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GİRİŞ

 Ac�l uzaktan eğ�t�me geç�şte, eğ�t�mc�ler sürec� nasıl yaşıyor?

 Cov�d-19'un gündel�k yaşamımızın her alanını etk�led�ğ� b�r dönemde, 2020 yılının bahar aylarında TAÜ 

Kültür ve Sosyal B�l�mler Fakültes�nde eğ�t�me da�r tartışmalarımızda bugün karşınızda duran araştırmanın 

merak tohumları atıldı. D�j�tal eş�ts�zl�ğ�n b�r kr�z anında ve özell�kle eğ�t�m alanında ne kadar görünür hale 

geld�ğ�n� tartışırken, tartışmanın genell�kle vel� ve öğrenc� odaklı soru ve sorunlar eksen�nde şek�llend�ğ�n� 

fark ett�ğ�m�zde, araştırma sorumuz genel hatlarıyla bel�rd�:

           Dr. El�f Posos Devran�

           Araştırma Yürütücüsü

 İncelemekte olduğunuz rapor, �lk bölümler�nde Türk�ye'de ve Dünya'da K12 sev�yes�nde eğ�t�m 

alanında Cov�d-19'un �lk etk�ler�ne da�r b�r özet sunmaktadır. Araştırma kısmında �se, Türk�ye'de K12 

sev�yes�nde görev yapan öğretmenler�n, Cov�d-19'un eğ�t�m� �lk etk�led�ğ� yarıyıl olan 2019-2020 Bahar 

yarıyılında ed�nd�kler� deney�mlere yer ver�lm�şt�r. İlk döneme a�t deney�mler�n anal�z�nde çıkan sonuçların, 

2020 yazı ve güzünde eğ�t�m alanında yapılan �y�leşt�rmeler ve alınan yen� kararlarla b�rl�kte 

düşünüldüğünde, doğru ve yer�nde olduğuna �nanıyoruz. 

 Bu soru etrafında şek�llenen anket çalışmamızla eş zamanlı olarak, dünyada ve Türk�ye'dek� ac�l 

uzaktan eğ�t�me geç�ş sürec�nde neler yaşandığını �nceled�k. Dünyanın farklı yerler�nde, farklı eğ�t�m 

pol�t�kalarına sah�p ülkelerde farklı sosyo-ekonom�k statülere sah�p k�ş�lerce aynı anda deney�mlenen bu “kr�z 

anında eğ�t�m� sürdürme g�r�ş�m�”, akadem�y� ve s�v�l toplumu araştırmalarında d�j�tal eş�ts�zl�k başta olmak 

üzere, eğ�t�m ve sürdürüleb�l�rl�k konularına odaklanmaya ve çözüm öner�ler� get�rmeye �tt�. Bu küresel 

düzeydek� çabaya, ac�l uzaktan eğ�t�me geç�ş�n �lk dönem�n� ve Türk�ye'de K12 sev�yes�ndek� öğretmenler�n 

deney�mler�n� aktarmak üzere b�z de araştırmamızla katkı sağlamayı hedefled�k. 

 Adalet Duman ve İpek Kes�c� �le b�rl�kte gerçekleşt�rd�ğ�m�z araştırmanın, Türk�ye'dek� d�j�tal eş�ts�zl�k 

ve eğ�t�m alanındak� araştırma ve çalışmalara katkı sunmasını umuyoruz. 
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 Cov�d-19 v�rüsünün dünya çapındak� yayılımı, ekonom�k ve sosyal 

etk�ler� kadar eğ�t�m alanındak� etk�ler�yle de konuşulmuştur. Uzaktan 

eğ�t�me geç�ş� zorunlu kılan bu küresel sağlık kr�z�nden etk�lenen �lk ülke, �lk 

hastaların 31 Aralık 2019 tar�h�nde Wuhan şehr�nde bel�rlend�ğ� Ç�n olmuştur 

(World Health Organ�zat�on, 2020a).  Ç�n'de, 24 Ocak 2020 tar�h�nde başlayan 

bahar tat�l�n�n 2 Şubat 2020 tar�h�ne kadar uzatılması ve ardından ün�vers�te 

ve okullarda eğ�t�m�n askıya alınması kararı alınmıştır (X�ao, 2020). Ülkede 

v�rüsün yayılması �le b�rl�kte Ç�n'dek� yaklaşık 170 m�lyon �lkokul ve ortaokul 

öğrenc�s� yen� dönem �ç�n çevr�m�ç� eğ�t�me geçm�şt�r (Yang, 2020). 

 İtalya'ya benzer b�r durumda olan İspanya, Avrupa ülkeler� arasında 

pandem�den en fazla etk�lenen ülkeler arasında yer almaktadır. İlk vakanın 31 

Ocak 2020'de görüldüğü İspanya, Avrupa'da �st�snalar dışında sokağa çıkma 

yasağı ve eğ�t�m kurumlarının kapatılması uygulamalarını yürürlüğe koyan 

�k�nc� ülke oldu (M�nder & Pelt�er 2020). Bu süreçten UNESCO'nun 25 Mayıs 

2020 tar�hl� ver�ler�ne göre İspanya'da okulönces�, �lkokul, ortaokul, l�se ve 

yükseköğret�m aşamalarındak� yaklaşık 8 m�lyon öğrenc� etk�lenm�şt�r 

(UNESCO, 2020a). 

 Ç�n'�n ardından v�rüsten en çok etk�lenen ülkelerden b�r� olan İtalya'da 

�lk Cov�d-19 vakası 31 Ocak 2020 tar�h�nde ortaya çıkmış ve Mart ayının 

başlangıcında tüm ülkeye yayılmıştır (World Health Organ�zat�on, 2020b). 4 

Mart 2020 tar�h�nde tüm eğ�t�m safhalarında yüz yüze eğ�t�me ara ver�lm�şt�r 

(The Guard�an, 2020). Stat�sta'nın 7 N�san 2020'de yayınlanan “Cov�d-19 

Salgınında İtalya'da Bölgelere Göre Çevr�m�ç� Eğ�t�m Dağılımı” ver�ler�ne 

göre �se %83.9 �le en yüksek oranda Em�l�a-Romagna bölges�nde çevr�m�ç� 

eğ�t�me geç�lm�şken, Sard�n�a bölges�nde �se ülke çapında en düşük oranda 

çevr�m�ç� eğ�t�m %46 olarak sürdürülmüştür (Stat�sta, 2020). Un�ted Nat�ons 

Educat�onal, Sc�ent�fic and Cultural Organ�zat�on (UNESCO)'ın  25 Mayıs 

2020 tar�hl� ver�ler�ne göre �se; İtalya'da okul önces�, �lkokul, ortaokul, l�se ve 

yükseköğret�m dönem�ndek� toplamda 10,876,792 öğrenc�n�n eğ�t�m ve 

öğret�m� pandem� sürec�nden etk�lenm�şt�r (UNESCO, 2020a). Ün�vers�te 

eğ�t�m� dışında �se; okul önces� eğ�t�mde toplamda 1,535,493, �lkokul 

sev�yes�nde 2,902,379, 11-18 yaş aralığını kapsayan orta derecel� okullarda �se 

toplamda 4,601,869 öğrenc� bu süreçten etk�lenm�şt�r. 

 Pandemi Döneminde Dünyada Çevrimiçi Eğitime Geçiş

“UNESCO'nun 25 
Mayıs 2020 
ver�ler�ne göre, 
toplamda 143 
ülkede yüz yüze 
eğ�t�me tamamen 
son ver�ld�. Aynı 
tar�hl� ver�lere göre, 
dünya çapında 
kayıtlı öğrenc�ler�n 
%67.6'sının eğ�t�m 
hayatı 
pandem�den 
etk�lend�.”

“
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 Lat�n Amer�ka ülkeler� arasında en fazla vakaya sah�p olan Brez�lya'da 

�se; d�ğer ülkelere benzer b�r şek�lde vakaların ülke çapında yükselmes�n�n 

ardından UNESCO'nun ver�ler�ne göre tüm ülkey� kapsayacak şek�lde 

�lköğret�m, ortaöğret�m, l�se ve yükseköğret�m alanlarındak� okulların 

kapanması kararına varılmıştır ve y�ne 25 Mayıs 2020 tar�hl� ver�lere göre; ülke 

çapında Cov�d-19 pandem�s� toplamda 52,898,349 öğrenc�n�n eğ�t�m�ne etk� 

etm�şt�r (UNESCO, 2020a). 

 Ülkelere göre Cov�d-19 önlemler�, eğ�t�mde alanında da stratej�k olarak 

farklılık gösterse de, UNESCO'nun 25 Mayıs 2020 tar�hl� ver�ler�ne göre; 

aralarında İspanya, Kanada, H�nd�stan, Suud� Arab�stan, Arjant�n, İran, 

Kazak�stan, Küba, S�ngapur, Güney Afr�ka, Afgan�stan, İtalya ülkeler�n�n de 

olduğu toplamda 143 ülkede eğ�t�m okul önces�, �lkokul, l�se ve 

yükseköğret�m safhalarında yüz yüze eğ�t�me tamamen son ver�lm�şt�r. Öte 

yandan özell�kle eyalet s�stem� �le yönet�len ya da vaka sayılarında düşüş 

yaşanan, aralarında Almanya, Belç�ka, İsv�çre, Dan�marka, F�nland�ya, 

Yunan�stan, Japonya, İsra�l, Güney Kore, Uruguay, İsveç ve ABD'n�n de yer 

aldığı ülkelerde eğ�t�m, bölgesel olarak yüz yüze ve çevr�m�ç� şekl�nde devam 

etm�şt�r. Son olarak çok az sayıda ülke eğ�t�m�ne yüz yüze şekl�nde devam 

etmekted�r. Bu ülkeler arasında V�etnam, Avusturya, Belarus, Norveç, Yen� 

Zelanda ve Türkmen�stan bulunmaktadır. 

 Pandem�n�n ortaya çıktığı günden sürec� tak�p eden UNESCO 

tarafından yayınlanan 25 Mayıs 2020 tar�hl� ver�lere göre; dünya çapında 

kayıtlı öğrenc�ler�n %67.6'sı ve 1.184.126.508 öğrenc� Cov�d-19 v�rüsünden 

etk�lenm�şt�r (UNESCO, 2020a). 

 Cov�d-19 v�rüsünden yüksek düzeyde etk�lenen b�r d�ğer ülke olan 

ABD'de bel�rt�ler� ortaya çıkan �lk vaka 19 Ocak 2020 tar�h�nde görülmüştür 

(The New England Journal of Med�c�ne, 2020).  ABD'de �lkokul, ortaokul ve 

l�se ve ün�vers�te düzeyler�nde bölgesel olarak eğ�t�mler�n� yüz yüze 

sürdürmüştür (UNESCO, 2020a).  Öte yandan özel ve devlet olmak üzere 

124.000 eğ�t�m kurumu ve en az 55,1 m�lyon öğrenc� Cov�d-19 v�rüsü 

yüzünden okulların kapanması kararından etk�lenm�şt�r (Edweek, 2020).  

“UNESCO, ülkeler 
bazında hazırladığı 
ve “Ulusal 
Öğrenme 
Platformları ve 
Araçları” başlığı 
altında derled�ğ�  
raporunda, her 
ülken�n uzaktan 
eğ�t�me geç�şte 
b�rb�rler�ne benzer 
ama aynı 
zamanda bazı 
açılardan değ�ş�kl�k 
gösteren yol 
har�talarını  
paylaştı.”

“
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 “UNESCO, ülkeler bazında hazırladığı ve “Ulusal Öğrenme Platformları ve Araçları” başlığı 

altında derled�ğ�  raporunda, her ülken�n uzaktan eğ�t�me geç�şte b�rb�rler�ne benzer ama aynı 

zamanda bazı açılardan değ�ş�kl�k gösteren yol har�talarını  paylaştı.”

 Dünya çapında b�rçok açıdan buhrana sebep olan Cov�d-19 pandem�s�n�n eğ�t�m alanında 

yol açtığı kr�z, çoğu ülke eğ�t�m�n her aşamasında çevr�m�ç� eğ�t�me geç�lmes� ve sürdürülmes� 

yönündek� stratej�lerle çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. Uzaktan eğ�t�me geç�şte her ülke 

b�rb�rler�ne benzer ama aynı zamanda bazı açılardan değ�ş�kl�k gösteren yol har�taları �zlem�şt�r. 

UNESCO'nun ülkeler bazında “Ulusal Öğrenme Platformları ve Araçları” başlığı altında derled�ğ� 

ver�ler ışığında pandem� dönem�nde eğ�t�m uygulamaları hakkında ver�len b�lg�ler, kıta bazında şu 

şek�lde özetleneb�l�r (UNESCO, 2020b): 

 Pandemi Döneminde Ülkelerde Çevrimiçi Eğitim Uygulamaları

Pandem�de D�j�tal Sınıflar

Ÿ Doğu Avrupa ve Orta Asya olarak kategor�ze ed�len ve aralarında Türk�ye'n�n de 

bulunduğu toplamda 26 ülkede çevr�m�ç� eğ�t�m ver�lm�şt�r. Bu kategor� �çer�s�nde de 

eğ�t�m bakanlıklarının resm� eğ�t�m kanalları �le ortaklaşa gel�şt�rd�kler� çevr�m�ç� 

eğ�t�m s�te ve platformları bulunmaktadır. Bu platformlardak� eğ�t�m alanları 

sınavlara hazırlık, öğretmen ve öğrenc�lere destek sağlayacak materyal paylaşımı, 

müfredata yönel�k v�deolar ve web�nar vb. şekl�nde kategor�ze ed�lm�şt�r. 

Ÿ Arap Devletler� olarak kategor�ze ed�len 18 ülke pandem� dönem�nde çevr�m�ç� eğ�t�me 

geçm�şt�r. Afr�ka ülkeler�ne benzer b�r şek�lde hükümet tarafından yürütülen çevr�m�ç� 

eğ�t�m uygulamalarının b�rçoğu K12 olarak adlandırılan okul önces�, �lkokul, ortaokul 

ve l�se eğ�t�m�n� kapsamaktadır. 

Ÿ Afr�ka kıtasında örnek olarak göster�len toplamda 37 ülke çevr�m�ç� platformlarla ülke 

çapında eğ�t�me devam etm�şt�r. Afr�ka kıtasında uygulanan uzaktan eğ�t�m 

platformları �ncelend�ğ�nde kategor�k olarak YouTube, e-öğrenme s�teler�, telev�zyon 

kanalları, radyo kanalları olarak ayrılab�l�r. Aynı şek�lde bazı platform ya da araçlar 

üzer�nden materyal paylaşımı ve öğrenc�-öğretmen etk�leş�m� sağlanab�l�yorken bazı 

uzaktan eğ�t�m kanallarında bu �mkan bulunmamaktadır. 

Ÿ Asya ve Pas�fik ülkeler�n�n ver�ler� �ncelend�ğ�nde �se aralarında ada ülkeler�n�n de 

bulunduğu toplamda 26 ülkede pandem� dönem�nde çevr�m�ç� uygulamalar 

üzer�nden eğ�t�m uygulanmıştır. 
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Ÿ Batı Avrupa ve Kuzey Amer�ka ülkeler� başlığı altındak� toplamda 22 ülke arasında 

uzaktan eğ�t�m platform kapsayıcılığı ve çeş�tl�l�ğ� açısından Kanada ve Almanya 

d�kkat çekmekted�r. Bahs� geçen ülkelerde Kanada'da a�le, öğrenc� ve öğretmenlere 

yönel�k toplamda 16, Almanya'da �se toplamda 14 adet uzaktan eğ�t�m platformu 

bulunmaktadır. Son olarak; Lat�n Amer�ka ve Karay�pler'dek� toplamda 25 ülke 

uzaktan eğ�t�m platformları �le çevr�m�ç� eğ�t�m verm�şt�r (UNESCO, 2020b). 

 Dünyada b�rçok ülkede eğ�t�me ara ver�lmes� ve ardından çevr�m�ç� eğ�t�me geç�ş sürec�, 

ülkeler�n ve öğrenc�ler�n bu duruma adapte olamamasına �l�şk�n kr�zlere ve kr�zler�n çözümüne 

yönel�k g�r�ş�mlere sebeb�yet verm�şt�r. Bu kr�zler yüz yüze eğ�t�m alan b�rçok öğrenc�n�n travmat�k 

etk�ler, ps�koloj�k baskı ve sürece da�r anks�yeteler�n�n artması, farklı eğ�t�m ve sosyo-ekonom�k 

düzeye sah�p olan her ebeveyn�n çevr�m�ç� eğ�t�m sürec�nde çocuklarına yeterl� desteğ� vermek 

konusundak� end�şeler�, çevr�m�ç� eğ�t�m sırasında b�rçok �nsanın olduğu g�b� öğrenc�ler�n de 

destek gruplarına - aynı zamanda pedagoj�k olarak desteğe - �ht�yaç duymaları, müfredatların, ders 

kaynaklarının ve sınavların çevr�m�ç� olarak düzenlenmes�, d�j�tal uçurumun ve ekonom�k 

eş�ts�zl�kler�n bel�rg�nleşmes�, çevr�m�ç� et�k ve ver� güvenl�ğ� konusundak� ted�rg�nl�kler�n artması, 

açık er�ş�m kaynaklarının arttırılması yönündek� uygulamalar, c�ns�yete dayalı olarak evde özell�kle 

kız öğrenc�ler�n ev �şler�yle de alakadar olması ve anneler�n çocukların çevr�m�ç� eğ�t�mler�nde daha 

fazla rol oynaması, d�j�tal okuryazarlığın eğ�tmenler, ebeveynler ve çocuklar �ç�n önem�n�n daha da 

artması olarak kategor�ze ed�lm�şt�r (Bozkurt vd.,2020). Cov�d-19'un eğ�t�me etk�ler�ne da�r b�r d�ğer 

araştırmada, B�l�m, Teknoloj�, Mühend�sl�k ve Matemat�k (Sc�ence, Technology, Eng�neer�ng ve 

Math, STEM) odaklı dersler�n çevr�m�ç� eğ�t�me adaptasyonunda zorlanıldığı, teknoloj�k alt yapının 

yeters�zl�ğ�n�n öğrenc�ler�n performanslarını olumsuz yönde etk�led�ğ� öte yandan öğretmenler�n 

pedagoj�k stratej�ler gel�şt�rmes�n�n salgının olumsuz etk�ler� azaltab�leceğ� saptanmıştır (Edgar, 

2020).  Bahsed�len araştırmaların yanı sıra, dünya çapında rastgele örneklem tekn�ğ� �le ülkelere 

göre 4.000-8.000 arasında öğrenc�den alınan ver�lerle OECD (The Organ�sat�on For Econom�c Co-

Operat�on And Development) tarafından 2018 yılında yapılan araştırmaya d�kkat çekmek gerek�r 

(Schle�cher, 2018).  OECD'n�n Cov�d-19 pandem�s� dönem�nde eğ�t�m konulu raporunda 2018 yılının 

ver�ler�ne dayanarak verd�ğ� bulgulara göre, OECD ülkeler�n�n genel�nde, 15 yaşındak� öğrenc�ler�n, 

ortalama %9'nun evler�nde ders çalışmak �ç�n sess�z b�r alanları bulunmamaktadır. OECD ülkeler� 

dışında kalan Endonezya, F�l�p�nler ve Tayland'a a�t ver�lere bakıldığında, öğrenc�ler�n evde %30'u 

ders çalışmak �ç�n uygun b�r ortamı olmadığı görülmekted�r. Raporda d�j�tal eş�ts�zl�ğe da�r yer 

ver�len b�r başka çarpıcı örnek şöyled�r: sosyo-ekonom�k olarak daha güçlü olan Dan�marka, 

Avusturya, Hollanda, İsv�çre, Norveç, Slovenya, Polonya, L�tvanya ve İzlanda'da öğrenc�ler�n %95'� 

dersler� �ç�n kullanab�lecekler� b�r b�lg�sayara sah�pken, Endonezya'da bu oran %34'te kalmaktadır. 

D�j�tal eş�ts�zl�klere da�r son örnek �se, ABD'dek� avantajlı ve dezavantajlı okulların teknoloj�ye er�ş�m 

oranındak� farklılıklara da�r paylaşılan bulgulardır (Re�mers & Scle�cher,2020; Schle�cher 2018). 
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 Cov�d-19 dönem�nde K12 eğ�t�m sev�yes�nde öğrenc� ve öğretmen perspekt�fler�n� ve 

dönemle b�rl�kte gelen zorunlu değ�ş�mler� odağına alan çalışmalar yürütülmüştür. Örneğ�n, 

ABD'n�n Alaska Eyalet�nde karma yöntemle yapılan b�r vaka anal�z� çalışması yapılmıştır. (Kaden, 

2020). Bu çalışmada b�r ortaokul öğretmen�n çevr�m�ç� eğ�t�me geç�şle b�rl�kte deney�mler� 

aktarılmıştır. Araştırmada öğretmen�n bu süreçte �ş yükünün arttığı, öğrenc�ler arasındak� sosyo-

ekonom�k eş�ts�zl�k ve bölünmeler hususunda geleceğe yönel�k olan eğ�t�m planlarının bu �k� 

durum gözet�lerek yapılması gerekt�ğ� sonuçları çıkarılmıştır. Ayrıca eğ�t�m�n d�ğer özel durumlar 

da baz alınarak b�reyselleşt�r�lmes�n�n doğru olacağı, çevr�m�ç� öğrenme kavramında tek b�r 

model�n her öğrenc� �ç�n ad�l fırsatlar sunmayacağı, öte yandan geleceğe yönel�k olarak, çevr�m�ç� 

eğ�t�me zorunlu geç�ş�n b�r katal�zör görev� görmes� ve �ler�de h�br�t olarak tasarlanab�lecek 

modellere geç�ş yapılab�leceğ� öngörülmüştür. Ayrıca, Cov�d-19 pandem�s� sırasında eğ�t�m�n 

hukuksal boyutlarının sanallık düzlem�nde tartışıldığı b�r başka makalede, Amer�kan eğ�t�m 

yasasının bu koşullar altında tekrar gözden geç�r�lmes�n�, geleneksel eğ�t�mler� kapsayan yasaların 

güncellenmes� gerekt�ğ�n�, çevr�m�ç� eğ�t�mde müfredat, devamsızlık, ebeveyn sorumluluğu, 

öğrenc� güvenl�ğ� ve g�zl�l�ğ� g�b� konularda eğ�t�m düzenlemeler� yapılması gerekt�ğ�n� önerm�şt�r 

(Sa�ger, 2020).

 ABD ve Ç�n'de gerçekleşt�r�len araştırmalara ek olarak; Kanada'da yapılan ve odağında 

okulların yüz yüze eğ�t�me kapatılmasının ardından çevr�m�ç� eğ�t�m�n öğrenc�ler�n öğrenme 

potans�yeller�ne etk�ler� olan b�r çalışma yürütülmüştür (Marc, Frank & Zechuan, 2020). Çalışma, 

a�leler�n sosyo-ekonom�k durumlarını b�r değ�şken olarak almıştır. D�j�tal eş�ts�zl�ğ�n�n öğrenc�ler�n 

öğrenme potans�yeller�ne olumsuz etk� ett�ğ�, daha dezavantajlı olan gruptak� bu öğrenc�ler�n 

akadem�k başarılarının avantajlı konumdak�lere kıyasla r�sk altında olduğu sonucuna varılmıştır. 

Öte yandan, ebeveynler�n evden çalışma ortamına katkı sağlamaları ve çocukları �ç�n uygun ortam 

yaratmalarının öneml� b�r yerde durduğu tartışılmıştır. Bu durum özel�nde sosyo-ekonom�k olarak 

dezavantajlı olan a�leler�n, evdek� d�j�tal öğrenme ortamını sağlamada, ebeveynler�n �ş koşulları ve 

daha uzun çalışma saatler� de gözet�lerek daha yeters�z oldukları, bunun yanı sıra evden çalışma 

�mkanı olan ebeveynler�n çevr�m�ç� öğrenme katılımında daha yeterl� oldukları sonuçları 

paylaşılmıştır. 

 ABD'de gerçekleşt�r�len araştırmaya paralel olarak, yaklaşık 170 m�lyon Ç�nl� �lkokul ve 

ortaokul öğrenc�s�n�n uzaktan eğ�t�me geç�ş�nde, 15.483 �lköğret�m ve ortaöğret�m öğretmen�n 

katılım gösterd�ğ� b�r çalışma yürütülmüştür (Yang, 2020). Çalışma kapsamında öğretmenler�n bu 

süreçte çevr�m�ç� öğret�me karşı �stek, tutum ve b�lg� düzeyler�n�n çevr�m�ç� anket yönteml� �le 

araştırılması hedeflenm�şt�r. Öte yandan, uzaktan eğ�t�me geç�ş�n olağanüstü şartlarda yaşanması 

sebeb�yle öğretmenler�n �lk aşamada yen� düzene uyumda zorluk çekt�ğ�, öğrenc�ler�n 

çalışmalarında sürekl�l�k arz eden b�r öz d�s�pl�n� sağlamakta zorlandıkları, �nternet bağlantılarında 

yaşanan sorunlar yüzünden çevr�m�ç� platformlara er�ş�lmes�nde aksamalar yaşandığı, 

öğretmenler�n tümünün d�j�tal yetk�nl�kler�n�n yeterl� ve benzer sev�yelerde olmaması, sınıf 

hâk�m�yet�n�n öğrenc�lerle etk�leş�m�n azalması g�b� sonuçlar saptanmıştır. 
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 Uygulanacak olan plan ve stratej�ler dışında, öğrenc�ler�n evden süren eğ�t�mler�n� 

desteklemek, öğren�mler�n� kolaylaştırmak ve etk�leş�m� arttırmak amaçlı olarak UNESCO, 

uzaktan eğ�t�mde yararlanılab�lecek eğ�t�m uygulamaları, platformlar ve kaynaklar l�stes� 

hazırlamıştır (UNESCO, 2020c). B�rçoğuna ücrets�z olarak er�ş�leb�len bu kaynaklar, b�rçok 

d�lde de h�zmet vermen�n yanı sıra öğrenc� ve öğretmenler�n �ht�yaçlarına yönel�k olarak 

kategor�ze ed�lm�şt�r. 

 Pandem� sürec�nde eğ�t�mdek� kayıpları önlemek amaçlı stratej� ve eylem planları gel�şt�ren 

�k� kurum d�kkat çekmekted�r: OECD ve UNESCO. OECD'�n gen�ş kapsamlı raporunda kısa vadede 

ülkeler�n �ç�nde bulundukları akadem�k yılı etk�n b�r şek�lde tamamlama ve ardından sosyal mesafe 

kurallarına uyularak yüz yüze eğ�t�m�n nasıl devam etmes� gerekt�ğ� yönünde ülkeler�n uzun vadel� 

planlar ortaya koyması gerekt�ğ� bel�rt�lm�şt�r (Re�mers & Scle�cher 2020). Ayrıca, teknoloj�k alt 

yapısı yeters�z olan ülkelerde daha düşük mal�yetl� ve ulaşılab�l�r olan telev�zyon ve radyo aracılığı �le 

de eğ�t�m�n sürdürüleb�l�rl�ğ�ne d�kkat çekm�şt�r. Sağlık çalışanları ve eğ�t�m kurumlarının 

koord�nel� b�r şek�lde çalışması gerekl�l�ğ�ne vurgu yapan rapor, aynı zamanda okulların da eğ�t�m 

planlarının b�rb�rler�yle uyum �ç�nde olması ve b�rb�rler�n�n stratej�ler�nden faydalanarak planların 

gel�şt�r�leb�l�r ve katkı sağlanab�l�r olması gerekt�ğ�n�n altını ç�zm�şt�r. Öğrenc�ler�n ve 

öğretmenler�n ps�koloj�k refahına yönel�k araştırmalar yapılması ve uygulamalar gel�şt�r�lmes�, kısa, 

orta ve uzun vadel� akadem�k planlar yapılmasının üzer�nde durulmuştur. Ayrıca, teknoloj�k alt 

yapıyı yaygınlaştırmanın öneml� olması, eğ�t�m kom�syonları oluşturulmasının �şley�ş� �y�leşt�r�c� 

yönü vurgulanan taraflardan bazılarıdır. Bunlara ek olarak; öğretmenler�n rolünün eş zamanlı 

eğ�t�m ve eş zamansız eğ�t�mde daha da artması ve buna yönel�k yapılacak olan çalışmalar, 

okulların ve yükseköğret�m kurumlarının �ş b�rl�ğ� �ç�nde olmasının altı ç�z�lm�şt�r. Aynı zamanda 

ebeveynler�n de eğ�t�m veren kurumlarla olan �let�ş�mler�n�n etk�n b�r hale get�r�lmes�, öğrenc�-

öğretmen-vel� üçgen�n� besleyen destek mekan�zmalarının oluşturulması, ölçme ve 

değerlend�rme alanında öğretmenler�n b�lg�ler�n�n güncellenmes� g�b� öner�lere raporda, kısa ve 

uzun vadel� akadem�k planların daha etk�n ve faydalı b�r hale get�rmek �ç�n yer ver�lm�şt�r.
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 UNESCO'nun uzaktan eğ�t�m çözümler� ve destekley�c� kaynaklara benzer çalışmalar farklı 

global �n�s�yat�fler ve kuruluşlar da uzaktan eğ�t�m dönem�nde öğrenc�ler, ebeveynler, öğretmenler 

ve akadem�syenler �ç�n destekley�c� ve gel�şt�r�c� platform ve uygulamaların derlenmes� açısından 

adımlar atmıştır.  Amer�kan Yazarlar Derneğ� (Assoc�at�on of Amer�can Publ�shers) Yükseköğret�me 

yönel�k olarak aralarında Oxford, Cambr�dge, Pr�nceton Ün�vers�teler� yayınlarının, ayrıca EBSCO, 

JSTOR ve SAGE Publ�sh�ng g�b� saygın akadem�k yayınların yayınlandığı platformların açık er�ş�m 

sorumluluklarını ve �mkanlarını derlem�şt�r (Assoc�at�on of Amer�can Publ�shers, 2020). Benzer 

olarak Cambr�dge Ün�vers�tes� çevr�m�ç� �çer�k yaratımı, öğrenc�lere dönüt vermek �ç�n 

kullanılab�lecek uygulamalar, test uygulamaları öğrenc�ler�n gel�şmeler�n�n tak�b� �ç�n 

kullanılab�lecek platformları derlem�şt�r (Cambr�dge Assessment, 2020). Benzer olarak 

Commonwealth of Learn�ng organ�zasyonu ün�vers�te ve K12 öğrenc�ler�n� kapsayan uzaktan 

eğ�t�m platformlarını eğ�t�mc�ler�n ve öğrenc�ler�n d�kkat�ne sunmuştur (Commonwealth of 

Learn�ng, 2020). Öte yandan eğ�t�m�n farklı aşamalarında olan öğrenc�ler� kapsayan b�rçok uzaktan 

eğ�t�m �mkanı bu süreçte �lg�l� k�ş�lerle paylaşılmıştır. San José Publ�c L�brary tarafından derlenen 

platformlar öğrenc�ler�n öğren�m sev�yeler�ne ve ebeveynlere yönel�kt�r (San José Publ�c L�brary, 

2020). Ayrıca özel eğ�t�m gerekt�ren ve madd� olarak yeters�z olan öğrenc�lere yönel�k 

organ�zasyonların bulunduğu sayfalar da kullanıcılarla paylaşılmıştır (Bellwether, 2020). UNICEF �se 

M�crosoft ortaklığı �le Eğ�t�m Pasaportu (Learn�ng Passport) �s�ml� platformla bu süreçte yer�nden 

ed�lm�ş ve mültec� çocukların eğ�t�m�ne devam edeb�lmes� �ç�n b�r g�r�ş�m başlatmıştır (UNICEF, 

2020). Tüm bu g�r�ş�mlere ek olarak evde öğrenmen�n daha etk�n b�r hale get�r�lmes� �ç�n okul 

önces�, �lkokul, ortaokul ve l�se öğren�m� kapsayan platformlar da bu dönemde yaygınlaştırılmış ve 

paylaşılmıştır (MENSA, 2020; Metro Nashv�lle Publ�c Schools, 2020; CATO Inst�tute, 2020). 
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 Uzaktan eğ�t�me da�r yapılan �k�nc� açıklama �se; 25 Mart 2020 

tar�h�nde Bakan Z�ya Selçuk tarafından her kademe �ç�n evde çevr�m�ç� 

eğ�t�m ve öğret�m�n 30 N�san 2020'ye dek uzatıldığı yönünde oldu (TRT 

Haber, 2020b). D�ğer ülkelere benzer b�r şek�lde aşamalı olarak eğ�t�me ara 

veren Türk�ye'de, Bakan Selçuk tarafından 29 N�san 2020'de uzaktan 

eğ�t�m�n 31 Mayıs 2020 tar�h�ne kadar uzatıldığına da�r b�r açıklama daha 

yaptı (AA, 2020). 18 Mayıs 2020 tar�h�nde �se kab�ne toplantısının ardından 

Bakan Z�ya Selçuk'un resm� Tw�tter hesabından 2019-2020 Eğ�t�m ve 

Öğret�m yılının sona erd�ğ�, uzaktan eğ�t�m�n 19 Haz�ran Cuma gününe dek 

sürdürüleceğ� ve yen� eğ�t�m ve öğret�m yılının Eylül ayında başlayacağı 

açıklaması yapılmıştır (Selçuk, 2020). Uzaktan eğ�t�me �l�şk�n Temmuz 

ayında yen� yapılan açıklamalar �se üç olası eğ�t�m model� üzer�nde çalışıldığı 

ve bu modeller�n uzaktan eğ�t�m�n devam etmes�, karma yöntem 

uygulanması ve sosyal mesafe kuralları ve önlemlerle 31 Ağustos'ta eğ�t�m ve 

öğret�me başlanmasına �l�şk�nd�r (Hürr�yet, 2020; CNNTurk, 2020). 19 Haz�ran 

tar�h�nde sona eren eğ�t�m öğret�m yılının b�t�m�n�n ardından Bakan Selçuk 

EBA yayınlarının yaz dönem�nde de yayınlarına devam edeceğ�n� bel�rtm�şt�r 

(M�ll�yet, 2020). 

 Türk�ye'de �lk Cov�d-19 vakası 10 Mart 2020 tar�h�nde görüldü (TRT 

Haber, 2020a). İlk vakaya da�r Sağlık Bakanlığından yapılan acıkmalarla eş 

zamanlı olarak, M�ll� Eğ�t�m Bakanı Z�ya Selçuk da Sağlık Bakanlığı �le �let�ş�m 

hal�nde olduklarını ve eğ�t�m sürec�nde nasıl b�r yol har�tası �zleneceğ�ne da�r 

karar ver�l�rken Sağlık Bakanlığının b�lg� paylaşımlarını göz önünde 

bulunduracaklarını açıkladı (TRT Haber, 2020a). 12 Mart 2020 tar�h�nde 

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan öncülüğünde Cov�d-19 v�rüsüne 

karşı alınacak olan tedb�rler kapsamının görüşüldüğü toplantının ardından 

Bakan Z�ya Selçuk, �lkokul, ortaokul ve l�seler �ç�n 16-30 Mart 2020 tar�hler� 

arasında yüz yüze eğ�t�me 2 haftalık b�r ara ver�leceğ�n� ve 23 Mart 2020 

tar�h�nden �t�baren TV ve �nternet platformlarından eğ�t�m ve öğret�m�n�n 

sürdürüleceğ�n� bel�rtt�. Selçuk, bu süreçte �lk ve orta derecel� okullardak� 

eğ�t�m�n, Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı (EBA) �le TRT üzer�nden, eba.gov.tr s�tes� 

üzer�nden �nternet aracılığıyla haftalık ders müfredatının yen�den 

yapılandırılarak gerekl� eğ�t�m�n sürdürüleceğ�ne da�r yaptığı açıklamalarını 

T.C M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı (MEB) s�tes�nden yaptığı açıklamayla ayrıntılandırdı 

(MEB, 2020a).

 Türkiye'de Çevrimiçi Eğitime Geçiş

UNESCO'nun 25 
Mayıs 2020 
ver�ler�ne göre, bu 
süreçte Türk�ye'de 
okulönces�, �lkokul, 
ortaokul, l�se ve 
yükseköğret�m 
kademeler� olmak 
üzere toplamda 
24,901,925 öğrenc�, 
Cov�d-19 
pandem�s�nden 
etk�lenm�şt�r.

“
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  UNESCO'nun 25 Mayıs 2020 ver�ler�ne göre bu süreçte Türk�ye'de okulönces�, �lkokul, 

ortaokul, l�se ve yükseköğret�m kademeler� olmak üzere toplamda 24,901,925 öğrenc�, Cov�d-19 

pandem�s�nden etk�lenm�şt�r (UNESCO, 2020a). 

 Dünyadak� ve Türk�ye'dek� uzaktan eğ�t�m sürec�n� �nceleyen Yamamoto ve Altun'a göre; 

Türk�ye'de uzaktan eğ�t�m sürec�n�n yol har�tası mevzuat, altyapı, �nsan kaynakları, �çer�k ve 

uygulama olmak üzere beş temel alan baz alınarak yürütülmüştür (Yamamoto T.& Altun, 2020). 

Makalede, çevr�m�ç� eğ�t�m ve d�j�tal öğrenmen�n, yakın gelecekte yüz yüze eğ�t�m�n b�r alternat�fi 

olmak yer�ne eğ�t�mde başat b�r rol üstleneb�leceğ�n� öngörülmekted�r. Ayrıca Türk�ye'de �lk Cov�d-

19 vakası çıkmadan b�r ay önce, 10 Şubat 2020 tar�h�nde M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı “Eğ�t�mde Fırsat 

Adalet�” lansmanını gerçekleşt�r�lm�şt�r (MEB, 2020b).  Bu lansmanda EBA Akadem�k Destek ve 

öğretmenler �ç�n EBA Meslek� Gel�ş�m g�r�ş�mler�ne değ�n�lm�şt�r. Bu lansman, çevr�m�ç� eğ�t�me 

zorunlu geç�ş aşamasında d�j�tal eş�ts�zl�ğe da�r öneml� b�r yerde durmaktadır. Ayrıca, bu süreçte 

Türk�ye'de çeş�tl� kurum ve organ�zasyonlar tarafından yürütülen eğ�t�m projeler� de yapılmıştır. Bu 

g�r�ş�mlerden b�r� Köy Okulları Değ�ş�m Ağı Derneğ� (KODA) tarafından 8 Temmuz 2020 tar�h�nde 

gerçekleşm�şt�r. Panele dernek kurucularının ve yetk�l�ler�n�n yanı sıra kırsal bölgelerde görev 

yapan öğretmenler de katkıda bulunmuş, uzaktan eğ�t�m sürec� ve okula ger� dönüş 

değerlend�r�lm�şt�r (Köy Okulları Değ�ş�m Ağı, 2020). Ayrıca Öğretmen Ağı Platformu �se “Pandem� 

Günler�nde Öğretmen Olmak” ve “Pandem� Günler�nde H�jyen Kuralları” başlıklı çevr�m�ç� 

konuşmalarla eğ�t�mc�lere destek sağlamıştır (Öğretmen Ağı, 2020a); (Öğretmen Ağı, 2020b).  

Eğ�t�m Reformu G�r�ş�m� �se “Türk�ye'de Korona V�rüs'ün Eğ�t�me Etk�ler�” yazı d�z�s�nde öğretmen 

ve öğrenc�ler�n karşılaştıkları güçlüklere �l�şk�n gözlem ve çözüm öner�ler�n� paylaşmışlardır (Eğ�t�m 

Reformu G�r�ş�m�, 2020). Bu dönemde Khan Academy Türk�ye platformundan öğrenc�ler 

sev�yeler�ne göre ders �çer�kler�ne er�şeb�lm�şlerd�r (Khan Academy, 2020).  Türk�ye Özel Okullar 

Derneğ� derg�s�n�n Temmuz ayı sayısında �se “Pandem� Sürec� ve Eğ�t�m” başlığı �le akadem�syen ve 

uzmanlar tarafından kurumların sorumlulukları, öğrenc� perspekt�fi, d�j�tal dönüşüm g�b� temalar 

ele alınmıştır (Tozok, 2020). Bu gel�şmelere ek olarak; M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı bu süreçte 

öğretmenlere uzaktan eğ�t�m kapsamında uzaktan h�zmet �ç� eğ�t�mler başlatmış ve Bakan Z�ya 

Selçuk Türk�ye'de 125 b�n öğretmen�n eğ�t�mlere katıldığını �fade etm�şt�r (MEB, 2020c).  Bahsed�len 

g�r�ş�mde öğretmenlere yönel�k YouTube kanalının açılması, b�l�ş�m ağırlıklı 17 meslek� gel�ş�m 

eğ�t�m� başlatılması bulunmaktadır. Bu g�r�ş�mler�n yanı sıra Bakan Z�ya Selçuk 18 Mart 2020 

tar�h�nde Cov�d-19'un travmat�k etk�ler�n�n azaltılması amacıyla “Ps�kososyal Destek Paket�” 

yürürlüğe koyacaklarını açıklamıştır (MEB, 2020d). 

 Pandem� dönem�nde Türk�ye'de devlet okullarında uzaktan eğ�t�m �lkokul, ortaokul, l�se 

kademeler� �ç�n telev�zyonda TRT ve çevr�m�ç� b�r platform olan Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı (EBA) tarafından 

yürütülmüştür. EBA s�tes�nde yayınlanan �çer�kler öğrenc�ler tarafından TRT'den de tak�p 

ed�leb�lm�şt�r. Ayrıca 8.sınıf, l�se hazırlık sınıfları ve 12. sınıf öğrenc�ler� �ç�n canlı dersler sunulmuştur 

(EBA, 2020).
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 Anket çalışmamıza başlarken, amacımız pandem� sebeb�yle ac�l 

uzaktan eğ�t�m uygulamasına geç�ş esnasında K12 sev�yes�ndek� 

öğretmenler�n özell�kle sürec�n �lk dönem�nde yaşadıkları zorluklar, r�skler ve 

fırsatların anlaşılmasıdır. Pandem�n�n devamı durumunda kısa vadede, 

d�j�talleşmen�n gereğ� olarak �se orta vadede b�r yol har�tası ç�z�leb�lmes� �ç�n, 

öğretmen deney�mler� ve �ht�yaçlarının bel�rlenmes� ve başlangıç noktasına 

da�r b�r referans olması önem arz etmekted�r. Bu çalışmayla, �ht�yaç ve 

gel �ş �me açık yönler�n bel � r lenmes�ne katkı  sağlamak,  süreç 

değerlend�rmeler�nde pandem�n�n eğ�t�m� etk�led�ğ� �lk yarıyıla da�r 

öğretmenler�n deney�mler�ne �l�şk�n b�r ver� set�yle alanyazına katkı sunmak 

amaçlanmıştır.

 Yöntem
 Bu çalışmanın yöntem�nde ver� toplama aracı olarak araştırmacılar 

tarafından oluşturulan anket soruları kullanılmıştır. Bu anket, Cov�d-19 

pandem�s� �le b�rl�kte �lk ve orta öğret�m sev�yes�nde başlatılan çevr�m�ç� 

eğ�t�m sürec� hakkındak� toplam 15 sorudan oluşmaktadır. Katılımcıların 

anket� tamamlama süres� ortalama olarak 4-5 dak�kadır. Ver� toplama 

aşaması 05.05.2020-29.06.2020 tar�hler� arasında gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu 

aşamada “surveymonkey” �s�ml� web s�tes� aracılığıyla çevr�m�ç� platformlar 

kullanılarak katılımcılara ulaşılmıştır. Anket�n uygulanması önces�nde 

katılımcılara çalışmanın amacı hakkında kısaca b�lg� ver�lm�şt�r. Ver� toplama 

aşaması sonlandığında Stat�st�cs Package for Soc�al Sc�ences 25 (SPSS 25) 

programı kullanılarak tanımlayıcı �stat�st�ksel anal�zler gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

Çalışmanın bulguları, sayısal ve yüzdel�k değerler� �çeren tablolar şekl�nde 

sunulmuştur.

 Amaç
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PANDEMİDE DİJİTAL SINIFLAR ARAŞTIRMASI

 Demografik B�lg�ler

 Örneklem
 Bu araştırmada hedeflenen evren Türk�ye'de bulunan ve K12 eğ�t�m sev�yes�nde öğretmenl�k 

yapan b�reylerden oluşmaktadır. Ver� toplama aşamasında anket� dolduran katılımcı sayısı 952 

k�ş�d�r.  Bu katılımcılar �çer�s�nde Cov�d-19 süres�nce çevr�m�ç� eğ�t�m vermeyen 82 k�ş�, l�sans eğ�t�m 

sev�yes�nde görev yapan 2 k�ş� ve Türk�ye'de olmadığını bel�rten 3 k�ş� bu çalışmaya dah�l 

ed�lmem�şt�r. Son hal�yle toplam 865 katılımcıdan elde ed�len ver�ler �le �stat�st�ksel anal�zler 

gerçekleşt�r�lm�şt�r.

4) Tecrübe: Sırasıyla bakıldığında, katılımcıların çoğu 5 yıl veya daha az deney�me sah�pken 

(n = 206, %23,8), 199 k�ş� (%23) 6-10 yıl, 166 k�ş� (%19,2) 11-15 yıl, 159 k�ş� (%18,4) 21 yıl ve üzer�, 135 

k�ş� �se (%15,6) 16-20 yıl deney�me sah�pt�r.

2) C�ns�yet: Katılımcıların %71,3'ü (n = 617) kadın, %28,1'� (n = 243) erkekt�r. 5 katılımcı   (%0,6) �se 

c�ns�yet bel�rtmem�şt�r.

5) Sınıf Sev�yes�: Sırasıyla bakıldığında katılımcıların %32,1'� (n = 278) L�se, %32's� n = (277) 

Ortaokul, %24,4'ü (n = 211) İlkokul, %11,4'ü (n = 99) Okul Önces� sev�yes�nde eğ�t�m 

vermekted�r. 

6) Branş: 22 farklı branştan öğretmen�n katıldığı bu ankette en fazla sınıf öğretmenl�ğ� (n = 

164, %19), yabancı d�l (n = 153, %17,7), matemat�k (n = 93, %10,8) ve okul önces� (n = 81, %9,4) 

branşları öne çıkmaktadır (Şek�l.1). 

1) Yaş: Katılımcıların çoğunluğu (n = 353, %40,8) 30-39 yaş aralığındadır. D�ğer katılımcılara 

bakıldığında �se 40-49 yaş aralığında 231 k�ş� (%26,7), 20-29 yaş aralığında 203 k�ş� (%23,5), 50-

59 yaş aralığında 69 k�ş� (%8) ve 60 yaş ve üzer� olan 9 k�ş� (%1) bulunmaktadır. (Tablo.1)

3) Büyükşeh�r/ Şeh�r Dağılımı: Örneklem�n %81'� (n = 701) büyükşeh�rde, %19'u (n = 164) �se 

şeh�rde yaşamaktadır.

Pandem�de D�j�tal Sınıflar18



Tüm demografik değ�şkenlere �l�şk�n ver�ler Tablo.1'de yer almaktadır.

8) Devlet Okulu/ Özel Okul Dağılımı: Devlet okulunda eğ�t�m veren öğretmen sayısı 549 

(%63,5), özel okulda eğ�t�m veren öğretmen sayısı �se 316'dır (%36,5).

7) Ver�ler�n anal�z� sürec�nde, katılımcıların branşı, “laboratuvar/uygulama alanı” gerekt�ren 

dersler�n varlığına göre “uygulama gerekt�r�yor” ve “uygulama gerekt�rm�yor şekl�nde 

sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya �l�şk�n b�lg�ler Tablo.2'de yer almaktadır. Bu süreçte 

çevr�m�ç� ders veren fakat branşını bel�rtmeyen öğretmenler �se “d�ğer” kategor�s�ne dah�l 

ed�lm�şt�r.  Buna göre anket� cevaplayan öğretmenler�n %29'u (n = 251) uygulama gerekt�ren 

branşlarda çevr�m�ç� eğ�t�m ver�rken %69,8'� (n = 604) uygulama gerekt�rmeyen branşlarda 

çevr�m�ç� eğ�t�m verm�şt�r. D�ğer kategor�s�nde �se 10 katılımcı yer almaktadır. (%1,2)

Şek�l 1. Branş dağılımı.
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Değ�şkenler  n % 

Yaş   

20-29 yaş 203 23,5 

30-39 yaş 353 40,8 

40-49 yaş 231 26,7 

50-59 yaş 69 8 

60 yaş ve üzer�  9  1 

C�ns�yet    

Kadın 617 71,3 

Erkek 243 28,1 

Bel�rtmed�  5 0,6 

Konum   

Büyükşeh�r  701 81 

Şeh�r  164 19 

Tecrübe    

5 yıl ve daha az 206 23,8 

6-10 yıl 199 23 

11-15 yıl 166 19,2 

16-20 yıl 135 15,6 

21 yıl ve üzer�  159 18,4 

Sınıf  Sev�yes�    

Okul Önces�  99 11,4 

İlkokul  211 24,4 

Ortaokul  277 32 

L�se 278 32,1 

Branş   

Lab/Uygulama  alanı  gerekt�ren  

branşlar  
251 29 

Branşlar  

Uygulama gerekt�r�yor  Okul Önces�, Fen B�l�mler�, F�z�k, K�mya, 

B�yoloj�, Müz�k, Res�m, Drama, Görsel 

Sanatlar, Halk Oyunları Beden Eğ�t�m�, 

B�l�ş�m Teknoloj�ler�, Meslek B�lg�s�,  Özel 

Eğ�t�m 

Uygulama gerekt�rm�yor  Matemat�k, Türkçe, Türk D�l� ve Edeb�yatı, 

Yabancı D�l, Sınıf Öğretmen�, Sosyal 

B�lg�ler, Coğrafya, Tar�h, Felsefe, D�n 

Kültürü ve Ahlak B�lg�s�, Ps�koloj�k 

Danışmanlık ve Rehberl�k  

 Tablo.2 Uygulamaya �l�şk�n ders kategor�ler�

PANDEMİDE DİJİTAL SINIFLAR ARAŞTIRMALARI
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 Bulgular

 Önceki Deneyimler

 Öncek� deney�mlere �l�şk�n sayısal ve yüzdel�k değerlere Tablo.3'te yer ver�lm�şt�r. 

 Ankete katılan öğretmenler�n Cov�d-19 önces�ndek� çevr�m�ç� eğ�t�m deney�mler� 

sorgulanmıştır. Ver�len cevaplar örneklem�n genel dağılımı, sınıf sev�yes�, kurum türü ve branşı 

açısından karşılaştırılmıştır.

  

Daha Önce Çevr�m�ç�  Eğ�t�m 

Vermed�m 

 

Daha Önce Çevr�m�ç�  Eğ�t�m 

Verd�m 

 n % n % 

Genel Dağılım  768 88,8 97 11,2 

                                       Eğ�t�m Sev�yes�  

Okul Önces�  92 92,9 7 7,1 

İlkokul 193 91,5 18 8,5 

Ortaokul 250 90,3 27 9,7 

L�se 233 83,8 45 16,2 

                                                                                    Kurum 

Devlet Okulu  495 90,2 54 9,8 

Özel Okul 273 86,4 43 13,6 

 Tablo.3 Öncek� deney�mler

 Genel Dağılım;

    İlkokul sev�yes�nde %91,5 (n = 193) II. 

 Daha önce çevr�m�ç� eğ�t�m vermeyen öğretmenler�n oranı 

 Kurum: 

Buna göre özel ve devlet okulları �ç�n öncel� çevr�m�ç� deney�mler�n durumu benzerd�r ve Cov�d-19 

sürec� �le b�rl�kte çevr�m�ç� eğ�t�me başlama oranı daha fazladır. 

   L�se sev�yes�nde %83,8 (n = 233) olarak bulunmuştur.  IV. 

 Öğretmenler�n büyük çoğunluğunun (%88,8, n = 768) daha önce h�ç çevr�m�ç� eğ�t�m 

vermed�ğ�, Cov�d-19 pandem� sürec�yle b�rl�kte çevr�m�ç� eğ�t�me başladığı görülmüştür.

 Sınıf Sev�yes�: 

 Daha önce çevr�m�ç� eğ�t�m vermeyen öğretmenler�n oranı 

    Okul önces� sev�yede %92,9 (n = 92) I.  

    Ortaokul sev�yes�nde %90,3 (n = 250) III.

  Devlet okulunda %90,2 (n = 495) I.  

  Özel okulda �se %86,4 (n = 273) olarak bulunmuştur.  II. 

Buna göre tüm sev�yeler �ç�n benzer şek�lde Cov�d-19 sürec� �le b�rl�kte çevr�m�ç� eğ�t�me başlama 

oranının daha fazla olduğu görülmüştür. 
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  Teknoloj� kullanımı ya da b�lg� eks�kl�ğ� açısından zorlandığını bel�rtenler�n oranı III.

%14,7 (n = 127), 

  Teknoloj� kullanımında zorluk ya da b�lg� eks�kl�ğ� açısından zorlanma oranları;   o k u l III.

önces�nde %13,1 (n = 13), �lkokulda %19,9 (n = 42), ortaokulda %10,8 (n = 30), l�sede %15,1 (n 

= 42) olarak bulunmuştur. 

  Sınıf hak�m�yet�nde zorlandığını bel�rtenler�n oranı %14,6 (n = 126), I. 

  Ders �ç�n �çer�k üret�m�nde zorlandığını bel�rtenler�n oranı %32 (n = 277), II. 

 Bu sonuçlara göre, “tekn�k donanım ve alt yapı eks�kl�ğ�” n�n öğretmenler�n en çok zorluk 

çekt�ğ� alan olduğu görülmekted�r. Daha sonra sırasıyla “ders �ç�n �çer�k üret�m�”, “teknoloj� 

kullanımı ya da b�lg� eks�kl�ğ�”, “sınıf hak�m�yet�” gelmekted�r. Bunun yanı sıra, h�çb�r konuda 

zorlanmadığını bel�rtenler�n oranı �se %32,4 bulunmuştur (n = 280). 

 Sınıf Sev�yes�: 

 Çevr�m�ç� eğ�t�me geç�şle b�rl�kte anket� yanıtlayan öğretmenler�n 

  Tekn�k donanım ve alt yapı eks�kl�ğ� açısından zorlanma oranları; okul önces�nde IV.

%30,3 (n = 30); �lkokulda %45,5 (n = 96), ortaokulda %43,7 (121), l�sede %43,9 (122) olarak 

bulunmuştur.

  Anket yanıtları �ncelend�ğ�nde 

  Sınıf hak�m�yet�nde zorlanma oranları; okul önces�nde %34,3 (n = 34); �lkokulda %19 (n I.

= 40); ortaokulda %9,7 (n = 27) l�sede %9 (n = 25) olarak bulunmuştur. 

 IV.Tekn�k donanım ve alt yapı eks�kl�ğ� açısından zorlandığını bel�rtenler�n oranı % 42,7 

(n = 369) olarak bulunmuştur. 

Çevr�m�ç� eğ�t�me geç�şle b�rl�kte öğretmenler�n zorlandıkları konulara �l�şk�n sayısal ve yüzdel�k 

değerlere Tablo 4'te yer ver�lm�şt�r. 

  H�çb�r konuda zorlanmadığını bel�rtenler�n oranı �se okul önces�nde %30,3 (n = 30), V.

�lkokulda %24,6 (n = 52), ortaokulda %33,9 (n = 94), l�sede %37,4 (n =104) olarak 

bulunmuştur. 

 Genel Dağılım:

 Ankete katılan öğretmenler�n Cov�d-19 sürec�nde çevr�m�ç� eğ�t�me geç�şle b�rl�kte 

yaşadıkları zorluklar �ncelenm�şt�r. Ver�len cevaplar örneklem�n genel dağılımı, sınıf sev�yes�, kurum 

türü ve branşı açısından karşılaştırılmıştır.

 Yaşanılan Zorluklar

  Ders �ç�n �çer�k üret�m� açısından zorlanma oranları; okul önces�nde %36,4 (n = 36); II.

�lkokulda %37 (n = 78); ortaokulda %28,9 (n = 80); l�sede %29,9 (n = 83) olarak 

bulunmuştur.
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 Sınıf sev�yes� bazında yapılan anal�zler, okul önces� öğretmenler�n�n en fazla “ders �ç�n �çer�k 

üret�m�” konusunda zorlandığını göstermekted�r. Yaşanılan zorluklarda �k�nc� sırada “sınıf 

hak�m�yet�”, üçüncü sırada yakın b�r oranla “tekn�k donanım ve altyapı eks�kl�ğ�” yer almaktadır. 

Dördüncü sırada �se görece daha düşük olarak “teknoloj� kullanımında zorluk ya da b�lg� eks�kl�ğ�” 

gelmekted�r. İlkokul, ortaokul ve l�se öğretmenler�n�n en çok zorlandığı konu benzer şek�lde “tekn�k 

donanım ve alt yapı eks�kl�ğ�”d�r. Daha sonra �k�nc� sırada “�çer�k üret�m�nde zorluk”, üçüncü sırada 

“teknoloj� kullanımında zorluk ve b�lg� eks�kl�ğ�” ve dördüncü sırada “sınıf hak�m�yet�” yer 

almaktadır. 

Yaşanılan Zorluklar  

 

Sınıf 

Hak�m�yet� 

Ders İç�n 

İçer�k 

Üret�m� 

Teknoloj� 

Kullanımında 

Zorluk ya da 

B�lg� 

Eks�kl�ğ� 

Tekn�k 

donanım 

ya da Alt 

Yapı 

eks�kl�ğ� 

H�çb�r 

Konuda 

Zorlanmadım 

n % n % n % n % n % 

Genel Dağılım  126 14,6 277 32 127 14,7 369 42,7 280 32,4 

Eğ�t�m Sev�yes� 

Okul Önces� 34 34,3 36 36,4 13 13,1 30 30,3 30 30,3 

İlkokul 40 19 78 37 42 19,9 96 45,5 52 24,6 

Ortaokul 27 9,7 80 28,9 30 10,8 121 43,7 94 33,9 

L�se 25 9 83 29,9 42 15,1 122 43,9 104 37,4 

Kurum 

Devlet Okulu 58 10,6 184 33,5 100 18,2 266 48,5 156 28,4 

Özel Okul 68 21,5 93 29,4 27 8,5 103 32,6 124 39,2 

Branş 

Lab/Uygulama 

alanı 

gerekt�ren 

branşlar 

51 20,3 78 31,1 33 13,1 97 38,6 82 32,7 

Lab/ 

Uygulama 

alanı 

gerekt�rmeyen 

branşlar 

74 12,3 197 32,6 92 15,2 267 44,2 195 32,3 

 Tablo 4. Yaşanılan Zorluklar
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 Öğretmenler�n zorlandığı konulara kurum türler� açısından bakıldığında; 

  Devlet okulundak� öğretmenler�n %10,6'sı (n = 58) sınıf hak�m�yet�nde ve %33,5'� (n = I.

184) ders �ç�n �çer�k üret�m�nde zorlanırken %18,2's� (n = 100) teknoloj� kullanımında 

zorluk ya da b�lg� eks�kl�ğ� sebeb�yle, %48,5'� (n = 266) tekn�k donanım ve alt yapı 

eks�kl�ğ� sebeb�yle zorlanmaktadır. Devlet okullarındak� öğretmenler�n %28,4'ü (n= 

156) h�çb�r konuda zorlanmadığını bel�rtm�şt�r.  

  Özel okullarda çalışan öğretmenlere bakıldığında �se %21,5'�n�n (n = 68) sınıf II.

hak�m�yet�nde ve %29,4'ünün (n = 93) ders �ç�n �çer�k üret�m�nde; %8,5'�n�n (n = 27) 

teknoloj� kullanımında zorluk ya da b�lg� eks�kl�ğ� sebeb�yle, %32,6'sının (n = 103) tekn�k 

donanım ve alt yapı eks�kl�ğ� sebeb�yle zorlandığı görülmüştür. Özel okullardak� 

öğretmenler�n %39,2's� (n =124) h�çb�r konuda zorlanmadığını bel�rtm�şt�r.  

  Teknoloj� kullanımında zorluk ya da b�lg� eks�kl�ğ� açısından zorlanma oranları; III.

uygulama gerekt�ren branşlarda %13,1 (n = 33), uygulama gerekt�rmeyen branşlarda 

%15,2'tür (n = 92).

 Çevr�m�ç� eğ�t�m veren öğretmenler�n zorlandıkları konular branşlar açısından 

�ncelend�ğ�nde

  Ders �ç�n �çer�k üret�m� açısından zorlanma oranları; uygulama gerekt�ren II.

branşlarda %31,1 (n = 78), uygulama gerekt�rmeyen branşlarda %32,6'dır (n = 197).

 Branşlar: 

  Sınıf hak�m�yet�nde zorlanma oranları; uygulama gerekt�ren branşlarda %20,3 (n = I.

51), uygulama gerekt�rmeyen branşlarda %12,3'd�r (n = 74).

  H�çb�r konuda zorlanmayanların oranı; uygulama gerekt�ren branşlarda %32,7 (n = V.

82), uygulama gerekt�rmeyen branşlarda %32,3'tür (n = 195) olarak bulunmuştur. 

  Tekn�k donanım ve alt yapı eks�kl�ğ� açısından zorlanma oranları; uygulama IV.

gerekt�ren branşlarda %38,6 (n = 97), uygulama gerekt�rmeyen branşlarda %44,2'd�r (n 

= 267).

 Kurum bazında yapılan anal�zler, devlet okullarındak� öğretmenler arasında tekn�k donanım 

ve altyapı desteğ�n�n eğ�t�m� en zorlaştıran etken olduğunu göstermekted�r. Özel okullarda çalışan 

katılımcı öğretmenler�n cevaplarında �se, y�ne tekn�k donanım ve alt yapı eks�kl�ğ�ne �l�şk�n 

zorlukların �lk sırada geld�ğ� görülmekted�r. Her �k� kurum türünde de, zorluklarda �k�nc� sırada ders 

�ç�n �çer�k üret�m�, üçüncü sırada sınıf hak�m�yet�, dördüncü sırada �se teknoloj� kullanımında zorluk 

ve b�lg� eks�kl�ğ� gelmekted�r.

 Kurum: 

PANDEMİDE DİJİTAL SINIFLAR ARAŞTIRMALARI
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 Anket sonuçlarına göre, çevr�m�ç� eğ�t�m uygulamasının

  Daha zeng�n b�r �çer�k üret�m�n� mümkün kılması sebeb�yle �ş�n� kolaylaştırdığını II.

düşünen öğretmenler�n oranı; okul önces�nde %18,2 (n = 18); �lkokulda %26,5 (n =56); 

ortaokulda %31 (n = 86); l�sede %30,9 (n = 86)

  Zaman yönet�m�nde esnekl�k sağlaması sebeb�yle �ş�n� kolaylaştırdığını düşünen I.

öğretmenler�n oranı; okul önces�nde %30,3 (n = 30); �lkokulda %30,3 (n= 64); ortaokulda 

%41,9 (n = 116); l�sede %42,1 (n = 117)

  İş�n� kolaylaştırmadığını düşünen öğretmenler�n oranı; okul önces�nde %48,5 (n = IV.

48); �lkokulda %39,3 (n = 83); ortaokulda %28,2 (n = 78); l�sede %31,7 (n = 88) olarak 

bulunmuştur. 

 Çevr�m�ç� eğ�t�me geç�şle b�rl�kte öğretmenler�n, �ş�n�n kolaylaştığı düşündükler� alanlara 

�l�şk�n sayısal ve yüzdel�k değerlere Tablo 5'te yer ver�lm�şt�r. 

  Mob�l�te sağlaması sebeb�yle �ş�n� kolaylaştırdığını düşünen öğretmenler�n oranı; III.

okul önces�nde %12,1 (n = 12); �lkokulda %22,3 (n = 47); ortaokulda %30,7 (n = 85); l�sede 

%23 (n = 64)

  Anket yanıtlarına göre, öğretmenler �ç�n çevr�m�ç� eğ�t�m�n kolaylık sağladığı konuların 

başında bu uygulamanın daha zeng�n b�r �çer�k üret�m�n� mümkün kılması yer almaktadır (%37,8, n 

= 327). Daha sonra �k�nc� sırada “zaman yönet�m�ndek� esnekl�k” (%34,2, n = 297) ve üçüncü sırada 

“mob�l�te” yer gelmekted�r. Bununla b�rl�kte öğretmenler�n %24'üne (n = 208) göre, çevr�m�ç� eğ�t�m 

uygulamasının �ş�n� kolaylaştırmadığını düşünmekted�r. 

 Kolaylıklar

 Sınıf Sev�yes�:

 Ankete katılan öğretmenler�n çevr�m�ç� eğ�t�m� hang� açıdan kolaylaştırıcı buldukları 

sorgulanmıştır.  Ver�len cevaplar örneklem�n genel dağılımı, sınıf sev�yes�, kurum türü ve branşı 

açısından karşılaştırılmıştır.

 Branş bazında yapılan anal�zlere bakıldığında hem uygulama gerekt�ren hem de uygulama 

gerekt�rmeyen branşlardak� öğretmenler�n en fazla zorluk yaşadıkları konular arasında �lk sırada 

“tekn�k donanım ve alt yapı eks�kl�ğ�”, �k�nc� sırada “ders �ç�n �çer�k üret�m�” yer almaktadır. 

Uygulama gerekt�ren branşlarda üçüncü sırada “sınıf hak�m�yet�”, dördüncü sırada “teknoloj� 

kullanımında zorluk ya da b�lg� eks�kl�ğ�” gelmekted�r. Uygulama gerekt�rmeyen branşlarda �se 

üçüncü sırada “teknoloj� kullanımında zorluk ya da b�lg� eks�kl�ğ�”, dördüncü sırada “sınıf 

hak�m�yet�” yer almaktadır. Ayrıca, h�çb�r konuda zorlanmayanların oranının az b�r farkla uygulama 

gerekt�rmeyen branşlar �ç�n daha fazla olduğu gözlenm�şt�r. 

 Genel Dağılım:
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Kolaylıklar  

 

Zaman 

Yönet�m�nde 

Esnekl�k 

Daha 

Zeng�n 

İçer�k 

Üret�m� 

Mob�l�te 
İş�m� 

Kolaylaştırmadı  

n % n % n % n % 

Genel Dağılım  297 34,2 327 37,8 246 28,4 208 24 

Eğ�t�m Sev�yes�  

Okul Önces�  30 30,3 18 18,2 12 12,1 48 48,5 

İlkokul 64 30,3 56 26,5 47 22,3 83 39,3 

Ortaokul  116 41,9 86 31 85 30,7 78 28,2 

L�se 117 42,1 86 30,9 64 23 88 31,7 

Kurum 

Devlet Okulu  206 37,5 147 26,8 145 26,4 191 34,8 

Özel Okul  121 38,3 99 31,3 63 19,9 106 33,5 

Branş 

Lab/Uygulama 

alanı gerekt�ren 

branşlar  

87 34,7 67 26,7 55 21,9 98 39 

Lab/ Uygulama 

alanı 

gerekt�rmeyen 

branşlar  

237 39,2 175 29 153 25,3 193 32 

 Tablo 5. Kolaylıklar
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 Sınıf sev�yes�ne göre bakıldığında, “zaman yönet�m�nde esnekl�k” tüm sev�yedek� 

öğretmenler �ç�n çevr�m�ç� eğ�t�m sürec�ndek� �ş�n� kolaylaştırıcı etkenler�n başında gelmekted�r. 

Benzer şek�lde, kolaylaştırıcı etkenler arasında tüm sev�yeler �ç�n �k�nc� sırada “daha zeng�n b�r 

�çer�k üret�m�n� mümkün kılması” ve üçüncü sırada “mob�l�te sağlaması” yer almaktadır. Bunun 

yanı sıra, çevr�m�ç� eğ�t�m uygulamasının �ş�n� kolaylaştırmadığını düşünenler öğretmenler �ç�nde 

�lk sırada okul önces� öğretmenler� yer alırken, �k�nc� sırada �lkokul öğretmenler�, üçüncü sırada l�se 

öğretmenler� ve dördüncü sırada ortaokul öğretmenler� gelmekted�r. 

 Kurum Türü: 

 Çevr�m�ç� eğ�t�m uygulamasının sağladığı kolaylıklara devlet okulu ve özel okullar açısından 

bakıldığında; 

  Devlet okullarındak� öğretmenler arasında zaman yönet�m�nde esnekl�k sağlaması I.

sebeb�yle �ş�n�n kolaylaştığını düşünenler�n oranı %37,5 (n = 206), daha zeng�n b�r �çer�k 

üret�m�n� mümkün kılması sebeb�yle �ş�n�n kolaylaştığını düşünenler�n oranı %26,8 (n 

= 147), mob�l�te sağlaması sebeb�yle �ş�n�n kolaylaştığını düşünenler�n oranı %26,4 (n = 

145) olarak bulunmuştur. Çevr�m�ç� eğ�t�m uygulamasının �ş�n� kolaylaştırmadığını 

düşünenler�n oranı �se %34,8 (n = 191)'d�r

 Kurum bazında yapılan anal�zlere göre, hem devlet okullarında hem de özel okullarda, 

çevr�m�ç� eğ�t�m uygulamasının sağladığı kolaylıklar arasında �lk sırada “zaman yönet�m�nde 

esnekl�k” yer almaktadır. Daha sonra her �k� kurum türünde de �k�nc� sırada “daha zeng�n b�r �çer�k 

üret�m�n� mümkün kılması” ve üçüncü sırada “mob�l�te sağlaması” gelmekted�r. Çevr�m�ç� eğ�t�m 

uygulamasının �ş�n� kolaylaştırmadığını düşünen öğretmenler�n oranı devlet okullarındak� ve özel 

okullardak� öğretmenler �ç�n benzerd�r. 

 Branş

  Zaman yönet�m�nde esnekl�k sağlaması sebeb�yle �ş�n� kolaylaştırdığını düşünen I.

öğretmenler�n oranı; uygulama gerekt�ren branşlarda %34,7 (n = 87), uygulama 

gerekt�rmeyen branşlarda %39,2'd�r (n = 237).

II.Özel okullardak� öğretmenler arasında zaman yönet�m�nde esnekl�k sağlaması 

sebeb�yle �ş�n�n kolaylaştığını düşünenler�n oranı %38,3 (n = 121), daha zeng�n b�r �çer�k 

üret�m�n� mümkün kılması sebeb�yle �ş�n�n kolaylaştığını düşünenler�n oranı %31,3 (n 

= 99), mob�l�te sağlaması sebeb�yle �ş�n�n kolaylaştığını düşünenler�n oranı %19,9 (n = 

63) olarak bulunmuştur. Çevr�m�ç� eğ�t�m uygulamasının �ş�n� kolaylaştırmadığını 

düşünenler�n oranı �se %33,5 (n = 106)'d�r.
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 Ankete katılan öğretmenler�n çevr�m�ç� eğ�t�m sürec�nde �ht�yaç duydukları b�l�şsel desteğ� 

hang� kaynaklardan karşıladıkları sorgulanmıştır. Ver�len cevaplar örneklem�n genel dağılımı, sınıf 

sev�yes�, kurum türü ve branşı açısından karşılaştırılmıştır.

 Branş bazında yapılan anal�zlere göre hem uygulama gerekt�ren hem de uygulama 

gerekt�rmeyen branşlardak� öğretmenler �ç�n “zaman yönet�m�nde esnekl�k” kolaylaştırıcı etkenler 

arasında �lk sırada yer almaktadır. Benzer şek�lde her �k� grup �ç�n �k�nc� sırada “daha zeng�n b�r 

�çer�k üret�m�” üçüncü sırada “mob�l�te sağlaması” gelmekted�r. Çevr�m�ç� eğ�t�m uygulamasının 

�ş�n� kolaylaştırmadığını düşünen öğretmenler�n oranı küçük b�r farkla uygulama gerekt�ren 

branşlarda daha fazladır.  

  Daha zeng�n b�r �çer�k üret�m�n� mümkün kılması sebeb�yle �ş�n� kolaylaştırdığını II.

düşünen öğretmenler�n oranı; uygulama gerekt�ren branşlarda %26,7 (n = 67), 

uygulama gerekt�rmeyen branşlarda %29'dur (n = 175)

  İş�n� kolaylaştırmadığını düşünen öğretmenler�n oranı; uygulama gerekt�ren IV.

branşlarda %39 (n = 98), uygulama gerekt�rmeyen branşlarda %32't�r (n = 193) olarak 

bulunmuştur. 

  Mob�l�te sağlaması sebeb�yle �ş�n� kolaylaştırdığını düşünen öğretmenler�n oranı; III.

uygulama gerekt�ren branşlarda %21,9 (n = 55), uygulama gerekt�rmeyen branşlarda 

%25,3'tür (n = 153)

 Bilişsel Destek

 Çevr�m�ç� eğ�t�me geç�şle b�rl�kte öğretmenler�n, öğretmenler�n �ht�yaç duydukları desteğ� 

karşıladıkları kaynaklara �l�şk�n sayısal ve yüzdel�k değerlere Tablo 6'da yer ver�lm�şt�r. 

PANDEMİDE DİJİTAL SINIFLAR ARAŞTIRMALARI

B�l�şsel Destek  

 Çalıştığı Kurum 

Aracılığıyla 

Meslektaşları 

Aracılığıyla 

İnternet 

Aracılığıyla 

n % n % n % 

Genel Dağılım 327 37,8 489 56,5 558 64,5 

Eğ�t�m Sev�yes�  

Okul Önces� 41 41,4 69 69,7 45 45,5 

İlkokul 67 31,8 113 53,6 154 73 

Ortaokul 117 42,2 160 57,8 185 66,8 

L�se 102 36,7 147 52,9 174 62,6 

Kurum  

Devlet Okulu 134 24,4 302 55 413 75,2 

Özel Okul 193 61,1 187 59,2 145 45,9 

Branş 

Lab/Uygulama 

alanı gerekt�ren 

branşlar 

96 38,2 155 61,8 136 54,2 

Lab/ Uygulama 

alanı 

gerekt�rmeyen 

branşlar 

228 37,7 330 54,6 417 69 

 Tablo 6. B�l�şsel destek
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 Çevr�m�ç� eğ�t�m sürec�nde �ht�yaç duydukları b�l�şsel desteğ�,

  Çalıştığı kurumdan karşılayanların oranı %37,8 (n = 327)I.

  Meslektaşlarıyla b�lg� paylaşımı yaparak karşılayanların oranı %56,5 (n = 489)II.

 Genel Dağılım: 

  İnternetten kend� aramaları sonucunda bulanların oranı %64,5'd�r (n = 558) III.

III.İnternette kend� aramaları sonucu destek alanların oranı; okul önces� %45,5 (n = 45); 

�lkokul %73 (n = 154); ortaokul %66,8 (n = 185); l�se %62,6'dır (n = 174).

 Bu sonuçlara göre, katılımcıların çoğunluğu �ht�yaç duydukları b�l�şsel desteğ� �nternetten 

kend� aramaları sonucunda bulmuştur. Daha sonra �k�nc� sırada meslektaşlarıyla b�lg� paylaşımı 

yaparak karşılayanlar gel�rken üçüncü sırada çalıştığı kurumdan karşılayanlar yer almaktadır. 

 Devlet okulu ve özel okuldak� öğretmenler�n �ht�yaç duydukları desteğ� karşıladıkları 

kaynaklara bakıldığında; 

 Kurum Türü:

 Öğretmenler�n b�l�şsel desteğ� karşıladıkları kaynaklara sınıf sev�yes�nde göre bakıldığında; 

  Çalıştığı kurumdan destek alanların oranı; okul önces�nde %41,4 (n = 41); �lkokulda I.

%31,8 (n = 67); ortaokulda %42,2 (n =117); l�sede %36,7'd�r (n = 102).

 Sınıf Sev�yes�: 

 Sınıf bazında yapılan anal�zlere göre, okul önces� sev�yes�ndek� öğretmenler b�l�şsel 

�ht�yaçlarını oran olarak en fazla “meslektaşları �le b�lg� paylaşımı” yaparak karşılarken, �k�nc� sırada 

“�nternette kend� aramaları sonucu”, üçüncü sırada �se “çalıştığı kurum aracılığıyla” 

karşılamışlardır. D�ğer sınıf sev�yes�ndek� öğretmenler�n benzer olarak en çok “�nternette kend� 

aramaları sonucu” b�l�şsel destek aldıkları görülmekted�r. D�ğer sev�yeler �ç�n benzer şek�lde �k�nc� 

sırada “meslektaşları �le b�lg� paylaşımı”, üçüncü sırada “çalıştığı kurum aracılığıyla” b�lg� paylaşımı 

yer almaktadır. 

  Özel okuldak� öğretmenler�n %61,1'� (n =193) çalıştığı kurumdan, %59,2's� (n =187) II.

meslektaşlarıyla b�lg� paylaşımı yaparak, %45,9'u (n = 145) �nternette kend� aramaları 

sonucu destek almıştır.

  Meslektaşlarıyla b�lg� paylaşımı yapanların oranı; okul önces�nde %69,7 (n = 69); II.

�lkokul %53,6 (n= 113); ortaokul %57,8 (n = 160); l�se %52,9'd�r (n = 147).

 I.Devlet okulundak� öğretmenler�n %24,4'ü (n =134) çalıştığı kurumdan, %55'� (n =302) 

meslektaşlarıyla b�lg� paylaşımı yaparak, %75,2's� de (n = 413) x.
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 Kurum bazında yapılan anal�zlere göre, devlet okullarında bulunan öğretmenler�n oran 

olarak en fazla “�nternette kend� aramaları sonucu” en az da “çalıştıkları kurum aracılığıyla” b�l�şsel 

destek aldıkları görülmüştür. Özel okullarda bulunan öğretmenler �se en fazla “çalıştıkları kurum 

aracılığıyla” en az da “�nternette kend� aramaları sonucu” b�l�şsel destek almıştır.  

I.Çalıştığı kurumdan destek alanların oranı; uygulama gerekt�ren branşlarda %38,2 (n 

= 96), uygulama gerekt�rmeyen branşlarda %37,7'd�r (n = 228).

  Kend� �mkanları �le karşılayanların oranı %90,6 'tür (n = 784).II.

  İnternette kend� aramaları sonucu destek alanların oranı; uygulama gerekt�ren III.

branşlarda %54,2 (n = 136), uygulama gerekt�rmeyen branşlarda %69'dur (n = 417).

 Branş bazında yapılan anal�zlere göre, uygulama gerekt�ren branşlarda eğ�t�m veren 

öğretmenler �ht�yaç duydukları b�l�şsel desteğ� en fazla “meslektaşları aracılığıyla b�lg� paylaşımı 

yaparak” karşılamışlardır. Daha sonra �k�nc� sırada “�nternette kend� aramaları sonucu”, üçüncü 

sırada �se “çalıştıkları kurum aracılığıyla” destek alma yer almaktadır Uygulama gerekt�rmeyen 

branşlardak� öğretmenler �se �ht�yaç duydukları b�l�şsel desteğ� en fazla “�nternette kend� aramaları 

sonucu” karşılamışlardır. Daha sonra �k�nc� sırada fazla “meslektaşları aracılığıyla b�lg� paylaşımı 

yaparak”, üçüncü sırada �se “çalıştıkları kurum aracılığıyla” destek alma yer almaktadır.

  Bu �ht�yaçları çalıştığı kurumdan karşılayanların oranı %9,4 (n = 81)I.

  Meslektaşlarıyla b�lg� paylaşımı yapanların oranı; uygulama gerekt�ren branşlarda II.

%61,8 (n = 155), uygulama gerekt�rmeyen branşlarda %54,6'dır (n = 330).

 Branş:

 Teknik Destek ve Dijital İhtiyaçlar
 Ankete katılan öğretmenler�n çevr�m�ç� eğ�t�m sürec�nde gereken tekn�k ve d�j�tal �ht�yaçları 

hang� kaynaklardan karşıladıkları sorgulanmıştır.  Ver�len cevaplar örneklem�n genel dağılımı, 

kurum türü, özel okullardak� sınıf sev�yes� ve ve özel okullardak� branşlar açısından 

karşılaştırılmıştır.

 Çevr�m�ç� eğ�t�me geç�şle b�rl�kte öğretmenler�n, gereken tekn�k destek ve d�j�tal �ht�yaçlarını 

karşıladıkları kaynaklara �l�şk�n sayısal ve yüzdel�k değerlere Tablo 7'de yer ver�lm�şt�r. 

 Genel Dağılım: 

 Buna göre, gereken tekn�k ve d�j�tal �ht�yaçları kend� �mkanları �le karşılayanların oranı 

bel�rg�n b�r şek�lde daha fazladır. 

PANDEMİDE DİJİTAL SINIFLAR ARAŞTIRMALARI
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  İnternetten kend� aramaları sonucunda bulanların oranı %64,5'd�r (n = 558) III.

  Meslektaşlarıyla b�lg� paylaşımı yaparak karşılayanların oranı %56,5 (n = 489)II.

 Çevr�m�ç� eğ�t�m sürec�nde �ht�yaç duydukları b�l�şsel desteğ�,

 Sınıf bazında yapılan anal�zlere göre, okul önces� sev�yes�ndek� öğretmenler b�l�şsel 

�ht�yaçlarını oran olarak en fazla “meslektaşları �le b�lg� paylaşımı” yaparak karşılarken, �k�nc� sırada 

“�nternette kend� aramaları sonucu”, üçüncü sırada �se “çalıştığı kurum aracılığıyla” 

karşılamışlardır. D�ğer sınıf sev�yes�ndek� öğretmenler�n benzer olarak en çok “�nternette kend� 

aramaları sonucu” b�l�şsel destek aldıkları görülmekted�r. D�ğer sev�yeler �ç�n benzer şek�lde �k�nc� 

sırada “meslektaşları �le b�lg� paylaşımı”, üçüncü sırada “çalıştığı kurum aracılığıyla” b�lg� paylaşımı 

yer almaktadır. 

 Öğretmenler�n b�l�şsel desteğ� karşıladıkları kaynaklara sınıf sev�yes�nde göre bakıldığında; 

 Genel Dağılım: 

 Devlet okulundak� öğretmenler�n %24,4'ü (n =134) çalıştığı kurumdan, %55'� (n =302) I.

meslektaşlarıyla b�lg� paylaşımı yaparak, %75,2's� de (n = 413) x.

 Bu sonuçlara göre, katılımcıların çoğunluğu �ht�yaç duydukları b�l�şsel desteğ� �nternetten 

kend� aramaları sonucunda bulmuştur. Daha sonra �k�nc� sırada meslektaşlarıyla b�lg� paylaşımı 

yaparak karşılayanlar gel�rken üçüncü sırada çalıştığı kurumdan karşılayanlar yer almaktadır. 

  Çalıştığı kurumdan karşılayanların oranı %37,8 (n = 327)I.

 Sınıf Sev�yes�: 

  Çalıştığı kurumdan destek alanların oranı; okul önces�nde %41,4 (n = 41); �lkokulda I.

%31,8 (n = 67); ortaokulda %42,2 (n =117); l�sede %36,7'd�r (n = 102).

III.İnternette kend� aramaları sonucu destek alanların oranı; okul önces� %45,5 (n = 45); 

�lkokul %73 (n = 154); ortaokul %66,8 (n = 185); l�se %62,6'dır (n = 174).

  Meslektaşlarıyla b�lg� paylaşımı yapanların oranı; okul önces�nde %69,7 (n = 69); II.

�lkokul %53,6 (n= 113); ortaokul %57,8 (n = 160); l�se %52,9'd�r (n = 147).

 Kurum Türü:

 Devlet okulu ve özel okuldak� öğretmenler�n �ht�yaç duydukları desteğ� karşıladıkları 

kaynaklara bakıldığında; 

  Özel okuldak� öğretmenler�n %61,1'� (n =193) çalıştığı kurumdan, %59,2's� (n =187) II.

meslektaşlarıyla b�lg� paylaşımı yaparak, %45,9'u (n = 145) �nternette kend� aramaları 

sonucu destek almıştır.
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  Devlet okulundak� öğretmenler�n %2's� (n = 11) bu �ht�yaçları çalıştığı kurumdan I.

karşılarken %98'� (n =538) kend� �mkanlarıyla karşılamıştır.

 Öğretmenler�n gereken tekn�k desteğ� ve d�j�tal �ht�yaçları karşıladıkları kaynaklara kurum 

türüne göre bakıldığında;

 Kurum Türü: 

  Özel okuldak� öğretmenler�n �se %22,2's� (n = 70) bu �ht�yaçları çalıştığı kurumdan II.

karşılarken %77,8'� (n = 246) kend� �mkanlarıyla karşılamıştır. 

PANDEMİDE DİJİTAL SINIFLAR ARAŞTIRMALARI

 

Tekn�k Destek ve D�j�tal İht�yaçlar 

 Çalıştığı Kurum 

Aracılığıyla 

 

Kend� İmkanlarıyla 

n % n % 

 

Genel Dağılım 
81 9,4 784 90,6 

Kurum Türü 

Devlet Okulu 11 2 538 98 

Özel Okul 70 22,2 246 77,8 

Özel Okullar / 

Eğ�t�m Sev�yes� 

 

 

Çalıştığı Kurum Aracılığıyla 

n % 

Okul Önces� 9 11,5 

İlkokul 14 20 

Ortaokul 26 29,5 

L�se 21 26,3 

Branş 

Lab/Uygulama alanı 

gerekt�ren branşlar 
15 12,3 

Lab/Uygulama alanı 

gerekt�rmeyen 

branşlar 

52 27,5 

 Tablo 7. Tekn�k Destek ve İht�yaçlar
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  Uygulama gerekt�rmeyen branşlardak� öğretmenler�n �se %27,5'� (n = 52) tekn�k II.

destek ve d�j�tal �ht�yaçlarını kend� kurumları aracılığı �le karşılamaktadır. 

  Uygulama gerekt�ren branşlardak� öğretmenler�n %12,3 (n = 15),I.

  Okul önces� sev�yede ders veren öğretmenler�n %11,5, (n = 9)I.

 Sınıf Sev�yes�: 

 Özel okullarda görev yapan öğretmenler�n durumuna eğ�t�m sev�yes�ne göre bakıldığında;

 Buna göre, tekn�k destek ve d�j�tal �ht�yaçlarını kend� kurumları aracılığı karşılayanların oranı 

uygulama gerekt�rmeyen branşlardak� öğretmenlerde küçük b�r farkla daha fazladır.

  Ortaokul sev�yes�nde ders veren öğretmenler�n %29,5'�, (n = 26)III.

  İlkokul sev�yes�nde ders veren öğretmenler�n %20's�, (n = 14)II.

  L�se sev�yes�nde ders veren öğretmenler�n %26,3'ü, (n = 21) tekn�k destek ve d�j�tal IV.

�ht�yaçlarını kend� kurumları aracılığı �le karşılamaktadır. 

 Branş:  

 Kurum bazında yapılan anal�zlere göre, her �k� kurum türünde de gereken tekn�k desteğ� ve 

d�j�tal �ht�yaçları “kend� �mkanlarıyla” karşılayanların oranı daha fazladır. Bununla b�rl�kte kend� 

�mkanları �le karşılama ve çalıştığı kurum aracılığıyla karşılama arasındak� fark devlet okullarında 

çalışan öğretmenler �ç�n daha bel�rg�nd�r. 

 Sınıf sev�yes� bazında yapılan anal�zler, özel okullardak� tüm sınıf sev�yeler� �ç�n söz konusu 

desteğ� kend� �mkanları �le karşılayanların oranının daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bununla b�rl�kte özel okullarda gereken tekn�k desteğ� kend� kurumları aracılığı �le karşılayanlar 

�ç�nde �lk sırada ortaokul öğretmenler� gelmekted�r. Daha sonra �k�nc� sırada l�se, üçüncü sırada 

�lkokul ve son sırada okul önces� öğretmenler� yer almaktadır. 

 

 Özel okullarda görev yapan öğretmenler�n durumuna branş bazında bakıldığında; 
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 Öğretmenler�n bu süreçte kullanmak zorunda kaldığı bazı çevr�m�ç� uygulamaları Cov�d-19 

sonrasında da kullanıp kullanmayacağı sorgulanmıştır. Ver�len cevaplar genel dağılım, sınıf 

sev�yes�, kurum türü ve branş açısından karşılaştırılmıştır.

II.Özel okuldak� öğretmenler�n %68,4'ü (n =216) bu uygulamaları kullanmaya devam 

edeceğ�n�, %6,6'sı (n =21) devam etmeyeceğ�n�, %25'� de (n = 79) kararsız olduğunu 

b�ld�rm�şt�r.

  Kullanmaya devam etmeyeceğ�n� b�ld�ren öğretmenler�n oranı; okul önces�nde II.

%13,1 (n = 13); �lkokul %8,1 (n= 17); ortaokul %5,8 (n = 16); l�se %6,8'd�r (n = 19).

 Cov�d-19 sonrasında da çevr�m�ç� uygulamaları kullanmaya devam edeceğ�n� b�ld�renler�n 

oranı %64 (n = 554), kullanmaya devam etmeyeceğ�n� b�ld�renler�n oranı %7,5 (n = 65), bu konu 

hakkında kararsız b�r tutum serg�leyen öğretmenler�n oranı �se %28,4'tür (n = 246). Buna göre, 

kullanmaya devam edeceğ�n� b�ld�renler�n oranının daha fazla olduğu görülmekted�r. 

 Sınıf bazında yapılan anal�zlere göre, tüm sev�yelerde Cov�d-19 sonrasında da çevr�m�ç� 

uygulamaları kullanmaya devam edeceğ�n� b�ld�renler�n oranı daha fazladır. İk�nc� sırada kararsız 

olanlar, üçüncü sırada da devam etmeyeceğ�n� b�ld�renler yer almaktadır. 

 Kurum Türü:

 Devamlılık

 Genel Dağılım: 

 Sınıf Sev�yes�:

  Kullanmaya devam edeceğ�n� b�ld�ren öğretmenler�n oranı; okul önces�nde %47,5 (n I.

= 47); �lkokulda %66,4 (n = 140); ortaokulda %68,6 (n =190); l�sede %63,7'd�r (n = 107).

 III.Kararsız olduğunu b�ld�ren öğretmenler�n oranı; okul önces� %39,4 (n = 39); �lkokul 

%25,6 (n = 54); ortaokul %25,6 (n = 71); l�se %29,5'd�r (n = 82).

I.Devlet okulundak� öğretmenler�n %61,6'sı (n =338) bu uygulamaları kullanmaya 

devam edeceğ�n�, %8'� (n =44) devam etmeyeceğ�n�, %30,4'ü de (n = 167) kararsız 

olduğunu b�ld�rm�şt�r.

 Kuruma bazında yapılan anal�zlere göre, her �k� kurum türünde de kullanmaya devam 

edeceğ�n� b�ld�renler �lk sırada yer almaktadır. Daha sonra �k�nc� sırada kararsız olanlar, üçüncü 

sırada da devam etmeyeceğ�n� b�ld�renler yer almaktadır. 

 

PANDEMİDE DİJİTAL SINIFLAR ARAŞTIRMALARI
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 Branş:

  Kullanmaya devam etmeyeceğ�n� b�ld�ren öğretmenler�n oranı; uygulama II.

gerekt�ren branşlarda %8,8 (n = 22), uygulama gerekt�rmeyen branşlarda %7'd�r (n = 

42).

I.Kullanmaya devam edeceğ�n� b�ld�ren öğretmenler�n oranı; uygulama gerekt�ren 

branşlarda %61 (n = 153), uygulama gerekt�rmeyen branşlarda %65,4'tür (n = 395).

 Branş bazında yapılan anal�zlere göre hem uygulama gerekt�ren hem de uygulama 

gerekt�rmeyen branşlarda eğ�t�m veren öğretmenler Cov�d-19 sonrasında da çevr�m�ç� eğ�t�m 

uygulamalarını kullana-maya devam edeceğ�n� b�ld�rm�şt�r. Her �k� grupta da �k�nc� sırada kararsız 

olanlar, üçüncü sırada kullanmaya devam etmeyeceğ�n� b�ld�renler yer almaktadır.

Cov�d-19 sonrasında öğretmenler�n çevr�m�ç� eğ�t�m uygulamalarını kullanıp kullanmayacaklarına 

�l�şk�n sayısal ve yüzdel�k değerlere Tablo 8'de yer ver�lm�şt�r. 

  Kararsız olduğunu b�ld�ren öğretmenler�n oranı; uygulama gerekt�ren branşlarda III.

%30,3 (n = 76), uygulama gerekt�rmeyen branşlarda %27,6'dır (n = 167).

Devamlılık  

 
Devam Eder�m  Devam Etmem  Kararsızım  

n % n % n % 

Genel Dağılım  554 64 65 7,5 246 28,5 

Eğ�t�m Sev�yes�  

Okul Önces�  47 47,5 13 13,1 39 39,4 

İlkokul  140 66,4 17 8,1 54 25,6 

Ortaokul  190 68,6 16 5,8 71 25,6 

L�se 107 63,7 19 6,8 82 29,5 

Kurum  

Devlet Okulu  338 61,6 44 8 167 30,4 

Özel Okul  216 68,4 21 6,6 79 25 

Branş  

Lab/Uygulama 

alanı gerekt�ren 

branşlar  

153 61 22 8,8 76 30,3 

Lab/ Uygulama 

alanı 

gerekt�rmeyen 

branşlar  

395 65,4 42 7 167 27,6 

 
Tablo 8. Devamlılık
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 Branş: 

  Uygulama gerekt�ren branşlardak� öğretmenler�n %47's� (n = 118), I.

 Kurum Türü: 

  Devlet okullarında bulunan öğretmenler�n %38,7's� (n = 213),I.

  Uygulama gerekt�rmeyen branşlardak� öğretmenler�n �se %34,2's� (n =207) eğ�t�m II.

verd�ğ� sınıf sev�yes� ve branşı özel�nde zorluk yaşadığını b�ld�rm�şt�r. 

 II.Özel okullarda bulunan öğretmenler�n �se %36,7's� (n = 116) eğ�t�m verd�ğ� sınıf 

sev�yes� ve branşı özel�nde zorluk yaşadığını b�ld�rm�şt�r.

 Öğretmenler�n çevr�m�ç� eğ�t�me geç�ş sürec�nde sınıf sev�yes� ve branş özel�nde zorluk 

yaşadıkları durumların varlığına �l�şk�n sayısal ve yüzdel�k değerlere Tablo 9'da yer ver�lm�şt�r.

 Sınıf Seviyesi ve Branş Özelinde Zorluk Yaşanan Durumlar
 Öğretmenler�n çevr�m�ç� eğ�t�me geç�ş sürec�nde sınıf sev�yes� ve branş özel�nde zorluk 

yaşadıkları durumların varlığı sorgulanmıştır. Ver�len cevaplar genel dağılım, sınıf sev�yes�, kurum 

türü ve branş açısından karşılaştırılmıştır.

  Okul önces� sev�yede ders veren öğretmenler�n %53.5'�, (n = 53)I.

 Genel Dağılım: 

 Zorluk yaşayan katılımcıların oranlarına sınıf sev�yes�ne göre bakıldığında

  Ortaokul sev�yes�nde ders veren öğretmenler�n %32,8'�, (n =91)III.

  İlkokul sev�yes�nde ders veren öğretmenler�n %47,3 (n = 100)II.

IV.L�se sev�yes�nde ders veren öğretmenler�n %30,5'�, (n = 85) eğ�t�m verd�ğ� sınıf 

sev�yes� ve branşı özel�nde zorluk yaşadığını b�ld�rm�şt�r.

 Sınıf Sev�yes�: 

 Katılımcıların %38'� (n = 329) eğ�t�m verd�ğ� sınıf sev�yes� ve branşı özel�nde çevr�m�ç� eğ�t�me 

geçmekte sıkıntı çekt�ğ�n� bel�rtm�şt�r. 

PANDEMİDE DİJİTAL SINIFLAR ARAŞTIRMALARI
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Toplanan ver�ler�n, �sten�ld�ğ� takd�rde, katılımcıların k�ş�sel b�lg�ler�n�n anon�ml�ğ�n� koruyacak 

şek�lde paylaşılab�leceğ�n� bel�rtel�m.

Önemli Noktalar

 

Sınıf Sev�yes� ve Branş Özel�nde Zorluk Yaşanan Durumlar 

 Evet Hayır 

n % n % 

Genel Dağılım 
329 38 536 62 

Kurum Türü 

Devlet Okulu 213 38,7 336 61,3 

Özel Okul 116 36,7 200 63,3 

Eğ�t�m Sev�yes� 

Okul Önces� 53 53,5 46 46,5 

İlkokul 100 47,3 111 52,7 

Ortaokul 91 32,8 186 67,2 

L�se 85 30,5 163 69,5 

Branş 

Lab/Uygulama alanı 

gerekt�ren branşlar 
118 47 133 53 

Lab/ Uygulama alanı 

gerekt�rmeyen 

branşlar 

207 34,2 397 65,8 

 
Tablo 9. Sınıf Sev�yes� ve Branş Özel�nde Zorluk Yaşanan Durumlar
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SONUÇ VE BUGÜNDEN İLK DÖNEME BAKIŞ

 B�l�şsel destekte, (teknoloj� ve d�j�tal araçların kullanımına �l�şk�n b�lg� desteğ�nde) 3.

öğretmenler�n kend� çabalarıyla b�lg�ye ulaştıkları görüldü (%64,5). Yakın oranlarda 

meslektaşlarla yardımlaşma �k�nc� sırada yer aldı (%56,5). Sonda �se kurumlardan alınan 

destek yer aldı (%37,8).

 Ankete katılan öğretmenler�n büyük çoğunluğu pandem� önces�nde çevr�m�ç� eğ�t�m 1.

verme tecrübes�ne sah�p değ�ld�. Devlet okullarında çevr�m�ç� eğ�t�m tecrübes� olmayanların 

oranı %90 �ken, özel okul öğretmenler�nde yüzde %86,4'tü.

 Sınıf sev�yes� bazında zorluklar d�kkat çekt�. Okul önces� öğretmenler� en fazla “ders �ç�n 4.

�çer�k üret�m�” konusunda zorlanırken, �k�nc� sırada “sınıf hak�m�yet�”, üçüncü sırada yakın b�r 

oranla “tekn�k donanım ve altyapı eks�kl�ğ�” yer aldı. Dördüncü sırada �se görece daha düşük 

olarak “teknoloj� kullanımında zorluk ya da b�lg� eks�kl�ğ�” geld�. İlkokul, ortaokul ve l�se 

öğretmenler�n�n en çok zorlandığı konu benzer şek�lde “tekn�k donanım ve alt yapı eks�kl�ğ�” 

oldu.

yarıyılda dünyada ve Türk�ye'de K12 sev�yes�nde yaşananları derlemek ve Türk�ye'de K12 sev�yes�nde 

görev alan öğretmenler�n deney�mler�ne da�r b�r durum değerlend�rmes� yapmaktı. Ac�l uzaktan 

eğ�t�m�n zorlukları konuşulurken, vel� ve öğrenc� odaklı �fade ed�len d�j�tal eş�ts�zl�k bulgularının, 

öğretmenler�n deney�mler�ndek� karşılığına da�r merakımız, araştırmaya başlarken en öneml� 

mot�vasyonumuzdu. Türk�ye çapında çeş�tl� sınıflarda ve farklı branşlarda görev alan 952 

öğretmen�n katılımıyla gerçekleşen anket çalışmasıyla, bu merakımıza b�r cevap bulduğumuzu 

düşünüyoruz. 

 Ankete katılan öğretmenler�n çoğu, çevr�m�ç� eğ�t�m�n kolaylıklarından memnun 5.

olduklarını bel�rtt�ler. Daha zeng�n b�r �çer�k üret�m�n� mümkün kılması (%37,8) zaman 

yönet�m�ndek� esnekl�k (%34,2) ve mob�l�te, öğretmenler�n saydığı başlıca kolaylıklar oldu. 

Bununla b�rl�kte öğretmenler�n %24'üne göre, çevr�m�ç� eğ�t�m �şler�n� kolaylaştırmadı. 

 Bu rapor kapsamında yapmak �sten�len, pandem�n�n küresel çapta eğ�t�m� �lk etk�led�ğ�

2.D�j�tal eş�ts�zl�k öğretmenler�n çevr�m�ç� eğ�t�mdek� performanslarını etk�led�. Devlet 

okullarındak� öğretmenler arasında tekn�k donanım ve altyapı desteğ�n�n eğ�t�m� en 

zorlaştıran etken (%48,5) olduğu görüldü. 

 6.Yaşanan zorluklara ve çoğunluk tarafından �lk kez deney�mlenmes�ne rağmen, d�j�tal 

araçların kullanımı ankete katılan öğretmenler�n çoğunluğu tarafından devam ett�r�lmek 

�stenmekte. Cov�d-19 sonrasında da çevr�m�ç� uygulamaları kullanmaya devam edeceğ�n� 

b�ld�renler�n oranı %64, kullanmaya devam etmeyeceğ�n� b�ld�renler�n oranı %7,5, bu konu 

hakkında kararsız b�r tutum serg�leyen öğretmenler�n oranı �se %28,5 oldu.

 Çalışma Türk�ye çapında b�r anket çalışması �le Mayıs-Haz�ran aylarında 952 öğretmen�n 

katılımıyla gerçekleşt�r�ld�. Anket�n sonuçlarında şu noktalar d�kkat çekt�:
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 Anket çalışmamızdan çıkan sonuçlara göre, öğretmenler�n yaşadıkları zorlukların altında 

yatan sebeplerden en d�kkat çek�c�ler�, d�j�tal eş�ts�zl�k, b�l�şsel yetk�nl�klerdek� eks�kl�kler ve küçük 

yaş gruplarındak� sınıf hak�m�yet�yd�. Bu alanlarda Türk eğ�t�m s�stem� 2020 yaz dönem�n� ver�ml� ve 

doğru değerlend�rd�. D�j�tal eş�ts�zl�ğ�n hem öğretmen�n hem de öğrenc�n�n performansını 

etk�led�ğ�n� gören MEB, bu açık �ç�n yer�nde b�r adım attı ve EBA destek noktalarını kurdu. Y�ne yaz 

dönem�nde hem MEB hem de s�v�l toplum kuruluşları ve �n�s�yat�fler tarafından sunulan uzaktan 

eğ�t�m odaklı sem�nerler düzenlend�. Pandem�n�n 2020-2021 eğ�t�m-öğret�m yılını da etk�leyeceğ� 

�ht�mal� düşünerek atılmış bu öncül adımlar, beklenen odur k�, anket�n gerçekleşt�ğ� ve ac�l uzaktan 

eğ�t�me geç�ş�n �lk kez deney�mlend�ğ� 2019-2020 bahar dönem�n�n deney�mler�nden farklı b�r 

deney�m set�n� karşımıza çıkaracak. Gel�ş�me açık yönler�n bel�rlenmes� ve yapılan �y�leşt�rmeler�n 

ne ölçüde etk�l� olduğuna �l�şk�n çıkarımlarda bulunab�lmek adına, öğretmen-vel� ve öğrenc� 

deney�mler�n� konu alan araştırmaların artması beklenmekte ve �stenmekted�r. Böylece,  eğ�t�mde 

d�j�talleşme ve �y�leşt�rmen�n sürdürüleb�l�r olmasına katkı sağlanacaktır. 

SONUÇ VE BUGÜNDEN İLK DÖNEME BAKIŞ
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EK-1 ANKET SORU SETİ

Değerl� Öğretmen�m�z;
Bu anket formu Pandem�de D�j�tal Sınıflar �s�ml� proje �ç�n TAÜ akadem�syenler� tarafından ver� 
toplamak amacıyla hazırlanmıştır.

Türk�ye'de yaşayan öğretmenl�k mesleğ�yle meşgul katılımcılara açık olan anket�m�z gönüllülük 
esasına dayanmaktadır. Ankettek� soruları yanıtlarken �sted�ğ�n�z zaman yanıtlarınızı 
kaydetmeden tarayıcıyı kapatarak araştırmadan çek�leb�l�rs�n�z. Yanıtlarınızın g�zl� kalacağı, 
yalnızca b�l�msel amaçlarla kullanılacağı ve 3. k�ş�ler �le paylaşılmayacağı konularında s�z� tem�n 
eder�z. Anket�m�zle �lg�l� b�r sorunuz varsa, b�ze aşağıdak� e posta adresler�m�zden ulaşab�l�rs�n�z.

Gösterd�ğ�n�z �lg� ve akadem�k b�r çalışmaya yapacağınız katkı �ç�n ş�md�den teşekkür eder�z.

Adalet Duman - adalet.duman@tau.edu.tr

Dr. El�f Posos Devran� - posos@tau.edu.tr
İpek Kes�c� - kes�c�@tau.edu.tr

Öğretmenlere Yönelik Bir Anket Çalışması

Anket�n temel amacı; fiz�ksel sınıf ortamından d�j�tal ortama hızlı b�r geç�ş sürec� yaşayan eğ�t�m 
s�stem�n�n güçlü ve gel�ş�me açık yönler�n� değerlend�reb�lmekt�r. Ankette onl�ne dersle kasted�len 
dersler, eşzamanlı (çevr�m�ç� canlı dersler)/eşzamansız (�çer�k ve kaynakların çevr�m�ç� olarak 
ulaşılab�ld�ğ�, ders anlatımının v�deo vb yollarla onl�ne ortamda ama canlı yayınlanmadan yapıldığı 
ve öğrenc�ler�n onl�ne ortamda ödevler�n� öğretmenlere �lett�ğ�) ya da her �k�s�n�n de kullanıldığı 
derslerd�r.
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  Teknoloj� kullanımında zorluk ya da b�lg� eks�kl�ğ� (B�lg�sayar/laptop kullanımı, 
uygulamalar vb)

 *8. Öğretmenlik mesleğinde kaç yıllık tecrübeniz var?5 yıl veya daha az

 *9. COVID-19 kapsamında online eğitim vermeden önce
 

  H�çb�r konuda zorlanmadım

 *10. Covid-19 sebebiyle geçtiğimiz online eğitim uygulamasında en zorlandığım şeyler...  
(Birden çok seçeneği işaretleyebilirsiniz)Sınıf hakimiyeti

  h�ç onl�ne eğ�t�m vermem�şt�m.   daha önce onl�ne eğ�t�m verm�şt�m.

  Ders �ç�n �çer�k üret�m� (Slayt hazırlama, fiz�ksel sınıfta anlatılan �çer�ğ�n d�j�tale   
geç�r�lmes�, �nternetten �çer�k bulma, ödev materyaller�n� elektron�k ortama geç�rme v

  6-10 yıl  11-15 yıl  16-20 yıl  21 yıl ve üzer�

  Tekn�k donanım ve altyapı eks�kl�kler� (Evdek� b�lg�sayar/laptopun yeterl�l�ğ�, �nternet 
bağlantısı vb)

 *1. COVID-19 tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla

  onl�ne eğ�t�m vermeye başladım. onl�ne eğ�t�m h�ç vermed�m. 

  20-29  30-39  40-49  50-59  60 ve üzer�

  Özel okul.  Devlet okulu.

 *7. Çalıştığınız kurum...

 *3. Cinsiyetiniz

 *2. Yaşınız

 *4. Çalıştığınız şehir neresi?

  Okulönces�  İlkokul  Ortaokul  L�se

  Kadın   Erkek  Bel�rtmek �stem�yorum
 

 *5. Hangi sınıf seviyesinde öğretmenlik yapıyorsunuz?
 

 *6. Hangi alanda öğretmenlik yapıyorsunuz?

Pandem�de D�j�tal Sınıflar48



EK-1 ANKET SORU SETİ

 *12. Online eğitim verirken ihtiyaç duyduğum bilişsel desteği (uygulamaların nasıl 
çalıştığının öğretilmesi, online platformların -varsa taşıdığı risklerin anlatılması, KVKK, 
online ders tasarımının anlatılması vb) (Birden çok seçeneği işaretleyebilirsiniz)

  Meslektaşlarımla b�lg� paylaşımı yaparak karşıladık.

  Kend� �mkanlarım dah�l�nde �ht�yaçlarımı karşıladım.

  D�ğer (lütfen bel�rt�n)

  Çalıştığım kurum karşıladı

  kolaylaştırmadı

*11. Covid-19 sebebiyle geçtiğimiz online eğitim uygulamasının işimi...

  zaman yönet�m�ndek� esnekl�kle kolaylaştırdı
  daha zeng�n b�r çer�k üret�m�n� mümkün kılmasıyla kolaylaştırdı
  mob�l�te sağlamasıyla kolaylaştırdı 
  yukarıdak� maddeler dışında/ maddelere ek olarak şu konularda kolaylaştırdı:

  İnternetten kend� aramalarım sonucunda buldum.

  Çalıştığım kurum tarafından karşılandı

 *13. Online eğitim verirken gereken teknik ve dijital ihtiyaçlarım (internet bağlantı kotası, 
bilgisayar/laptop, yazıcı/tarayıcı, çevrimiçi uygulamalar vb)...

  Devam eder�m.

  Devam ed�p etmeyeceğ�m konusunda kararsızım

 *14. Covid-19 sonrasında, bu süreçte kullanmak zorunda kaldığım bazı online uygulamaları 
kendi isteğimle kullanmaya...

 *15. Eğitim verdiğiniz sınıf seviyesi ve branşı özelinde, online eğitime geçmekte sıkıntı 
çektiğiniz belirli bir husus var mıydı? (Okul öncesi derslerin oyun odaklı oluşu, bazı derslerin 
laboratuvar ya da stüdyo ihtiyacı vb) 

  Devam etmem.

  Hayır, yoktu.
  Evet vardı: 
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EK-2 GÖRSEL ÖZET
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EK-2 GÖRSEL ÖZET
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EK-2 GÖRSEL ÖZET
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Arş. Gör. İpek Kes�c�, Anadolu Ün�vers�tes� İlet�ş�m Tasarımı ve Yönet�m� bölümününden 
mezun olmuştur. Yüksek l�sans eğ�t�m�n� İstanbul B�lg� Ün�vers�tes� Medya ve İlet�ş�m 
S�stemler� bölümde tamamlamıştır. Halen, İstanbul Ün�vers�tes� Gazetec�l�k ana b�l�m 

dalında doktora eğ�t�m�n� sürdürmekted�r. 2017 yılından ber� Türk-Alman Ün�vers�tes� Kültür 
ve Sosyal B�l�mler Fakültes� Kültür ve İlet�ş�m B�l�mler� bölümünde araştırma görevl�s� olarak 
çalışmaktadır. Çalışma faal�yetler�n�, �zley�c� ve fan çalışmaları, yen� medya ve sosyal medya 

çalışmaları alanlarında sürdürmekted�r. 

adalet.duman@tau.edu.tr
Araştırma Görevl�s�

Araştırma Görevl�s�

El�f Posos Devran�
Doktor Öğret�m Üyes�

posos@tau.edu.tr

Dr. El�f Posos Devran� l�sans eğ�t�m�n� Boğaz�ç� Ün�vers�tes� S�yaset B�l�m� ve Uluslararası 
İl�şk�ler Bölümünde tamamladı. Yüksek l�sans ve doktora eğ�t�mler�n� Galatasaray 

Ün�vers�tes�'nde tamamlayan Dr. Posos Devran�, Bremen Ün�vers�tes� Medya ve İlet�ş�m 
Çalışmaları Merkez�'nde m�safir araştırmacı ve öğret�m görevl�s� olarak çalıştığı dönemde 
Prof. Dr. Andreas Hepp �le medyat�kleşme üzer�ne çalışmalar yaptı. DAAD doktora sonrası 

araştırma bursuyla g�tt�ğ� He�delberg Ün�vers�tes�'nde "Göçmenler�n Yen� Medya Kullanımı" 
üzer�ne saha çalışmalarını gerçekleşt�rd�. 2015 yılından ber� Türk-Alman Ün�vers�tes� Kültür 

ve Sosyal B�l�mler Fakültes� Kültür ve İlet�ş�m B�l�mler� bölümünde öğret�m üyes� olarak 
görev alan Dr. Posos Devran�, kültürlerarası �let�ş�m, yen� medya ve d�j�tal �let�ş�m alanlarında 

çalışmalarına devam etmekted�r.

İpek Kes�c�

kes�c�@tau.edu.tr

Adalet Duman

Arş. Gör. Adalet Duman, l�sans eğ�t�m�n� Uludağ Ün�vers�tes� ps�koloj� bölümünde, yüksek 
l�sans eğ�t�m�n� Maltepe Ün�vers�tes� Kl�n�k Ps�koloj� programında tamamlamıştır. Halen 

Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele ana b�l�m dalında doktora 
eğ�t�m�ne devam etmekted�r. 2017 yılından ber� Türk-Alman Ün�vers�tes� Kültür ve Sosyal 

B�l�mler Fakültes� Ps�koloj� bölümünde araştırma görevl�s� olarak çalışmaktadır. Akadem�k 
çalışmalarını alkol ve madde bağımlılığı, davranışsal bağımlılıklar, d�j�tal bağımlılık, çevr�m�ç� 
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