
 Journal of Current Researches on Social Sciences 

 (JoCReSS) 
www.stracademy.org/jocress  

ISSN: 2547-9644 

Year: 2020 

Volume: 10     

Issue: 2 

 

   doi: 10.26579/jocress.377 

The Opinions of Secondary School Students About Giving Science 
Courses with Distance Education During the Covid-19 Pandemic 

Mehmet Ali PINAR1 & Güldem DÖNEL AKGÜL2 

Keywords 
Science education, 
distance education, 

Education 
Information 

Network (EIN), 
secondary school. 

 

Abstract 

Coronavirus (Covid-19) has been spreading rapidly from Wihan, China to all 
over the world, then Countries tried to take a series of measures against it. 
Since March 16, Turkey closed schools all around the country and has been 
conducting distance education. 
In this study, the opinions of secondary school students about giving science 
courses with distance education were examined during the Covid-19 
pandemic. 
For this purpose, a case study pattern, one of the qualitative research 
methods was used in the research. The study was carried out with a 
thousand students in a secondary school in various regions. The multi-stage 
sampling method was used to select the sample for the study. The interview 
was conducted with the student online. The content analysis technique was 
used to analyze the data, which was obtained from the questionnaire, 
created online. As a result of the research, students stated that they found 
distance education beneficial due to process and the lessons with distance 
education helped repeat and reinforce science subjects, but it was also a big 
deficiency to be able to experiment lab with distance education. They 
emphasized that they prefer to have education in terms of one-to-one 
training and lab experiment in school, to better understand the subjects, to 
be motivated, to make lessons fun, and socialize. By the Ministry of National 
Education, a live lesson application was added to the education information 
network (EIN) during the distance education process. Students stated that 
they felt as if they were at school, and had the opportunity to ask questions 
immediately when they couldn’t solve during this application. Since the 
application is new, they added that it should be improved due to some 
technical problems. 
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Özet 

Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılan corona 
virüsüne (Covid-19) karşı ülkeler bir dizin tedbir almaya çalışmıştır. 
Türkiye’de de 16 Marttan itibaren okullar tatil edilip okulda yüz yüze 
verilmesi gereken eğitim uzaktan eğitim şeklinde sürdürülmüştür.  
Bu çalışmada Covid-19 pandemi sürecinde ortaokul öğrencilerinin fen 
bilimleri dersinin uzaktan eğitim ile verilmesine yönelik görüşleri 
incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada nitel araştırma 
yöntemlerinden durum çalışması (case study) deseni kullanılmıştır.  
Çalışma, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki ortaokullarda öğrenim gören 
toplam bin öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışma için örneklem seçiminde çok 
aşamalı örneklem yöntemi (multi stage sampling) kullanılmıştır. Öğrencilere 
uygulanan mülakat verileri internet ortamında gerçekleştirilmiştir. İnternet 
ortamında oluşturulmuş soru formundan elde edilen verilerin analizinde ise 
içerik analizi tekniği kullanılmıştır.  
Araştırma sonucunda öğrenciler, süreçten dolayı uzaktan eğitimi yararlı 
bulduklarını ve uzaktan eğitim ile yapılan derslerin fen konularını tekrar 
edip pekiştirmelerini sağladığını, ancak uzaktan eğitim ile deney 
yapamamanın da büyük bir eksiklik olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle 
okulda birebir yapılan eğitimler ve deney yapmanın konuları daha iyi 
kavramalarına, derse motive olmalarına, derslerin eğlenceli geçmesi ve 
sosyalleşmelerine sebep olması bakımından okuldaki eğitimi tercih 
ettiklerini vurgulamışlardır.  
Uzaktan eğitim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitim Bilişim Ağı 
(EBA) platformuna canlı ders uygulaması eklenmiştir. Öğrenciler bu 
uygulama sayesinde kendilerini okuldaymış gibi hissettiklerini ve 
çözemedikleri soruları anında sorabilme olanağına sahip olduklarını ifade 
etmişlerdir. Ancak uygulama yeni olduğundan dolayı bazı teknik sorunlardan 
dolayı geliştirilmesi gerektiğini de ifadelerine eklemişlerdir. 
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1. Giriş 

Teknolojinin yoğun bir şekilde yaşamımıza girdiği bu süreçte eğitimin de bundan 
pay alması kaçınılmazdı. Anaokulundan yükseköğretime kadar tüm eğitim 
kurumlarında teknolojinin yoğun olarak kullanılıyor olması, teknolojik 
gelişmelerin eğitim için bir fırsat olduğunu göstermektedir. Öğretmenin tek 
öğretim aracı olarak kabul edildiği öğretmen merkezli anlayıştan akıllı tahta ve 
internet kullanılarak zengin öğretim ortamlarının sunulduğu ve öğrencinin sürece 
aktif katılımını öngören öğrenci merkezli anlayışa geçiş olmuştur. Bu anlayış içinde 
geleneksel sınıflar yerine, yer ve zamandan bağımsız, öğrenicilerin kendi hızlarına 
göre düzenleyebildikleri ve teknoloji ile donatılmış ortamlara geçilmesi kabul 
görmektedir (Elyazgi, Mahrin, Rahim ve İmtiaz, 2014). 

Geleneksel eğitimde öğretmen ve öğrencinin senkronize edilmiş aynı ortam içinde 

iletişimi öngörülürken, uzaktan eğitimde öğretmen ve öğrencinin aynı mekânlarda 

bulunmak zorunluluğunun ortadan kalktığı, farklı mekânları, zamanları ve içerikleri tek 
bir merkezde toplandığı geleceğin yaygın eğitim sistemi olarak düşünülmektedir 

(Aslantaş, 2011; Elitaş, 2017; Erturgut, 2008; İşman, 2008; Nicholson, 2002; Türk Dil 

Kurumu, 2019).  
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Uzaktan eğitimin tarihçesine baktığımızda, uygulamanın ilk örneği 1700’lü yıllara 

kadar dayandığı görülmektedir. 20 Mart 1728 tarihli Boston gazetesi haber ilanında 

mektup vasıtası ile bir eğitimden bahsedildiği görülmektedir (Ak, Oral ve Topuz, 2018; 

Çoban, 2012; Fogolin, 2012; wikipedia.org). 1843 yılında ise mektupla öğretim için 

University Correspon-dence College kurulmuştur (Arat ve Bakan, 2011). 1920’lerde ise 

ABD’de radyo yayını ile ilk eğitsel program yapılmıştır (Uşun, 2006). 

Türkiye’de 1927 yılında uzaktan eğitim ile halkın okuryazarlığını artırmak 
maksadıyla ilk adımların atıldığı görülmektedir (Arar ve Çakmakçı, 1999; Kaya ve 
Odabaşı, 1996). 1982 yılında Anadolu Üniversitesine resmi olarak açık öğretim 
yapma görevi verilmiştir (Bozkurt, 2017; Çelik ve Çukadar, 2003). 1990 yılların 
başından itibaren internetin kamudaki kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte 
uzaktan eğitim uygulamaları çok daha kapsamlı bir hal almıştır (Timisi, 2003). 
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) 2012 yılında Eğitim 
Bilişim Ağı (EBA) tasarlamıştır. 1 Aralık 2016 tarihinde EBA güncellenerek, yeni 
sürümü ile yayına başlamıştır (YEĞİTEK, 2016). 30 Nisan 2020 tarihinden itibaren 
de sisteme canlı ders uygulamaları eklenmiştir (YEGİTEK, 2020).  

Günümüzde birçok eğitim hizmetini barındıran EBA uygulaması ilköğretim, 
ortaöğretim öğrencileri ile veli ve öğretmenleri buluşturan; ayrıca öğretmenlerin 
öğrencileriyle eğitsel paylaşımlarda bulunmaları, EBA’da dosya paylaşımı yaparak 
birbirleri ile de etkili bir şekilde akademik iş birliği yapmaları, canlı ders gibi 
aktivitelerle sınıf ortamını evlerine taşımaları, öğrencilerin de arkadaşları ve 
öğretmenleriyle paylaşımlarda bulunması, sayfam, dersler, canlı dersler, sınavlar, 
kütüphane gibi modüllerinin bulunduğu sosyal eğitim platformudur.  

Tüysüz ve Çümen (2016) tarafından yapılan bir çalışmada, EBA’ya ilişkin ortaokul 
öğrencilerinin görüşleri alınmıştır. Çalışmada öğrencilerin konuları tekrar ederek 
pekiştirdiklerini, sınavlara hazırlanmak için de uygulamayı yararlı bulduklarını 
ifade etmişlerdir.  

Ateş, Çerçi ve Derman (2015) tarafından yapılan çalışmada ise EBA’da yer alan 
bazı videoların öğrenci seviyesine uygun olmadığı, videoların sınıf dağılımlarının 
eşit yapılmadığı, ayrıca bu videoların süre olarak yetersiz olduğu şeklinde 
sonuçlara ulaşılmıştır.  

Ekici, Arslan ve Tüzün (2016) tarafından yapılan çalışmada da EBA içeriklerinin 
hangi menü altında yer aldığının bilinmemesinden kaynaklı olarak bu içeriklere 
ulaşma konusunda problemler yaşadıklarını ifade etmişlerdir. EBA içeriklerinin 
yetersiz olduğu konusunda başka çalışma bulgularıyla karşılaşmak mümkündür 
(Altın ve Kalelioğlu, 2015; Ekici ve Yılmaz, 2013). Kayahan ve Özduran (2016) 
tarafından yapılan bir çalışmada ise, öğrencilerin EBA’ya yönelik olumlu ve de 
olumsuz görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Ak, Oral ve Topuz (2018) tarafından yapılan çalışmada senkron (eşzamanlı) 
derslerde, öğrencilerin dersi takip sürelerinin az olması (genel anlamda derslerin 
takibinin %30 civarında olması) ve sınavlarda başarı oranının örgün eğitime göre 
düşük olması şeklinde bulgulara ulaşılmıştır. 

Paydar ve Doğan (2019) tarafından öğretmen adaylarıyla yaptıkları bir çalışmada 
öğretmen adaylarının çoğunluğunun açık ve uzaktan öğrenme hakkında olumlu 



464           Pınar, M. A. & Dönel Akgül, G. (2020). The Opinions of Secondary School Students About 
Giving Science Courses with Distance Education During the Covid-19 Pandemic 

 

görüşe sahip olduğu, dersi faydalı bulduğu ve dersi almaya istekli olduğu şeklinde 
bulgulara ulaşılmıştır. 

Pınar ve Dönel Akgül (2020) tarafından yapılan bir çalışmada ise öğretmen 
adaylarının bilgiye erişimde youtube, whatsapp, instagram, facebook, twitter gibi 
sosyal medya kanallarını kullandıkları tespit edilmiştir.  

Uzaktan eğitimle ilgili çalışmalar incelendiğinde yükseköğretim kademesindeki 
öğrencilere (Ak, Oral ve Topuz, 2018; Elitaş, 2017; Erfidan, 2019; Hamutoğlu, 
Gültekin ve Savaşçı, 2019; Kaba, 2019; Mercan, 2018; Paydar ve Doğan, 2019; 
Pepeler, Özbek ve Adanır, 2017) ve MEB’e bağlı kurumlarda çalışan öğretmenlere 
yönelik çalışmaların (Alaybay, 2015; Çakmak ve Taşkıran, 2017; Erbasan ve 
Kolsuz, 2016; Kalemkuş, 2016; Kartali 2017; Saklan ve Ünal, 2019; Tutar, 2015) 
yoğunlukta olduğu gözlemlenmiştir. Ortaokul öğrencilerine yönelik çalışmaların 
ise çok az sayıda olduğu görülmektedir (Timur, Yılmaz ve İşseven, 2017; Tüysüz ve 
Çümen, 2016; Ünal ve Hastürk, 2018).   

Covid-19 pandemisi tüm ülkelere hızlı bir şekilde yayılırken, pandeminin yayılma 
hızını azaltmak ve sosyal mesafeyi korumak adına bütün sistemler durağan bir hal 
almıştır. Bu sebeple eğitim kurumları yüz yüze yapılan eğitime bir süre ara vermek 
zorunda kalmıştır. Ancak alınan tüm bu önlemler milyarlarca öğrenciyi eğitimden 
yoksun bırakarak onları olumsuz etkilemiştir. Eğitim yöneticileri de öğrencilerin 
eğitim ihtiyacını karşılamak adına uzaktan eğitim kanalıyla çözümler üretme 
çabası göstermiştir. Böylece EBA uygulamasında bir düzine değişiklik yapılarak 
öğrencilerin evlerinde bile eğitim sürecine aktif katılımı sağlanmıştır. 
Çalışmamızda Fen Bilimleri dersinin uzaktan eğitim ile verilmesine yönelik öğrenci 
görüşlerini ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalıştık. Bu amaç doğrultusunda 
geleceğin eğitim modeli olan uzaktan eğitimlerin daha işlevsel olması adına 
çalışmamız önem arz etmektedir. 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Deseni 

Çalışmada Covid-19 pandemi sürecinde ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitim 
programına yönelik görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 
araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. 
Durum çalışmaları bir ya da daha fazla olayın, ortamın veya sosyal grubun zamana, 
mekâna bağlı olarak yorumlandığı bir yöntem olarak tanımlanmaktadır 
(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2015). Ayrıca durum 
çalışmalarında insanların, problemlerin veya programların yakından incelenmesi 
amaçlanmaktadır (Hays, 2004). Yin (2002) ise durum çalışmalarında, 
araştırmacıların olaylar üzerindeki kontrolünün çok az olduğu durumlar için 
“nasıl” ve “neden” sorularına yanıt arandığı bir yöntem olarak ifade eder.  

2.2. Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki ortaokullarında 
öğrenim gören toplam bin öğrenci ile sınırlandırılmıştır. Çalışma için örneklem 
seçiminde çok aşamalı örneklem yöntemi (multi stage sampling) kullanılmıştır. Bir 
araştırma için örnekleme belirlenirken iki ya da daha fazla aşamada tamamlanan 
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çok aşamalı örneklemenin her aşamasında farklı yöntem izlenebilir (Büyüköztürk 
vd., 2015).  

Örneklemin birinci aşamasında amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kartopu örneklemi için araştırmacılar kendi 
çevrelerindeki öğretmenlerle whatsapp aracılığıyla iletişime geçmiştir. Görüşülen 
öğretmenlere  “Bu konuyla ilgili olarak başka kimlerle görüşebilirim?” sorularıyla 
başlanmıştır (Patton, 2002). 

Örneklemin ikinci aşamasında ise amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay 
ulaşılabilir örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Kolay ulaşılabilir örnekleme 
yönteminin seçilmesindeki amaç gönüllü ve uygun görülen katılımcıların çalışmaya 
dâhil edilmesidir (Creswell, 2005). Bu çerçevede öğrencilere ulaşmak için 
whatsapp öğrenci grupları kullanılmıştır. 

Örneklemenin üçüncü aşamasında amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örneklemede önceden belirlenmiş bir dizi 
ölçütü karşılayan durumların çalışılması söz konusudur (Yıldırım ve Şimşek, 
2016). Bu sebeple öğrencilerin öncelikle ortaokul kademesinde olması, uzaktan 
eğitim alıyor olması ve çalışmaya gönüllü katılıyor olması kriterlerine dikkat 
edilmiştir. 

Örneklemin son aşamasında amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum 
çeşitlilikten yararlanılmıştır. Maksimum çeşitlilik örneklemesindeki amaç, çeşitlilik 
gösteren durumlar arasında birbirine benzeyen olgular olup olmadığını tespit 
etmektir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu amaç doğrultusunda mümkün oldukça 
daha fazla öğrenciye ulaşmak hedeflenmiştir. Bunun için farklı bölgelerde, farklı 
sınıf düzeylerinde öğrencilere ulaşmayı amaç edinilmiştir. Öğrencilere ait 
demografik özellikler tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu 
kızlardan (% 60.8) oluştuğu görülmektedir. Çalışma dokuz farklı ilde gerçekleşmiş 
olup Erzurum (% 54.1) ve Erzincan (% 29.9) illerinden katılımın fazla olduğu 
görülmektedir. Çalışma dört farklı sınıf düzeyinde gerçekleşmiş olup 8. sınıf (% 
36.6) ve 5. sınıf (% 26.6) öğrencilerinin yoğunlukta olduğu gözlemlenmektedir. 
Öğrencilerin büyük çoğunluğu, daha önce uzaktan eğitimle ders işlememiş (% 
74.6) olduklarını ifade etmektedirler. Öğrenciler pandemi süresince EBA’yı 
kullanma sıklıklarının ise haftada hergün (% 35.7) ve haftada 3-4 gün (% 35.1) 
şeklinde olduğu görülmektedir. Öğrencilerin EBA’yı kullanım amaçlarının özellikle 
canlı derslere katılmak (% 39.2) olduğunu ifade ederken verilen ödevleri yapmak 
(% 28.3) ve konu tekrarları yapmak (% 25.7) amaçlarının da yoğunlukta olduğu 
görülmektedir. 
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Tablo 1. Ortaokul öğrencilerinin demografik bilgilerine ait frekans ve yüzde değerleri 

Değişkenler Değişken düzeyi 
Frekans 

(f) 
Yüzde 

(%) 

Cinsiyeti 
Kız 608 60.8 

Erkek 392 39.2 

Yaşadığı Şehir 

Bitlis 4 0.4 

Diyarbakır 4 0.4 

Elazığ 23 2.3 

Erzincan 299 29.9 

Erzurum 537 53.7 

Gümüşhane 17 1.7 
İstanbul 28 2.8 
Kastamonu 4 0.4 

Mersin 84 8.4 

Sınıf 

5. 266 26.6 

6. 195 19.5 

7. 173 17.3 

8. 366 36.6 

Daha önce uzaktan eğitimle 
ders alma durumları 

Evet 254 25.4 
Hayır 746 74.6 

EBA sistemine giriş sıklıkları 

Her gün 357 35.7 

Haftada 3-4 gün 351 35.1 
Haftada 1-2 gün 203 20.3 

İki haftada bir gün 89 8.9 

EBA'yı kullanım amaçları 

Konu tekrarı yapmak 257 25.7 

Test çözmek 65 6.5 

Verilen ödevi yapmak 283 28.3 

Oyun oynamak 3 0.3 
Canlı derse katılmak 392 39.2 

 Toplam 1000 100 

2.3. Veri Toplama Aracı ve Toplama Süreci 

Araştırmada ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitim programına yönelik 
görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu 
soru formundan yararlanılmıştır. Soru formunun daha nitelikli hazırlanması için 
ilgili alanyazın taraması yapılmıştır. Daha sonra bir Türkçe öğretmeni ile sorular 
tekrardan incelenip sorulardaki ifade bozuklukları giderilmiştir. Son olarak 
rastgele seçilmiş 15 öğrenciye mülakat soruları whatsapp aracılığıyla iletilmiş, 
soruları çözerken zorlandıkları ya da anlamadıkları soruları işaretlemeleri 
istenmiştir. Bu geri dönütler sonrasında ise mülakat soruları tekrardan düzenlenip 
son hali verilmiştir. Araştırma soruları kişisel bilgi ve araştırmanın amacına 
yönelik sorular olarak iki başlık altında sınıflandırılmıştır. Kişisel bilgi kısmında 
öğrencilerin cinsiyetleri, sınıfları, okulları, daha önce uzaktan eğitimle ders alıp 
almadıkları, EBA sistemine girme sıklıkları ve EBA’yı kullanım amaçları 
sorulmuştur.  

Araştırmanın amacına yönelik ise; “fen derslerinin uzaktan eğitimle işlenmesinin 

avantaj veya dezavantajlarının neler olduğu, fen derslerini okulda mı yoksa uzaktan 
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eğitimle mi işlemek istedikleri, EBA’da canlı ders uygulamasını faydalı bulup 

bulmadıkları, EBA sitesinin eksikliklerinin neler olduğu ve buna karşılık 

geliştirebilecekleri çözüm önerilerinin neler olacağı ve son olarak, uzaktan eğitimde 

EBA uygulaması dışında hangi uygulamaları kullandıkları şeklinde sorular sorulmuştur. 

Öğrencilere altı tanesi kişisel bilgiler ve yedi tanesi araştırmanın amacına yönelik soru 

olmak üzere toplam 13 adet soru yöneltilmiştir. 

Araştırmaya ilişkin sorular internet üzerinde online olarak hazırlanmış olup öğrencilerin 

okul whatsapp gruplarında haftada iki kere olmak üzere iki hafta boyunca soru 

formunun internet linki paylaşılmıştır. 

2.4. Verilerin Analizi 

Çalışmada internet üzerinde oluşturulmuş soru formundan elde edilen veriler 
içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmacılar öncelikle açık uçlu soru 
formlarına verilen yanıtları bir birinden bağımsız olarak incelemiş ve tüm 
öğrencilerin tüm soruları düzenli olarak yanıtlamadıkları gözlemlenmiştir. Bu 
nedenle sadece yanıtlanan sorulardan elde edilen kodlar karşılaştırılmıştır. 
Yanıtlanan sorular için kodlar oluşturulurken fikir ayrılığı yaşanılan durumlar için 
soru formları yeniden değerlendirilmeye alınmış ve uzlaşma sağlanıncaya dek bu 
durum devam etmiştir. Ayrıca her soru başlığı için tablolar oluşturulmuş ve 
kodların ifade edilme sıklıkları yanlarına yazılmıştır. Tabloların altında ise bazı 
öğrencilere ait ifadelerden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Araştırma etiği 
çerçevesinde hiçbir öğrencinin ismi kullanılmamış olup, Ö1’den Ö1000’e kadar 
kodlar kullanılarak isimlendirilmiştir.  

3. Bulgular 

Araştırmada öğrencilere internet üzerinde yöneltilen açık uçlu soru formunun 
ikinci bölümünde yer alan soruların analizi sonucunda elde edilen bulgular 
sırasıyla sunulmuştur. Öğrencilere ilk olarak fen derslerinin uzaktan eğitimle 
işlenmesinin avantaj veya dezavantajlarının neler olduğu sorulmuş, öğrencilerin 
verdikleri yanıtlara ilişkin bulguların frekans ve yüzde dağılımı Tablo 2’de 
sunulmuştur. 

Tablo 2 incelendiğinde soruyu yanıtlayan öğrencilerin derslerinin uzaktan eğitimle 
işlenmesinin avantaj veya dezavantajlarına yönelik fikirleri birbirine yakın olduğu, 
ancak olumlu yanıtların (% 55.4) olumsuz yanıtlardan (% 44.6) biraz fazla olduğu 
gözlemlenmiştir. Olumlu yanıt veren öğrencilerde uzak eğitim ile konuları tekrar 
ederek pekiştirmiş oldukları (% 26.3) şeklinde genel kanı mevcuttur. Bunun 
yanında konu eksiklerini tamamlayıp konuları daha iyi kavradıkları (% 8.6) ve bu 
süreçte derslerden geri kalmadıkları (% 8.3) şeklinde yoğun ifadeler de mevcuttur. 
Tüm bu bilgiler ışığında bazı öğrencilere ait fikirler ise şu şekildedir: 

“Yani, hiç olmamasından daha iyidir en azından ders işleyebiliyoruz. Yine 
de yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor.” (Ö11) 

“Evet, konuları öğrenmiş olarak üst sınıfa geçmiş olacağız.” (Ö47) 

“…evde tek sen varsın, ders kaynamadan ders işliyorsun. Bence çok güzel 
bir şey.” (Ö91) 
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Tablo 2. Fen derslerinin uzaktan eğitimle işlenmesine yönelik görüşlerinin frekans ve 
yüzde dağılımı 

Kategoriler İfadeler f % 

O
lu

m
lu

 g
ö

rü
şl

er
 

Konuları tekrar ederek pekiştirmiş oldum  175 26.3 
Eksiklerimi tamamlayıp konuları daha iyi kavradım 57 8.6 
Derslerden geri kalmamış oldum 55 8.3 
Ev ortamında derslere daha iyi yoğunlaşabiliyorum 16 2.4 
Eğitimden uzak kalmamamı sağladı 13 2.0 
Okuldaki eğitimden farkının olmadığını düşünüyorum 12 1.8 
Canlı derslerde çözemediğim soruları sorabiliyorum 10 1.5 
Sınava hazırlanmamı sağladı 7 1.1 
Birçok kaynaktan konuyu öğrenmemi sağladı 5 0.8 
Uzaktan eğitimle ders işlemek bana eğlenceli geliyor 4 0.6 
Uzaktan eğitimle daha kolay öğrendiğimi düşünüyorum 4 0.6 
Bu koşullarda en iyisi olduğunu düşünüyorum 4 0.6 
Canlı derslerde öğretmenlerimin sesini duymak iyi geliyor 3 0.5 
Daha fazla ders işleme imkânımız oluyor 2 0.3 
Ebeveyn gözetiminde ders çalışmak verimli oluyor 1 0.2 
Aile fertlerine soru sorma imkânım oluyor 1 0.2 

O
lu

m
su

z 
gö

rü
şl

er
 

Uzaktan eğitimle deney yapamıyoruz 62 9.3 
Okulda ders işlemek daha verimli olduğunu düşünüyorum 52 7.8 
Uzaktan eğitimle konuyu iyi kavrayamıyorum 49 7.4 
Fen dersi yüz yüze işlenmesi daha faydalıdır 33 5.0 
Anlamadığım soruları anında soramıyorum 32 4.8 
Teknik sorunlardan ötürü verim alamadım 27 4.1 
Derslere konsantre olamıyorum 23 3.5 
Okulda ders işlemek daha eğlenceliydi 6 0.9 
Ev ortamında canlı derslerden verim alamıyorum 5 0.8 
Canlı derslere katılım az oluyor 3 0.5 
Uzaktan eğitimle ders işlemek sıkıcı geliyor 2 0.3 

Uzaktan eğitim disiplinden yoksun 1 0.2 
Uzak eğitim fırsat eşitliği sağlamıyor 1 0.2 
Teknolojik aletlerin yoğun kullanımı fizyolojik bozukluğa neden olabilir 1 0.2 
 Toplam 666 100 

“Önceden sınıftaki sesten dolayı ders kaynıyordu ve dersi çok iyi 
dinleyemiyordum. Şimdi ise gayet rahatça ders dinleyebiliyorum.” (Ö119) 

“… fen dersi sayısal bir ders ve tekrar etmezsek unutuluyor. Bazı önemli 
yerler ve tekrar açısından gayet güzel oluyor.” (Ö142) 

“Bu süreçte faydası vardır en azından birazcık da olsa bir şeyler 
öğreniyoruz. Ama hiç olmasaydı bu süreçte hiç bir şey öğrenemezdik.” 
(Ö186) 

“Bilmediğim konuları tekrar izleyerek daha iyi pekiştirebiliyorum.” (Ö290) 

“… hocalarımız anlamadığımız veya eksik olduğumuz tüm konuları bize 
anlatabiliyor. Ve daha fazla ders saati olabiliyor örneğin okulda fen dersi 
haftada 4 saatken uzaktan eğitimde bu süre çok uzun olabiliyor.” (Ö364) 
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“Derslerimizden uzak kalmamakla beraber oradan birebir görüntülü ders 
işliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj” (Ö385) 

 “…dışarı çıkmadan ders işliyoruz.” (Ö398) 

“…hem konuları tekrar ediyoruz hem de soru çözüyoruz. Ve eğer soruyu 
yanlış çözersek hoca olduğu için direkt soruyu anlatıyor.” (Ö423) 

“Konuları farklı yerlerden işleyip daha iyi anlamak.” (Ö434) 

“…fen dersinden geri kalmamış oluyoruz. Konularımızı unutmamış ve 
tekrar yapmış oluyoruz.” (Ö447) 

“Mesela okulda bazılarımız dersi dinlemiyor ama burada annelerimizin 
gözetiminde oluyoruz.” (Ö461) 

“…konu tekrarı yapmış olduk ve soru çözümü de çoğaldı, hem geride 
kalmamış olduk.” (Ö526) 

“Okullar kapalı, öğretmenimizin sesini duymuş olduk.” (Ö527) 

“…hem tekrarlarını izleyip hem de o konudan başka siteden fen bilimleri 
dersini dinleyebiliyorum.” (Ö554) 

“Mesela konuları kendime göre işliyorum.” (Ö586) 

“Faydalı buluyorum çünkü yorucu değil.” (Ö651) 

“Okuldan yarım kalan konuları tamamlamama yardım ediyor.” (Ö774) 

“Bence sınıfta bazı arkadaşların konuşmasından dolayı dersler biraz 
kaynatılıyordu, fakat uzaktan eğitimde böyle bir sıkıntı yok.” (Ö800) 

“Anlamadığım konular olduğunda videoları baştan izleyebiliyorum.” 
(Ö801) 

“Öğretmenimizin ve arkadaşlarımızın sesini duymak bize sınıftaymışız 
gibi düşünmemizi sağlıyor. Anlamadığımız konu ya da sorularımızı 
öğretmene canlı sorabiliyoruz.” (Ö865) 

 “Okula gidemediğimiz için ders işleyemiyorduk, ama uzaktan eğitim 
sayesinde konuyu öğretmenlerimizden dinleyebiliyoruz.” (Ö950) 

Olumsuz yanıt veren öğrenciler ise uzaktan eğitim ile deney yapamamanın (% 9.3) 
en büyük eksiklik olduğu, okulda ders işlemenin daha verimli olduğunu (% 7.8), 
konuları iyi kavrayamadıklarını (% 7.4), anlamadıkları soruları anında 
soramadıkları (% 4.8), internetteki teknik sorunlardan ötürü verim alamadıkları 
(% 4.1) ve derslere konsantre olamadıkları (% 3.5) şeklinde ifadeler mevcuttur. 
Ayrıca fen dersinin yüz yüze işlenmesi gereken bir ders olduğu (% 5) da ifadeler 
arasındadır. Öğrencilere ait olumsuz ifadeler ise şu şekildedir: 

“Okuldaki gibi ama herkes katılmayınca ders güzel olmuyor.” (Ö25) 

 “Maalesef faydaları yok. Çünkü bana göre FEN dersi yüz yüze alınması 
gereken bir derstir.” (Ö39) 
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“Bazı arkadaşların mikrofonu hep açık olduğu için arkadan çok ses 
geliyor ve hocayı duyamıyoruz. Ayrıca dersin ortasında hocanın yaptığı 
ekran paylaşımını (testi) çiziyorlar ve görmemiz güç oluyor.” (Ö57) 

“İletişimde bazı görüntü ve ses sorunları olması..” (Ö64) 

“Okulda deneyler oluyordu iyice anlıyordum.” (Ö87)  

“Olumsuz yönleri sadece deneyleri yüz yüze yapmamamız.” (Ö88) 

“Herkes aynı anda soru soruyor ve laf kalabalığı oluyor.”  (Ö92) 

“İnternet çekmiyor o yüzden dersler geç açılıyor bazen. Bazen de 
öğretmenler giremediği için ders işlenmiyor.” (Ö120) 

“Sınıfta öğretmen not almamız için tahtaya uzun notlar yazabiliyordu, 
konuyu daha iyi anlamamız için şekiller çizebiliyordu ama online derste 
hoca kendi bilgisayarının ekranı ile sınırlı. Bana göre en olumsuz yanı bu” 
(Ö123) 

“EBA’da canlı ders açılana kadar zamanımız gidiyor. Bir kaç soru çözünce 
de hemen ders bitiyor.” (Ö176) 

“Okulda yaptığımız deneyleri evde yapamıyoruz.” (Ö189) 

“Uzaktan eğitimde konuları anlamakta biraz zorluk çekiyorum.” (Ö205) 

 “Yüz yüze olan eğitimde laboratuvar ortamında canlı bir şekilde konuları 
deneylerle destekli bir biçimde işlemek çok daha faydalı olurdu. Ayrıca 
evde derse katılırken odaklanma sorunu yaşıyorum. Kendimi sınıf 
ortamında gibi hissedemediğim için derslerden de verim alamıyorum.” 
(Ö256) 

 “Okula deney yaparken onu görüp test ettiğimizde daha iyi anlıyoruz. 
Ama sadece uzaktan görerek anlamamız pek mümkün olmuyor.” (Ö259) 

 “Bence uzaktan eğitim hiç iyi olmadı. Çünkü ben okuldayken daha da 
aktiftim. Ama evde hiç öyle değilim.” (Ö293) 

“Yayın sırasında sesin gitmesi ve bağlanma sorunu…” (Ö340) 

 “… deneysiz bir fen dersi güzel olmaz. Benim için okul, uzaktan eğitimden 
daha iyi” (Ö347) 

 “Olumsuz yanı okuldaki gibi düzenli olamaması, canlı ders de ses sıkıntısı 
yaşamamız, sorduğumuz sorularda yüz yüze olmadığı için bazı soruları 
anlayamamamız” (Ö365) 

 “Fen dersleri deneye dayalı olduğu için yüz yüze olması daha faydalı” 
(Ö473) 

 “… fen dersleri uygulamalı anlatıldığında daha da faydalı oluyor.” (Ö477) 

“Uzaktan eğitim sıkıcı ve eğlenceli değil. Okulumuzdaki daha eğlenceli ve 
güzel.” (Ö506) 
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 “Evde deney ile ilgili her malzeme bulunmuyor tabi. Bulunsa bile 
deneyleri bilirkişinin yapması ve o bilirkişiden yapılan deney ile ilgili daha 
çok bilgi edinmek daha iyi” (Ö586) 

 “İnternetten dolayı yaşanan sorunlar dersi işlememize engel olabiliyor.” 
(Ö621) 

 “Bence fen dersi deneylerle ve gözlemlerle tatlandırılmalı. Bu sebeple pek 
de iyi olduğunu söyleyemem.” (Ö655) 

 “Hocalar anlatsa da sınıfta anlatıldığı gibi olmuyor. Canlı derste herkesin 
evinden sesler geliyor.” (Ö656) 

 “Öğretmen gözetiminde deney yapamıyoruz. Bu olumsuz yanına örnek 
verilebilir.” (Ö709) 

 “Öğretmenlerimin dersi çok hızlı işlemeleri. Bunun sonucunda 
anlayamıyorum.” (Ö723) 

 “Ne olursa olsun, hangi şartlar olursa olsun uzaktan eğitim yüz yüze 
eğitim kadar verimli olamaz.” (Ö734) 

“Evde tam olarak okul hissini taşıyamadığımız için derslere odaklanmak 
biraz zor oluyor.” (Ö800) 

 “Bazı kişiler EBA’ya girme imkânı bulamayabilir veya televizyondan 
izleme fırsatı bulamayabilir.” (Ö948) 

 “Özellikle fen dersinde aklımızda bir sürü soru kalıyor ve yüz yüze 
olmadığında bunları soramıyoruz ve kafamız karışıyor.” (Ö957) 

“Sürekli ekran başında olmak göz ve duruş bozukluklarına sebep 
oluyor.” (Ö982) 

Öğrencilere ikinci soru olarak fen derslerini okulda mı yoksa uzaktan eğitimle mi 
işlemek istedikleri sorulmuş, öğrencilerin verdikleri yanıtlara ilişkin bulguların 
frekans ve yüzde dağılımı Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3 incelendiğinde soruyu yanıtlayan öğrencilerin tamamına yakını (% 91.4) fen 

derslerini okulda işlenmesinde fayda sağlayacaklarını ummaktadır. Bunun nedeni ise 

okulda derslerin daha anlaşılır olduğundan dolayı daha iyi öğrendikleri (% 20.8) 

yönünde yaygın kanı mevcuttur. Bununla beraber okulda derslerin daha verimli 

işlendiği (% 11.3), çözemedikleri soruları anında öğretmenlerine sorma imkânı olduğu ( 

% 9.5), okulda deney yapabildikleri (% 6.9) ve yüz yüze eğitimin daha etkili olduğu (% 

6.6) şeklinde fikirler de mevcuttur. Bu konuda bazı öğrencilerin ifadeleri ise şöyledir: 

“Çünkü soruları biz çözüyoruz. Uzaktan eğitimde de çözüyoruz ama yani 
okulda kalkıp kendimiz çözüyoruz. Hocalarımız bazen de oyunla 
anlatıyor...” (Ö6) 

“Okulda hocayla daha iyi bir iletişim kurabiliyoruz.” (Ö23) 

“Okulda sosyalleşebiliyoruz.” (Ö26) 

“Öğretmenlerimizin anlatmasıyla daha iyi anlıyorum.” (Ö44) 
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Tablo 3. Öğrencilerin eğitim alma tercih durumlarına yönelik görüşlerinin frekans ve 
yüzde dağılımı 

Kategoriler İfadeler f % 

Okulda 

Dersler daha anlaşılır ve daha iyi öğreniyorum 114 20.8 
Verimli ders işleniyor 62 11.3 
Anlamadığım soruları öğretmenime (anında) çözdürebiliyorum 52 9.5 
Deney yapabiliyoruz 38 6.9 
Yüz yüze eğitim daha etkilidir 36 6.6 
Öğretmenimle ders işlerken daha motive oluyorum 27 4.9 
Derslere daha fazla yoğunlaşabiliyorum 24 4.4 
Sosyalleşiyoruz  23 4.2 
Dersler eğlenceli geçiyor 22 4.0 
Etkili iletişim var 21 3.8 
Birebir eğitim yapıyoruz 13 2.4 
Yaparak yaşayarak öğreniyoruz 9 1.6 
Dersler için zaman yeterli ve kullanışlı 9 1.6 

Detaylı anlatım söz konusu 9 1.6 
Okul eğitim için zorunludur 7 1.3 
Uzaktan eğitimde internette teknik sorunlar yaşanıyor 7 1.3 

Derslere aktif katılım sağlanıyor 6 1.1 
Konuların tekrar anlatılma olanağı var 5 0.9 
Disiplinli ortam mevcut 5 0.9 
Sıcak bir atmosfer mevcut 4 0.7 

Kalıcı öğrenmeler gerçekleşiyor 2 0.4 

Oyunla öğrenme gerçekleşebiliyor 1 0.2 
Teknolojiyi iyi kullanamıyorum 1 0.2 

Uzaktan eğitimle internet bağımlılığı oluşabilir 1 0.2 

Uzaktan eğitimle sağlık riski fazla 1 0.2 
Ortama uyum sağlanıyor 1 0.2 

Evde 

Dersleri daha iyi öğreniyorum 9 1.6 
1.3 Kendimi daha rahat hissediyorum 7 

Derslere daha iyi konsantre olabiliyorum 5 0.9 
Sabah erken kalkmak zorunda kalmıyorum 2 0.4 
Derslerimi kaydedip tekrar etme şansım var 2 0.4 
Okuldan farkının olmadığını düşünüyorum 1 0.2 
Daha fazla soru çözme imkânımız var 1 0.2 

Fark etmez Mekân önemli değil 20 3.7 
 Toplam 547 100 

“…hiçbir şey okulun yerini tutamaz.” (Ö68) 

 “Okulda daha eğlenceli ders işliyoruz. Bu sayede biz de dersten zevk 

alıyoruz.” (Ö89) 

“Okul ortamında deney yaparak konuyu pekiştirebiliyoruz.” (Ö99) 

“Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutmaz.” (Ö105) 

“Çünkü uzaktan eğitim ile öğretmenin sesi net olarak gelmiyor. Bazı yerler 

anlaşılmıyor.” (Ö227) 
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“Çünkü okulda tahtaya kalkma, hocaların tek tek ilgilenmesi daha iyi ve 

teneffüste anlamadığımız konuyu anlatmaları filan..” (Ö232) 

“Okulda daha iyi anlıyorum ve daha samimi oluyor.” (Ö250) 

“Birebir öğretmenim anlatırken arkadaşlarımla hep beraber katılımcı 

olunca daha iyi anlıyorum.” (Ö251) 

“Fen dersi bence ancak onu görerek, deney yaparak anlaşılabilecek bir 

ders” (Ö259) 

“Canlı derste hep birlikte yapabileceğimiz deneyler yoktur. Ancak okulda 

bir sürü vardır.” (Ö313) 

“Kendi öğretmenlerimiz ile daha rahat ders işleniyor.” (Ö329) 

“…öğretmenlerimiz bize bazı konuları canlı bir şekilde modeller üzerinde 

anlatıyor. Canlı derslerde bu pek de mümkün olmuyor.” (Ö339) 

“Okulda deneyler yapılabilir ve öğretmenimizle yüz yüze iletişim halinde 

işlemek anlamam için daha iyi” (Ö347) 

“Okulda öğretmenime sormak istediğim soruyu kolayca sorabilirim ve de 

arkadaşlarımın da yanında olup onlarla vakit geçirebilirim.” (Ö391) 

“…uzaktan eğitim benim sınıfımın, öğretmenlerimin, arkadaşlarımın yerini 

tutmuyor.” (Ö415) 

“…artık telefona tablete bakmaktan göz numaram büyüdü. Ve tabletten 

veya bilgisayardan test çözmek bana göre fazla dikkat dağılıyor. Mesela bir 

yeri çizeceğiz başka bir kâğıdın üzerine çiziyoruz. Sonra nereyi niçin 

çizmiştim falan, zor oluyor.” (Ö423) 

“Okulda deneyleri canlı olarak yapıyorduk. Şimdi deneylerin videosunu 

izliyoruz.” (Ö425) 

“…burada bazen aklın telefona dalabiliyor.” (Ö475) 

“…okulda daha sessiz bir ortam yaratabiliyoruz ve iyi bir şekilde eğitim 

görebiliyoruz.” (Ö482) 

“…uzaktan eğitimde gün içinde sadece 2 ders işliyoruz.” (Ö549) 

“Okulda yüz yüze ders anlatılması konuyu daha iyi anlamamızı sağlıyor. 

Uzaktan eğitimle tam konsantre olamıyorum. Konuyu pek anlamıyorum.” 

(Ö588) 

“Okuldayken anlamadığımız konuyu hocalarımıza sorarak hocalar bize 

tekrar anlatabilirler. Ama EBA TV kanalında öyle şeyler yok.” (Ö648) 

“Uzaktan eğitim sürecinde çoğu öğrencinin dersi aksattığı düşünülüyor. En 

iyi disiplinli öğretim okulda yapılır.” (Ö684) 

“Okulda daha sıcak bir hava oluşuyor. Uzaktan eğitimde gözüm hep 

uygulamanın başka kısımlarına takılıyor, ya da dikkatim bir şekilde 

dağılıyor.” (Ö734) 

“Evde olunca uykuya dalıp dersleri kaçıra biliyoruz.” (Ö786) 
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Evde internet aracılığıyla dersleri takip etmenin yararlarını ifade eden 
öğrencilerden Ö202 rumuzlu öğrenci evinin okuldan uzak olmasını sebep 
gösterirken, Ö905 rumuzlu öğrenci de her sabah erken uyanma zorunluluğun 
olmamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dillendirmiştir. Ö396 rumuzlu öğrenci 
ise tek başına derslere daha iyi odaklandığını, Ö991 rumuzlu öğrenci de internette 
derslerin kaydedilmesinden ötürü dersleri tekrar etme şansı olduğunu ifade 
etmiştir. Ö57 rumuzlu öğrenci ise; “Uzaktan eğitimi tercih ederim. Çünkü ne kadar 
kötü yanları olsa da evde kendimi daha rahat hissediyorum. Evden gelen sesler 
haricinde öğretmenimi daha iyi anlıyorum aslında..” şeklinde ifadesiyle uzaktan 
eğitimin eksikliklerine karşılık evdeki ortamın konforunu vurgulamıştır. 

Bazı öğrencilerin (% 3.7) ise kaliteli eğitim verilmesi durumunda ortamın önemsiz 
olduğunu ifade etmişlerdir: 

“Verimli olduktan sonra nerede işlendiği önemli değil.” (Ö4) 

“Ders her yerde derstir bence, fark etmez.” (Ö69) 

Öğrencilere üçüncü soru olarak EBA’da canlı ders uygulamasını faydalı bulup 
bulmadıkları sorulmuş, öğrencilerin verdikleri yanıtlara ilişkin bulguların frekans 
ve yüzde dağılımı Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4. Öğrencilerin EBA’dan canlı ders uygulamasına yönelik görüşlerinin frekans ve 
yüzde dağılımı 

Kategoriler İfadeler f % 

Faydalı 

buluyorum 

Konuları tekrar ederek pekiştirmiş oldum  161 25.4 

Öğretmenimle ders işlerken daha fazla motive oluyorum 83 13.1 

Çözemediğimiz soruları çözüyoruz 54 8.5 
Eğitimden uzak kalmıyoruz 47 7.4 
Derslerden geri kalmıyorum 46 7.3 
Konuları daha iyi kavrıyorum 46 7.3 
Okuldaymışım gibi hissediyorum 43 6.8 
Öğretmenimi ve arkadaşlarımı görebiliyorum  36 5.7 
Konu eksiklerimi tamamlayabiliyorum 15 2.4 

Evde derslere daha iyi konsantre olabiliyorum  10 1.6 

Dersler eğlenceli geliyor 7 1.1 

Daha kolay öğreniyorum 5 0.8 
Bu uygulamayı okuldaki eğitime tercih ediyorum 2 0.3 

Evde kalarak virüsten korunuyoruz 1 0.2 

Faydalı 
bulmuyorum 

Teknik sorunlardan dolayı yararlanamıyorum 43 6.8 
Canlı dersimiz yok 12 1.9 
Derslerden pek verim alamıyorum 7 1.1 
Okuldaki dersler gibi olmuyor 7 1.1 

Sabah erken olan dersleri yararlı bulmuyorum 3 0.5 
Derse adapte olamıyorum 1 0.2 
Zaman kaybı olarak düşünüyorum 1 0.2 
Sıkılıyorum  1 0.2 

Gereksiz konuşmalar çok oluyor 1 0.2 

Derse göre 
değişir 

Dersten derse değişir 2 0.3 

 Toplam 634 100 
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Tablo 4 incelendiğinde soruyu yanıtlayan öğrencilerin canlı derse yönelik görüşleri 
analiz edildiğinde “faydalı buluyorum”, “faydalı bulmuyorum” ve “derse göre 
değişir” kategorileri ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu (% 87.7) canlı 
derslerin kendilerine fayda sağladığını düşünmektedirler. Canlı derslerin faydaları 
ise; konuları tekrar ederek pekiştirdikleri (% 25.4), canlı derslerde 
öğretmenleriyle ders işlemenin onları motive ettiği (% 13.1), çözemedikleri 
soruları öğretmenlerine çözdürebildikleri (% 8.5), bu uygulama ile eğitimden uzak 
(% 7.4) ve derslerden geri kalmadıkları (% 7.3),  konuları daha iyi kavradıkları (% 
7.3) ve kendilerini okuldaymış gibi hissettikleri (% 6.8) şeklindedir. Bazı 
öğrencilerin ifadeleri ise şu şekildedir: 

“Okuldaki gibi verimli ders işliyoruz.” (Ö4) 

“Öğretmenlerimle birlikte sınıftaymışım gibi hissediyorum.” (Ö18) 

“Arkadaşlarımı öğretmenimi görüyorum.” (Ö20) 

“Öğretmenlerimiz ders anlattığından dolayı daha iyi anlıyorum.” (Ö44) 

“Aynı okul eğitimi gibi sanal ortamdan ders işliyoruz.” (Ö25) 

“Okuldaymışım gibi hissettiriyor ve derslerimden geri kalmamış 
oluyorum.” (Ö62) 

“Benim öğretmenim bana ders anlatması dersleri anlamamı ve daha iyi 
kavramamı sağlıyor. Aynı zamanda arkadaşlarımı da görerek özlem 
gideriyorum.” (Ö98) 

“Televizyonda anlamadıklarımızı ya da soramadığımız soruları canlı 
derste hocalarımıza soruyoruz.” (Ö126) 

“En azından ders işleyip evde tatil havasına girmiyoruz.” (Ö158) 

“Öğretmenimizle sınıfta gibi konu ders işliyoruz bilmediklerimizi 
soruyoruz, öğreniyoruz bence çok güzel.” (Ö162) 

“Okuldansa evde daha iyi ders dinliyorum.” (Ö165) 

“Kendi öğretmenlerimizle alıştığımız düzenle dersleri işliyoruz.” (Ö173) 

“Okulu eve getiriyor.” (Ö187) 

“Öğretmenimin söylediklerini daha iyi anlıyorum.” (Ö197) 

“Kendi hocamın anlatım biçiminde daha iyi anlıyorum.” (Ö290) 

“Covid-19 sürecinde derslerden geri kalmak yerine okuldaymış gibi ders 
işlenmesi bence çok faydalı” (Ö301) 

“Televizyondan verilen dersleri faydalı bulmuyorum ama canlı dersler 
bence güzel bir uygulama” (Ö306) 

“Televizyondaki derslerden bazen anlayamazsak EBA'daki canlı dersleri 
kullandığımızda daha net anlayabiliyoruz” (Ö313) 

“Alışık olduğum okulda ki dersi eve yansıtabiliyorum.” (Ö434) 
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“EBA TV’nin aksine kendi öğretmenimiz ile ders işliyoruz. Bu sayede 
çalışma şeklimiz değişmemiş oluyor ve konuyu daha iyi kavrayabiliyoruz.” 

(Ö440) 

“Hocalarımıza anlayamadığın sorular hakkında sorular sorup cevaplarını 
alabiliyoruz.” (Ö562) 

“Kendi öğretmenlerimizin konu anlatımını biliyorduk. Şimdi okulda gibi 
ders isliyoruz.” (Ö565) 

“Hem özlediğimiz okulumuzu bir nebze de olsa yokluğunu canlı derste 
gideriyoruz. Diğer bir faydası ise yine orada da konu tekrarı ardından test 
faydalı oluyor.” (Ö716) 

“Örneğin okuldaki gibi gürültülü sınıf ortamı, zorbalık yapanlar yüzünden 
soru sormaya çekinme ve tahtaya kalkmama gibi sorunlar yaşanmıyor ve 
öğrenciler öğretmenlerin sözünü kesemiyor ve dersi sabote edemiyor.” 
(Ö957) 

Öğrencilerin büyük çoğunluğu canlı dersleri faydalı bulurken, bazı öğrenciler (% 
12) canlı ders uygulamasını kullanmadıklarını (% 1.9) ve teknik sorunlardan 
dolayı canlı derslerden yararlanamadıklarını (% 6.8) ifade etmişlerdir: 

“Uygulamaya giremediğim için faydalı bulmuyorum.” (Ö108)  

“ Ders zaten 30 dk. Bir de bende çok hata veriyor. Mesela tekrar yüklemek 
zorunda kalıyorum sürekli” (Ö135) 

“Sürekli girmekte sıkıntı yaşadığım için çok verimli bir sonuç alamadım.” 
(Ö178) 

“Faydalı bulmuyorum ikide bir donup duruyor ve ses gelmiyor. Ders 
işleyemiyoruz.” (Ö250) 

“…bizim canlı dersimiz yok” (Ö260) 

“…bazen çok sıkıntı oluyor. Dersin zaten ilk 10 dakikası sesim geliyor mu 
gibi sorularla geçiyor.” (Ö358) 

“…giremediğimiz zamanlar oluyor. İnternetimiz yetersiz olabiliyor.” 
(Ö373) 

“Okul gibi olmuyor öğretmenimizin okulda ders anlatması ile arasında 
dağlar kadar fark var.” (Ö408) 

“Bence faydalı değil. Derse adapte olamıyorum.” (Ö451) 

“Henüz canlı ders görmedim.” (Ö498) 

“…okulda yazıyoruz, çiziyoruz. Hocamız yazıyor. Yüz yüze daha verimli 
oluyor bence” (Ö601) 

“…sistem sıkıntılı. Hiç bir derse katılamadım.” (Ö766) 

“…ders saatleri çok az” (Ö893) 

“Bizim öğretmenlerimiz canlı ders yapmıyor.” (Ö909) 

“…saat 9 da olunca çok uykum oluyor anlamıyorum.” (Ö976) 
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Birçok öğrenci canlı derslerin faydalı olup olmadığı konusunda fikirler aktarırken 
Ö13 rumuzlu öğrenci ile Ö978 rumuzlu öğrenciler, canlı ders uygulamasını bazı 
dersler için faydalı bulurken bazı derslerde ise pek gereksinim duymadıklarını 
belirtmişlerdir. 

Öğrencilere yöneltilen dördüncü soru olarak EBA sitesinin eksikliklerinin ve 
çözüm önerilerinin neler olduğu sorulmuş, öğrencilerin EBA uygulamasının 
eksikliklerine yönelik görüşlerinin frekans ve yüzde dağılımı Tablo 5’te 
sunulmuştur. 

Tablo 5. Öğrencilerin EBA uygulamasının eksikliklerine yönelik görüşlerinin frekans ve 
yüzde dağılımı 

Kategoriler İfadeler f % 

Yazılımla 

ilgili 

sorunlar 

Canlı dersler teknik hatalar veriyor 150 24.8 
Yoğunluktan dolayı canlı derse girişler zor oluyor 91 15.0 

Canlı ders girişleri bekletiyor  64 10.6 
Uygulama çok yavaş çalışıyor 63 10.4 
EBA’ya giriş kısıtlaması var 57 9.4 

Canlı ders için süre az 50 8.3 
Sistem durduk yere canlı dersten atıyor  39 6.4 
Canlı yayın interneti kotadan gidiyor 17 2.8 
Gün içinde yoğunluktan dolayı kasılıyor 14 2.3 

Puan ödülü takılı kalıyor 11 1.8 

Ödevler tamamlanmamış gözüküyor 7 1.2 

Canlı ders için bildirimler sessiz olduğu için dersi kaçırıyorum 3 0.5 
Telefondan bazı etkinlikler kullanılamıyor 2 0.3 

İçerikle 

ilgili 

sorunlar 

Ders video konu anlatımları yetersiz 21 3.5 
Sınava hazırlanmak için yetersiz 13 2.1 
Uygulamayı kullanmak zor 4 0.7 

 Toplam 606 100 

Tablo 5 incelendiğinde soruyu yanıtlayan öğrencilerin tamamına yakını (% 93.7) 
EBA uygulamasının yazılımla ilgili sorunlarını belirtirken, özellikle canlı ders 
esnasında teknik hatalardan ötürü (% 24.8) derslere katılamadıkları yönünde 
beyanatları vardır. Bununla beraber alt yapı yetersizliğinden kaynaklı olarak 
yoğun öğrenci girişlerinde sorunlar yaşandığı (% 15), canlı ders girişlerinin 
bekletildiği (% 10.6), uygulamanın yavaş çalışması (% 10.4), EBA’ya istenildiği 
vakit giriş yapılamaması (% 9.4), canlı derslere ayrılan sürenin yetersizliği (% 8.3), 
sistem durduk yere canlı dersten atması (% 6.4) ve canlı ders uygulamasının kendi 
internet kotalarını tükettiği (% 2.8) şeklinde sorunları ifade etmişlerdir. Bu konuda 
bazı öğrencilerin ifadeleri ise şöyledir: 

“Çoğu zaman canlı derslerden haberimiz olmuyor. Herhangi bir bildirim 
geldiği zaman ses filan olmadığı için dersleri kaçırıyoruz.” (Ö57) 

“EBA'da katıl düğmesine bastığınızda hemen canlı derse katılmalı. 
Öğretmenlerimiz üç kişi ile ders işliyor.” (Ö70) 

“Canlı ders yaparken bazı teknik hatalar oluşuyor ve buda canlı dersin 
süresini azaltmış oluyor ve bazı etkinlikler telefondan yapılamıyor.” (Ö89) 
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“Sınırlı giriş yaptığımız için yeterli değil. Daha aktif kullanabilmek 
isterdim.” (Ö157) 

“Eskiden istediğim saatte giriş yapabiliyordum. Şimdi belirli saatlerde 
giriyoruz. Bence çok kötü bir sistem. Birde etkinliği yaptığımızda puan 
vermiyor.” (Ö189) 

“Her ders için EBA canlı ders uygulamasını indirmek zorundayım, yoksa 
canlı derse katılamıyorum.” (Ö192) 

“Herkesin belirli bir saatte EBA’ya girmesi, özelikle sekizinci sınıflar 
açısından iyi değil.” (Ö205) 

“Sorunlardan biri derslerin 1 saat olması. Bu bize önemli derslerde 
yetmiyor.” (Ö332) 

“Canlı yayın interneti kendi internetimizden gidiyor. Bu düzeltilirse hiç bir 
sorun kalmaz.” (Ö462) 

“Canlı derse bağlanırken sıkıntı oluyor, ERROR veriyor. Bu sistem ile 
alakalı bir şey galiba çünkü herkes bu sorunu yaşıyor.” (Ö484)  

“EBA’nın web sitesi yoğunluğu kaldıramıyor. Bu başlı başına saçma. 
Belirli saatlerde girebilmemiz ayrıca saçma” (Ö734) 

“Okulda 7 saat, ebada 40 dakika..” (Ö823) 

“En önemli eksikleri derse erişim istendiğinde sdk-int-failed-14 hatasını 
sürekli görüyoruz. Bunun çözümü ise daimi değil. Tek seferlik bir çözüm 
sunuyor. Bu hatadan dolayı kaçırdığımız dersler de oldu. Öteki hata ise 
canlı dersin bitmesine kalan süre 15 dakika olmasına rağmen EBA 
uygulamayı kapatıyor. Bu iki sorunun ivedilikle çözülmesini rica ederim.” 
(Ö982) 

EBA uygulamasının içerikle ilgili sorunlarını Ö230 rumuzlu öğrenci, ders 
videolarının kısa olmasından kaynaklı olarak anlaşılmasının güç olduğuna 
değinirken, Ö988 rumuzlu öğrenci de konu anlatımlarının azlığından şikâyet etmiş 
ve konu içeriklerinin zenginleştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca test 
içeriklerinin zor olması gerektiğini de ifadelerine eklemiştir. Ö385 rumuzlu öğrenci 
de Ö988 rumuzlu öğrencinin fikirlerini destekleyen ifade şu şekildedir: 

“Testler 8.sınıf düzeyi için gayet basit. LGS tarzına yakın ve biraz daha 
zorluk düzeyi arttırılabilir” (Ö385) 

Öğrenciler EBA uygulamasına yönelik birçok sorunu ifade ederken, yaşadıkları 
sorunlara yönelik çözüm önerileri ise Tablo 6’da sunulmuştur. 
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Tablo 6. Öğrencilerin EBA uygulamasına yönelik yaşadıkları sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerinin frekans ve yüzde dağılımı 

Kategoriler İfadeler f % 

Yazılımla ilgili 

öneriler 

Sitenin veri tabanı güçlendirilmeli 62 20.5 
Canlı derslere hemen bağlanabilmeli 61 20.1 

MEB tarafından başka uygulamalar da olmalı 51 16.8 
Canlı dersler 1 saatten fazla olmalı 50 16.5 
Öğrenciler EBA’ya istedikleri vakit girebilmeli 50 16.5 

Günlük puan sınırlandırılması kalkmalı 11 3.6 

Farklı eğitim kademeleri için ayrı uygulama olabilir 2 0.7 
Canlı dersler için sesli bildirim olmalı 2 0.7 
Canlı dersler kaydedilip tekrarı izlenebilmeli 1 0.3 
Fen dersi için ayrı bir EBA uygulaması olabilir 1 0.3 

İçerikle ilgili 

öneriler 

Eğlenceli aktiviteler konulabilir 5 1.7 

Test zorlukları aşamalı olmalı 4 1.3 

Öğretmenlere 

yönelik öneriler 

Canlı dersler arka arkaya olmasın 2 0.7 

Canlı dersler sabah erken olmasın 1 0.3 
 Toplam 303 100 

Tablo 6 incelendiğinde soruyu yanıtlayan öğrencilerin % 96’sı yazılımla ilgili 
sorunlara çözüm önerileri geliştirmişlerdir. Sitenin teknik ve donanım 
aksaklıklarına yönelik veri tabanının güçlendirilmesi gerektiği (% 20.5), EBA canlı 
ders uygulamasında zaman sıkıntısı (% 16.5) ve uygulamaya hemen girememekten 
kaynaklı (% 20.1) olarak uygulamanın güncellenmesi de yine öneriler arasındadır. 
Bu noktada bazı öğrencilerin ifadeleri ise şu şekildedir: 

“..internet alt yapısını güçlendirin.” (Ö249) 

“EBA uygulaması yeterli değil. Yanında başka faydalanabileceğimiz şeyler 
de olmalı” (Ö251) 

“…bence lise ayrı, ortaokul ayrı, ilkokul ayrı olmalı” (Ö282) 

“Sunucular yetersiz olduğundan yoğunluğu kaldıramıyor. Daha güçlü 
internet sunucu eklenebilir” (Ö426) 

“Daha hızlı girip ders saatlerini daha uzun tutmalıyız. İstediğimiz saatte 
girmeliyiz.” (Ö518) 

“Canlı derslerin tekrarlarını izleyememek büyük bir sıkıntı” (Ö757) 

“Sadece fen dersine özel bir EBA uygulaması olsa daha iyi olurdu. Hem 
daha fazla ve ayrıntılı ödevler, dersler verilirdi.” (Ö948) 

“Öğrencilerin daha çok test çözmesi için başka siteler de çıkarılabilir.” 
(Ö949) 

Son olarak öğrencilere EBA uygulaması dışında hangi uygulamaları kullandıkları 
sorulmuş, öğrencilerin verdikleri yanıtlara ilişkin bulguların frekans ve yüzde 
dağılımı Tablo 7’de sunulmuştur. 
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Tablo 7. Öğrencilerin EBA uygulaması dışında tercih ettikleri uygulamaların frekans ve 
yüzde dağılımı 

Kategoriler İfadeler f % 

Video 

konferans 

programları 

Zoom programı 283 47.2 
Teamlink  21 3.5 
Adobe connect 1 0.2 
Blizz by TeamViewer 1 0.2 

Eğitim siteleri 

Okulistik  49 8.2 
Tonguç akademi 28 4.7 
Morpa kampüs 21 3.5 
Testkolik  16 2.7 
Eğitimhane  13 2.2 
Vitamin  13 2.2 
Classroom  6 1.0 
GriCeviz 2 0.3 
Kahoot  2 0.3 
Metodbox  2 0.2 
Arı mobil kütüphane 1 0.2 
Çanta yayınları 1 0.2 
DersLig  1 0.2 
Dershanem online eğitim 1 0.2 
Dijitalim  1 0.2 
Fen sepetim 1 0.2 
Hız mobil kütüphane 1 0.2 
K12net 1 0.2 
Khan academi 1 0.2 
Microsoft Teams 1 0.2 
Muba mobil 1 0.2 
Pale mobil 1 0.2 
Sebit Vcloud  1 0.2 

Sosyal medya 
uygulamaları 

Youtube 64 10.7 
Whatsapp 57 9.5 
İnstagram 4 0.7 
Skype  4 0.7 

 Toplam 600 100 

Tablo 7 incelendiğinde öğrencilerin verdikleri yanıtlardan “video konferans 
programları”,  “eğitim siteleri” ve “sosyal medya uygulamaları” şeklinde üç 
kategoriye ulaşılmıştır. Öğrenciler pandemi sürecinde uzak eğitim olarak en fazla 
ders çalışmayı tercih ettikleri uygulamalar video konferans programları 
aracılığıyla olduğu (% 51) görülmektedir. Video konferans programlarından ise 
zoom programını (% 47.2) tercih ettikleri görülmektedir. Eğitim sitelerinden ise 
okulistik (% 8.2), tonguç akademi  (% 4.7) ve morpa kampüs (% 3.5) sitelerini 
tercih ettikleri görülmektedir. Sosyal medya araçlarından ise youtube (% 10.7) ve 
whatsapp (% 9.5) yine en çok tercih edilen uygulamalar arasında olduğu 
görülmektedir. 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 virüsüne karşı ülkemizde bu salgını 
yavaşlatmak adına sınıflarda yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim süreci 
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başlatılmıştır (Yamamoto ve Altun, 2020). Uzaktan eğitimin önemli öğelerinden 
biri olan öğrenci faktörünün sürece ilişkin görüşleri önem arz etmektedir. Bu 
nedenle çalışmada, ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersinin uzaktan eğitim ile 
verilmesine yönelik görüşleri ele alınmıştır. Öğrenciler genel anlamda pandemi 
sürecinin olumsuz etkilerine karşılık uzaktan eğitimi yararlı bulduklarını ifade 
etmişlerdir. Özellikle eğitimden uzak kalmamak adına konu tekrarları ile konuları 
pekiştirdiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrenciler uzaktan eğitim ile derslerden 
geri kalmadıklarını, ev ortamında derslere daha iyi motive olduklarını, bu süreçte 
sınavlara daha iyi hazırlanabildiklerini, birçok kaynaktan bilgiye ulaşma imkânları 
olduğunu, uzaktan eğitimi eğlenceli bulduklarını ifade etmişlerdir.  

Öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik olumlu görüşlerine rağmen en büyük 
eksikliğinin ise deney yapamamak şeklinde görüş öne sürülmüştür. Bununla 
beraber uzaktan eğitim ile konuyu iyi kavrayamadıkları, fen dersinin yüz yüze 
işlenmesinin daha yararlı olacağı, çözemedikleri soruları anında soramadıkları, 
teknolojik aletlerdeki teknik sorunlardan dolayı süreçten verim alamadıkları, 
katılımın az olması ve disiplin eksikliği şeklinde olumsuz görüşler de mevcuttur.  
Öğrenciler tarafından ifade edilen tüm bu görüşler, Paydar ve Doğan (2019) 
tarafından yapılan çalışma bulgularıyla da örtüşmektedir. Paydar ve Doğan’ın 
öğretmen adaylarıyla yaptıkları çalışmada uzaktan eğitimin zaman ve mekan 
rahatlığı sunması, sınırsız tekrar yapma olanağının olması, daha fazla bilgiye 
ulaşılması ve eğlenceli olması şeklinde olumlu fikirlerin yanında; okul gibi sosyal 
ortamın olmaması, öğrencilerin soru sormalarına uygun olmaması, motivasyon 
eksikliği, sanal ortamdan ötürü ciddiyetsiz tutum, katılımın az olması şeklinde 
olumsuz fikirler de mevcuttur. 

Uzaktan eğitimin temel hedefi, sınıf ortamında verilen eğitimin eksiklerini 
kapatmak ve öğrencilere daha etkili bir öğrenme ortamı sunmaktır (Eastman ve 
Swift, 2001). Ancak pandemi sürecinde salgının yayılımını yavaşlatmak adına 
okullardaki eğitime ara verilmiş ve öğrencilerin eğitimden uzak kalmamaları adına 
uzaktan eğitime müthiş destek sağlanmıştır. Çalışmada öğrenciler uzaktan eğitimi 
faydalı bulduklarını ancak sınıftaki eğitimin yerini tutamayacağı şeklinde ifadeleri 
mevcuttur. Buna sebep olarak ise; okulda dersleri daha iyi öğrendiklerini, 
anlamadıkları konuyu öğretmenlerine anında sorabildiklerini, deney 
yapabildiklerini, okulda sosyalleştiklerini, dersleri eğlenceli işlediklerini, okulda 
disiplinli ortam ve sıcak bir atmosfer olduğunu ifade etmişlerdir. İbicioğlu ve 
Antalyalı’nın (2005) uzaktan eğitim ile sınıf ortamındaki eğitimi karşılaştırdıkları 
bir çalışmada da, etkileşimsiz bir uzaktan eğitim uygulaması, eğitim açısından 
derinliğin sağlanmasında, sınıf ortamındaki eğitimin başarısını sağlayamadığı 
şeklinde sonuca varılmıştır. 

Uzaktan eğitim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığının resmi dijital eğitim platformu 
olan EBA uygulamasında öğrencilere canlı dersler verilmiştir. Öğrenciler bu 
uygulama sayesinde kendilerini okuldaymış gibi hissettiklerini ve çözemedikleri 
soruları anında sorabilme olanağına sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Yine bu 
uygulama sayesinde konuları tekrarlayıp pekiştirdiklerini, öğretmenleriyle ders 
işlerken daha fazla motive olduklarını, bu şekilde konuları daha iyi anladıklarını, 
bu uygulama sayesinde arkadaşlarını da gördüklerini, hatta evdeki konfor 
sayesinde bu uygulamayı okuldaki eğitime tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. 
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Tüysüz ve Çümen (2016) tarafından yapılan çalışmada da EBA web sitesinin 
konuları pekiştirmede, sınavlara hazırlık ve konu tekrarı yapmada faydalı bir site 
olduğu şeklinde bulgulara rastlamıştır. Şahin ve Erman (2019) da yaptıkları 
çalışmada, EBA’nın konuları pekiştirme imkânı sağladığı, öğrenmeyi kolaylaştırdığı 
ve kalıcı hale getirdiği, öğretmenlerden dönüt alma imkânı sağladığı yönünde 
fikirler mevcuttur. Demir, Özdinç ve Ünal (2018) tarafından yapılan çalışmada, 
öğrencilerin EBA uygulaması sayesinde sınavlara hazırlanabildikleri, konuları 
pekiştirdikleri ve farklı kaynaklara ulaşma imkânına sahip oldukları yönünde 
bulgulara rastlanmıştır. 

EBA platformunun eğitimde önemli bir role sahip olduğu açıktır. Ancak öğrenci 
ifadelerinde bu uygulamaya yönelik sorunların çok fazla olduğu görülmektedir. 
Özellikle yazılımla ilgili sorunlardan kaynaklı olarak bu uygulamayı verimli 
kullanamadıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin yoğun olarak şikâyet ettikleri 
hususlar ise; canlı ders uygulamasının sürekli hata vermesi, yoğunluktan dolayı 
EBA’nın yavaş çalışması ve giriş kısıtlamasının olması, canlı dersler için ayrılan 
sürenin yetersizliği ve bu uygulamanın kendi internet kotalarından yemesi 
şeklinde sıralamışlardır. Öğrenciler tarafından ifade edilen tüm bu eksikliklere 
çözüm olarak EBA platformuna alternatif olabilecek sitelere yönelmektedirler. 
Bunun için EBA uygulaması dışında zoom video konferans programı, okulistik, 
Tonguç akademi ve morpa kampüs gibi eğitim sitelerini de kullandıklarını 
belirtmişlerdir. Ayrıca anlamadıkları konuları youtube’den ders videolarını 
izlemek ve öğretmenleriyle whatsapp üzerinde sorularını göndermek kaydıyla 
daha fazla bilgi kanalına ulaşmaya çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Pınar ve Dönel 
Akgül (2020) tarafından yapılan çalışmada da whatsapp, instagram, twitter, 
facebook, youtube gibi sosyal medya araçlarının bilgiye erişimde kullanıldığı tespit 
edilmiştir.  

Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulabilir: 

 EBA uygulamasına daha fazla deney animasyonları eklenebilir. 

 MEB tarafından öğrencilere EBA uygulaması için sağlanan 8 gb internet 
canlı ders uygulamasını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenebilir. 

 Özellikle sınava hazırlanan öğrenciler için EBA uygulamasında daha fazla 
soru paylaşımı yapılabilir. Paylaşılan sorular da sınavla eşdeğer kalitede 
olabilir. 

 EBA uygulamasının veri tabanı güçlendirilebilir. Bu şekilde erişim 
hızlandırlmış olacaktır. 

 MEB tarafından EBA uygulaması dışında başka uygulamalarda 
oluşturulabilir. 

 Öğrencilerin EBA’ya giriş kısıtlaması kaldırılıp istedikleri vakit girmeleri 
sağlanabilir. 

 EBA uygulamasında yapılan bildirimler sesli bir şekilde öğrencilere 
iletilebilir. 

 Canlı ders sürelerinin bazı dersler için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle bu 
dersler için canlı ders süreleri daha uzun tutulabilir 
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