğretmenin seçiminde 

olması, devam zorunluluğu ve yoklama olması, müfredatın değiştirilmesi ve branşlar bazında 

daha genel programlar hazırlanması, içeriklerin zenginleştirilmesi, meslek lisesi ve okul 

öncesinin de sürece dahil edilmesi, ölçme değerlendirmenin geliştirilmesi, velilerin aktif olarak 

sürece dahil edilmeleri, kazanım testleri, deneme sınavları ve konu kavrama testlerinin 

sayılarının arttırılması, internet üzerinden kullanılabilir eğitim araçları için daha esnek 

olunması, hizmet içi eğitimlerin verilmesi gibi alanlarda yoğunlaştığı görülmüştür. 
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2.7.3 Öğrenci Önerileri 

 “Eba canlı ders de yapılan derslerin saatleri uzatılması” 

 “Eba TV’deki derslerin daha anlaşılır ve sürelerinin uzun olması” 

 “Bence uzaktan eğitimde haftada 1 kere ders anlatan hocalar değişsin çünkü 

anlamıyorum” 

 “Ebaya internette daha seri ve hızlı bir şekilde girmek istiyoruz.” 

 “Her çocuğa internete erişebileceği bir tablet verilmelidir.” 

 “3 GB İnternet yetmiyor.” 

 “EBA TV de yayınlanan derslerden not alamıyorum çabuk geçiyor.” 

 “Ebada oyunlarla ders işlenebilir.” 

 “Sadece okulların açılmasını istiyorum.” 

 “Kendi öğretmenlerimizin konuyu anlattıkları videoları izlemek.” 

 “Soğuk kış günlerinde uzaktan eğitim çalışmaları yapılarak enerji tasarrufu sağlanırken, 

eğitim konforu arttırılabilir.” 

 “Dersler saat 12:00 ve 17:00 arasında olması çünkü sabah kalkmak çok zor oluyor.” 

 “TRT Ebadaki öğretmenler konuları çabuk gelip geçiyor. Sorularda ise çok bekliyorlar 

bence tam tersi olmalı.” 

 “Eba gov.tr nin  girilme saatinin daha fazla olması” 

 “Online canlı dersler daha iyi bir programla hazırlansın” 

 “Bilgisayar ya da tablet istiyorum annemin telefonunu kardeşimle kullandığımız için 

dersler çakışabiliyor.” 

 “Dersler biraz daha eğlenceli hale getirilebilir” 

 “Eba da daha çok eğitici video olsun.” 

 “Ailelerle iyi bir konuşma yapılmalı ve motivasyon için çeşitli etkinlikler 

düzenlenmelidir.” 

 “Arkadaşlarla yüz yüze iletişim olanaklarının sağlanması ve öğretmenin daha aktif 

olması.” 

 “Daha çok soru çözüm videoları konulabilir bence” 

 “Daha çok canlı ders yapılması” 

 “Kendi öğretmenlerimizle daha çok online ders olmalı.” 

 “Dersler YouTube da canlı yayın olarak verilmesi ve yayın bitince videolar YouTube a 

yüklenmeli böylece unuttuğumuz yerlere bakarız.” 

 “Sistem çok iyi olsa da ev ortamı sınıf ortamını sağlayabilmeli. Benim iki kardeşim var 

ve bu şekilde eğitime konsantre olmam gerçekten çok zor.” 

 “Öğretmenler öğrencileri ödeve boğmamalı”   

 “Öğretmenler öğrencilerle birebir motive etmek için telefonla görüşebilir.” 

 “Öğretmenlerle konferans yapılabilir” 

 “Eba internet menüleri arasındaki geçişler daha anlaşılır olabilir.” 

 “Branş dersi öğretmenlerimiz daha ilgili olmalı”  

 “Eba TV’den anlatılan İngilizce derslerinde öğretmenlerimiz hep İngilizce konuşuyor 

metinlere açıklama yapılmıyor o yüzden anlayamıyoruz” 
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 “Ben okulumu özledim sınıfımda arkadaşlarımla ve öğretmenimle ders yapmak 

istiyorum ebayı ve uzaktan eğitimi istemiyorum” 

 Genel olarak öğrenci önerileri göz önüne alındığında önerilerin EBA ve canlı ders 

bağlantılarında yaşanan sorunların giderilmesi, EBA ya sürekli girişin sağlanması, tablet ve 

internet temini, ders sürelerinin daha uzun olması, ders saatlerinin çok erken saatte olmaması, 

daha çok canlı ders olması, kendi öğretmenlerinden dersleri dinlemek istemeleri, daha ilgi 

çekici içerikler, öğretmenlerin çok fazla ödev vermemeleri, ev ortamındaki sıkıntılarının 

giderilmesi, EBA TV de yayınlanan yabancı dil derslerinin anlatımında Türkçeye yer verilmesi, 

daha çok soru çözümü, LYS ve YKS’nin ertelenmesi, arkadaşları ile irtibatlarının sağlanması, 

EBA TV de ders anlatan öğretmenlerin belli zaman aralıkları ile değişmesi, EBA TV de ders 

anlatımının daha yavaş ve anlaşılır olması,  salgın sürecinin bir an evvel bitip okula dönmek, 

arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmak konularında olduğu belirlenmiştir. 

2.7.4 Veli Önerileri 

 “Eba canlı ders bağlantı sorunlarının giderilmesi” 

 “Ders saatlerinin artırılması” 

 “Eba programının yayınlandığı saatlerde çok yoğunluk oluyor. Sistem ya çok yavaşlıyor 

ya da donuyor.” 

 “Eba programına her saat girilmesini istiyoruz.” 

 “Dersler çok erken başlamamalı” 

 “Uzaktan eğitim sürecinin gayet iyi idare edildiğini düşünüyorum. Ama yüz yüze 

eğitimin yerini tutmuyor. Oğlum öğretmenini çok özlüyor.” 

 “Benim çocuğum uzaktan eğitimi çok sevdi. Okul döneminde de uzaktan eğitimin 

devam etmeli.” 

 “Devlet bir an önce velilere ücretsiz internet sağlamalı” 

 “Bazı öğretmenlerimiz hiç ödevlendirme yapmazken bazıları abartıyor.” 

 “Eba' ya gönderilen ödevlerin sürelerinin uzatılması.” 

 “Birden çok çocuğu olan düşünülmeli dersler TV de aynı anda olabiliyor.” 

 “Derslerin daha ayrıntılı anlatılırsa iyi olacağını düşünüyorum.” 

 “Anaokulu için TV programları olmalı.” 

 “Motivasyonumuz büyük ölçüde düştü. Motivasyon artırıcı etkinlikler yapılabilir.” 

 “Eba TV’nin daha donanımlı ve işlevsel hale getirilmesi gerekir.” 

 “Anlatılan konuların yanında etkinlik ödevleri verilmeli ve bol bol soru çözümü 

yapılmalı” 

 “Eba tv de ders anlatan öğretmenlerimiz biraz daha aktif, canlı ve doğal olabilirler. 

Genel olarak çok resmi ve donuk anlatımları var.” 

 “Tv ders anlatımları daha yavaş olmalı.” 

 “Bütün öğrenciler kendi öğretmenleri ile ders yapmalı.” 

 “Eba tv de İngilizce derslerinde öğretmenin anlatımının Türkçe olmasının daha verimli 

olacağını düşünüyorum.” 

 “Eba Tv den ödev verilmeli.” 

 “Daha önce Fatih projesi ile başlatılan tabletler geliştirilerek tüm öğrencilere dağıtılırsa 

interaktif ders işleme ve değerlendirme daha kaliteli olur.” 
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 “Anaokulu grubu içinde gerekli alt yapının olgunlaşması gerekmektedir.” 

 “Eba da Çözülen soru örnekleri çok basit daha iyi sorular çözülebilir.” 

 “Öğretmenlerin öğrencileri ile diyalog halinde olmasını ve öğrencilerini takip etmelerini 

isterdim.” 

 “Bence okul açıldığında bunun bir telafisi olmalıdır.” 

 “Eba web sitesinde öğretmenle canlı bağlantı yapabilsinler isterdim. Tüm arkadaşlarını 

ve öğretmenini görebilse daha mutlu olurdu.” 

 “Uzaktan eğitimin çocuklara hiçbir faydası yok. Eğitimin okulda öğretmenler ile yüz 

yüze olanı daha verimli oluyor. Çocukları ders yapmaya zorlamak biz aileleri yoruyor. 

Evde ders yapma mecburiyeti hissetmiyorlar.” 

 “Eba dan verilen ödevlerin çoğunun çıktısını almamız gerekiyor. Telefon üzerine 

yapılamıyor kâğıt üzerinde ya da ekran üzerinde olursa daha verimli olur diye 

düşünüyorum ödevlerin yarısından çoğunu yapamıyoruz imkânımız yetmiyor. 

Genel olarak veli önerileri göz önüne alındığında önerilerin EBA uygulamasının ve 

canlı ders altyapı sorunlarının çözülmesi, devletin ücretsiz tablet ve internet desteği sağlaması,  

ders sürelerinin uzatılması, EBA’ya girişin süresiz olması, ders saatlerinin erken olmaması, 

EBA TV ders anlatımlarının daha yavaş ve anlaşılır olması, EBA TV den ödev verilmesi, 

öğrencilerin kendi öğretmenleriyle ders işlemesi, öğretmenlerin daha aktif şekilde öğrencilerle 

iletişime geçmesi, çok çocuklu ailelerin durumlarının göz önünde bulundurulması, motivasyon 

artırıcı etkinliklere yer verilmesi,  anaokullarının sürece dahil edilmesi, yabancı dil derslerinde 

Türkçe desteğinin sağlanması, ebada verilen ödev sürelerinin uzatılması, günlük canlı ders 

saatinin arttırılması, okul açıldıktan sonra telafi eğitiminin verilmesi, daha çok soru çözümü, 

okullar açıldıktan sonrada uzaktan eğitimin normal eğitime eklenmesi, uzaktan eğitimin asla 

yüz yüze eğitimi tutmadığı etrafında toplandığı saptanmıştır.
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BÖLÜM 3 

SONUÇ 

Bu çalışmada Korona Virüs (COVID-19) salgını dolayısıyla ülkemizde gerçekleştirilen 

uzaktan eğitim faaliyetlerinin Ankara ili genelinde değerlendirilmesi amaçlanmış, bu kapsamda 

120588 öğrenci, 127178 öğrenci velisi, 18031 öğretmen ve 2111 okul yöneticisinin görüşlerine 

başvurulmuştur. Araştırmaya katılan öğrenci, öğretmen, öğrenci velisi ve yöneticilerden 

kendileri için hazırlanmış olan anketleri çevrimiçi ortamda doldurmaları istenmiş, verilen 

cevaplar ışığında sonuçlar rapor edilmiştir.  

Katılımcıların demografik bilgileri incelendiğinde büyük çoğunluğunun Keçiören, 

Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinden katılım sağladığı, okul türlerine göre ilkokul ve 

ortaokullarda öğrenim gören öğrenci ve öğrenci velileri ile bu okul türlerinde görev yapan 

öğretmenlerin daha fazla katılım sağladığı, katılım sağlayan öğretmenlerin büyük çoğunluğun 

sınıf öğretmenliği branşında olduğu görülmüştür. Veli ve öğrencilerin internete erişim 

durumlarına bakıldığında ise yaklaşık %80 oranında internet erişimlerinin olduğu ve uzaktan 

eğitim derslerini çoğunlukla akıllı telefon (%59) ve televizyon (%60) aracılığıyla takip ettikleri 

belirlenmiştir.  

Araştırma kapsamında katılımcıların demografik bilgilerinin analiz edilmesinin 

ardından, katılımcılara yöneltilen anket soruları çerçevesinde sürecin değerlendirilmesine 

yönelik olarak; uzaktan eğitime erişim, uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ve yöneticilerin 

çalışmaları, EBA TV ve eba.gov.tr kullanımı, uzaktan eğitimin etkililiği ve devamlılığı, uzaktan 

eğitimin olumlu ve olumsuz yanları alt boyutlar olarak incelenmiş, son olarak katılımcıların 

süreçle ilgili önerileri belirlenmiştir.  

Uzaktan eğitime erişim boyutu altında öğrenci ve velilerin büyük bir kısmının internete 

kolaylıkla erişim sağladığı, öğretmen ve yöneticilere göre öğrencilerin internet erişimleri 

konusunda veli ve öğrencilere kıyasla daha fazla sıkıntı yaşadığı görülmüştür. Bu durumun 

sebebinin, anketin çevrimiçi ortamda uygulanması sebebiyle internet erişiminde problem 

yaşayan veli ve öğrencilerin anketi cevaplandıramaması olarak gösterilebilir. Çeşitli sebeplerle 

uzaktan eğitim derslerine katılamayan öğrencilerin sürece dâhil edilebilmesi için öğretmen ve 

okul yöneticilerinin büyük çoğunluğunun (yaklaşık %70’ inin) çaba sarf ettikleri belirtilmiştir. 

Bu süreçte öğrenci ve velilerin öğretmenleriyle iletişim kurabilme durumları incelendiğinde 

yaklaşık %80’inin öğretmenleriyle kolaylıkla iletişim kurabildikleri, öğretmenlerin de 

çoğunlukla haftada bir kez (%49) öğrenci ve velileriyle iletişim kurdukları belirlenmiştir. 

Öğrenciler ve öğretmenler arasında kurulan bu iletişimin daha çok Whatsapp, Telegram gibi 

mesajlaşma uygulamalarında ve telefonla doğrudan konuşma şeklinde gerçekleştiği 

belirlenmiştir. 

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ve yöneticilerin yürüttüğü çalışmalar 

incelendiğinde, öğretmenlerin yöneticilerin kontrolünde uzaktan eğitim derslerini düzenli 

olarak gerçekleştirenlerin yüksek oranda (%66) olduğu ve öğretmenlerin büyük çoğunluğunun 

(%84) bu süreçte okul idaresi tarafından desteklendiği belirtilmiştir. Okul yöneticilerinin 
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yaklaşık %50’si öğretmenlerin uzaktan eğitim süreçlerini sistematik olarak takip ettiklerini, 

durumla ilgili öğretmenlere dönüt verdiklerini ve süreçte aktif olmayan öğretmenleri teşvik 

ettiklerini belirtmişlerdir. Uzaktan eğitimle ilgili öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesiyle ilgili 

olarak katılımcıların (%80) büyük çoğunluğunun olumlu görüş belirttiği görülmüştür.  

Uzaktan eğitim sürecinde EBA TV ve eba.gov.tr kullanımıyla ilgili olarak, öğrenci ve 

öğrenci velilerinin büyük oranda (%65) EBA TV üzerinden dersleri takip ettiği, eba.gov.tr 

üzerinden yapılan canlı derslere ise araştırmaya katılan öğrencilerin %36 oranında katıldığı ve 

araştırmaya katılan öğrencilerden %32’sinin de ilkokul 1. ve 2. sınıf olmalarından dolayı canlı 

ders uygulamalarının olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca eba.gov.tr üzerinden öğretmenlerin 

yürüttüğü etkinlik ve ödevlendirmelere öğrencilerin %77’sinin katıldığı, öğretmenlerin de 

%65’inin öğrencilerin ödevlerini takip ettiği belirlenmiştir. Bu durum öğretmenlerin ve 

öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde EBA TV ve eba.gov.tr web adresini sıkça tercih 

ettiklerini ortaya koymuştur. 

Uzaktan eğitimin etkililiği ve devamlılığı boyutu kapsamında öğrenci, öğrenci velisi, 

öğretmen ve okul yöneticilerinin uzaktan eğitimi yüz yüze eğitime göre etkililiği konusundaki 

fikirleri incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğunun (%50) bu fikri desteklemediği, 

salgın süreci bittikten sonra uzaktan eğitim faaliyetlerinin devam etmesi fikrine ise 

katılımcıların genellikle orta düzeyde katıldığı saptanmıştır.  

Uzaktan eğitimin olumlu ve olumsuz yanlarını belirlemek için sorulan sorular analiz 

edildiğinde, öğrencilerin uzaktan eğitimde öğrenme ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirttiği, 

velilerin ise çocukların uzaktan eğitim sürecinde dersi anlamakta zorluk çekmediklerini 

belirttikleri görülmüştür. Ayrıca velilerin % 52’si çocuğunun uzaktan eğitime severek 

katıldığını belirtmiştir. Öğrenci ve velilerin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları zorluklar 

ise genellikle; internet bağlantısında sorun yaşama, bireysel olarak çalışmanın verdiği 

motivasyon sorunu, yaşanılan olağanüstü durumun derslere odaklanmaya engel olması olarak 

belirtilmiş, ayrıca öğrencilerin %24,2’sinin, velilerin %21,8’inin bu süreçte bu süreçte hiçbir 

problem yaşamadıkları belirlenmiştir. Süreçte öğretmenleri zorlayan unsurlar ise genellikle, 

öğrencilerin teknolojiye erişimi, ilgisiz öğrencilerin motive edilmesi ve öğrenciler ile duygusal 

bağ kuramamak olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin %6,2’si bu süreçte herhangi bir zorlukla 

karşılaşmadığını belirtmiştir. Bu süreçte okul yöneticilerini zorlayan unsurlar ise, öğrencilerin 

teknolojiye erişim probleminin yanında dezavantajlı öğrencileri sürece dâhil etmek ve uzaktan 

eğitim konusunda öğretmenlerin deneyimlerinin olmaması olarak belirtilmiştir. Yöneticilerin 

sadece %7,5’i bu süreçte bir zorluk yaşamadığını belirtmiştir. Uzaktan eğitimin olumlu 

yanlarıyla ilgili olarak öğretmenlerimizden alınan cevaplar genellikle, esnek olması, araç 

çeşitliliğinin zengin olması, kullanımının kolay olması olarak belirtilmiştir. Ayrıca araştırmaya 

katılan öğretmenler uzaktan eğitim ile ilgili olarak; iyi örnek videoları ve ders planlarının, 

eğitim teknolojileri şirketleri tarafından daha fazla kaynak sunulmasının ve MEB tarafından 

açık bir yönlendirme yapılmasının sürece katkı sağlayacağını düşünmektedir.  

Araştırmanın son bölümünde katılımcılara uzaktan eğitim sürecinin iyileştirilmesi için 

önerileri sorulmuştur. Araştırmaya katılan yöneticilerin sürece yönelik önerileri incelendiğinde 

EBA ve canlı ders altyapısının güçlendirilmesi, tüm öğrencilerin uzaktan eğitime etkin şekilde 

katılabilmesi için teknolojik altyapı anlamında fırsat eşitliğinin sağlanması, ders sürelerinin 



37 
 

daha uzun olması, etkin ölçme değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi, uzaktan eğitimde 

canlı ders tanımlamalarında ve uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi bağlamında 

yöneticilere daha çok yetki verilmesi ve güvenilmesi, öğretmenlerin dijital okuryazarlıklarının 

verilecek eğitimlerle geliştirilmesi, velilerin motivasyonunu sağlayarak sürece daha çok dahil 

etmenin gerekliliği, uzaktan eğitimin güçlü bir altyapı ile yüz yüze eğitime dahil edilmesi 

maddeleri etrafında toplandığı saptanmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin önerileri incelendiğinde EBA, canlı ders ve internet 

altyapısının güçlendirilmesi, teknolojik olarak dezavantajlı durumda olan öğretmen ve 

öğrencilere destek sağlanması, ders saatlerinin daha uzun, esnek ve öğretmenin seçiminde 

olması, devam zorunluluğu ve yoklama olması, müfredatın değiştirilmesi ve branşlar bazında 

daha genel programlar hazırlanması, içeriklerin zenginleştirilmesi, meslek lisesi ve okul 

öncesinin de sürece dâhil edilmesi, ölçme değerlendirmenin geliştirilmesi, velilerin aktif olarak 

sürece dâhil edilmeleri, kazanım testleri, deneme sınavları ve konu kavrama testlerinin 

sayılarının arttırılması, internet üzerinden kullanılabilir eğitim araçları için daha esnek 

olunması, hizmet içi eğitimlerin verilmesi gibi alanlarda yoğunlaştığı görülmüştür. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin önerileri EBA ve canlı ders bağlantılarında yaşanan 

sorunların giderilmesi, EBA’ ya sürekli girişin sağlanması, tablet ve internet temini, ders 

sürelerinin daha uzun olması, ders saatlerinin çok erken saatte olmaması, daha çok canlı ders 

olması, kendi öğretmenlerinden dersleri dinlemek istemeleri, daha ilgi çekici içerikler, 

öğretmenlerin çok fazla ödev vermemeleri, ev ortamındaki sıkıntılarının giderilmesi, EBA TV 

de yayınlanan yabancı dil derslerinin anlatımında Türkçeye yer verilmesi, daha çok soru 

çözümü, LYS ve YKS’nin ertelenmesi, arkadaşları ile irtibatlarının sağlanması, EBA TV de 

ders anlatan öğretmenlerin belli zaman aralıkları ile değişmesi, EBA TV de ders anlatımının 

daha yavaş ve anlaşılır olması,  salgın sürecinin bir an evvel bitip okula dönmek, arkadaşlarına 

ve öğretmenlerine kavuşmak konularında olduğu belirlenmiştir. 

Son olarak araştırmaya katılan velilerin önerileri incelenmiş, EBA uygulamasının ve 

canlı ders altyapı sorunlarının çözülmesi, devletin ücretsiz tablet ve internet desteği sağlaması,  

ders sürelerinin uzatılması, EBA ya girişin süresiz olması, ders saatlerinin erken olmaması, 

EBA TV ders anlatımlarının daha yavaş ve anlaşılır olması, EBA TV den ödev verilmesi, 

öğrencilerin kendi öğretmenleriyle ders işlemesi, öğretmenlerin daha aktif şekilde öğrencilerle 

iletişime geçmesi, çok çocuklu ailelerin durumlarının göz önünde bulundurulması, motivasyon 

artırıcı etkinliklere yer verilmesi, anaokullarının sürece dahil edilmesi, yabancı dil derslerinde 

Türkçe desteğinin sağlanması, eba.gov.tr üzerinden verilen ödev sürelerinin uzatılması, günlük 

canlı ders saatinin arttırılması, okul açıldıktan sonra telafi eğitiminin verilmesi, daha çok soru 

çözümü, okullar açıldıktan sonrada uzaktan eğitimin normal eğitime eklenmesi, uzaktan 

eğitimin asla yüz yüze eğitimin yerini tutmadığı konularında öneriler verdikleri belirtilmiştir. 

  

  


