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Abstract 

Covid 19 pandemic has affected Turkey in many departments notably 
healthcare just as the rest of the World. Education systems is one of the fields 
where the epidemic dispayed its highest impact. Turkey is among the 
countries which interrupted its formal education because of Covid-19. 
However, since the end of the pandemic could not be predicted, the distance 
learning was initiated for students to continue their education. With the 
transition to distance learning in a short notice of time during the pandemic, 
many researchers have shifted their attention towards distance learning 
based studies. Within this study, researches on distance learning in the 
context of covid-19 were evaluated and efforts were made in order to 
contribute to the implementation of an effective distance learning process. 
The "document review" model, one of the qualitative research methods, was 
used in the study. As a result of observations, it is seen that the studies are 
mostly based on evaluation of the situation, revealing students' opinions and 
carried out within the context of universities. Some important results 
obtained from the research are as follows: Students are having hard time to 
continue their education due to limited accessibilities; education of the 
instructors is one of the most difficult issues in the distance learning process; 
students are struggling to communicate with their instructors and fellow 
students; lack of the questions and answers sessions; issues with regards to 
maintaining motivation in online classes. Studies have created a general 
awareness about the distance learning process and some suggestions have 
been proposed as a result of the evaluation of the findings of the studies.  
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Özet 

Covid 19 pandemi süreci tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de sağlık başta 
olmak üzere birçok alanda etkilemiştir. Salgının etkisinin en fazla hissedildiği 
alanlardan biri de eğitim sistemleridir. Türkiye de Covid-19 nedeniyle örgün 
eğitime ara veren ülkeler arasında yer almıştır. Ancak pandemi sürecinin ne 
zamana kadar devam edeceği öngörülemediğinden öğrencilerin eğitimlerine 
devam edebilmeleri için arayışlara girilmiş ve uzaktan eğitim sürecine 
başlanılmıştır. Pandemi sürecinde çok kısa bir zaman diliminde uzaktan eğitime 
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geçiş yapılmasıyla birlikte birçok araştırmacı uygulanan uzaktan eğitim 
hizmetlerini temel alan çalışmalar yapmaya yönelmişlerdir. Bu araştırma ile 
Covid-19 bağlamında uzaktan eğitim ile ilgili yapılan çalışmalar değerlendirilerek 
etkin bir uzaktan eğitim sürecinin uygulanmasına katkı sağlanmaya çalışılmıştır. 
Çalışmada nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan “doküman inceleme” 
modeli kullanılmıştır. Yapılan incelemeler sonrasında çalışmaların daha çok 
durum tespiti üzerine olduğu, öğrenci görüşlerinin belirlenmeye çalışıldığı ve 
üniversiteler çerçevesinde gerçekleştirildiği görülmektedir. Araştırmalardan elde 
edilen bazı önemli sonuçlar ise öğrencilerin imkan kısıtlılıkları nedeniyle 
eğitimlerine devam etmekte güçlük yaşadıkları, uzaktan eğitim sürecinde en çok 
zorlanılan konulardan birinin öğretim elemanlarının eğitim süreci olduğu, 
öğrencilerin öğretim üyeleri ve arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorlandıkları, 
çoğu zaman soru-cevap imkanının olmayışı, çevrimiçi derslerde motivasyonu 
sürdürme sorununun var olduğu şeklinde ifade edilmiştir. Yapılan çalışmalar 
uzaktan eğitim sürecine yönelik genel bir farkındalık oluşturmuş ve çalışmaların 
bulgularının değerlendirmesi sonucunda bazı öneriler geliştirilmiştir. 

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 
23 Eylül 2020 
Kabul Tarihi 
3 Aralık 2020 

1. Giriş 

Günümüzde dünyanın genelinde görülen yeni tip bir korona virüsün neden olduğu 
ve “Covid-19” olarak adlandırılan salgın, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde 
baş göstermiş ve Aralık 2019 itibari ile tüm dünyaya hızlıca yayılmıştır (Johns 
Hopkins University, 2020). 11 Mart 2020 itibariyle Dünya Sağlık Örgütü Covid-
19’u küresel salgın olarak ilan etmiştir (WHO, 2020). 2020 yılı Mart ayı itibariyle 
Türkiye’de de yaşanan Covid-19 pandemisi, günlük yaşamın her alanını olduğu gibi 
eğitim hayatını da derinden etkilenmiştir 

Küresel boyutta yaşanan Covid-19 salgınıyla birlikte dünya ülkeleri, salgın ile 
mücadelenin en etkili yöntemlerinden biri olarak ifade edilen sosyal mesafeye 
dikkat edilmesine odaklanılmış, bu kapsamda ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim 
organizasyonları ertelenmiş, özellikle genç nüfusun hareketliliği azaltılmaya 
çalışılmış, yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetleri ertelenmiş ve karantina 
uygulamaları başlamıştır.  Salgının tüm dünyada yaratmış olduğu kriz durumunun 
eğitim sistemi üzerindeki etkileri ve yansımaları halen devam etmekte bu 
durumun ne zaman sona ereceğine dair net bir bilgi de bulunmamaktadır. 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün açıklamalarına göre, Covid-
19 pandemisi nedeniyle 07 Nisan 2020 itibariyle 188 ülkede okullar kapanmış ve 
bu durum, dünya genelinde öğrenci nüfusunun yaklaşık olarak %92’sini 
etkilemiştir (UNESCO, 2020a). Covid-19 pandemisinin görüldüğü tüm ülkelerde 
örgün eğitim uygulamalarına devam edilememesi sonucunda eğitim-öğretim 
faaliyetlerindeki eksiklikleri gidermek ve eğitimin sürdürülebilirliğini 
sağlayabilmek için devletler tarafından alternatif arayışlara girilmiştir (Zhou, Wu, 
Zhou ve Li, 2020). Covid-19 salgınında bulaşıcılığın önüne geçilmesi için alınması 
gereken en önemli tedbirlerden birinin sosyal mesafeyi korumak olduğu dikkate 
alındığında, pandemi sürecinde eğitim alanında sosyal mesafeyi sağlayabilmenin 
en ideal yolu olarak ifade edilebilecek uzaktan eğitim uygulamaları oldukça önem 
kazanmıştır. 

Uzaktan eğitim, öğreten ile öğrenenin farklı zaman ve mekânlarda yer aldığı, planlı 
bir öğrenme-öğretme ortamında gerçekleştirilen; öğrenenlere basılı, elektronik ya 
da çevrimiçi olmak üzere çeşitli yöntemlerle içeriğin sunulduğu ve iletişimin 
sağlandığı tüm süreçleri kapsayan bir yöntem (Moore, Kearsley, 2012), öğrenen ve 
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öğretenin mekân ve zamandan bağımsız olarak iletişim kurabilmek için farklı 
teknolojileri kullandığı bir öğretim şeklidir (Koloğlu, Kantar ve Doğan, 2016). 
Uzaktan eğitim mevcut teknolojileri pragmatist bir yaklaşımla kullanarak öğrenme 
kaynakları, öğreten ve öğrenen arasındaki sınırlılıkları ortadan kaldırmaya çalışan 
disiplinler arası bir alandır (Bozkurt,2017) 

Pandemi sürecinde, ülkemizde öncelikle 16 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 
tarihine kadar okullar tatil edilmiş sonrasında ilköğretim ve ortaöğretim 
düzeyinde açık ve uzaktan eğitim uygulamaları aracılığıyla Eğitim Bilişim Ağı 
(EBA) ve 3 TV Kanalı aracılığıyla eğitim-öğretim sürecinin devam etmesine karar 
verilmiştir (MEB, 2020a). Pandemiden dolayı, 12 Mart 2020 tarihinde 
yükseköğretim sisteminde de eğitime ara verilmiş, 23 Mart 2020 tarihinden 
itibaren ise 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminin açık ve uzaktan eğitim 
uygulamaları ile devam devam etmesine karar verilmiştir (YÖK, 2020c). Bunun 
yansıra önemli merkezi sınavlar da (KPSS, YKS, YDS, ALES) ertelenmiştir 

Türkiye’ de 123 üniversitenin uzaktan eğitim birimi bulunmaktadır. Pandemi 
sürecinde uzaktan eğitim birimi bulunan üniversitelerin kendi alt yapıları 
aracılığıyla, eğitim-öğretim faaliyetleri planlanarak uygulamaya geçmeleri 
sağlanmıştır. Uzaktan eğitim birimi bulunmayan üniversitelere ise açık öğretim 
kabiliyetine veya uzaktan eğitim alt yapısına sahip üniversitelerden 
Yükseköğretim Kurulu Koordinasyonu ile destek verilmesi planlanmıştır. Ayrıca 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) bünyesinde devlet adına yayın yapan 
televizyon kanalları kullanılarak ortak derslerin verilebileceği kararlaştırılmıştır 
(YÖK, 2020a). 

Etkili bir uzaktan eğitim sürecinin gerçekleşebilmesi için sürecin bir tasarım ve 
geliştirme modeline dayanması, öğrencilerin uzaktan eğitim sisteminin 
kullanımıyla ilgili bilgilendirilmeleri, süreçte öğretici olarak görev alacak 
eğitmenlerin gerekli yeterliklere sahip olmaları oldukça önemlidir. Ancak Covid-19 
salgının başlamasıyla kurumlar kısa biz zaman diliminde uzaktan eğitim sürecini 
başlatmak durumunda kalmışlar ve gerekli hazırlıklar tam olarak 
gerçekleştirilememiştir.   

Bugün dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgını göstermiştir ki, erezyonlar, 
depremler, tsunamiler, sel baskınları, yangınlar, hortumlar, bulaşıcı hastalıklar ve 
depremler düşünülerek  uzaktan eğitimin öncelikli bir şekilde Acil Durum Eylem 
Planı (ADEP) kapsamına alınması gerekmektedir (Telli Yamamoto, Altun,2020). 

Pandemi dönemi eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintiye uğramadan devam 
etmesi gerekliliğini çok net bir şekilde gözler önüne sermiştir. Dolayısıyla uzaktan 
eğitim uygulamalarının örgün eğitim uygulamaları kadar önemli olduğu 
görülmüştür. Ayrıca ülkemizin deprem bölgesinde olduğu gerçeği de dikkate 
alındığında, ülkemiz için uzaktan eğitim uygulamalarının örgün eğitim 
uygulamalarının ayrılmaz bir parçası olması gerektiği düşünülmektedir.  Bazı 
eğitim kurumlarının daha önceden uzaktan eğitimle ilgili tecrübeleri olmuş olsa 
dahi tüm eğitim kurumlarında ve tüm düzeylerde uzaktan eğitim faaliyetlerinin 
yürütülmesi ilk defa karşılaşılan bir durum olmuştur.  Ayıca normal şartlar 
gerçekleştirilen bir uzak eğitim sürecinin sistemli bir tasarım ve geliştirme 
modeline dayanması gerekmektedir. Bu da uzun soluklu bir hazırlık süreci 
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gerektirmektedir. Ancak pandemi döneminde kurumlar böyle bir hazırlık süreci 
olmadan acil uzaktan eğitim uygulamalarına geçiş yapmışlardır. Dolayısıyla 
pandemi sürecinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin nasıl ilerlediği, süreçte nelerin 
yaşandığı, yeniden şekillenen eğitim uygulamalarının etkililiği merak konusu 
olmuştur. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgın döneminde Covid-19 
bağlamında uzaktan eğitim birçok araştırmacı için incelenmeye değer bulunmuş ve 
bu kısa zaman diliminde bu konuda farklı araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışma ile 
pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile ilgili olarak yapılan araştırmalardan elde 
edilen sonuçlar değerlendirilerek elde edilen bulguların, sürecin işleyişiyle ilgili 
tespitlerin ve geliştirilecek önerilerin etkin bir uzaktan eğitim sürecinin 
gerçekleşmesine rehberlik edecek bir klavuz oluşturması beklenmektedir. 
Uygulanan acil uzaktan eğitim uygulamalarındaki kaliteyi artıracak çalışmaların 
yapılmasının önemli bir ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın 
kurumların uzaktan eğitim sürecine katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Tüm bu 
nedenlerden dolayı bu araştırma kapsamında Covid-19 bağlamında uzaktan eğitim 
ile ilgili olarak yapılan çalışmalar incelenmiş ve önemli bulguları tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Bu kapsamda ulaşılan bulgular değerlendirilmiş ve öneriler 
geliştirilmiştir.   

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan “doküman inceleme” 
modeli kullanılmıştır. Doküman inceleme modeli, araştırılacak konular la ilgili 
bilgilerin yer aldığı yazılı materyallerin analiz edilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 
2006). Doküman incelemesinin, yapılacağı araştırmada, çalışmanın amacına uygun 
olan kaynaklara ulaşabilme ve yapılan değerlendirmelerden elde edilen bulgular 
doğrultusunda istenilen verileri tespit edebilme konularında yardımcı olmaktadır 
(Çepni, 2007). Doküman analizi, elektronik ya da basılı kaynaklarda yer alan 
verilerin, anlam çıkarmak ve anlayış kazanmak için detaylı bir şekilde 
incelenmesini kapsar (Özkan, 2019). 

2.2. Araştırmanın Materyali 

Araştırma kapsamında değerlendirilen makaleler, amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Bu örnekleme 
yönteminin kullanıldığı çalışmalarda, gözlem birimleri belli özelliklere sahip 
olaylar, durumlar ya da kişilerden oluşabilir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, 
Karadeniz ve Demirel, 2013). Bu çalışmada değerlendirilen makalelerin 
belirlenmesinde dikkate alınan ölçüt; makalelerin Covid-19 bağlamında uzaktan 
eğitim ile ilgili olmasıdır.   

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Çalışmada Google Akademik/Google Scholar veri tabanında indekslenen akademik 
dergilerde yayınlanan ve erişime açık olan makaleler ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
yurt içindeki diğer indeksler (ASOS, TR dizin, ACARINDEX, SOBIAD) de taranmıştır. 

 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2020, 10 (3), 625-642.  629 

 

Covid-19 bağlamında uzaktan eğitim ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirildiği 
bu araştırmada betimsel analiz kullanılmıştır. Bu analiz yaklaşımında temel amaç, 
elde edilen bulguların okuyuculara yorumlanmış ve özetlenmiş bir biçimde 
sunulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu çalışmada, Covid-19 bağlamında 
uzaktan eğitim ile ilgili yapılan çalışmalar yorumlanarak okuyucuya sunulmaya 
çalışılmıştır. 

3. Bulgular 

Covid-19 bağlamında uzaktan eğitimle ilgili olarak yapılan bazı çalışmalar ve bu 
çalışmalardan elde edilen bulgular aşağıdaki gibi özetlenmiştir: 

Dikmen ve Bahçeci (2020) çalışmalarında, durum çalışması ve belge tarama 
yöntemleri ile Türkiye, İtalya, Gürcistan ve Almanya’da uzaktan eğitim platformu 
bulunan üniversitelerin pandemi sürecinde uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik 
izledikleri stratejiler incelenmiştir. Bunun yanı sıra çalışmanın örneği olan Fırat 
Üniversitesinin pandemi sürecinde almış olduğu önlemler ve uzaktan eğitim 
sürecinde yaptıkları detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Çalışmanın sonucunda, 
Türkiye, İtalya, Gürcistan ve Almanya’da uzaktan eğitim altyapısına ve kabiliyetine 
sahip üniversiteler arasından rastgele seçilen bazı üniversitelerin yönetimlerinin 
aldıkları kararla pandemi sürecinde eğitim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yöntemi 
ile yürütüldüğü belirtilmiştir. Ayrıca Avrupa’ da bulunan üniversiteler ile 
Türkiye’deki üniversitelerin benzer uygulamaları kullandığı ve Türkiye’deki 
üniversitelerin büyük çoğunluğunun uzaktan eğitim ve teknoloji altyapısına sahip 
olduğu ifade edilmiştir.  Çalışmanın örneği olan Fırat Üniversitesinde ise senato 
kararı ile 2019-2020 bahar döneminde yürütülen derslerin tamamının uzaktan 
eğitim sistemine taşındığı, ara sınavların uzaktan eğitim sistemi üzerinden 
yapıldığı, sistem üzerinde yaşanması olası sıkıntılar düşünülerek iki uzaktan eğitim 
platformunun eş zamanlı olarak sisteme aldığı belirtilmiştir. 

Durak, Çankaya ve İzmirli (2020), Covid-19 salgını sürecinde üniversitelerin 
uzaktan eğitime geçiş sürecine yönelik yaptıklarını incelemişlerdir. Türkiye’deki 
bazı üniversitelerin uzaktan eğitim sürecinde görevli 33 kişi ile yapılan çalışmanın 
sonuçlarına göre katılımcıların çoğu üniversitelerin bu süreçte hali hazırda var 
olan öğrenme yönetim sistemleri ve canlı ders yazılımları ile devam ettiklerini 
belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların bir kısmı, kullandıkları sistemin kullanımının 
kolay olması ve ücretsiz olmasının tercihlerinde etkili olduğunu belirtmişlerdir. 
Pandemi sürecinde üniversitelerde en fazla kullanılan öğrenme yönetim 
sistemlerinin ALMS ve Moodle, en fazla kullanılan canlı ders yazılımlarının ise 
Perculus ve Big Blue Button olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan 
üniversitelerin yaklaşık yarısında öğrencilerin derse devam durumlarının takip 
edildiği belirtilmiştir. Araştırmada covid-19 sürecinde üniversitelerin tamamının 
öğretim elemanlarına uzaktan eğitim sistemleri ile ilgili eğitim verdiği (kullanım 
kılavuzu ve/veya videosu sunulması) ifade edilmiştir. Katılımcılar, uzaktan eğitime 
hazırlık sürecinde en fazla zorlandıkları konunun öğretim elemanlarının eğitimi 
olduğunu ifade etmişlerdir.  

Altun Ekiz (2020) yaptığı çalışmada pandemi sürecinde uygulanan uzaktan eğitime 
ilişkin öğrenci görüşlerini incelemiştir. Çalışma, durum çalışması deseninde 
gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların çoğu uzaktan eğitimin kolaylık sağlayan bir 
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sistem olduğunu, uzaktan eğitimin zaman ve mekândan bağımsız tekrar 
izlenilebilir olmasından memnun olduklarını ancak uzaktan eğitim ile ilgili süreç 
ve çıktıların çoğunluğunun verimsiz olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcılar 
uzaktan eğitimin uygulama derslerinde verimsiz, teorik derslerde verimli 
olduğunu ve etkileşimin olmamasından memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. 
Çalışmada sisteme girişte sorunların olması, soru-cevap imkanının olmaması gibi 
durumların olumsuz tepkilere sebep olduğu ifade edilmiştir. 

Kahraman (2020), tarafından yapılan çalışmada tamamen uygulamalı içeriğe sahip 
olan temel tasarım dersinin en önemli aşaması olan üç boyutlu tasarımı 
öğretebilme süreci uzaktan eğitim modeline uyarlanmış, beş haftalık eğitim süreci 
sonrasında öğrencilere anket uygulanmış ve elde edilen veriler doğrultusunda 
uzaktan eğitim modelinin başarısı ölçülmüştür. Araştırmada uzaktan eğitim modeli 
kullanılarak uygulamalı derslerinde sürdürülebileceği belirtilmiştir. Ancak bunun 
için haftalık ders programlarının uzaktan eğitim modeline uyarlanması gerektiği, 
tercih edilen yöntemlerin evde uygulanabilir olması gerektiği ifade edilmiştir.   

Karadağ ve Yücel (2020) Türkiye’deki üniversitelerin Covid-19 sürecindeki 
uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin lisans öğrencilerinin memnuniyetlerini çok 
boyutlu incelemişlerdir. Survey deseninde tasarlanan çalışma, çevrimiçi (online) 
örnekleme yöntemlerinden e-posta listesi örnekleme kullanılarak 163 üniversitede 
öğrenim gören 17.939 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre 
en yüksek memnuniyetin yaşandığı alan ‘Yükseköğretim Kurulu Memnuniyeti’; en 
düşük memnuniyetin yaşandığı iki alan ise ‘Üniversite ve Fakülte Yönetimi 
Memnuniyeti’ ve ‘Dijital İçerik/Öğretim Materyali Memnuniyeti’ olarak tespit 
edilmiştir. Alt yapı memnuniyetinin ise sadece bünyesinde uzaktan eğitim ve 
açıköğretim fakültesi bulunan üniversitelerin öğrencilerinde yüksek olduğu 
görülmüştür. Katılımcıların dörtte biri internetlerinin veya bilgisayar/tablet vb. 
olmaması nedeniyle eğitimlerini sürdüremediklerini ifade etmişlerdir. Araştırma 
sonucunda sosyal bilim alanları başta olmak üzere diğer alanlardaki öğretim 
elemanlarının önemli bir kısmının teknoloji kullanma yeterliliklerinin bulunmadığı 
belirtilmiştir. 

Karakuş, Ucuzsatar, Karacaoğlu, Esendemir ve Bayraktar (2020), tarafından 
yapılan çalışmada Türkçe öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri, 
bu eğitim yönteminin etkililiği, yaşanan teknik sorunlar gibi hususlara ilişkin 
görüşler tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının 
uzaktan eğitim sürecini genel olarak olumsuz değerlendirdikleri belirtilmiştir. 
Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim uygulamalarına daha çok dizüstü bilgisayar 
ve cep telefonu ile katıldıkları, en fazla yaşadıkları teknik sorunların bağlantı ve 
desteklenmeyen cihaz/donanım sorunu olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 
Katılımcılar ders sırasında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle bazen derslere 
katılamadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca daha önce uzaktan eğitim tecrübesine 
sahip olmayanların sisteme bağlanırken daha fazla sorun yaşadıkları tespit 
edilmiştir. Araştırmada elde edilen bir başka önemli sonuç ise katılımcıların 
uzaktan eğitim ile işlenen derslerde motivasyonlarının oldukça düşük olduğudur.  

Karatepe, Küçükgençay ve Peker (2020) tarafından öğretmen adaylarının senkron 
eğitime ilişkin algıları belirlenmeye çalışılmıştır.  Araştırma sonucunda öğretmen 
adaylarının çoğunluğunun sabit internet hattı kullandıkları ve cep telefonu ile 
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derslere katıldıkları tespit edilmiştir. Eş zamanlı derslerde en faydalı bulunan 
yöntemin sözlü sunumlar olduğu, ancak öğretmen adaylarının eş zamanlı derslere 
karşı olumsuz tutumlar içerisinde oldukları, çevrimiçi derslerin eğitimin geleceği 
olduğuna inanmadıkları, gelecekte çevrimiçi uzaktan eğitim verme konusunda 
istekli olmadıkları ve yeterli olmadıklarını düşündükleri belirtilmiştir. 

Kuloğlu (2020) uzaktan eğitimle derslere katılan üniversite öğrencilerinin can 
sıkıntısıyla baş edebilmek için kullandıkları stratejileri incelemeyi amaçladığı 
çalışmasında karma araştırma desenini kullanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 
katılımcıların yarısından fazlası uzaktan eğitim derslerinde can sıkıntısıyla başa 
çıkmak için bilişsel yaklaşma ve bilişsel kaçınma stratejilerini bir arada 
kullanmaktadır. Öğrencilerin hem yaklaşma hem de kaçınma stratejilerini bir 
arada kullanıyor olmaları, can sıkıntısından dolayı derslerine odaklanamadıkları 
şeklinde yorumlanmış ve bu doğrultuda nitel verilerden de yararlanılarak bu 
kümeye “odaklanamayanlar” adı verilmiştir. Araştırmaya katılan ve can sıkıntısıyla 
başa çıkmak için bilişsel kaçınma stratejilerini daha çok kullandığını ifade eden 
öğrencilerin oluşturduğu küme “uzaklaşmaya çalışanlar” olarak isimlendirilmiştir. 
Araştırmaya katılan ve can sıkıntısıyla başa çıkmak için daha çok bilişsel yaklaşma 
stratejilerini kullandığını ifade eden öğrencilerin olduğu küme ise “stratejisini 
değiştirenler” olarak adlandırılmıştır. 

Kurnaz ve Serçemeli (2020) tarafından yapılan araştırmada Covid-19 sürecinde 
muhasebe alanındaki akademisyenlerin, uzaktan eğitim sistemiyle ilgili öz 
yeterlikleri, uzaktan eğitim sistemine bakış açıları ve uzaktan eğitim aracılığıyla 
işlenen muhasebe derslerine yönelik görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
Araştırma sonucunda, akademisyenlerin yarıdan fazlasının daha önceden çevrimiçi 
(online)/uzaktan eğitimle ders vermedikleri, akademisyenlerin uzaktan eğitim 
sistemini pek fazla benimsemedikleri, uzaktan eğitim sisteminin kullanımına 
ilişkin öz yeterlilikler açısından sorun yaşamadıkları belirtilmiştir. Öğrenci ve 
eğitmen arasındaki etkileşim yetersizliği, teori ile pratiğin bir arada sunulamaması, 
uzaktan eğitim sürecinde muhasebe derslerine yönelik olumsuz faktörler olarak 
belirtilmiştir. 

Kürtüncü ve Kurt (2020) yaptıkları çalışmada Covid-19 döneminde hemşirelik 
öğrencilerinin uzaktan eğitim ile ilgili yaşadıkları sorunların belirlenmesini 
amaçlamışlardır. Katılımcıların büyük çoğunluğu teorik derslerinde uygulamalı 
derslerinde uzaktan eğitim aracılığıyla yeterli olmayacağını, okulu dondurmayı 
düşünmediklerini fakat okulun uzayabileceğini belirtmişlerdir. Çalışmada bu 
süreçte yaşanılan sorunlar; alt yapı sorunları, imkân kısıtlılığı, yüz yüze eğitimin 
olmaması, sınav kaygısı ve pandeminin neden olduğu duygu durum olarak ifade 
edilmiştir. 

Pınar ve Dönel Akgül (2020) tarafından yapılan araştımada Covid-19 pandemi 
sürecinde fen bilimleri dersinin uzaktan eğitim aracılığıyla verilmesine ilişkin 
ortaokul öğrencilerinin görüşleri incelenmiştir. Araştırmada öğrenciler, bu süreçte 
uzaktan eğitimin yararlı olduğunu ve uzaktan eğitim ile işlenilen derslerin fen 
konularını pekiştirmelerini sağladığını, fakat uzaktan eğitim sisteminde deney 
yapamamalarının da büyük bir eksiklik olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrenciler 
okulda yapılan yüz yüze eğitimlerin ve deneylerin konuları daha iyi kavramalarına, 
derse motive olmalarına, derslerin eğlenceli geçmesine ve sosyalleşmelerine imkan 
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sağlaması bakımından okuldaki eğitimi tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bu süreçte 
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformuna canlı ders uygulamasının eklenmesiyle 
öğrencilerin kendilerini okuldaymış gibi hissettikleri ve sorularını sorabilme 
imkanına sahip oldukları, ancak teknik sorunların olduğu ve geliştirilmesi gerektiği 
ifade edilmiştir. 

Sarıtaş ve Barutçu (2020) yaptıkları çalışmada öğrencilerin çevrimiçi öğretime 
hazır olma durumlarını analiz etmişlerdir.  Araştırmanın sonucunda; katılımcıların 
genel olarak çevrimiçi öğrenim için hazır bulunuşluluklarının olduğu fakat 
çevrimiçi öğrenme kontrolü açısından kendilerini yeterli bulmadıkları, çevrimiçi 
öğrenime hazır bulunuşluluğun öğrencilerin okudukları sınıflara ve daha önceden 
çevrimiçi öğrenim deneyimlerine sahip olup olmama durumlarına göre farklılık 
gösterdiği ifade edilmiştir. Öğrencilerin pandemi nedeniyle öğretim faaliyetlerinin 
çevrimiçi ortamlara taşınmasına yönelik olumlu tutum içinde yer aldıkları ancak 
pandemi sonrası öğretimlerine çevrimiçi mecralarda devam etmek istemedikleri 
belirtilmiştir. 

Serçemeli ve Kurnaz (2020) yaptıkları araştırmada pandemi döneminde, uzaktan 
eğitimle muhasebe dersi alan öğrencilerin, sistemle ilgili öz yeterliklerini, uzaktan 
eğitim sistemine yönelik bakış açılarını ve uzaktan eğitimle yürütülen muhasebe 
derslerine ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırma sonucunda 
katılımcıların sistemin kullanımına ilişkin öz yeterlik açısından sorun 
yaşamadıkları, uzaktan eğitim sistemini çok fazla benimsemedikleri ifade 
edilmiştir. Muhasebe eğitiminin uzaktan eğitim uygulamalarıyla sürdürülmesiyle 
ilgili zaman tasarrufu sağlaması, esnek eğitim olanakları ve video kayıtlarının 
tekrar izlenebilmesi olumlu görülürken, sosyal olarak yalıtılmış hissine kapılma ve 
internete ve eğitmene ulaşamama gibi hususlar olumsuz yönler olarak tespit 
edilmiştir. Ayrıca katılımcıların pandemi sürecinde psikolojik olarak kendilerini 
yeterince iyi hissetmediklerinden sınav, ödev vb. odaklanamadıkları belirtilmiştir. 
Uzaktan eğitime ilişkin en yaygın problemin ise internete erişim problemi olduğu 
tespit edilmiştir. 

Yılmaz, Mutlu, Güner, Doğanay ve Yılmaz (2020) tarafından EGİTEAM (Eğitimde 
Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğu) bünyesinde yapılan araştırma; pandemi 
sürecinde ilköğretim ve ortaöğretim kademesindeki öğrenci velilerinin uygulanan 
uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşlerini betimlemeyi amaçlamıştır. 
Araştırmadan elde edilen bazı önemli sonuçlar şöyledir: 

 Öğrencilerin %42,7’si MEB’in pandemi döneminde uyguladığı uzaktan 
eğitim faaliyetlerinden memnun kaldıklarını, %39,2’si uzaktan eğitim 
uygulamalarını faydalı bulduklarını ifade etmişlerdir. Ancak bu durumun; 
ilkokuldan, ortaokul ve lise kademesine ilerledikçe düşüş gösterdiği tespit 
edilmiştir. 

 Çalışmada uzaktan eğitimin temel eğitim yerine değil ancak destek amaçlı 
kullanılması gerektiği ifade edilmiştir. Bütün velilerin %68’i, pandemi 
döneminden sonra da uzaktan eğitim çalışmalarının destek amaçlı devam 
etmesini istediklerini ifade etmişlerdir. 

 Velilerin 3’te 1’inin EBA uygulamasının içeriğinin tam olarak farkında 
olmadığı tespit edilmiştir. Velilerin %45’i EBA TV de velilere yönelik yapılan 
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rehberlik ve bilgilendirme uygulamalarından haberlerinin olmadıklarını, 
haberi olanların ise sadece 3’te 1’i tamamen memnun olduklarını 
belirtmişlerdir. 

 Kademe farkı olmaksızın velilerin %80’e yakını pandemi dönemi sürdükçe 
çocuklarını okullara gönderme konusunda tedirginlik yaşayacaklarını 
belirtmişlerdir. 

 Velilerin %72’si çocuklarına rehberlik edebilme konusunda kendilerini 
yeterli bulmadığını, %28’i de çocuklarının pandemi sonrasında psikolojik 
destek almasının uygun olacağını belirtmişlerdir. 

 Yaklaşık her 5 çocuktan 1’inin rahatsız edilmeyecekleri bir çalışma 
ortamının olmadığı tespit edilmiştir.  

 Araştırmada yer alan öğrencilerin yarısının, uzaktan eğitim 
uygulamalarından yeterince yararlanabildiği bir bilgisayarının bulunduğu, 
öğrencilerin %68’inin ise uzaktan eğitime giriş aşamasında ve ders 
esnasında bağlantı problemleri yaşadığı tespit edilmiştir. 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Covid-19 pandemisi sürecinde yayılmayı azaltmak ve sosyal mesafeyi 
koruyabilmek için her alanda olduğu gibi eğitim alanında da önlemeler alınmış, 
öncelikle eğitim sistemlerine ara verilmiş ancak sonrasında eğitim ihtiyacının 
karşılanabilmesi için uzaktan eğitim uygulamalarına başvurulmuştur. Dünyayı 
etkisi altına alan Covid-19 sürecinde yayılımı önleyebilmek ve öğrencileri eğitim- 
öğretim sürecine dahil edebilmek adına izlenebilecek en sağlıklı yolun uzaktan 
eğitim olduğunu söylemek mümkündür. Uzaktan eğitimde başarıya ulaşabilmek 
uygulamaların kalitesine bağlıdır ve dolayısıyla uzaktan eğitimin kalitesini 
artıracak adımlara ihtiyaç duyulmaktadır.  

Yapılan çalışmalarda öğrencilerin internetlerinin, bilgisayar/tablet vb. 
imkanlarının olmaması ya da farklı teknik sıkıntıların oluşması nedeniyle 
eğitimlerini sürdüremedikleri, dersleri takip etmekte güçlük yaşadıkları tespit 
edilmiştir. Pandemi sürecinde öğrenciler yaşadıkları en büyük sorunlardan birini 
imkân kısıtlılığı olarak ifade etmişler ve sisteme girme sorunu yaşamalarından 
dolayı memnun olmadıklarını belirtmişlerdir (Karadağ ve Yücel, 2020; Kürtüncü 
ve Kurt, 2020; Yılmaz, Mutlu, Güner, Doğanay, Yılmaz, 2020). Uluslararası 
raporlardada covid 19 salgınının eğitime etkisiyle ilgili mücadelede öne çıkan 
konulardan biri dijital ortamda sürdürülen evde eğitimin imkân farklılıklarına yol 
açabileceği konusudur (Samur, 2020). Yapılan farklı çalışmalarda da imkân 
kısıtlılığı öğrencilerin en çok sorun yaşadığı konulardan biri olarak belirtilmiştir 
(Sahu, 2020; Wang, Cheng, Yue ve McAleer, 2020). 

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde farklı sosyo-ekonomik gruplar 
arasındaki dijital okuryazarlık ve imkân farklılıkları uzaktan eğitim 
uygulamalarının uzun vadeli sonuçlarını tartışmaya açmıştır (Özer, 2020). 
Öğrencilerin aynı fiziksel koşullara sahip olmadığı, bilgisayar ve internet 
teknolojilerine erişim imkanlarının aynı olmadığı dikkate alındığında uzaktan 
eğitimde fırsat ve imkân eşitsizliğinin önemli bir sorun olduğu görülmektedir. 
Teknik sorunların her zaman muhtemel olması, sistemi kullanan bireylerin 
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uygulanan programlara hazırlıklı olmaması, maddi sıkıntıların öğrencilerin eğitime 
erişimini kısıtlaması, belli bir bilişim teknolojileri altyapısı zorunluluğunun olması 
gibi hususlar, uzaktan eğitimin zorlukları arasında yer almaktadır (Altıparmak, 
Kurt ve Kapıdere, 2011). Bilgisayar, cep telefonu ve internet gibi dijital araç ve 
servislerdeki sahiplik ve kullanım açısından ortaya çıkan eşitsizlikleri ifade eden 
dijital uçurumun (Park, Choi ve Hong, 2015) pandemi sürecinde eğitimde fırsat ve 
imkân eşitliğinin sağlanmasının önündeki en büyük engellerden biri olduğunu 
söylemek mümkündür.  

Uzaktan eğitimde öğrenme sürecinin verimliliği önemli ölçüde dijital erişimin 
kalitesine ve seviyesine bağlıdır (Gilani, 2020) ve eğitim hizmetlerinin ülke 
genelinde aynı şekilde sağlanması gerekmektedir (Liu ve Zhao, 2019). Pandemi 
sürecinde uzaktan eğitimde fırsat ve imkan eşitsizliğinin giderilebilmesi için bilgi 
ve iletişim teknolojilerine erişimin kolaylaştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda 
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK, 2020b) öğrencilerine ücretsiz 6 GB’lık uzaktan 
eğitime destek kotası uygulaması ve internet servis sağlayıcıları tarafından Eğitim 
Bilişim Ağı (EBA) kullanımına yönelik 8 GB’lık destek sağlanmasının (MEB, 2020b) 
yerinde uygulamalar olduğu düşünülmektedir.  

UNESCO (2020b), Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan uzaktan eğitimde 
herkes eşit ve daha kaliteli bir eğitim hizmeti sağlanabilmesi için bazı alanlarda 
hazırlık yapılmasını önermekte ve bu alanları; pedagojik hazırlık, içerik hazırlığı, 
teknolojik hazırlık  ile izleme ve değerlendirme hazırlığı olarak ifade etmektedir. 

Durak, Çankaya ve İzmirli (2020) tarafından 33 üniversite ile yapılan çalışmada 
üniversitelerin yaklaşık yarısında pandemi sürecinde öğrencilerin devam 
durumlarının takip edildiği tespit edilmiştir. Ancak öğrencilerin bilgi ve iletişim 
teknolojilerine erişim imkanlarının eşit olmadığı dikkate alındığında uzaktan 
eğitim sürecinde öğrenci devam zorunluluğunun göz ardı edilmesinin öğrencilerin 
fırsat ve imkan eşitsizliğinden dolayı devamsızlık konusunda mağduriyet 
yaşamalarının önüne geçeceği düşünülmektedir.  

Üniversitelerin acil uzaktan eğitim sürecinde görevli 33 kişi ile gerçekleştirilen 
çalışmada üniversitelerin tamamında uzaktan eğitim sürecine hazırlık aşamasında 
öğretim elemanlarına eğitim verildiği ve uzaktan eğitim sürecinde en çok 
zorlanılan konulardan birinin öğretim elemanlarının eğitim süreci olduğu ifade 
edilmiştir.  Ancak araştırmada katılımcıların yaklaşık üçte biri öğretim 
elemanlarının uzaktan eğitim sürecine hazır olmadığını veya hazır olup 
olmadıklarından emin olmadıklarını belirtmişlerdir (Durak, Çankaya ve İzmirli, 
2020).  

Eğitim sürecinin en önemli paydaşlarından biri olan öğretmenlerin 
motivasyonlarının artırılması ve desteklenmeleri yüz yüze eğitimde de uzaktan 
eğitimde de oldukça önemli görülmektedir (Can, 2020). Etkin bir uzaktan eğitim 
sürecinin gerçekleşebilmesinin gerekliliklerinden biri de eğitmenlerin istenen 
yeterliklere sahip olmalarıdır. Pandemi sürecinde Yükseköğretim Kurumu (YÖK) 
ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitim sürecinin başarıyla yürütülebilmesi 
için çeşitli kararlar almış ve kurumlara destek sağlamıştır. Ancak alınan kararların 
başarılı bir şekilde yürütülmesinde eğitmenlere büyük sorumluluklar düşmüştür. 
Dolayısıyla eğitmenlerin uzaktan eğitim sürecini sürdürecek yeterliklere sahip 
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olması oldukça önemlidir. Pandemi öncesi akademisyenlerin uzaktan eğitim 
süreçlerinde teknolojik entegrasyon düzeyleri bir tercih ve akademik özerklik 
konusu olarak düşünülürken, mevcut şartlarda artık bu bir iş yeterliği halini 
almıştır (Karadağ ve Yücel,2020). Bu nedenle sürece hazırlık aşamasında 
teknolojik yeterliklere yönelik eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Alan yazında 
uzaktan eğitim sürecinde teknik bilgi ve becerilerin yanı sıra pedagojik bilgi ve 
beceriler ile ilgili de eğitimlerin verilmesi gerektiği belirtilmektedir (İzmirli ve 
Kırmacı, 2017; Vlachopoulos, 2020). Heuer ve King (2004), Amerika Birleşik 
Devletleri'nde çevrimiçi eğitmenin rolleri ve sorumlulukları üzerine araştırmada 
ise çevrimiçi eğitmenin rollerini eğitimi kolaylaştırıcı, model, planlayıcı, 
yönlendirici ve iletişimci olarak tanımlamıştır. 

Başarılı bir uzaktan eğitim süreci öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki iletişimi 
ve etkileşimi sağlayabilmelidir (Karakuş, Ucuzsatar, Karacaoğlu, Esendemir ve 
Bayraktar, 2020). Yapılan çalışmalarda katılımcılar uzaktan eğitim sürecinde 
karşılıklı iletişimin olmamasından, öğrencilerin öğretim üyeleri ve arkadaşlarıyla 
iletişim kuramadıklarından, çoğu zaman soru-cevap imkanının olmayışından pek 
memnun olmadıklarını belirtmişlerdir (Altun Ekiz, 2020; Karatepe, Küçükgençay 
ve Peker,2020; Kurnaz ve Serçemeli,2020). Bu bulgu pandemi süreci öncesi 
yapılan farklı çalışmaların bulguları ile uyuşmaktadır (Tuncer ve Bahadır, 2017; 
Öztaş ve Kılıç, 2017). Pınar ve Dönel Akgül (2020) de yaptıkları araştırmada 
öğrencilerin derslerini okulda daha iyi öğrendiklerini, deney yapabildiklerini, 
anlayamadıkları konuları öğretmenlerine rahatlıkla sorabildiklerini, okul 
ortamında sosyalleşebildiklerini, derslerin daha eğlenceli işlendiğini, okulda sıcak 
bir atmosferin ve disiplinli bir ortamın olduğunu, pandemi sürecinde eğitim 
sürecini devam ettirebilmek için uzaktan eğitimin yararlı olduğunu  ifade 
etmişlerdir. 

Uzaktan eğitim uygulamalarıyla işlenen derslerde teknik problemlerin 
yaşanabilmesi, ders dışında öğretmene soru sorma konusunda sıkıntıların 
yaşanabilmesi ve uzaktan eğitimde etkileşimin kısıtlı oluşu gibi faktörler bireylerin 
eğitim algılarını olumsuz etkilemektedir (Kaleli Yılmaz ve Güven, 2015; Duran, 
2020). Dolayısıyla uzaktan eğitim sisteminde öğrencilerin etkileşim sorunları 
dikkate alınarak eğitim ortamlarının öğrencilerin ihtiyaçlarının dikkate alınarak 
düzenlenmesi (Ustati ve Hassan, 2013) ve öğrencilere bu anlamda destek 
sağlanması gerekmektedir. 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde pandemi döneminde uzaktan eğitim ile işlenen 
derslerde öğrencilerin motivasyonlarının düşük olduğu (Karakuş, Ucuzsatar, 
Karacaoğlu, Esendemir ve Bayraktar, 2020), çevrimiçi derslerde motivasyonu 
sürdürme sorununun var olduğu tespit edilmiştir (Karatepe, Küçükgençay ve 
Peker, 2020). Bu bulgularla paralel olarak Kırmacı ve Acar (2018) da öğrencilerin 
senkron dersleri sıkıcı bulduklarını ifade etmişlerdir. Elcil ve Şahiner (2014) 
tarafından yapılan çalışmada da uzaktan eğitim sürecinde öğretmen-öğrenci 
etkileşiminin yetersiz olduğu, motivasyon eksikliği ve dikkat dağınıklığı gibi 
sorunların yaşandığını ve bu nedenle geleneksel eğitimle işlenen derslerin uzaktan 
eğitimle işlenen derslere göre daha verimli olduğunu belirtmişlerdir.  

Motivasyon, uzaktan eğitimde öğrencilerin derse devamının sağlanmasında önemli 
bir faktördür. Öğrencilerin motivasyon düzeylerinin yüksekliği çevrimiçi öğrenme 
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süreci içinde önem arz etmekte, kalıcı öğrenme çıktılarının oluşmasında da etkili 
olmaktadır (Chen ve Yang, 2010). Uzaktan eğitim sürecindeki motivasyon sorunun 
çözülebilmesi için öğretim ortamlarının tasarımında motivasyon tasarım modeli 
stratejilerinin (Uçar, 2016) ve etkileşimli ders materyallerinin kullanılmasının 
uygun olacağı düşünülmektedir. 

Yapılan çalışmaların bazılarında uzaktan eğitim sürecinin uygulama dersleri için 
verimli olmadığı, deney yapamamanın büyük bir eksiklik olduğu ifade edilmiştir 
(Altun Ekiz, 2020; Pınar ve Dönel Akgül, 2020). Yapılan bir başka araştırmada ise 
haftalık ders programlarının revize edilerek uzaktan eğitim modeline 
uyarlanmasıyla uzaktan eğitim modeliyle uygulamalı derslerinde sürdürülebileceği 
ifade edilmiştir. Özellikle seçilen materyallerin kolay ulaşılabilir ve uygulanan 
yöntemlerin evde gerçekleştirilebilir olmaları sağlanarak öğrencilere uzaktan 
eğitimle sunulan uygulamalı derslerde de başarının üst seviyede olabileceği 
belirtilmiştir (Kahraman, 2020).  Pandemi sürecinde farklı ülkelerde yapılmış bazı 
çalışmalarda da teorik derslerin uzaktan eğitimle bir şekilde işlenebileceği ancak 
uygulamalı dersler açısından sıkıntıların var olduğu ifade edilmiştir (Sahu, 2020; 
Wang, Cheng, Yue & McAleer, 2020).  

Covid-19 pandemisi nedeniyle örgün eğitiminin uygulanamaması sonucu 
uygulanmaya başlanan uzaktan eğitim sürecine yönelik yapılan araştırmalardan 
elde edilen bulgular doğrultusunda uzaktan eğitim sürecinin etkinliğini artırmak 
için bazı öneriler geliştirilmiştir: 

 Uzaktan eğitim sisteminin etkinliğini artırabilmek için sistemin bir tasarım 
ve geliştirme modeline dayanması ve öğrencilerin pedagojik özelliklerinin 
dikkate alınması gerekmektedir. Dolayısıyla uzaktan eğitimde öğretim 
tasarım sürecine özen gösterilmeli, öğretim tasarımcılarından ve eğitim 
teknologlarından destek alınmalıdır. 

 Başarılı bir uzaktan eğitim uygulaması için öğrencilerin ve öğretim 
elemanlarının kullanılan teknolojik alt yapıya hakim olması gerekmektedir. 
Dolayısıyla kullanılan uzaktan eğitim sisteminin basit, işlevsel vs. olmasına 
dikkat edilmelidir. 

 Öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine devam etmelerini sağlayabilmek için 
motivasyonlarını artıracak uygulamalara yer verilmelidir.  

 Uzaktan eğitimde başarıyı ve öğrenci motivasyonunu artırabilmek için 
etkileşimli ders materyallerinin kullanılmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir. 

 Teknik sorunların ortadan kaldırıldığı bir uzaktan eğitim sisteminde başarı 
artacağı için üniversitelerin alt yapı sistemlerini sürekli güncellemeleri 
gerekmektedir.  

 Uzaktan eğitimde yaşanan sıkıntıları azaltabilmek için öğrenci destek 
sistemlerinin kurulması gerekmektedir. 

 Üniversiteler tarafından bilgisayar ve iletişim teknolojilerine erişim sıkıntısı 
olan öğrenciler için ödünç teknolojik cihaz desteği sağlanmalıdır. 
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 Öğretmenlerin ve öğretim elemanların uzaktan eğitim sürecine yönelik 
yeterliklerini artırabilmek için hizmet içi eğitim uygulamaları 
düzenlenmelidir. 

 Öğretim üyelerinin teknoloji kullanma yeterliklerini artırmaya yönelik 
çalışmalar yapılmalıdır. 

 Başarıyı artırmak için öğrenci motivasyonunu ve dersin anlaşılırlığını 
artıracak web tabanlı ek uygulamalar kullanılmalıdır. 

 Uzaktan eğitimin uygulamalı dersler için sınırlılıkları olmasına rağmen 
oluşturulabilecek farklı uygulamalarla uygulamalı derslerde de etkin bir 
şekilde kullanılabilmesi mümkündür. 

 Yapılan çalışmalar uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kaygı düzeyinin 
arttığını göstermektedir. Kurumlar öğrencilerin stres ve kaygı ile başa 
çıkabilmesi için psikolojik destek hizmetlerini artırmalıdırlar.   

 Yapılan çalışmalar göstermektedir ki genel olarak çevrimiçi 
hazırbulunuşluluk kapsamında değerlendirilebilecek motivasyon, 
öğrencilerin teknolojiye erişim imkanları, teknolojiyi kullanabilme 
becerileri, kendi öğrenme süreçlerini yönetme becerilerine sahip olma 
durumları uzaktan eğitim sürecinde oldukça büyük önem arz etmektedir. 
Dolayısıyla uzaktan eğitim sürecinin başlangıcında öğrencilerin çevrimiçi 
hazırbulunuşluklarının değerlendirilmesi ve hazırbulunuşluk düzeylerini 
artıracak düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  

 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik de çalışmaların yapılması 
gerekmektedir.  

 Yapılan çalışmalar uzaktan eğitim uygulamalarının hazırlık gerektiğini ve 
acil uzaktan eğitim uygulamalarından istenilen verimin elde edilmesinin 
pek mümkün olmayacağını göstermektedir. Kurumların ve kişilerin uzaktan 
eğitim süreci için gerekli yeterliliklere sahip olabilmeleri için deprem, 
yangın, bulaşıcı hastalık, salgın vb. durum olmasa dahi uzaktan eğitim 
uygulamalarının yüz yüze eğitim uygulamalarına entegre bir şekilde 
uygulanmaya devam edilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

 Bu çalışmada incelemeye alınan çalışmaların yanı sıra uzaktan eğitimde 
öğretim tasarım süreci, ders içeriklerinin hazırlanması, ölçme 
değerlendirme, öğrenci destek platformları ve uzaktan eğitimin pedagojik 
yansımalarına yönelik çalışmaların yapılmasına da ihtiyaç duyulmaktadır.  
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