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Özet

Abstract

Aral›k 2019’da Çin’in bildirdi¤i yeni tip Koronavirüs enfeksiyonu (Covid19) birkaç haftada bütün dünyay› etkileyen bir pandemi boyutunu ald›.
Pandemi, ülkelerin baﬂta e¤itim kurumlar› olmak üzere birçok alanda h›zl› karar almalar›n› gerektirdi. Bu kapsamda 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye’de üniversitelerin 2020–2021 bahar dönemini uzaktan e¤itimle sürdürmeleri karar› al›nd›. Bu çal›ﬂmada, Türkiye’deki üniversitelerin Covid-19 sürecindeki uzaktan e¤itim uygulamalar›na iliﬂkin lisans ö¤rencilerinin memnuniyetleri incelendi. Çal›ﬂmayla bu süreçte karﬂ›laﬂ›lan
sorunlar›n saptanmas› ve uzaktan e¤itimin gelece¤ine yönelik fark›ndal›¤›n art›r›lmas› amaçland›. Survey deseninde tasarlanan çal›ﬂma, çevrimiçi
(online) örnekleme yöntemlerinde e-posta listesi örnekleme kullan›larak
163 üniversitede (111 devlet ve 52 vak›f) ö¤renim gören 17.939 ö¤renci
üzerinde yürütüldü. Veriler, çal›ﬂma kapsam›nda geliﬂtirilen 5’li Likert,
22 madde ve (i) Yüksekö¤retim Kurulu Memnuniyeti, (ii) Üniversite ve
Fakülte Yönetimi Memnuniyeti, (iii) Dijital ‹çerik/Ö¤retim Materyali
Memnuniyeti, (iv) Senkron/Canl› Ders/Video Destekli Dersler Memnuniyeti ve (v) Teknik Alt Yap› Memnuniyeti faktörlerinden oluﬂan ‘Uzaktan E¤itim Memnuniyeti Ölçe¤i’ kullan›larak elde edildi. Çal›ﬂma verileri; betimsel testler, t-testi ve ANOVA testleri ile analiz edildi. Çal›ﬂma sonuçlar›na göre ö¤rencilerin memnuniyetlerini ifade eden faktör puanlar›n›n ortalamalar› 3.73 ila 2.63 aras›nda de¤iﬂiklik gösterdi. En yüksek
memnuniyetin yaﬂand›¤› alan ‘Yüksekö¤retim Kurulu Memnuniyeti’; en
düﬂük memnuniyetin yaﬂand›¤› iki alan ise ‘Üniversite ve Fakülte Yönetimi Memnuniyeti’ ve ‘Dijital ‹çerik/Ö¤retim Materyali Memnuniyeti’ olarak saptand›.

The novel Coronavirus infection (Covid-19) reported by China in December
2019 turned into a pandemic in a few weeks, which affects the whole world. All
the countries had to act fast in many areas, education being one of the first and
most important. With a prompt decision, Turkish universities started delivering spring term courses through distance education as of 16 March 2020. This
study examined the satisfaction levels of undergraduate students regarding the
distance education practices during the Covid-19 pandemic. The aim of the
study was to identify the problems encountered during this period and to raise
awareness about the future of distance education. The survey design was
employed in the study, and it was carried out on 17,939 students studying at
163 universities (111 public & 52 foundation) through e-mail sampling. The
data were gathered using the ‘Distance Education Satisfaction Scale’ (DESS),
which was developed specifically for this study. The DESS is a five-point
Likert type scale with 22 items. The DESS has 5 sub-scales: (i) Satisfaction
with the Council of Higher Education, (ii) Satisfaction with the University and
Faculty Management, (iii) Satisfaction with the Digital Content/Instructional
Materials, (iv) Satisfaction with the Synchronous/Live Lessons/Video
Supported Lessons, and (v) Satisfaction with the Technical Infrastructure. The
data gathered in the study was analyzed using descriptive analysis, t-test, and
ANOVA. The results revealed that the mean scores of the factors indicating
student satisfaction ranged from 3.73 to 2.63. The dimension students are
most satisfied with is the ‘Satisfaction with the Higher Education Council’; and
the two dimensions students are the least satisfied with are the ‘Satisfaction
with the University and Faculty Management’ and ‘Satisfaction with the
Digital Content/Instructional Materials’.

Anahtar sözcükler: Covid-19, ö¤renci memnuniyeti, uzaktan e¤itim, yüksekö¤retim.
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olan ciddi bir hastal›kt› (Yuan vd., 2020). Covid-19 ad› verilen
bu hastal›k klinik araﬂt›rmalara göre semptomlar› ateﬂ, öksürük,
nefes darl›¤› ve bazen sulu ishali içeriyordu (Huang vd., 2020).

Aral›k 2019’da Çin, Vuhan’da yeni tip Koronavirüs
enfeksiyonunun yol açt›¤› pnömoni keﬂfini Dünya
Sa¤l›k Örgütü’ne (WHO) bildirildi. Bu, ölüme neden
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Ocak 2020’de Covid-19 enfeksiyonu, birkaç haftada 160’tan fazla ülkeyi etkileyen bir pandemi boyutunu ald›. Bugünlerde
Çin’de, s›n›rlama önlemleri yeni Covid-19 vakalar›n› önemli ölçüde azaltm›ﬂ olmas›na ra¤men, baﬂta Avrupa’da ve ABD’de vaka art›ﬂ› sürmektedir. Covid-19’un Avrupa’da ilk tan›ml› vakalar› 24 Ocak’ta Fransa’da, 27 Ocak’ta Almanya, 29 Ocak’ta Finlandiya’da ve 31 Ocak’ta ‹talya’da bildirildi. O zamandan beri, Avrupa’da tespit edilen vakalar›n say›s›, özellikle ‹spanya, ‹talya,
Fransa, Almanya, ‹ngiltere ve Türkiye’de h›zla artt›.
Dünyada vaka say›s› olarak ilk 10’da yer alan Türkiye’de ilk
Covid-19 vakas› 11 Mart 2020 tarihinde bildirildi ve bu tarihi
izleyen günlerde çeﬂitli kurum ve kuruluﬂlar taraf›ndan bir dizi
önlemler al›nd›. Bu kapsamda solunum yoluyla bulaﬂan Covid19 etkeni yeni tip Koronavirüs dolay›s›yla insanlar›n çok fazla
temas halinde oldu¤u e¤itim-ö¤retim kurumlar›n›n faaliyetlerinin sürdürülüp sürdüremeyece¤i ilk gündem maddesi oldu.
Öncelikle 16 Mart 2020 tarihinden itibaren okulöncesi e¤itim
kurumlar› dâhil olmak üzere bütün temel e¤itim, ortaö¤retim
ve yüksekö¤retim kurumlar›nda üç hafta süreyle e¤itime ara verildi. Ayr›ca Yüksekö¤retim Kurulu (YÖK, 2020e) taraf›ndan
üç haftal›k süreçte ‘örgün e¤itim programlar›na devam eden
tüm ön lisans ve lisans ö¤rencileri gibi sa¤l›k, ö¤retmenlik, fen
ve mühendislik programlar›ndan staj, intörnlük ve uygulamal›
e¤itimleri olan ön lisans ve lisans ö¤rencilerinin de e¤itimlerine ara verilmesine’ karar verilerek örgün programlar için uzaktan e¤itiminin önü kesildi.
Vaka say›s›n›n Türkiye’de h›zl›ca artmas› ve pandeminin
uzun sürece¤inin anlaﬂ›lmas› üzerine YÖK (2020i) 18 Mart
2020 tarihinde ald›¤› kararla örgün önlisans, lisans ve lisansüstü programlar›n›n teorik derslerinin uzaktan e¤itimle yürütülmesinde üniversitelere yetki devri yapt›. Bu yetki devri sonras›nda Türkiye’deki üniversiteler örgün programlardaki teorik
dersleri çeﬂitli uzaktan e¤itim yöntemleriyle yürütmeye baﬂlad›lar. Yine YÖK 26 Mart 2020 tarihinden itibaren bahar dönemi e¤itim-ö¤retim sürecinin sadece uzaktan e¤itim, aç›k ö¤retim ve dijital ö¤retim imkânlar› ile sürdürülmesine karar
verdi (YÖK, 2020a). ‹lk vakan›n görüldü¤ü 11 Mart 2020’den
itibaren YÖK taraf›ndan; (i) Yüksekö¤retim Kurumlar› S›nav›
ertelendi (YÖK, 2020l), (ii) YÖK dersleri platformu devreye
girdi (YÖK, 2020j), (iii) mezuniyet aﬂamas›ndaki ö¤retmen
adaylar›n›n ö¤retmenlik uygulamas› dersleri (YÖK, 2020g),
(iv) uygulamal› e¤itim gören ö¤rencilere stajlar› (YÖK, 2020h),
(v) hemﬂirelik programlar›ndaki son s›n›f ö¤rencilerinin durumlar› (YÖK, 2020c), (vi) diﬂ hekimli¤i ve eczac›l›k programlar›nda mezuniyet aﬂamas›nda bulunan ö¤rencilerin durumlar›
(YÖK, 2020b) (vii) hekim adaylar›n›n mezuniyetleri (YÖK,
2020d) ve (viii) üniversite ö¤rencilerine ücretsiz 6 GB’l›k uzaktan e¤itime destek kotas› (YÖK, 2020f) olmak üzere birçok konuda kararlar ald›.
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Türkiye’de uzaktan e¤itimin yüksekö¤retimde uygulanmas›n›n tarihi çok eskilere dayanmamakla birlikte günümüzde pek
çok üniversitede ço¤unlu¤u lisansüstü düzeyde olan uzaktan
e¤itim programlar› ve dersleri yürütülmekte, ayr›ca yüz yirmi
üniversitenin bünyesinde uzaktan e¤itim araﬂt›rma ve uygulama
merkezi (YÖK, 2020e) bulunmaktad›r. Türkiye’deki üniversitelerde pandemi süresindeki uzaktan e¤itimin de¤erlendirilmesi, ö¤retim elemanlar›n›n teknolojiye entegrasyon düzeyleri ile
ö¤rencilerin beklentileri ve tecrübelerini ﬂekillendirecektir.
Tüm dünyada ortaya ç›kan bu durum e¤itim-ö¤retim süreçlerinde yeni paradigmalar› da beraberinde getirecektir. De¤iﬂen
süreçte uzaktan ve dijital e¤itimde Türkiye’deki üniversitelerin
yeri ve gelece¤i erkenden tespit edilmelidir. Ayr›ca ilk Covid-19
vakas›n›n Türkiye’de di¤er Avrupa ülkelerine göre geç görülmesi pandemiye karﬂ› e¤itim kurumlar›n›n uzaktan e¤itime haz›rl›k yapma ﬂans› ve zaman› yaratt›. Ayr›ca bu haz›rl›¤›n uzun
y›llard›r var olan uygulamalar nedeniyle üniversitelerde zaten
bir kapasite oluﬂturmuﬂ olmas› beklenmekteydi. Bu durumda
beklenen üniversitelerin önceden var olan kapasitelerini devreye sokarak bu krizin yönetilmesidir. Bu anlamda teknolojik alt
yap›s›, uzaktan e¤itimi önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora
düzeyinde kullanan ve bu anlamda personel ve birim kurmuﬂ ve
deneyime sahip üniversitelerle bu teknoloji haz›rl›¤› bulunmayan üniversiteler aras›nda süreci yönetmek aç›s›ndan fark olmas› beklenmektir. Ancak Türkiye’de bu seviyede haz›rl›¤› olmayan üniversitelerin tespiti durumunda, üniversitelerde ciddi bir
öngörüsüzlük, vizyonsuzluk ve yönetilemeyiﬂten bahsedilebilir.
Özellikle ö¤retim elemanlar›n›n haz›rbulunuﬂlu¤u ve üniversite
yönetimlerinin dijital liderlik düzeyleri bu krizle birlikte daha
önemli bir belirleyicili¤e sahip oldu. Bu anlamda pandemi;
Türk yüksekö¤retim sisteminde uzaktan e¤itimin yönetilmesi,
dijital araçlar ve teknik altyap› yeterlili¤i, ö¤retim elaman› yeterlili¤i, ö¤retim materyallerinin kalitesi gibi konularda üniversitelerin yeterli¤ini ilk elden bütün kamuoyunun önüne sunmuﬂ
ve sunmaya da devam etmektedir.
Sonuç olarak; zaten on y›ld›r YÖK çeﬂitli yönetmelik ve yönergelerle örgün programlardaki derslerin ve ders içeriklerinin
%30’una kadar›n›n uzaktan e¤itimle yap›lmas›na izin vermektedir. Hem üniversite deneyimleri ve uzaktan e¤itime izin veren yönetmelikler hem de yüksekö¤retimin gelece¤i konusundaki uluslararas› tart›ﬂma ve uygulamalarda dijitalleﬂme üzerinde durulurken Türkiye’deki üniversitelerin pandeminin zorunlu k›ld›¤› uzaktan e¤itim sistemine haz›rl›ks›z yakaland›klar›n›
söylemek pek mümkün de¤ildir.
Bu çal›ﬂmada, Türkiye’deki üniversitelerin Covid-19 sürecindeki uzaktan e¤itim uygulamalar›na iliﬂkin lisans ö¤rencilerinin memnuniyetleri çok boyutlu olarak incelenmiﬂtir. Çal›ﬂmayla bu süreçte karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›n saptanmas› ve uzaktan e¤itimine gelece¤ine yönelik fark›ndal›¤›n art›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.

Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan E¤itim

TTT Tablo 1. Kat›l›mc›lar›n demografik verileri.
Seçenekler

Cinsiyet

Üniversite türü

S›n›f seviyesi

2
Erkek

3

4

5

6

Toplam

n

8798

9141

17.939

%

49.04

50.96

100

Devlet

Vak›f

n

14.098

3841

%

Alan›

1
K›z

78.58

21.41

Sosyal Bilimler

Mühendislik

17.939
100
Sa¤l›k Bilimleri

Fen Bilimleri

Güzel Sanatlar

n

6664

4123

3614

2167

1371

%

37.15

22.98

20.15

12.08

7.64

1. S›n›f

2. S›n›f

3. S›n›f

4. S›n›f

5. S›n›f

17.939
100
6. S›n›f

n

3234

5017

4493

4658

349

188

17.939

%

18.03

27.97

25.05

25.97

1.95

1.05

100

Yöntem
Survey deseninde tasarlanan çal›ﬂma lisans ö¤rencileri üzerinde gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Çal›ﬂmada çevrimiçi (online) örnekleme yöntemlerinden e-posta listesi örnekleme kullan›lm›ﬂt›r.
Ö¤rencilerin e-posta adresleri Üniversite Araﬂt›rmalar› Laboratuvar›’n›n (ÜniAr) e-posta havuzundan (izinli, 300.000 e-posta)
edilmiﬂtir. ÜniAr’›n teknik alt yap›s› kullan›larak ‘1–4 Nisan
2020’ tarihlerinde her bir lisans ö¤rencisine e-posta gönderilerek onlardan çal›ﬂmada geliﬂtirilen veri toplama arac›n› çevrimiçi ortamda cevaplamalar› istenmiﬂtir. Nihai olarak çal›ﬂma grubu; veri toplama arac›n› cevapland›ran, 163 üniversiteden (111
devlet ve 52 vak›f), çeﬂitli s›n›f düzeylerinde ö¤renim gören
17.939 ö¤renciden oluﬂmuﬂtur (TTT Tablo 1). Güven aral›¤› 0.99,
hata pay› ise 0.01 olarak kabul edildi¤inde 2.348.535 (YÖK,
2020k) birimden oluﬂan örgün lisans ö¤rencisini temsil edecek
olan minimum örneklem say›s› 16.471 ö¤rencidir (Hamburg,
1985). Bu aç›dan de¤erlendirildi¤inde çal›ﬂman›n 17.939 birimlik örnekleminin evren temsiliyetinin yeterli oldu¤u söylenebilir.
Çal›ﬂmada veriler, çal›ﬂma kapsam›nda geliﬂtirilen ‘Uzaktan
E¤itim Memnuniyeti Ölçe¤i’ kullan›larak elde edilmiﬂtir. Ölçek
maddeleri, lisans ö¤rencilerinin ö¤renim gördükleri üniversitelerde Covid-19 sürecinde yürütülen uzaktan e¤itimden memnuniyetlerine belirlemek için araﬂt›rmac›lar taraf›ndan oluﬂturulmuﬂtur. Ölçek 22 madde olarak düzenlenerek 1’den (çok kötü) 5’e (çok iyi) kadar derecelendirilmiﬂ 5’li Likert ﬂeklindedir.
Verilerin KMO=0.94 ve Bartlet (p<.001) test analizleri sonuçlar›yla aç›mlay›c› faktör analizinin yap›labilece¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Daha sonra, çal›ﬂman›n faktör analizinde temel bileﬂenler analizi sonucunda ölçek için varyans›n %77.15’ini aç›klayan özde¤eri 1’den büyük beﬂ (5) faktörlü bir yap› önerildi¤i görülmüﬂtür. Oblimin temel eksen döndürmeyle aç›mlay›c› faktör anali-

zi yap›ld›¤›nda ise, 22 maddenin |.40|’›n üzerinde sadece bir
faktörde yüklendi¤i belirlenmiﬂtir. Ölçek faktörlerindeki özde¤er toplam› 22.34 ve aç›klanan varyans yüzdesi toplam› 77.15 ve
maddelerinin faktör yükleri ise |0.47| ile |0.75| aras›nda de¤iﬂmektedir (TTT Tablo 2). Ölçe¤in güvenirli¤i, iç tutarl›l›k yöntemiyle incelenmiﬂtir. Ölçe¤in Cronbach alfa iç tutarl›l›k katsay›s› 0.89 ila 0.96 aras›nda saptanm›ﬂt›r (TTT Tablo 3). Nihai olarak ölçek (i) Yüksekö¤retim Kurulu Memnuniyeti, (ii) Üniversite ve Fakülte Yönetimi Memnuniyeti, (iii) Dijital ‹çerik/Ö¤retim Materyali Memnuniyeti, (iv) Senkron/Canl› Ders/Video
Destekli Dersler Memnuniyeti ve (v) Teknik Alt Yap› Memnuniyeti faktörlerinden oluﬂmuﬂtur. Ö¤rencilerin memnuniyet
puanlar›n›; (i) cinsiyet, üniversite türü (teknik üniversite ve di¤er üniversite) ve devlet/vak›f üniversitesi de¤iﬂkenlerine göre
karﬂ›laﬂt›rmak için t-testi; (ii) s›n›f seviyelerine ve ö¤rencilerin
alanlar›na göre karﬂ›laﬂt›rmak için ANOVA ve (iii) ANOVA
sonras›nda elde edilen fark›n hangi gruplar aras›nda oldu¤unu
belirlemek için Tukey testi kullan›lm›ﬂt›r.

Bulgular
Ö¤rencilerin Sahip Olduklar› Uzaktan E¤itim Alt
Yap›lar›na ‹liﬂkin Bulgular
Ö¤rencilerin sadece %63’ünün evinde internet ba¤lant›s›,
%66’s›n›n bilgisayar veya tableti bulunmaktad›r. Yine ö¤rencilerin %64’ü uzaktan e¤itimlerini bilgisayar veya tabletlerinden;
%32’si ak›ll› telefonlar›ndan sürdürdüklerini; %23’ü ise uzaktan e¤itimlerini sürdüremediklerini ifade etmiﬂlerdir (TTT ﬁekil
1–3). Bu bulgular de¤erlendirilirken, çal›ﬂman›n verilerinin
çevrimiçi ortamda topland›¤› -çeﬂitli ﬂekilde internete ba¤lanabilenler ve bilgisayar/tablet/ak›ll› telefonlar›n›n oldu¤u- göz
önünde tutulmal›d›r.
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TTT Tablo 2. Aç›mlay›c› faktör analizi sonuçlar›.

Yüksekö¤retim
Kurulu
Memnuniyeti

Üniversite ve
Fakülte
Yönetimi
Memnuniyeti

Dijital
‹çerik/Ö¤retim
Materyali
Memnuniyeti

Senkron/Canl›
Ders/Video
Destekli
Dersler
Memnuniyeti

Teknik
Alt Yap›
Memnuniyeti

Faktör yükü

Faktör yükü

Faktör yükü

Faktör yükü

Faktör yükü

Yüksekö¤retim Kurulunun) ald›¤› kararlardan…

.73

-

-

-

-

Yüksekö¤retim Kurulunun tutum ve yaklaﬂ›m›ndan…

.71

-

-

-

-

Yüksekö¤retim Kurulunun aç›klama ve bilgilendirmelerinden…

Faktörler
Madde

.66

-

-

-

-

Üniversite ve fakülte yöneticilerinin tutum ve yaklaﬂ›mlar›ndan…

-

.71

-

-

-

Üniversite ve fakülte yöneticilerinin uzaktan e¤itim sürecindeki
aç›klama ve bilgilendirmeleri…

-

.65

-

-

-

Üniversite ve fakültenin uzaktan e¤itim haz›rl›¤›ndan…

-

.61

-

-

-

Dijital içerik/ö¤retim materyallerinin tutarl›l›klar›ndan…

-

-

.75

-

-

Dijital içerik/ö¤retim materyallerinin orijinalli¤inden…

-

-

.71

-

-

Dijital içerik/ö¤retim materyallerinin ö¤reticili¤inden…

-

-

.70

-

-

Dijital içerik/ö¤retim materyallerinin dersin amaçlar›yla
örtüﬂmesinden…

-

-

.63

-

-

Dijital içerik/ö¤retim materyallerinin metin, yaz›m ve dilbilgisi
kurallar›na uygunlu¤u…

-

-

.59

-

-

Dijital içerik/ö¤retim materyallerde yer verilen görsellerin
metinlerle uyumu…

-

-

.53

-

-

Ö¤retim elemanlar›n teknoloji kullan›m becerisinden…

-

-

-

.68

-

Ö¤retim elemanlar›n›n ö¤rencilere yönelik tutumlar›ndan…

-

-

-

.66

-

Ö¤retim elemanlar›n›n ö¤retme becerilerinden…

-

-

-

.55

-

Ö¤retim elemanlar›n›n süreçle ilgili bilgilendirmelerinden…

-

-

-

.51

-

Ö¤retim elemanlar›n›n yönlendirme, destek ve yard›mlar›ndan…

-

-

-

.49

-

Ö¤retim elemanlar›n›n ulaﬂ›labilirli¤inden…

-

-

-

.47

-

Uzaktan e¤itim sisteminin ses ve görüntü kalitesinden…

-

-

-

-

.75

Uzaktan e¤itim sisteminin ulaﬂ›labilirli¤inden…

-

-

-

-

.71

Uzaktan e¤itim sisteminin ba¤lant› düzeyinden…

-

-

-

-

.67

Uzaktan e¤itim sisteminin anlaﬂ›labilirli¤inden…

-

-

-

-

.61

Özde¤er

5.74

4.32

4.27

3.96

3.96

Aç›klanan varyans

19.82

14.92

14.75

13.95

13.71

TTT Tablo 3. Memnuniyet puanlar›n›n ortalama ve standart sapma puanlar› ile faktörler aras›ndaki korelasyon ve iç tutarl›l›k katsay›lar›.
Faktörler

9

SS

Alfa

1

2

3

4

5

-

.28*

.21*

.29*

.19*

-

.51*

.48*

.53*

-

.54*

.68*

-

.66*

1. Yüksekö¤retim Kurulu Memnuniyeti

3.73

0.95

0.96

2. Üniversite ve Fakülte Yönetimi Memnuniyeti

2.63

1.55

0.89

3. Dijital ‹çerik/Ö¤retim Materyali Memnuniyeti

2.82

1.21

0.91

4. Senkron/Canl› Ders/Video Destekli Dersler Memnuniyeti

3.03

1.39

0.85

5. Teknik Alt Yap› Memnuniyeti

3.08

1.41

0.91

-

Toplam

3.01

1.23

0.93

-

*p<0.01.
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TTT ﬁekil 1. Ö¤rencilerin internet ba¤lant›lar›.

TTT ﬁekil 2. Ö¤rencilerin bilgisayar/tablet sahipli¤i.

Memnuniyet Puanlar›na ‹liﬂkin Genel Bulgular
Çal›ﬂmaya kat›lan lisans ö¤rencilerinin Covid-19 sürecindeki uzaktan e¤itim memnuniyetlerini ifade eden puanlar›n ortalamalar› 2.63 ila 3.73 aras›nda de¤iﬂmektedir. Ö¤renciler Covid-19 sürecinde Yüksekö¤retim Kurulundan yüksek seviyede
memnun iken, Üniversite/Fakültelerinden ve Dijital ‹çerik/Ö¤retim Materyallerinden memnun de¤illerdir. Ayr›ca faktör puanlar› aras›ndaki korelasyon katsay›lar›na göre Yüksekö¤retim Kurulundan memnuniyet duyan ö¤rencilerin önemli bir
k›sm› üniversitelerindeki uygulamalardan memnuniyetsizlerdir
(TTT Tablo 3).
Üniversiteler ba¤lam›nda de¤erlendirildi¤inde uzaktan
e¤itim sürecinde ö¤rencilerini en yüksek seviyede memnun
eden ilk beﬂ devlet üniversitesi Abdullah Gül Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ‹zmir Yüksek Teknoloji
Üniversitesi, ‹skenderun Teknik Üniversitesi ve Y›ld›z Teknik
Üniversitesi; vak›f üniversitesi ise MEF Üniversitesi, Beykoz
Üniversitesi, Ac›badem Mehmet Ali Ayd›nlar Üniversitesi,
Yaﬂar Üniversitesi ve Özye¤in Üniversitesi’dir. Memnuniyet
seviyeleri yüksek olan ilk on devlet ve vak›f üniversitelerinin

TTT ﬁekil 3. Ö¤rencilerin uzaktan e¤itimleri sürdürme biçimleri.

listesi TTT Tablo 4’te verilmiﬂtir. Çal›ﬂmadaki bulgular ve s›ralamalar›n yorumlanmas›nda sadece uzaktan e¤itimin içeri¤i ve alt
yap› olanaklar› de¤il sürecin yönetiminin de yer ald›¤›n›n dikkate al›nmas› gerekmektedir.
Ö¤rencilerin %63’ü Yüksekö¤retim Kurulunun pandemi
sürecinde ald›¤› kararlardan ‘iyi’ ve ‘çok iyi’ düzeyinde mem-

TTT Tablo 4. Ö¤rencilerin uzaktan e¤itim sürecine memnuniyetine iliﬂkin ilk on üniversite s›ralamas›.
S›ra
1.

Devlet üniversiteleri
Abdullah Gül Üniversitesi

S›ra
1.

Vak›f üniversiteleri
MEF Üniversitesi

2.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2.

Beykoz Üniversitesi

3.

‹zmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi

3.

Ac›badem Mehmet Ali Ayd›nlar Üniversitesi
Yaﬂar Üniversitesi

4.

‹skenderun Teknik Üniversitesi

4.

5.

Y›ld›z Teknik Üniversitesi

5.

Özye¤in Üniversitesi

6.

Orta Do¤u Teknik Üniversitesi

6.

‹hsan Do¤ramac› Bilkent Üniversitesi

7.

Türk-Alman Üniversitesi

7.

Kadir Has Üniversitesi

8.

Ege Üniversitesi

8.

Koç Üniversitesi

9.

Mu¤la S›tk› Koçman Üniversitesi

9.

‹zmir Ekonomi Üniversitesi

10.

Tarsus Üniversitesi

10.

Bahçeﬂehir Üniversitesi
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TTT ﬁekil 4. Yüksekö¤retim Kurulu memnuniyeti.

nun iken, sadece %9’u ‘çok kötü’ düzeyinde memnuniyetsizdir.
Yine ö¤rencilerin %74’ü Yüksekö¤retim Kurulunun aç›klama
ve bilgilendirmelerinden ‘iyi’ ve ‘çok iyi’ düzeyinde memnundur. Her 100 ö¤renciden 60’› Yüksekö¤retim Kurulunun tutum ve yaklaﬂ›m›ndan memnuniyet duyduklar›n› ifade etmiﬂlerdir (TTT ﬁekil 4).
Ö¤rencilerin %53’ü üniversite ve fakültelerinin uzaktan
e¤itim sürecindeki aç›klama ve bilgilendirmelerinden memnuniyetsizdir. Yine ö¤rencilerin %64’ü üniversite ve fakültelerinin

TTT ﬁekil 5. Üniversite ve fakülte yönetimi memnuniyeti.
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uzaktan e¤itim haz›rl›klar›ndan memnun de¤ildir. Her 100 ö¤renciden sadece 35’i üniversite ve fakültelerinin uzaktan e¤itim
sürecindeki tutum ve yaklaﬂ›m›ndan memnuniyet duyduklar›n›
ifade etmiﬂlerdir (TTT ﬁekil 5).
Ö¤rencilerin %49’u uzaktan e¤itimde kullan›lan içerik ve
ö¤retim materyallerinin dersin amac›yla örtüﬂmesinden
memnuniyetsizdir. Yine ö¤rencilerin %53’ü uzaktan e¤itimde kullan›lan içerik ve ö¤retim materyallerinin orijinalli¤inden memnun de¤ildir. Her 100 ö¤renciden sadece 22’si uzak-

Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan E¤itim

TTT ﬁekil 6. Dijital içerik/ö¤retim materyali memnuniyeti.

tan e¤itimde kullan›lan içerik ve ö¤retim materyallerinin ö¤reticilik düzeylerinden memnuniyet duyduklar›n› ifade etmiﬂlerdir (TTT ﬁekil 6).

bilgilendirme düzeylerinden memnun de¤ildir. Her 100 ö¤renciden sadece 40’› ö¤retim elemanlar›n›n ulaﬂ›labilirli¤inden memnuniyet duyduklar›n› ifade etmiﬂlerdir (TTT ﬁekil 7).

Ö¤rencilerin %51’i ö¤retim elemanlar›n›n ö¤retmen becerilerinden ‘kötü’ ve ‘çok kötü’ düzeyde memnuniyetsizdir.
Yine ö¤rencilerin %41’i ö¤retim elemanlar›n›n süreçle ilgili

Ö¤rencilerin %48’i uzaktan e¤itim sisteminin ses ve görüntü kalitesinden ‘kötü’ ve ‘çok kötü’ düzeyde memnuniyetsizdir. Yine ö¤rencilerin %37’si uzaktan e¤itim sisteminin ula-

TTT ﬁekil 7. Senkron/canl› ders/video destekli dersler memnuniyeti.
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TTT ﬁekil 8. Teknik alt yap› memnuniyeti.

ﬂ›labilirli¤inden memnun de¤ildir. Her 100 ö¤renciden sadece
42’si uzaktan e¤itim sisteminin anlaﬂ›labilirli¤inden memnuniyet duyduklar›n› ifade etmiﬂlerdir (TTT ﬁekil 8).

Memnuniyet Puanlar›n›n Cinsiyet De¤iﬂkeni
Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi
Çal›ﬂmaya kat›lan lisans ö¤rencilerinin Covid-19 sürecindeki uzaktan e¤itim memnuniyetlerini ifade eden puanlar›n›n cinsiyetlerine göre anlaml› bir farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini belirlemek amac›yla ba¤›ms›z gruplar t-testi yap›lm›ﬂt›r (TTT Tablo
5). Elde edilen istatistiksel sonuçlara göre bütün faktör ve toplam memnuniyet puanlar›nda cinsiyet de¤iﬂkenine göre anlaml›
bir farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r (p>0.01).

recindeki uzaktan e¤itim memnuniyetlerini ifade eden puanlar›n ö¤rencilerin ö¤renim gördükleri üniversite türlerine göre
anlaml› bir farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini belirlemek amac›yla ba¤›ms›z gruplar t-testi yap›lm›ﬂt›r (TTT Tablo 6). Elde edilen
istatistiksel sonuçlara göre bütün faktör ve toplam memnuniyet
puanlar›nda üniversite türü de¤iﬂkenine göre anlaml› bir farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r (p>0.01).

Memnuniyet Puanlar›n›n Devlet/Vak›f Üniversitesi
De¤iﬂkeni Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi

Çal›ﬂmaya kat›lan lisans ö¤rencilerinin üniversiteleri teknik
üniversite ve di¤erleri olarak iki k›sma ayr›lm›ﬂt›r. Covid-19 sü-

Çal›ﬂmaya kat›lan lisans ö¤rencilerinin üniversiteleri devlet
üniversitesi ve vak›f üniversitesi olarak iki k›sma ayr›lm›ﬂt›r.
Covid-19 sürecindeki uzaktan e¤itim memnuniyetlerini ifade
eden puanlar›n devlet üniversitesi ve vak›f üniversitesine göre
anlaml› bir farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini belirlemek amac›yla ba¤›ms›z gruplar t-testi yap›lm›ﬂt›r (TTT Tablo 7). Elde edilen
istatistiksel sonuçlara göre bütün faktör ve toplam memnuniyet
puanlar›nda devlet üniversitesi ve vak›f üniversitesi de¤iﬂkenine
göre anlaml› bir farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r (p>0.01).

TTT Tablo 5. Memnuniyet puanlar›n›n cinsiyete göre karﬂ›laﬂt›r›lmas›.

TTT Tablo 6. Memnuniyet puanlar›n›n üniversite türüne göre karﬂ›laﬂt›r›lmas›.

Memnuniyet Puanlar›n›n Üniversite Türü De¤iﬂkeni
Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi

Faktörler

t

p

Faktörler

t

p

1. Yüksekö¤retim Kurulu Memnuniyeti

0.47

>0.01

1. Yüksekö¤retim Kurulu Memnuniyeti

0.67

>0.01

2. Üniversite ve Fakülte Yönetimi Memnuniyeti

0.91

>0.01

2. Üniversite ve Fakülte Yönetimi Memnuniyeti

1.05

>0.01

3. Dijital ‹çerik/Ö¤retim Materyali Memnuniyeti

0.15

>0.01

3. Dijital ‹çerik/Ö¤retim Materyali Memnuniyeti

0.21

>0.01

4. Senkron/Canl› Ders/Video Destekli Dersler Memnuniyeti

0.75

>0.01

4. Senkron/Canl› Ders/Video Destekli Dersler Memnuniyeti

0.91

>0.01

5. Teknik Alt Yap› Memnuniyeti

0.21

>0.01

5. Teknik Alt Yap› Memnuniyeti

0.78

>0.01

Toplam

0.61

>0.01

Toplam

0.55

>0.01
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TTT Tablo 7. Memnuniyet puanlar›n›n devlet/vak›f üniversitesine göre karﬂ›-

TTT Tablo 8. Memnuniyet puanlar›n›n üniversitenin uzaktan e¤itim veya

laﬂt›r›lmas›.

aç›kö¤retim fakültesi bulunmas›na göre karﬂ›laﬂt›r›lmas›.

Faktörler

t

p

Faktörler

t

p

1. Yüksekö¤retim Kurulu Memnuniyeti

0.79

>0.01

1. Yüksekö¤retim Kurulu Memnuniyeti

0.21

>0.01

2. Üniversite ve Fakülte Yönetimi Memnuniyeti

1.41

>0.01

2. Üniversite ve Fakülte Yönetimi Memnuniyeti

0.97

>0.01

3. Dijital ‹çerik/Ö¤retim Materyali Memnuniyeti

0.48

>0.01

3. Dijital ‹çerik/Ö¤retim Materyali Memnuniyeti

1.54

>0.01

4. Senkron/Canl› Ders/Video Destekli Dersler Memnuniyeti

1.47

>0.01

4. Senkron/Canl› Ders/Video Destekli Dersler Memnuniyeti

1.21

>0.01

5. Teknik Alt Yap› Memnuniyeti

1.13

>0.01

5. Teknik Alt Yap› Memnuniyeti

3.41

<0.01

Toplam

0.94

>0.01

Toplam

0.99

>0.01

Memnuniyet Puanlar›n›n Üniversitenin
Uzaktan E¤itim veya Aç›kö¤retim
Fakültesi Bulunmas› De¤iﬂkeni Aç›s›ndan
De¤erlendirilmesi
Covid-19 sürecindeki uzaktan e¤itim memnuniyetlerini ifade eden puanlar›n›n çal›ﬂmaya kat›lan lisans ö¤rencilerinin üniversitelerinde uzaktan e¤itim veya aç›kö¤retim fakültesinin bulunup bulunmamas›na göre anlaml› bir farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini belirlemek amac›yla ba¤›ms›z gruplar t-testi yap›lm›ﬂt›r (TTT Tablo 8). Elde edilen istatistiksel sonuçlara göre ‘Teknik
Alt Yap› Memnuniyeti’ faktöründe, bünyesinde uzaktan e¤itim
veya aç›kö¤retim fakültesi bulunan üniversitenin ö¤rencilerinin
memnuniyet ortalamalar›n›n anlaml› olarak daha yüksek oldu¤u
saptanm›ﬂt›r (p<0.01). Di¤er faktörler ve toplam memnuniyet
puanlar›nda ilgili de¤iﬂkene göre anlaml› bir farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r (p>0.01).

Memnuniyet Puanlar›n›n S›n›f Seviyesi De¤iﬂkeni
Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi
Çal›ﬂmaya kat›lan lisans ö¤rencilerinin Covid-19 sürecindeki uzaktan e¤itim memnuniyetlerini ifade eden puanlar›n›n
s›n›f seviyelerine göre anlaml› bir farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini belirlemek amac›yla ANOVA yap›lm›ﬂt›r (TTT Tablo 9).
Elde edilen istatistiksel sonuçlara göre ‘Yüksekö¤retim Kurulu Memnuniyeti’ ve ‘Üniversite ve Fakülte Yönetimi Memnuniyeti’ puanlar›nda s›n›f seviyesi de¤iﬂkenine göre anlaml› bir
farkl›l›k saptanm›ﬂt›r (p<0.01). Buna karﬂ›l›k di¤er faktör ve
toplam memnuniyet puanlar›nda s›n›f seviyesi de¤iﬂkenine
göre anlaml› bir farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r (p>0.01).
ANOVA sonras› belirlenen anlaml› farkl›l›¤›n hangi gruplardan kaynakland›¤›n› belirlemek üzere yap›lan post-hoc
Tukey testi sonucunda hem ‘Yüksekö¤retim Kurulu Memnuniyeti’ hem de ‘Üniversite ve Fakülte Yönetimi Memnuniyeti’ puanlar›nda 4., 5. ve 6. s›n›f ö¤rencilerinin ortalamalar›n›n;
1., 2. ve 3. s›n›f ö¤rencilerinin memnuniyet puanlar›ndan anlaml› olarak daha düﬂük oldu¤u saptanm›ﬂt›r (p<0.01).

Memnuniyet Puanlar›n›n Alan De¤iﬂkeni
Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi
Çal›ﬂmaya kat›lan lisans ö¤rencilerinin Covid-19 sürecindeki uzaktan e¤itim memnuniyetlerini ifade eden puanlar›n›n
alanlar›na (Sosyal Bilimler, Mühendislik, Sa¤l›k Bilimleri,
Fen Bilimleri ve Güzel Sanatlar) göre anlaml› bir farkl›l›k
gösterip göstermedi¤ini belirlemek amac›yla ANOVA yap›lm›ﬂt›r (TTT Tablo 10). Elde edilen istatistiksel sonuçlara göre ‘Yüksekö¤retim Kurulu Memnuniyeti’, ‘Dijital ‹çerik/Ö¤retim Materyali Memnuniyeti’, ‘Senkron/Canl› Ders/Video Destekli Dersler
Memnuniyeti’, ‘Teknik Alt Yap› Memnuniyeti’ faktör puanlar›nda alan de¤iﬂkenine göre anlaml› bir farkl›l›k saptanm›ﬂt›r
(p<0.01). Buna karﬂ›l›k ‘Üniversite ve Fakülte Yönetimi Memnuniyeti’ faktör puan› ile toplam memnuniyet puanlar›nda alan de¤iﬂkenine göre anlaml› bir farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r (p>0.01).
TTT Tablo 9. Memnuniyet puanlar›n›n s›n›f seviyelerine karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
Faktörler

f

p

1. Yüksekö¤retim Kurulu Memnuniyeti

26.21

<0.01

2. Üniversite ve Fakülte Yönetimi Memnuniyeti

21.17

<0.01

3. Dijital ‹çerik/Ö¤retim Materyali Memnuniyeti

0.93

>0.01

4. Senkron/Canl› Ders/Video Destekli Dersler Memnuniyeti

1.21

>0.01

5. Teknik Alt Yap› Memnuniyeti

1.05

>0.01

Toplam

1.98

>0.01

TTT Tablo 10. Memnuniyet puanlar›n›n ö¤rencilerin alanlar›na göre karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
Faktörler

f

p

1. Yüksekö¤retim Kurulu Memnuniyeti

13.42

<0.01

2. Üniversite ve Fakülte Yönetimi Memnuniyeti

1.13

>0.01

3. Dijital ‹çerik/Ö¤retim Materyali Memnuniyeti

11.21

<0.01

4. Senkron/Canl› Ders/Video Destekli Dersler Memnuniyeti

19.34

<0.01

5. Teknik Alt Yap› Memnuniyeti

14.41

<0.01

Toplam

2.03

>0.01
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ANOVA sonras› belirlenen anlaml› farkl›l›¤›n hangi gruplardan kaynakland›¤›n› belirlemek üzere yap›lan post-hoc Tukey testi sonucunda ‘Yüksekö¤retim Kurulu Memnuniyeti’ puanlar›nda sa¤l›k ve mühendislik alan›ndaki ö¤rencilerin ortalamalar›n›n di¤er alanlardaki ö¤rencilerin memnuniyet puanlar›ndan anlaml› olarak daha düﬂük oldu¤u saptanm›ﬂt›r (p<0.01).
‘Yüksekö¤retim Kurulu Memnuniyeti’ puanlar›nda sa¤l›k ve
mühendislik alan›ndaki ö¤rencilerin ortalamalar›n›n di¤er alanlardaki ö¤rencilerin memnuniyet puanlar›ndan anlaml› olarak
daha düﬂük oldu¤u tespit edilmiﬂtir (p<0.01). ‘Dijital ‹çerik/Ö¤retim Materyali Memnuniyeti’ ve ‘Senkron/Canl› Ders/Video
Destekli Dersler Memnuniyeti’ puan›nda sosyal bilimler alan›ndaki ö¤rencilerin ortalamalar›n›n di¤er alanlardaki ö¤rencilerin memnuniyet puanlar›ndan anlaml› olarak daha düﬂük oldu¤u saptanm›ﬂt›r (p<0.01). ‘Teknik Alt Yap› Memnuniyeti’
puan›nda ise mühendislik alan›ndaki ö¤rencilerin ortalamalar›n›n di¤er alanlardaki ö¤rencilerin memnuniyet puanlar›ndan
anlaml› olarak daha düﬂük oldu¤u saptanm›ﬂt›r (p<0.01).

Tart›ﬂma ve Sonuç
Bu çal›ﬂma kapsam›nda, Covid-19 sürecinde Türkiye’deki
üniversitelerin uzaktan e¤itim uygulamalar›na iliﬂkin lisans ö¤rencilerinin memnuniyetleri incelenmiﬂtir. Buna göre lisans ö¤rencilerinin sadece %63’ünün evinde internet ba¤lant›s› bulunmaktad›r. Ayr›ca ö¤rencilerin üçte birinin bilgisayar veya tableti yoktur. Çal›ﬂmaya kat›lan ö¤rencilerin dört biri ise internetlerinin veya bilgisayar/tablet vb. olmamas› nedeniyle e¤itimlerini sürdüremediklerini ifade etmiﬂlerdir. YÖK’ün aç›k bilim
politikas›n›n bir yans›mas› ve ﬂeffafl›k gere¤i K›rﬂehir Ahi Evran
Üniversitesi taraf›ndan, sürdürdükleri uzaktan e¤itimle ilgili bir
rapor yay›mlanm›ﬂt›r (K›rﬂehir Ahi Evran Üniversitesi, 2020).
Raporda üniversitenin 2781 ö¤rencisinden toplanan veriye göre ö¤rencilerin %23’ü çevrimiçi derslere kat›lamad›¤›n›, bu ö¤rencilerin ise %75’i internet ba¤lant›s› nedeniyle kat›lamad›¤›n› belirtmiﬂlerdir. Bu kapsamda hem bu çal›ﬂman›n hem de ilgili üniversitenin raporunda elde edilen bu olumsuzlu¤un buzda¤›n›n görünen k›sm› oldu¤u düﬂünülmektedir. Bu çal›ﬂman›n
verilerinin çevrimiçi ortamda topland›¤› düﬂünüldü¤ünde Türkiye’de internet ba¤lant›s› ve bilgisayar/tablet/ak›ll› telefonu olmayan çok daha yüksek oranda üniversite ö¤rencisi bulunmaktad›r. Bu kapsamda Yüksekö¤retim Kurulunun (YÖK, 2020f)
üniversite ö¤rencilerine ücretsiz 6 GB’l›k uzaktan e¤itime destek kotas› uygulamas› yerindedir. Ancak özellikle pandeminin
olas› ikinci ve üçüncü dalgalar› dikkate al›nd›¤›nda özellikle bilgisayar ve tableti olmayan ö¤renciler için ucuz ve ileri tarihli
ödemeli bilgisayar ve tablet edinmeleri olana¤› sa¤lanmal›d›r.
Uluslararas› yüksekö¤retim tart›ﬂmalar›nda uzaktan e¤itim,
dijitalleﬂme ve aç›k ders materyalleri geniﬂ bir yer tutmaktad›r.
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Gerek Türkiye’de gerekse de dünyadaki pek çok üniversite etkin
bir dijitalleﬂme sa¤lad›klar›n› iddia etmelerine karﬂ›n Covid-19
sürecinin gösterdi¤i gibi bu iddialar›n önemli bir k›sm›n›n reklam oldu¤u görülmüﬂtür. Çal›ﬂmaya kat›lan lisans ö¤rencileri
Covid-19 sürecindeki uzaktan e¤itim sürecinde Yüksekö¤retim
Kurulundan memnuniyet, buna karﬂ›l›k üniversite/fakültelerinin
yönetimlerinden ve özellikle dijital içerik/ö¤retim materyallerinden memnuniyetsizlik duymaktad›rlar. Öyle ki ölçek maddeleri incelendi¤i zaman ö¤rencilerin ço¤u; üniversite ve fakültelerinin uzaktan e¤itim sürecindeki aç›klama ve bilgilendirmelerinin çok kötü oldu¤unu; üniversitelerinin ve fakültelerinin uzaktan e¤itim haz›rl›¤›n›n bulunmad›¤›n›; dijital içerikler/ö¤retim
materyallerinin orijinal olmad›¤›n›; dijital içerikler/ö¤retim materyallerinin ö¤reticilik düzeyinin zay›f oldu¤unu; ö¤retim elemanlar›n›n uzaktan e¤itimde ö¤retme becerilerinden yoksun oldu¤unu; süreçte hocalar›na ulaﬂ›lamad›klar›n›; kulland›klar›
uzaktan e¤itim sisteminin yetersiz oldu¤unu ifade etmiﬂtir. Ayr›ca ‘Dijital ‹çerik/Ö¤retim Materyali Memnuniyeti’ ve ‘Senkron/Canl› Ders/Video Destekli Dersler Memnuniyeti’ puan›nda sosyal bilimler alan›ndaki ö¤rencilerin memnuniyetleri di¤er
alanlara göre oldukça düﬂüktür. Bu sonuçlar birlikte de¤erlendirildi¤inde, baﬂta sosyal bilim alanlar› olmak üzere di¤er alanlardaki ö¤retim elamanlar›n›n önemli bir k›sm›n›n teknoloji kullanma yeterlilikleri bulunmamaktad›r.
Ö¤rencilerin memnuniyet puanlar› cinsiyetleri, üniversitenin teknik üniversite olup olmamas›, devlet veya vak›f üniversitesi olmas›na göre farkl›laﬂmamaktad›r. Bu sonuçlar ö¤rencilerin görüﬂleri aras›ndaki tutarl›l›k olarak de¤erlendirilebilir. Alt
yap› olanaklar› itibariyle teknik a¤›rl›kl› üniversitelerdeki memnuniyetin daha yüksek ç›kaca¤› beklentisine karﬂ›n sonuçlar
farkl›l›k olmad›¤›n› göstermektedir. Alt yap› memnuniyeti sadece bünyesinde uzaktan e¤itim ve aç›kö¤retim fakültesi bulunan üniversitelerin ö¤rencilerinde yüksektir. Bu aç›dan Türkiye’deki üniversitelerin pek ço¤unun uzaktan e¤itime yat›r›m
yapmad›klar› ve uzaktan e¤itimi önemsemedikleri söylenebilir.
Çal›ﬂmada elde edilen önemli farklardan biri ‘Yüksekö¤retim Kurulu Memnuniyeti’ ve ‘Üniversite ve Fakülte Yönetimi
Memnuniyeti’ puanlar›nda s›n›f seviyelerine göre olanlard›r.
Bu farkl›l›k mezun durumunda olan (4., 5. ve 6. s›n›flar) ö¤rencilerin memnuniyetleri ile di¤er s›n›flar aras›ndad›r. Bu farkl›l›¤›n temel nedeni çal›ﬂma verilerinin toplanma tarihidir (1–4
Nisan 2020). Söz konusu tarih itibariyle uygulamal› dersler ve
stajlarla ilgili Yüksekö¤retim Kurulunun ald›¤› bir karar bulunmamakta oldu¤undan, bu belirsizlik mezun durumda olan ö¤rencilerin hem ‘Yüksekö¤retim Kurulu Memnuniyeti’ ve ‘Üniversite ve Fakülte Yönetimi Memnuniyeti’ puanlar›n› düﬂürmüﬂtür. Benzer ﬂekilde ö¤rencilerin alanlar› itibariyle memnuniyetleri incelendi¤inde, uygulamal› bilimler derslerinin yo¤un
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oldu¤u sa¤l›k bilimleri ve mühendislik alanlar›ndaki ö¤rencilerin ‘Yüksekö¤retim Kurulu Memnuniyeti’ di¤er alanlara göre
oldukça düﬂük oldu¤u görülmüﬂtür.
Bu çal›ﬂmada internete eriﬂimi olan ö¤renciler do¤al olarak
daha fazla temsil edilmiﬂtir. Bu süreçte YÖK dersler için bir
ba¤lant› kotas› sa¤lam›ﬂ olsa da Türkiye’de ﬂehir merkezlerinde dahi baz istasyonlar›n›n konumlanmas›ndan ya da yat›r›m
eksikli¤inden dolay› internet ba¤lant›s›na uygun olmayan geniﬂ alanlar mevcuttur. K›rsal bölgelerde ba¤lant› alt yap›s›n›n
zay›fl›¤› f›rsat ve imkân eﬂitli¤i aç›s›ndan bu sürecin ortaya ç›karaca¤› durumlar araﬂt›r›lmal›d›r. YÖK’ün azami süreler d›ﬂ›nda akademik izin karar› yerinde olmakla birlikte yeterli de¤ildir. Akademik izin almak zorunda kalan ö¤rencilerin e¤itim
sürecinden kopmalar› ve derslere devam edebilenlerin elde
edebilecekleri baz› avantajlar dezavantajl› gruplarda telafisi
mümkün olamayabilecek sonuçlar ç›karabilecektir. Üniversiteler internet ba¤lant›s› için servis sa¤lay›c›larla h›zl› bir ﬂekilde anlaﬂamam›ﬂlard›r. Servis sa¤lay›c›lar ise internet paketlerinde yeteri kadar kolayl›k sa¤lamam›ﬂt›r. Özellikle ö¤rencilerin araﬂt›rma yapma, ödev haz›rlama gibi faaliyetlerinde üniversitelerin ve YÖK’ün sa¤lad›¤› kotalar kullan›lamamaktad›r.
Üniversiteler taraf›ndan bu süreçte ö¤rencilerin dijital ortamdaki ö¤renmeleri sadece ba¤lant› olarak alg›lanm›ﬂ olup uzaktan e¤itimde kotalar›n sadece YÖK ve üniversite sitelerini
kapsamas› ö¤rencilere ek külfetler getirmiﬂtir.
Sonuç olarak ö¤rencilerin de¤erlendirmelerine göre uzaktan e¤itim sürecinde Yüksekö¤retim Kurulunun s›n›f› geçti¤i,
üniversitelerin ise s›n›fta kald›¤› aﬂikard›r. Üniversitelerin ve fakültelerin sürece haz›r olmad›¤›, uzun y›llard›r YÖK taraf›ndan
belirlenen kriterleri tamamlamad›klar› anlaﬂ›lmaktad›r. Di¤er
yandan bu pandemi öncesi akademisyenlerin uzaktan e¤itim süreçlerinde teknolojik entegrasyon düzeyleri bir tercih ve akademik özerklik konusu olarak düﬂünülürken, mevcut ﬂartlarda art›k bu bir iﬂ yeterli¤i halini alm›ﬂt›r. YÖK’ün uzun y›llard›r akademik performans ve teﬂvik politikalar›nda ders verme ve yenilikçi ö¤retim yaklaﬂ›mlar›n› ciddiye almamas›n›n da gelinen
noktada pay› büyüktür. Ders vermeyi akademik performans›n
d›ﬂ›na iten öngörüsüzlük s›n›f ortam›ndan çok daha zor olan
uzaktan e¤itimde akademisyenlerin yeterliliklerinin geliﬂimine
engel olmuﬂtur. Ders anlatma kültürünün en ciddi sorunlardan
biri oldu¤u, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araﬂt›rmalar›nda
(Karada¤ ve Yücel, 2017a, 2017b, 2018, 2019) y›llard›r vurgulanan bir durumdur. Yüz yüze s›n›f ortamlar›nda bile ö¤retimi
problemli olan bir akademik dünyadan, sanal ve dijital ortamlarda ö¤retme iﬂini becerebilece¤ini beklemek de pek do¤ru olmayacakt›r. Gelinen noktada; YÖK’ün azami süreler konusunu
kald›rmas› akademik teﬂviklerde yarat›c› ve yenilikçi ö¤retimi
kriterlere eklemesi, kotalardaki s›n›rlay›c›l›¤› kald›r›p tüm inter-

net ba¤lant›s›na izin verecek ﬂekle sokmas› gereklidir. Akademik izin alan ve dersten çekilenlerin durumlar› ayr›nt›l› incelenmeli ve gerekli telafi edici haklar sa¤lanmal›d›r. Akademik izin
ve dersten çekilme durumunda kalanlar›n di¤erlerinden; notlar,
okulu daha erken bitirebilme, stajlar› tamamlayabilme gibi pek
çok dezavantaja mecbur edilmiﬂ olabilecekleri göz önünde bulundurulmal›d›r. Nihai olarak üniversiteler ve ö¤retim elemanlar› taraf›ndan kötü bir ﬂekilde planlanan ve kullan›lan uzaktan
e¤itim, önümüzdeki y›llarda bütün paydaﬂlar›n gözünde ‘yetersiz’, ‘gereksiz’, ‘kullan›lmamal›’ vb. gibi alg›lara neden olabilir.

S›n›rl›l›klar
Çal›ﬂmada verilerin self-report ile toplanmas› öznelli¤e ve
de¤iﬂkenler aras›ndaki iliﬂkilerin gerçe¤i tam olarak yans›tmamas›na neden olmuﬂ olabilir. Bu çal›ﬂman›n metodolojik olarak
en önemli s›n›rl›l›¤› ortak yöntem yanl›l›¤›d›r. Bu s›n›rl›l›¤›n temel nedeni çal›ﬂma verilerinin tek bir kaynaktan (ö¤rencilerden) toplanmas›d›r. Söz konusu s›n›rl›l›k araﬂt›rmalarda tam
olarak ortadan kald›r›lamamas›na karﬂ›l›k, hatalar minimum seviyelere çekilebilmektedir. Bu nedenle de çal›ﬂma kapsam›nda
önerilen uygulamalar ile verilerin toplanma aﬂamas›nda gerekli önlemler al›nm›ﬂt›r. Öncelikle, araﬂt›rman›n veri toplama
aﬂamas›nda kullan›lan ölçe¤in geçerlik ve güvenirlikleri test
edilmiﬂtir. ‹kinci olarak da ilgili kat›l›mc›lara cevaplar›n tamamen gizli tutulaca¤› ve hiçbir ﬂekilde aç›klanmayaca¤› ifade
edilmiﬂtir. Ek olarak kat›l›mc›lara uygulanan anket formu, ba¤›ms›z de¤iﬂkenlerle ilgili olan maddeleri, ba¤›ml› de¤iﬂkenlerle ilgili maddelerden önce gelecek ﬂekilde düzenlenmiﬂ ve ölçek
maddelerinin s›ralamas› her kat›l›mc›da rassal olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. Çal›ﬂman›n yine önemli s›n›rl›klar›ndan biri veri toplanan zaman dilimidir. Çal›ﬂma verileri 1–4 Nisan 2020 aral›¤›nda elde edilmiﬂtir. Üniversitelerin %25’i uzaktan e¤itime 6 Nisan 2020 tarihlerinde baﬂlad›¤›ndan çal›ﬂmada bu üniversiteler
kapsam d›ﬂ› b›rak›lmak zorunda kal›nm›ﬂt›r. Son s›n›rl›l›k ise
çal›ﬂma verilerinin toplanma yöntemine yöneliktir. Çal›ﬂmada
veriler çevrimiçi olarak toplanm›ﬂ, bu durum da internet eriﬂimi olmayan ö¤rencilerin kapsam d›ﬂ› kalmas›na neden olmuﬂtur. Çal›ﬂma bulgular›n›n yorumlanmas›nda bu s›n›rl›l›k göz
önünde bulundurulmuﬂtur.
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