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ÖN SÖZ 

Covid-19 salgının etkisiyle beraber tüm dünyada yeni bir süreç başlamış olup, 
ekonomik ve sosyal alanlar başta olmak üzere pek çok alanda çeşitli değişimler 
yaşanmıştır. Dünyanın pek çok yerinde, kapanma önlemleri kapsamında aksamaya 
uğrayan ya da internet üzerinden devam etmek zorunda kalan eğitim de bu alanlardan 
biridir. Covid-19 salgınının uzun süreli ektisi toplumsal düzeni ve insanların psikolojisini 
derinden etkilemiş, hatta bu etki yaş gruplarına ve kişiliklerin psikolojik 
dayanaklılıklarına göre farklılıklar göstermiştir. Yaşanan bu zorlu süreci ve sürecin 
getirilerini derinden kavrayabilmek adına psikoloji, sosyoloji, eğitim ve benzeri pek çok 
sosyal bilimler alanında çalışmalar yapılması ihtiyacı doğmuştur. Pandemi sürecinin 

soysal bilimlerdeki yansımalarının neler olduğunu bilmenin, süreci kolaylaştırmak adına 
yapılabilecekleri görmeyi sağlayacağı ve bundan sonra yapılabilecek olan bilimsel 
çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. Bu kitap, sosyal bilimlerde Covid-19 salgının 
yansımalarının neler olduğunu inceleyebilmek ve başta alanda çalışan uzmanlar olmak 
üzere, pandemi sürecinin etkilerinin neler olduğunu merak eden tüm okurlara ışık 
tutabilmek amacıyla, dönemler ve değişim dinamikleri ekseninde ele alınarak 
hazırlanmıştır. Kitaba bölüm yazarı olarak destek veren tüm yazarlara, pandemi sürecinin 
sosyal bilimlerdeki yansımalarını titizlikle ortaya koydukları için teşekkürü borç bilirim. 
Bu kitapta editörlük yapma şansını bana veren, kitabın hazırlanmasında ve Covid-19 ile 
ilgili uluslararası kongrelerin yürütülerek hepimizin güncel bilgilere ulaşmasında sürecin 

en başından beri büyük çaba sarf eden, yetenekli arkadaşlarım Baha Ahmet YILMAZ’ a ve 
Tuba FIRAT’a çok teşekkür ederim. Kitabın tüm okuyuculara faydalı olması ve yeni 
çalışmalara ışık tutabilmesi dileğiyle. Sağlıklı günlere… 

 

Öğr. Gör. Özge ERDURAN TEKİN 
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Giriş 

Covid 19 dünya çapında endişe uyandıran bir halk sağlığı sorunu olup, bu gibi belirsiz 
gelişen durumlarda başta sağlık çalışanları, karantina altına alınanlar ve çeşitli kronik 
hastalığı olanlar olmak üzere, tüm insanların kaygı seviyelerinde belirgin artış 
görülmektedir (Chen ve diğerleri, 2020 ; Duan ve Zhu, 2020; Roy ve diğerleri, 2020; Xiang 
ve diğerleri, 2020). Pandemiler genel olarak kişinin fizyolojisini ve psikolojisini 

bozabilecek çok sayıda stres faktörünü beraberinde getirir (Inter-Agency Standing 
Committee,  2020). Covid 19 ile ilgili başlıca stres faktörlerinden biri, kişinin kendisinin 
ya da sevdiklerinin Covid 19’a yakalanmasına dair duyduğu kaygı olabilir (Tham ve 
diğerleri,  2020). Pandeminin yayılmasını yavaşlatmak amacıyla alınan önlemler; sosyal 
izolasyon ve çeşitli kapanma tedbirleri gibi, geleceğe ilişkin belirsizlik ve maddi kayıplar 
da kaygıya neden olan etkenlerin başında gelmektedir (Inter-Agency Standing 
Committee, 2020; Petzold ve diğerleri, 2020). Alınan tedbirler ve belirsizlik hali kişilerin 
uzun süreli tekrarlayan olumsuz düşünme şeklinde tanımlanabilen ruminasyonlarını, 
depresyon düzeylerini ve kaygılarını artırmıştır (Tanhan ve diğerleri, 2020; Watkins ve 
Roberts,  2020 ; Whisman, Du Pont ve Butterworth,  2020; Yıldırım ve Solmaz, 2020;).  

Türkiye’de de Covid 19 pandemisinin kontrol altına alınabilmesi amacıyla çeşitli 
önlemler alınmış (Yıldırım ve Güler, 2020) ve alınan bu önemler dolayısıyla pek çok 
hizmet alanında aksamalar yaşanmıştır. Bu alanlardan biri de eğitimdir. Literatür 
incelendiğinde daha önceki pandemilerde de durumu kontrol altına alabilmek amacıyla 
yapılan ilk müdahalelerden biri okulların kapatılması olmuş ve Covid 19 pandemisinde 
de birçok ülkede okullar kapatılmıştır (Hens ve diğerleri, 2009; Sahu, 2020; Viner ve 
diğerleri, 2020). Türkiye’de de üniversitelerin eğitime online olarak devam etmesi kararı 
alnımıştır. Covid 19 pandemisi öncesinde yapılan çalışmalara bakıldığında da üniversite 
öğrencilerinin genel olarak depresyon ve anksiyete belirtileri açısından yüksek risk 
altında olduğu görülmektedir (American College Health Association, 2018; Saleh ve 
diğerleri, 2017; Zivin ve diğerleri, 2009). Covid 19 ile beraber online eğitime devam etmek 

zorunda kalan üniversite öğrencilerinin online eğitimin getirdiği aksaklıkların yanı sıra; 

                                                           

* 2. Uluslararası Covid-19 Kongresi, Internatıonal Covid-19 and Current Issues Congress içerisinde sözlü 
bildiri olarak sunulmuştur. 

mailto:pskdanozgeerduran@gmail.com
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01168/full#B9
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01168/full#B12
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15325024.2020.1769300?casa_token=FmJNgDR70zMAAAAA%3AVTrnnvOQ2VkgwSSyYkVyEPivEmOh7bmcI3fPJ9EtI3-6hGt1yLfa0ZFEMTGmmylipdQZk-dckzgs8w
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01168/full#B29
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01168/full#B29
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/brb3.1745#brb31745-bib-0014
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/brb3.1745#brb31745-bib-0027
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/brb3.1745#brb31745-bib-0014
https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-020-00429-3#ref-CR40
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/brb3.1745#brb31745-bib-0031
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/brb3.1745#brb31745-bib-0032
https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-020-00429-3#ref-CR49
https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-020-00429-3#ref-CR48
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01168/full#B1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178121001608?casa_token=yC8u6Ca6TSUAAAAA:F3K0l5Bdv4VnuZj6exBrJn4KgpjS1a5Gc0n7ZKozD3oTnmmwK4Kvvwp6NhHwEEoGPb-jLXLKIg#bib0125
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178121001608?casa_token=yC8u6Ca6TSUAAAAA:F3K0l5Bdv4VnuZj6exBrJn4KgpjS1a5Gc0n7ZKozD3oTnmmwK4Kvvwp6NhHwEEoGPb-jLXLKIg#bib0125
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01168/full#B30
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öfke, korku, kaygı, üzüntü, sosyal destek eksikliği ve çeşitli stres bozuklukları başta olmak 
üzere pek çok psikolojik rahatsızlık yaşadığı görülmüştür (AlAzzam ve diğerleri, 2020; 
Brooks ve diğerleri, 2020; Cao ve diğerleri, 2020; Chen ve diğerleri, 2020; Dozois ve Rnic, 
2019; Guessoum ve diğerleri, 2020). Uzaktan eğitim üniversiteler için yeni bir uygulama 
alanı olmasada dünya üzerindeki pekçok öğrencinin aynı zaman dilimlerinde internet 
kullanması, derslerin acilen yeniden planlanmasının gerekmesi, kırsal bölgelerde yaşayan 
öğrencilerin internete erişimde sorun yaşaması gibi faktörler, başta alt yapı koşullarını 
zorlayarak pek çok açıdan uzaktan eğitimde aksaklıklar yaşanmasına ve öğrencilerin 
yoğun kaygı duymasına neden olmuştur (Sahu, 2020; Wang ve diğerleri, 2020). 

Kaygı, potansiyel bir tehlike olasılığını temsil eden vücudun doğal uyarı sistemi ve 

onu ele almak için kullanılan eylem şeklinde tanımlanabilmektedir (Hooley ve 
diğerleri, 2016).  Kaygının etkileri eğitim ortamlarında da gözlenmiştir. Sınav kaygısı, tüm 
eğitim seviyelerindeki öğrenciler için ortak bir sorun (Gibson, 2014) olmakla beraber, 
üniversite öğrencilerinde de en belirgin kaygı kaynaklarından biridir (Furr ve diğerleri, 
2001). Online olarak devam eden eğitim sürecinde sınavların çevrimiçi olarak 
yapılmasının üniversite öğrencilerinin sınav kaygılarını daha da artırdığı görülmüştür 
(Joshi ve diğerleri, 2020). Karantina ve sosyal mesafe tedbirlerinin uygulanması, sürecin 
belirsizliği ve kendini koruma kaygısı öğrencilerin derslerine ve sınavlarına 
odaklanmasını zorlaştırmakta, öğrenciler psikolojik olarak olumsuz etkilenmekte ve 
sınav kayısı yaşamaktadır (Cao ve diğerleri, 2020; Yavaş Çelik, 2020; Zhai ve Du, 2020).  
Literatüre bakıldığında öğrencilerin sınav kaygısının cinsiyet, sınıf düzeyi ve eğitim 

görülen bilim alanına göre farklılaşabildiği görülmektedir (Azad ve diğerleri, 2017; 
Petzold ve diğerleri, 2020; Qiu ve diğerleri,  2020; Zhou ve diğerleri, 2020).  

Tüm bu bilgilere dayanarak bu çalışmada Covid-19 salgının başlamasıyla beraber 
İstanbul ilinin çeşitli ilçelerinde eğitime online olarak devam etmek zorunda kalan 
üniversite öğrencilerinin sınav kaygısının çeşitli değişkenler incelenmesi ve Türkiye’ de 
öğrenim gören üniversite öğrencilerin pandemiyle beraber online eğitime devam ederken 
yaşadıkları sınav kaygısının betimlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışmada 
belirlenen alt amaçlar: 

1. Covid 19 sürecinde online eğitim gören üniversite öğrencilerinin sınav kaygıları 
ne düzeydedir? 

2. Covid 19 sürecinde online eğitim gören üniversite öğrencilerinin sınav kaygıları 
cinsiyet değişkenine göre farklılaşmakta mıdır? 

3. Covid 19 sürecinde online eğitim gören üniversite öğrencilerinin sınav kaygıları 
eğitim gördükleri bilim alanına göre farklılaşmakta mıdır? 

Yöntem 

Araştırmanın amacı Covid 19 salgının başlamasıyla beraber eğitime online olarak 
devam etmek zorunda kalan üniversite öğrencilerinin sınav kaygısının ne düzeyde 
olduğunun, cinsiyet ve okul türü değişkenine göre nasıl farklılaştığının incelenmesidir. 

Nicel model kullanılan araştırmada ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır. Tarama 
deseninde, bir evren içinden seçilen örneklemde yapılan uygulamalar yoluyla evren 
genelinde betimlenmesi sağlanmaktadır (Creswell, 2014).  

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1059840520988548
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01168/full#B9
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178120332212?casa_token=eJdUnNpOeIoAAAAA:v7ooPDVbeyNyz6AvTMqd15eTzDao89kxu78cxzRo-FmstY_245B-rp4fIPYOv-j2T8uENucI0nM7#bib0006
https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-020-00429-3#ref-CR21
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ITSE-08-2020-0158/full/html?casa_token=kP0lLl_fXAkAAAAA:GmOFHjFsDCOyQ_iHgPw1sIETDDFkifVea7bSdxdSBXBmfw7-oLoi6Iv2eV888deIrwyAnU-fFrhkN32VwSE3nBDEPZ5_DilIbrTDfi_cGiFkX4Gkmg#ref026
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ITSE-08-2020-0158/full/html?casa_token=kP0lLl_fXAkAAAAA:GmOFHjFsDCOyQ_iHgPw1sIETDDFkifVea7bSdxdSBXBmfw7-oLoi6Iv2eV888deIrwyAnU-fFrhkN32VwSE3nBDEPZ5_DilIbrTDfi_cGiFkX4Gkmg#ref026
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ITSE-08-2020-0158/full/html?casa_token=kP0lLl_fXAkAAAAA:GmOFHjFsDCOyQ_iHgPw1sIETDDFkifVea7bSdxdSBXBmfw7-oLoi6Iv2eV888deIrwyAnU-fFrhkN32VwSE3nBDEPZ5_DilIbrTDfi_cGiFkX4Gkmg#ref033
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ITSE-08-2020-0158/full/html?casa_token=kP0lLl_fXAkAAAAA:GmOFHjFsDCOyQ_iHgPw1sIETDDFkifVea7bSdxdSBXBmfw7-oLoi6Iv2eV888deIrwyAnU-fFrhkN32VwSE3nBDEPZ5_DilIbrTDfi_cGiFkX4Gkmg#ref033
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ITSE-08-2020-0158/full/html?casa_token=kP0lLl_fXAkAAAAA:GmOFHjFsDCOyQ_iHgPw1sIETDDFkifVea7bSdxdSBXBmfw7-oLoi6Iv2eV888deIrwyAnU-fFrhkN32VwSE3nBDEPZ5_DilIbrTDfi_cGiFkX4Gkmg#ref033
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178121001608?casa_token=yC8u6Ca6TSUAAAAA:F3K0l5Bdv4VnuZj6exBrJn4KgpjS1a5Gc0n7ZKozD3oTnmmwK4Kvvwp6NhHwEEoGPb-jLXLKIg#bib0173
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01168/full#B2
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/brb3.1745#brb31745-bib-0022
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Verilerin Analizi 

Araştırmada öğrencilere ait demografik bilgilere ulaşmak, sınav kaygısı düzeylerini 
belirleyebilmek amacıyla anket yönteminden yararlanılmıştır. Nicel araştırma yöntemi ile 
öğrencilerin sınav kaygısının cinsiyet ve okul türü değişkenine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığının incelenmesi hedeflenmiştir. Veriler üzerinde SPSS 20 paket programı 
ile çeşitli istatistiksel işlemler uygulanarak araştırmanın alt problemlerine cevap 
aranmıştır. Verilerin normalliği incelendiğinde çarpıklık ve basıklık katsayılarının -1 ile 
+1 arasında olduğu ve normal dağılım gösterdiği görülmüştür (Tabachnick ve Fidell, 
2013).   

Örneklem  

Elverişlilik örnekleme yönteminde katılımcılar uygunluk ve katılım isteklerine göre 
seçilir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2017). Bu çalışmada 
nicel verilerin elde edilmesi için İstanbul’daki çeşitli üniversitelerde Sağlık Bilimleri, Fen 
Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanındaki çeşitli fakültelerde örgün eğitim gören ve pandemi 

sürecinde eğitimlerine online olarak devam etmek zorunda kalan üniversite 
öğrencilerden oluşan, kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemi kullanılarak 410 
öğrenci örnekleme dâhil edilmiş olup, öğrencilerin demografik özelliklerine ait olan 
bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler 

Değişken  N  %  
Cinsiyet       
Kız 262 64 
Erkek 108 36 
Okul       
Sağlık bilimleri fakültelerinde okuyanlar 
(hemşirelik+tıp+eczacılık) 

142 35 

Fen bilimleri fakültelerinde okuyanlar 
(Mühendislik) 

139 34 

Sosyal bilimler fakültelerinde okuyanlar 
(Öğretmenlik, sosyoloji, psikoloji) 

129 31 

Toplam 410 100 

Araştırma örneklemi %64’ü (N=262) kız, %36’sı (N=108) erkek olmak üzere toplam 
410 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Öğrencilerin %35’i (N=142) sağlık 
bilimleriyle ilgili fakültelerde, %34’ü (N=139) fen bilimleriyle ilgili fakültelerde, %31’i 
(N=129) sosyal bilimlerle ilgili fakültelerde üniversite öğrenimlerine devam etmektedir. 
Öğrenciler üniversite üç ve dördüncü sınıflarda olup, eğitimlerine online olarak devam 
etmektedir. 
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Verilerin Toplanması  

Çalışma da anketlerin doldurulması pandemi dolayısıyla internet üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri 2020 yılı Mayıs-Ağustos ayında toplanmıştır. 

Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları   

Westside Sınav Kaygısı Ölçeği 

Driscoll (2007) tarafından geliştirilen ölçeğin üniversite öğrencileri için uyarlama 

çalışması Totan ve Yavuz (2009) tarafından yapılmıştır. Tek boyutta on madde olarak 
şekillendirilen ölçek, bir maddenin iki farklı işaret değişken olarak tanımlanmasının 
Türkçe dil bilgisi için daha uygun olacağını düşünerek ölçeği on bir madde olarak 
çevrilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinde ölçeğe ait tek faktörlü yapının doğrulandığı 
görülmüştür (χ2= 155,02, sd= 42, χ2 /sd= 3,69, CFI= .97, RMSEA= .05). Uyarlama 
çalışmasında cronbach alfa katsayısı ise .89 olarak rapor edilen Sınav Kaygısı Ölçeğinden, 
bu çalışma için elde edilen cronbach alfa güvenirlik katsayısı .78 olarak hesaplanmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu   

Araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu yardımıyla öğrencilerin 
cinsiyet ve eğitim gördükleri bilim alanına ilişkin bilgiler toplanmıştır.  

Bulgular 

Araştırmada aritmetik ortalama ve standart sapma gibi betimsel analizlerin yanı sıra 

Anova ve t testi analizleri kullanılmıştır. 

Tablo 2. Öğrencilerin sınav kaygısı puanları ile ilgili ilgili aritmetik ortalama ve 
standart sapma değerleri 

 N Min. 
puan 

Max. 
puan 

�̅� Ss 

Sınav 
Kaygısı 
Toplam 
Puan 

410 15 55 28.22 6.72 

Öğrencilerin sınav kaygısı puanlarına ilişkin bulgular Tablo 2’de görülmektedir. Tablo 
2 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin (N=410) sınav kaygısı puanlarının 
aritmetik ortalaması 28.22 standart sapması ise 6.72’dir. Öğrencilerin ölçekten elde 
ettikleri toplam puanların 15 ile 55 arasında değiştiği görülmektedir. Bu haliyle 
öğrencilerin sınav kaygısı ortalama puanlarının, ölçekten elde edilebilecek ortalamanın 
üzerinde olduğu anlaşılmaktadır.  
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Tablo 3. Sınav kaygısı puanlarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığına ilişkin bağımsız gruplar t-testi sonuçları  

Cinsiyet N 𝒙 Sd df      t P 
Kız 

Erkek 

262 

148 

30.62 

 23.97 

6.73 

4.08 
408 12.428 .000 

p<0.01 

Tablo 3’e göre kız ve erkek üniversite öğrencilerinin sınav kaygısı puan ortalamaları 
incelendiğinde, kız öğrencilerin sınav kaygısı puan ortalamalarının 30.62 olduğu; erkek 
öğrencilerin sınav kaygısı puan ortalamalarının ise 23.97 olduğu görülmüştür. Yapılan 

analiz sonucunda sınav kaygısı puan ortalamalarına göre kız öğrencilerin puan 
ortalamalarının erkek öğrencilerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek 
olduğu saptanmıştır (p<0.01). Bu sonuca kız öğrencilerin Covid 19 sürecinde online 
eğitim sürecine devam ederken yaşadıkları sınav kaygısının erkek öğrencilerin yaşadığı 
sınav kaygısına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Tablo 4. Sınav kaygısı puanlarının öğrencilerin eğitim gördükleri bilim alanına 
göre farklılaşma durumu ile ilgili Anova sonuçları 

  Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ort. 

F p   Tamhane 

Okul 
Türü  

Gruplararası 

Grupiçi 
Toplam 

13011,467 
5464,648 
18476,114 

2 
407 
409 

6505,733 
13,427 

484,539 
 

.000 
 
 

 Sağlık 
bilimlerinde 
okuyanlar-fen 
bilimlerinde 
okuyanlar ve 
sosyal 
bilimlerde 
okuyanlar 
Fen bilimlerinde 
okuyanlar- 
sosyal 
bilimlerde 
okuyanlar 

Tablo 4 incelendiğinde sınav kaygısı puanlarının eğitim gördükleri bilim alanına göre 
(Sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler) değişkenine göre istatistiksel olarak 
anlamlı derecede farklılık gösterdiği görülmüştür [F(2-407) = 484,539, p<0,00]. Varyanslar 
homojen olmadığı için yapılan Tamhane testi sonucunda Sağlık bilimleri 
(hemşirelik+eczacılık+tıp) ile ilgili fakültelerde okuyan öğrencilerin sınav kaygısı (�̅� =
7.678) ile fen bilimleri (mühendislik) ile ilgili fakültelerde okuyan öğrencilerin sınav 
kaygısı ve arasında anlamlı farklılık vardır (p=.000). Sağlık bilimleri ile ilgili fakültelerde 
okuyan öğrencilerin sınav kaygısı fen bilimleri ile ilgili fakültelerde okuyan öğrencilerin 

sınav kaygısına göre daha yüksektir. Sağlık bilimleri ile ilgili fakültelerde okuyan 
öğrencilerin sınav kaygısı (�̅� = 13,815) ile sosyal bilimler (sosyoloji, öğretmenlik, 
psikoloji) ile ilgili fakültelerde okuyan öğrencilerin sınav kaygısı ve arasında anlamlı 
farklılık vardır (p=.000). Sağlık bilimleri ile ilgili fakültelerde okuyan öğrencilerin sınav 
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kaygısı sosyal bilimler ile ilgili fakültelerde okuyan öğrencilerin sınav kaygısına göre daha 
yüksektir. Yine fen bilimleri ile ilgili fakültelerde okuyan öğrencilerin sınav kaygısı (𝑥̅̅̅ =
6,137) ile sosyal bilimler ile ilgili fakültelerde okuyan öğrencilerin sınav kaygısı arasında 
anlamlı farklılık vardır (p=0.00). Fen bilimleri ile ilgili fakültelerde okuyan öğrencilerin 
sınav kaygısı sosyal bilimler ile ilgili fakültelerde okuyan öğrencilerin sınav kaygısına göre 
daha yüksektir. 

Sonuç ve Tartışma 

Tüm dünya için endişe verici sonuçlar doğuran Covid 19 pandemisi, pek çok insanın 

hem fizyolojik hem de psikolojik sağlığını olumsuz olarak etkilemiştir (Duan ve Zhu, 2020; 
World Health Organization, 2020). Bunun yanısıra hayatın akışını pek çok alanda durma 
noktasına getirmiştir. Eğitim de bu alanlardan biridir. Alınan tedbirler doğrultusunda 
Türkiye’ de üniversite öğrencileri de eğitimlerine online olarak devam etmek zorunda 
kalmıştır. Pandemi süreci içerisinde eğitime online olarak devam etmek öğrencilerin 
çeşitli alanlarda kaygı duymasına neden olurken, bu kaygıların başında sınav kaygısı 
gelmiştir. Literatüre bakıldığında öğrencilerin kaygılarının eğitim görülen bilim alanına 
göre ve cinsiyete göre farklılaşabildiği görülmektedir. Türkiye’de öğrenim gören 
üniversite öğrencilerinin klinik ve pratik deneyimlerle gerçekleşmesi gereken eğitime 
online olarak devam etmesinin ve öğrencilerin sınavlara online olarak katılmasının, 
öğrencilerde daha fazla sınav kaygısına neden olup olmadığını ve bu kaygılarının eğitim 

görülen bilim dalı ve cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek bu 
araştırmanın temel amacını oluşturmuştur. 

Araştırma sonucunda öğrencilerin sınav kaygısı ortalama puanlarının, ölçekten elde 
edilebilecek ortalamanın üzerinde olduğu ve öğrencilerin sınav kaygısının yüksek olduğu 
anlaşılmaktadır. Çin’de yapılan benzer bir çalışmada da pandemi döneminde öğrencilerin 
kaygı ve depresyon seviyelerinde önemli bir artış olduğu görülmüştür (Ran ve diğerleri, 
2020). Covid19 salgını sırasında hemşirelik öğrencileri arasında kaygı ve başa çıkmayı 
inceleyen bir çalışma da öğrencilerin bu dönemde kaygılarının yükseldiğini göstermiştir 
(Savitsky ve diğerleri, 2020).  Covid 19 sürecinde uzaktan eğitime devam eden hemşirelik 
öğrencilerinin incelendiği bir çalışmada öğrencilerin çoğu hem teorik hem de uygulamalı 

derslerinin uzaktan eğitim ile yetersiz olduğunu düşündüğünü, okulu dondurmayı 
istediklerini ama bunun da okulun uzamasına neden olduğunu belirtmiştir (Kürtüncü ve 
Kurt, 2021). Yapılan başka bir çalışmada ise üniversiteye giriş sınavına hazırlanan 
gençlerin Covid 19 korkusu yaşamalarının tükenmişlik ve anksiyetelerine etkisini 
incelemek amaçlanmış ve katılımcıların çoğunun Covid 19 pandemisi nedeniyle sınava 
hazırlanma süreçlerinin ve psikolojik durumlarının olumsuz etkilendiği görülmüştür 
(Yavaş Çelik, 2021). Lise öğrencileriyle yapılan bir çalışmada da son sınıfa yaklaştıkça 
öğrencilerin kaygısının arttığı görülmüştür (Zhou ve diğerleri, 2020).  

Çalışmada yapılan analizler sonucunda kız öğrencilerin sınav kaygısı düzeyi erkek 
öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışmaya katılan öğrencilerin daha fazla 

kız öğrencilerden oluşmuş olması göz önüne alındığında bunun, çalışmanın bir sınırlılığı 
olabileceği düşünülmektedir. Suudi lisans öğrencilerinin sınav kaygılarının ve sınav 
kaygılarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşmasının incelendiği bir çalışmada hem kız 
hem de erkek öğrencilerin sınav kaygısının ortalamanın üzerinde olduğu ama kız 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953620304809?casa_token=iqfzE4FB7B8AAAAA:4wsNM5FLsB2SgQkCWnTa1X3JLpaNcixPwt5PDBJHFbQaw4DGDecr6H9qm4BwCk7AwCdFB-FFP_OV#bib3
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öğrencilerin sınav kaygısının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür 
(Alsaady ve diğerleri, 2020). Almanya’da yapılan bir çalışmada elde edilen sonuçlara göre 
de kadınların erkeklerden daha yüksek Covid 19 kaygısı yaşadığı ve gün içerinde Covid 
19’u daha fazla düşünerek, daha depresif semptomlar gösterdiği görülmüştür (Petzold ve 
diğerleri, 2020).  Bu araştırma sonucunda eğitime devam edilen bilim alanına göre sınav 
kaygısının farklılaşmasına bakıldığında ise, sağlık bilimleri ile ilgili fakültelerde okuyan 
öğrencilerin sınav kaygısının fen bilimleri ve sosyal bilimler ile ilgili fakültelerde okuyan 
öğrencilerin sınav kaygısına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Yine çalışma 
sonucunda fen bilimleri ile ilgili fakültelerde okuyan öğrencilerin sınav kaygısının sosyal 
bilimler ile ilgili fakültelerde okuyan öğrencilerin sınav kaygısına göre daha yüksek 

olduğu görülmüştür.  Yapılan başka bir çalışmada sanat ve bilim dallarında okuyan 
öğrencilerin kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmamasına rağmen, öğrencilerin 
sınıf düzeyine göre kaygılarının farklılaştığı görülmüş ve bu durumun öğrencilerin sınıf 
düzeyine göre akademik yüklerinin değişmesine bağlı olabileceği belirtilmiştir (Wang ve 
Zhao, 2020). Yapılan bir çalışmada tıp öğrencilerinin Covid 19 kaygısının, diğer üniversite 
öğrencilerine kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür (Wang ve Zhao, 2020). Covid 19 
pandemi sürecinde liselere giriş ve üniversiteye giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin 

kaygılarını ölçek amacıyla karma metodolojinin kullanılarak yapıldığı bir çalışmada da 
öğrencilerin psikolojik sıkıntılar ve zorlanmalar yaşadığı görülmüştür (Karataş, 2020). 
Öğrencilerin derslerinde pratik ve klinik uygulamalar artıkça ve online eğitimle 
öğrenciler pratik uygulamalardan uzak kaldıkça, sadece teorik eğitimin yapıldığı 

bölümlere göre daha fazla kaygılandıkları söylenebilir. 

Pandemi döneminin getirileri ve değişen eğitim dokusunun öğrencilerde neden 
olduğu kaygı göz önüne alındığında üniversite öğrencilerinin psikolojik hizmetlerden 
yararlanmalarının gerekliliği görülmektedir. Psikolojik hizmetlere, dezavantajlı olan 
grupların erişimde yaşadığı eksiklikler ve çevrimiçi ruh sağlığı hizmetlerini sağlamadaki 
zorluklar olmakla beraber (Yao ve diğerleri, 2020), ruh sağlığını korumaya yönelik bilgi 
paylaşımları ya da online terapötik müdahaleler  öğrencilerin ruh sağlığını korumak adına 
etkin şekilde yapılmaya devam edilmelidir (Holmes ve diğerleri, 2020). Bu bağlamda, ruh 

sağlığı uzmanlarına toplumu ve öğrencileri yaygın olumsuz psikolojik sonuçlar 
konusunda eğitmeleri, onalara psikolojik sağlamlığı artırma yollarını öğretmeleri ve 

sosyal izolasyonu azaltmalarını sağlamak için sanal ağlar gibi alternatif iletişim yollarını 
kullanmaları önerilmektedir (Banerjee, 2020). Bu süreçte geleceğin inşasında öneli rol 
oynayacak olan üniversite öğrencilerinin ruh sağlıklarını korumak adına Türkiye’deki 
online psikolojik danışmanlık hizmetlerinin de yaygınlaştırılması ve ihtiyaç duyan tüm 
öğrencilerin hizmet alabilmesi adına gereken alt yapının sağlanması, üniversite 
öğrencilerinin online eğitimle yaşadıkları zorlukların çeşitli değişkenler açısından 
betimlenerek var olan durumun daha net belirlenebimesi önerilmektedir. 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201820301878?casa_token=8de-0giMwG0AAAAA:V_gixmpu_R6FVcoI2NB4pAS5cQGWxWuvw_txFT1u9r3_3j6DBlCXcEheR3WhvJscpuSvOR1Hww#bib0080
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178121001608?casa_token=yC8u6Ca6TSUAAAAA:F3K0l5Bdv4VnuZj6exBrJn4KgpjS1a5Gc0n7ZKozD3oTnmmwK4Kvvwp6NhHwEEoGPb-jLXLKIg#bib0063
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201820301878?casa_token=8de-0giMwG0AAAAA:V_gixmpu_R6FVcoI2NB4pAS5cQGWxWuvw_txFT1u9r3_3j6DBlCXcEheR3WhvJscpuSvOR1Hww#bib0005
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Giriş 

İnsanlık tarihinden bu yana salgın hastalıklarla tanışıp mücadele etmeye çalışmıştır. 

Günümüzde salgın hastalığın henüz tam olarak aydınlanamayan, her geçen gün farklı 
yüzünü gösterdiği Covid-19 hızla tüm dünyaya yayılmaya ve insanlık için ciddi tehdit 
oluşturmaya devam etmektedir (Görgülü Arı ve Hayır Kanat, 2020).  Menşei olan Çin’de 
2019 yılının aralık ayında adını duyurması ve ardından hız kesmeden küresel bir salgın 
halini almasıyla toplulukların gündelik hayatlarını tehdit etmeye devam etmektedir 
(Bozdağ, 2020). Pandemi süreci bireylerin fizyolojik, ekonomik, psikolojik sistemlerini 
çeşitli tür ve alanlarda yaşamlarında yankı yaratacak şekilde etkilemektedir (Aslan, 
2020). Covid-19 pandemisi, toplumsal, ekonomik, politik ve ruhsal sonuçlarıyla ele 
alınması gereken bir süreçtir (Akat ve Karataş, 2020). Bu süreç, insanların yaşamlarını ve 
varlıklarını tehdit etmekte ve çeşitli travmalara neden olmaktadır. 

Pandemi süreciyle, belirsizliğinin devam etmesi, sona ereceği zamanın 

saptanamayışı, sürecinin dünya çapında kriz olarak ilerleyişini göstermektedir. Süreç, 
ekonomi, sağlık, eğitim sistemi başta olmak üzere pek çok alanda kalıcı tahribat 
oluşturmaya devam etmektedir (Can, 2020). 

Eğitim sektörünü sekteye uğratmamak adına birçok ülke yüz yüze eğitimi erteleyerek 
acil uzaktan eğitim opsiyonunu devreye sokmuştur. (Telli ve Altun, 2020) Bunun üzerine 
Birleşmiş Milletler ‘in yaptığı araştırma neticesinde dünya üzerinde 770 milyondan fazla 
öğrencinin, okul ve üniversitelerin mecburi kapatılmalarından dolayı etkilendiği 
saptanmıştır (Zhong, 2020). Türkiye özelinde bakıldığında ise, 11 Mart 2020 tarihinde 
Covid-19 virüsüne yakalanan ilk hastanın teşhisiyle birlikte rutin yaşantı çeşitli alanlarda 
alınan önlemlerle normalin dışına çıkmıştır. Eğitimde alınan ilk önlemlerden biri de okul 

öncesinden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde ara tatile gidilmesi 
olmuştur. Ardından pandeminin yayılma hızıyla birlikte 23 Mart 2020 tarihinde MEB ve 
YÖK tarafından acil uzaktan eğitime geçme kararı alınmıştır. (Özdoğan ve Berkant, 2020). 
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Acil uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte MEB ile TRT’nin paydaş oldukları EBA TV ve 
farklı eğitim kademeleri için türev kanallarıyla müfredat takip edilmiştir. (MEB, 2020). 

MEB yapmış olduğu açıklamayla sınava girecek olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin 12 
Ekim 2020 tarihinde eğitim yılının başlamasıyla birlikte yüz yüze eğitime geçeceğini 
belirtmiştir. Bunun haricinde kalan ara sınıfların ise uzaktan eğitimle devam edeceğini 
vurgulamıştır. (MEB, 2020) Bu tarih baz alındığında tüm eğitim kademelerindeki 
öğrencilerden daha fazla yüz yüze eğitime devam edebilen öğrenci gruplarından birisi de 
bu dönemde üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri olmuştur. 

Lise son sınıf öğrencilerin ergenlik döneminin getirmiş olduğu, gelişimsel özelliklerin 
yanı sıra, eklenen Covid-19 sürecinin olumsuzluklarıyla birlikte bu yaş grubunda özellikle 

ruhsal, fiziksel alanlarda kaçınılmaz yansımaları olmuştur (Vural, 2020).  Ergenlik dönemi 
doğası itibari ile önemli değişimleri barındıran; bilişsel, fiziksel, duygusal gibi farklı 
gelişim alanlarında değişimlerin yaşandığı yoğun bir gelişim dönemidir. Bu dönemde 
görülen kaygı, anksiyete, depresyon gibi ruhsal sıkıntıların yaygınlığı diğer gelişim 
dönemlere nazaran daha fazla olabilmektedir (Kring, Johnson, Davinson, Neale, 2019). 
Ergenlikte bireyin ailesinden, yaşadığı toplumdan sosyal etkileşiminde etkisiyle 
özerkleşerek sağlıklı kimlik kazanımı süreci geçirmesi beklenmektedir. Ayrıca akranlar 
arası iletişimin ergenler için besleyici, etkili bir unsur olduğu kabul edilmektedir. Gelişim 
özelliklerine bakıldığında ergenlerin geçirilen pandemi sürecinin getirisi olan 
sınırlamalar, sosyal izolasyon gibi gerekliliklerden ruhsal olarak etkilenmeleri kaçınılmaz 

görünmektedir (Yektaş, 2020). Gelişim sürecindeki dalgalanmalar ve fiziki olarak maruz 
kalınan Covid-19 süreci ve buna eklenen bu dönemde hayatlarındaki en önemli sınava 
hazırlanıyor olmaları, ergenlerin mutluluklarını da kaygılarını de etkilemektedir (Vural, 
2020). 

Antik Yunan’dan itibaren filozofların temel merak konusu olan mutluluğun 
günümüzde de geçerli olduğu üzere üzerinde uzlaşı sağlanabilmiş ortak bir tanımı 
yapılamamıştır. Literatürde birçok tanımı olan mutluluk, en öz haliyle “insanların içinde 
bulundukları tatmin durumu” olarak tanımlanmaktadır (Uchida ve Oishi 2016). Mutluluk, 
tatminkâr bir yaşam için vazgeçilmez mihenk taşı olarak kabul edilen faktörlerden biridir. 
Buna dayanarak mutluluk gibi çok yönlü, etki alanı küresel ve öznel eksende olumlu 
sağaltım sağlayacağı düşünülen bir kavramın, ilişkili olduğu etmenleri bilmek, mutluluk 

kavramının yelpazesinin, etki alanının farkındalığını arttıracağı ve bireysel manada 
tatminkâr bir yaşam sağlanması açısından önem arz etmektedir. 

Literatürde mutlulukla ilgili yapılan çalışmalarda, mutluluk iyimserliğin yordayıcısı 
olarak tespit edilmiş (Sapmaz ve Doğan, 2012); mutluluğun öz eleştiri ile negatif yönde 
anlamlı ilişkileri bulunmuştur (Doğan, Sapmaz ve Çötok, 2013). Yapılan birçok araştırma 
neticesinde, mutlulukla yaşam doyumu arasındaki ilişkiler ortaya koyulmuştur (Bal ve 
Gülcan, 2014; Sapmaz ve Doğan, 2012).  Yapılan araştırmalarda bireylerin mutluluk 
düzeylerinin; medeni durum, yaş, eğitim durumu ile pozitif yönde; işsizlik ile negatif 
yönde ilişkisi olduğu tespit edilmiştir (Bülbül ve Giray, 2011). 

Sevinç, sevgi gibi olumlu duygularla eş değer olarak görülen mutluluk kültür, din ve 
sosyolojik olgularında beslemesiyle bireyde mutlu olma korkusunu da beraberinde 
getirebilmektedir (Türk ve ark., 2017). Bireylerin mutlu olduktan sonra olumsuz 
durumların yaşanacağı bu sebeple de mutluluğa karşı temkinli, kaçıngan inançlar 
besleyerek oluşturdukları inanç Joshanloo (2014) tarafından “mutluluk korkusu” olarak 
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kavramsallaştırılmıştır (Baş, Z., Baş, A., Kalafat, Dilmaç, 2020). Özellikle Asya’ya serpilen 
ve yaygın olarak kolektivist anlayışın sarmaladığı toplumlarda görülen bu durum 
mutluluğun, olumsuz sonuçları da beraberinde getireceği, birey için istenmeyecek 
durumların yaşanmasına yol açabileceğinden kaçınılması gereken bir ceza olarak 
nitelendirilmektedir (Türk ve ark., 2017). Türkiye’ de de benzer inanışların atasözlerinde 
dahi vuku bulduğu görülmektedir. “Ağlayanın bir derdi var, gülenin beş”, “kendi kendine 
gülene deli derler”, “çok gülen çok ağlar”, “deli ağlamaz, akıllı gülmez” gibi pek çok örnek 
vermek mümkündür. Bunlar dikkate alındığında kültürel bağlarımızda mutluluk 
korkusundan esintiler görülmektedir (Çevik, 2020). 

Mutluluktan korkan bireyler, mutlu olduktan sonra kötü bir şeyin olacağını yahut 

mutlu olmayı hak etmediklerini, yaşadıkları mutluluğun istenmeyen durumların 
habercisi olabileceğini düşünmektedir (Lambrou, 2014). Yapılan çalışmalarda 
araştırmacılar tarafından mutluluk korkusu incelendiğinde; evde hasta birinin 
olmasından dolayı çocuğun öznel mutluluğundan suçluluk hissetmesinin zorunlu 
olduğuna dair inanç, sağlıksız iletişime sahip aile yapısı, çocuğun iyi, mutlu hissettiği 
zamanlarda karşılaştığı olumsuz uyarıcılarının varlığı, çocuğun daha erken gelişim 
dönemlerinde iken oluşturmaya başladığı olumsuz şemalar gibi kompleks yapıya sahip 
faktörlerin mutluluk korkusunu oluşturduğu açıklanmıştır  (Gilbert ve ark., 2014). 

Tüm bu bulgular neticesinde yapılmış olan araştırmada, içinde bulunduğumuz ve 
çeşitli yönden etkisini hissettiğimiz Covid-19 pandemisinde yüz yüze eğitimlerinin 

aksamadan ilerlediği ve bunun neticesinde de sosyal hayatın varlığıyla bireysel 
mutluluklarından söz edilebileceği düşünülen,  uzaktan eğitime devam ederek diğer yaş 
gruplarından ayrılan lise son sınıf öğrencilerinin mutluluk korkusu yaşayıp 
yaşamadıklarını belirlenerek; Covid-19 sürecinde mutluluk korkularının cinsiyetleri, 
sosyoekonomik, sosyokültürel özellikleri, akademik başarıları ve algılanan ebeveyn 
tutumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı saptanarak literatürde yeterli doygunlukta 
araştırmanın bulunmadığı mutluluk korkusu kavramının özel bir grup olan lise son sınıf 
öğrencileriyle çalışılmasıyla alana önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir (Baş, Z., 
Baş. A, Kalafat, Dilmaç, 2020).  

Materyal ve Metot  

Bu araştırmada nicel araştırma yönteminin tarama modeli kullanılmıştır. Tarama 
modeli, araştırılmak istenen bir grubun belirli özelliklerini tespit etmek için verilerin 
toplanmasını gerektiren bir modeldir (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 
Demirel, 2012). 

Araştırmada basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Basit rastgele 
örnekleme yöntemi, katılımcıların eşit seçilme şansına sahip olduğu ve temsil edici bir 
örneklem oluşturmakta geçerliliği diğer yöntemlere nazaran daha fazla kabul görülen bir 
yöntemdir. (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012) Bu 
çalışmada katılımcıların gönüllülük esasları dikkate alınmakla birlikte 2020-2021 eğitim 

öğretim yılında lise son sınıf öğrencisi olan 314 kadın 172 erkek öğrenciden oluşan 
araştırma grubuyla çalışılmıştır. Veri toplama araçları olarak, araştırmacıların literatür 
taraması sonucunda hazırladığı kişisel bilgi formu ve Joshanloo (2013) tarafından 
geliştirilmiş olup Türkçe ’ye Demirci ve ark. (2015) tarafından uyarlanan Mutluluk 
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Korkusu Ölçeği kullanılmıştır.  Covid-19 sürecinin mecbur kıldığı uzaktan temas 
sebebiyle, veri toplama araçları Google Forms aracılığı ile katılımcılara ulaştırılmış; bu 
kapsamda çevrimiçi araçlarla veri toplanmıştır. 

Araştırmada elde edilen verileri analizinde SPSS 26 istatistik paket programı 
kullanılmıştır. Verilerin normallik dağılım varsayımı test edildikten sonra analizlerde 
parametrik istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Değişken türüne göre ikili gruplarda 
(cinsiyet) bağımsız gruplar t-testi uygulanırken, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi, 
gelir düzeyi, akademik başarı ve algılanan ebeveyn tutumları gibi ikiden fazla 
gruplandırılan değişkenlerde tek yönlü varyans analizi (ANOVA); grup içi farklılaşmayı 
belirlemek için çoklu karşılaştırmada Post-Hoc testlerinden varyansların homojen olma 

durumuna bağlı olarak Tukey HSD testi kullanılmıştır. 

Bulgular 

Araştırmada öncelikle elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediği 

tespit edilmiştir. Bu çerçevede verilerin çarpıklık ve basıklık değerleri ölçüt alınmıştır. 
Çarpıklık değerleri ,091 ile ,111 arasında Basıklık değerleri de-1,211 ile ,221 arasında 
değiştiği hesaplanmıştır. Basıklık ve Çarpıklık değerleri-1.5 ile +1.5 aralığında 
seyrettiğinde verilerin normal dağılım gösterdikleri kabul edilmektedir (Tabachnick and 
Fidell, 2013). 

1.Covid-19 Döneminde Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mutluluk 
Korkularının Cinsiyete Göre Farklılaşma Durumu  

Covid-19 döneminde lise son sınıf öğrencilerinin mutluluk korkularının cinsiyete 
göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için bağımsız örneklem t testi uygulanarak 
elde edilen sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo:1 Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mutluluk Korkularının Cinsiyete Göre 
Bağımsız Örneklemler T Testi Sonuçları 

Cinsiyet                           N  x̄  S  sd  t  p 

Kadın 

Erkek                                              

 314  19,  9,32  484  ,866  ,387 

 172  18,74  9,74               

Tablo 1’de sunulan bağımsız örneklemler t testi sonucuna göre, lise öğrencilerin 
mutluluk korkuları cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
göstermemektedir, t (484) =,866, p<.01. Diğer bir ifade ile kadın öğrencilerin mutluluk 
korkuları(x̄=19,52) erkek öğrencilerin mutluluk korkuları (x̄= 18,74) ortalamaları görece 
daha yüksek olsa da bu değer istatistiksel olarak anlamlı değildir.  

2. Covid-19 Döneminde Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mutluluk 
Korkularının Anne-Baba Eğitim Düzeyine Göre Farklılaşma Durumu 

Lise son sınıf öğrencilerinin mutluluk korkularının sosyokültürel özelliklere göre 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için annelerin ve babaların 
öğrenim düzeylerinin analizi için kullanılan tek yönlü varyans analizi yapılmıştır.  ANOVA 
sonuçlarına göre lise son sınıf öğrencilerinin mutluluk korkuları, anne öğrenim düzeyi ve 
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baba öğrenim düzeyine göre istatistiksel olarak farklılaşmamaktadır [F (5,480) = ,462 
(p>0,05)]; [F (5, 480) = 1,734 (p>0,05)] 

3. Covid-19 Döneminde Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mutluluk 
Korkularının Sosyoekonomik Özelliklere Göre Farklılaşma Durumu 

Lise son sınıf öğrencilerinin mutluluk korkularının sosyoekonomik düzeye göre 
anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığını belirlemek için tek yönlü ANOVA 
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin mutluluk korkuları sosyoekonomik 
düzeye göre istatistiksel olarak farklılaşmamaktadır [F(2, 483)= ,485 (p>0,05)]. 

4. Covid-19 Döneminde Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mutluluk 
Korkularının Algılanan Ebeveyn Tutumlarına Göre Farklılaşma Durumu 

 Lise son sınıf öğrencilerinin mutluluk korkularının öğrencilere göre algılanan 
ebeveyn tutumlarına bağlı olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit için 
yapılan ANOVA sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mutluluk Korkularının Öğrencilerin 
Algılarına Göre Ebeveyn Tutumlarının ANOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ortalaması 

F p 

      
Gruplar arası 48,301                     3                    16,10                       4,58       ,004 
Gruplar içi 1692,67                     482 3,51   
Toplam 1741                      485             

* P<,05 

Tablo 2 incelendiğinde, lise son sınıf öğrencilerinin mutluluk korkularının 
öğrencilerin algıladıkları ebeveyn tutumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit 
edilmiştir, [F (3, 482) = 4,58, p<0,05].  Başka bir deyişle, lise son sınıf öğrencilerinin 
mutluluk korkuları algılanan ebeveyn tutumuna göre değişmektedir. Tespit edilen genel 

farklılaşma durumunun gruplar bandında belirlemek amacıyla Post-Hoc analizi 
uygulanmış, ebeveyn tutumları için grup varyansları homojen olduğundan, Tukey HSD 
testi seçilerek analiz yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo:3 Lise son sınıf öğrencilerinin Mutluluk Korkularının Algılanan Ebeveyn 
Tutumlarına İlişkin Tukey HSD Sonuçları 

 (I) 
Ebeveyn 
Tutumu 

(J)  
Ebeveyn 
Tutumu 

(I-J) 
Ortalamalar 
Farkı 

 
p 

 

      
 
Mutluluk Korkusu 
 
 

  İlgisiz 
 Aşırı 
Koruyucu 

Demokratik 
Demokratik        

1,06 
,59 

,017 
,045 

 

* P<,05 
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Gruplar arası farklılaşmayı belirlemek için kullanılan Post-Hoc testlerinden, 

varyansların homojen dağılımı nedeniyle seçilen Tukey HSD testinin bulgularına 
bakıldığında, ilgisiz tutuma sahip olarak algılanan ebeveynlerin çocuklarının, demokratik 
tutuma sahip olarak algılanan ebeveynlerin çocuklarına göre mutluluk korkusu 
puanlarının daha yüksek olduğu ve gruplar arasında istatiksel bir anlamlılık olduğu 
saptanmıştır [(X=1,05, ss= ,3573)]. Aşırı koruyucu tutuma sahip olarak ebeveynlerini 
algılayan öğrencilerin, demokratik tutuma sahip olarak ebeveynlerini algılayan 
öğrencilere göre mutluluk korkusu puanları daha yüksek olduğu ve gruplar arasında 
istatistiki olarak anlamlı bir farklılaşma olduğu saptanmıştır [(X=,59, ss= ,22)]. 

5. Covid-19 Döneminde Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mutluluk 
Korkularının Akademik Başarıya Göre Farklılaşma Durumu 

Lise son sınıf öğrencilerinin mutluluk korkularının akademik başarılarına göre 
anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek için tek yönlü ANOVA 
uygulanmış, elde edilen verilere göre lise son sınıf öğrencilerinin mutluluk korkuları 
akademik başarılarına göre istatistiksel olarak farklılaşmamaktadır [F (4,481= 1,76. 
p>0,05)].  Başka bir ifadeyle lise son sınıf öğrencilerinin mutluluk korkuları akademik 
başarılarına göre değişmemektedir. 

Tartışma 

Bu araştırmanın amacı, Covid-19 döneminde lise son sınıf öğrencilerinin mutluluk 
korkularının farklı değişkenlere göre incelenmesidir. Covid-19 döneminde lise son sınıf 
öğrencilerinin mutluluk korkularının cinsiyete, sosyoekonomik ve sosyokültürel 
özelliklere, algılanan ebeveyn tutumlarına göre anlamlı düzeyde farklılaşıp 
farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Bu bölümde araştırmanın amacı ekseninde çalışmanın 
bulgularının literatür ışığında açıklanıp tartışılmasına yer verilmiştir. 

Bu araştırmada lise son sınıf öğrencilerinin cinsiyetleri temelinde mutluluk korkuları 
incelendiğinde, kadın ve erkek öğrenciler arasında istatistiki olarak anlamlı bir 
farklılaşma durumu saptanmamıştır. Bu çerçevede literatür incelendiğinde yapılan 
çalışmalarda, benzer olarak mutluluk korkusunun cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği saptanmıştır (Muhtar, 2016; Togo ve Caz, 2019; Tekke ve Özer, 2019).  

Alan yazın tarandığında mutluluk korkusu kavramıyla literatürde tatmin edici 
düzeyde araştırmaya ulaşılamamıştır. Yapılan araştırmaların neticesinde mutluluk 
korkusuyla “yaşam doyumu, öznel ve psikolojik iyi oluş, öz duyarlılık ve mutluluk” 
kavramlarının ilişkili olduğu tespit edilmiştir (Gilbert ve diğerleri, 2011; Gilbert ve 
diğerleri, 2012; Gilbert ve diğerleri, 2014; Longe ve diğerleri, 2010; Reiss 1991; Sarı & 
Çakır 2016; Ekşi ve diğ, 2020) bu sebeple mutluluk korkusunun ilişkili olduğu 
kavramlarla yapılan çalışmalarca saptanan sonuçlara bakılarak araştırmanın bulguları 
tartışılmıştır.  

Mutlulukla ilgili yapılan araştırmalarda, cinsiyetin içerisinde bulunduğu 

sosyodemografik etkenlerin öznel iyi oluş üzerinde etkisinin zayıf olduğu saptanmıştır 
(Diener, Suh, Lucas ve Smith, 1999; Csikszentmihalyi ve Hunter, 2003; Çankaya ve 
Meydan, 2018). Farklı çalışmalarda ise, erkek ergenlerin yaşam doyumlarının kız 
ergenlere göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. (Goldbeck, Schmitz, Besier, 



Covid-19 Döneminde Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mutluluk Korkularının İncelenmesi 

23 

Herschbach ve Henrich, 2007; Moksnes, Løhre ve Espnes, 2012; Moksnes ve Espnes, 
2013). Araştırmanın diğer bir bulgusu ise, lise son sınıf öğrencilerinin mutluluk 
korkularının sosyoekonomik özelliklerine göre istatistiksel olarak farklılaşmadığıdır. 
Literatür incelendiğinde yapılan benzer çalışmalarda, öğrencilerin mutluluklarının 
sosyoekonomik düzeylerine göre istatistiksel olarak farklılaştığı saptanmıştır (Çalışkan, 
Yasul ve Ulaş, 2017; Demir, 2020). Öte yandan, öğrencilerin mutluluk düzeylerinin 
sosyoekonomik düzeylerine göre farklılaşmadığını tespit eden çalışmalara da 
rastlanmıştır (Akyüz, Yaşartürk, Aydın, Zorba ve Türkmen, 2017; Beyaz ve Kaldık, 2018) 
Bu doğrultuda tespit edilen sonucun, çalışmalarla paralellik gösterdiği söylenebilir. 

Genel bir bakışla; ergenlerin ve çocukların örneklem olarak alındığı benzer 

çalışmalarda, cinsiyet başta olmak üzere yaş, sosyoekonomik durum gibi değişkenlerin 
araştırılan konu üzerinde aynı sonuçların belirlenip istikrar sağlanmadığı görülmüştür. 
(Chui ve Wong, 2016). Yapılan bu çalışmanın sonucunda da ergenlerin mutluluklarında 
dolaylı bağlantıyla da mutluluk korkularının, cinsiyet ve sosyoekonomik düzey gibi 
değişkenlere göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir. Bu çalışma grubu 
çerçevesinde öğrencilerin mutluluk korkuları kadın veya erkek olma durumlarından 
etkilenmemektedir.  Aynı zamanda öğrencilerin mutluluk korkuları özellikle bu salgın 
döneminde, sosyoekonomik durumlarına göre değişmemektedir. Diğer bir bulgu ise 
öğrencilerin mutluluk korkularının anne-baba eğitim düzeyine göre farklılaşmadığıdır. 
Aydın ve Konyalıoğlu (2011) mutluluk korkusundan farklı olarak, mutluluk kavramının 
ebeveyn öğrenim düzeyine göre anlamlı olarak değişmediğini saptamışlardır. 

Literatürdeki diğer çalışmalar incelendiğinde, mutluluğun, ebeveyn öğrenim düzeyine 
göre anlamlı olarak değişmediği doğrulanmıştır (Kuru, 2017; Çankaya ve Meydan, 2018). 
Öte yandan yapılan başka araştırmalarda, anne, baba öğrenim düzeyinin öğrencilerin 
yaşam doyumlarının anlamlı bir düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Öğrenim düzeyi 
yüksek anne- babaların, çocuklarıyla daha verimli vakit geçirdikleri; öğrenim düzeyi 
düşük ebeveynlerin kültüre yerleşen temelsiz inançlara sadık olmalarının çocuklarına 
sirayet etmesi, çocukların anne babalarını rol model alması varsayımlarından 
farklılaşabileceği olarak değerlendirebilir (Özen, 2019). 

Araştırmada tespit edilen önemli bir bulgu ise, lise son sınıf öğrencilerinin mutluluk 
korkusu ölçeği toplam puan ortalamalarının algılanan ebeveyn tutumuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucudur. Algılanan ebeveyn tutumuna 
göre aşırı koruyucu ve ilgisiz olarak ebeveynlerini algılayan öğrencilerin mutluluk 
korkularının, demokratik tutuma sahip olarak ebeveynlerini algılayan öğrencilere göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmanın olduğu saptanmıştır. Araştırmalarda, 
demokratik ebeveyn tutumuna sahip ebeveynlerin yaşam doyumu üzerinde olumlu bir 
etkisi olduğu; otoriter ve aşırı koruyucu tutuma sahip ebeveynlerin ise yaşam doyumunu 
olumsuz manada etkilediği saptanmıştır. (Çiftçi- Arıdağ ve Ünsal Seydoğulları, 2018) 
Yapılan bir diğer çalışmada ise, demokratik tutuma sahip ebeveynlerin yetiştirdiği 
çocukların öz-şefkat düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir (Yılmaz, 2009). Canbay 
(2010) tarafından yürütülen araştırmanın sonucunda da ilgisiz ebeveyn tutumunun öznel 

iyi oluşu negatif yönde etkilediği saptanmıştır. Yapılan araştırmalara bakıldığında elde 
edilen bulguların bu çalışma sonucu ile paralellik gösterdiği görülmektedir. Çocuklarını 
aşırı koruyan ebeveynlerin, sürekli kontrolü ellerinde tutarak çocukların öznel yaşantılar 
sonucunda öğrenmelerini engelledikleri bunun neticesinde de kendilerini her anlamda 
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bağımlı, kendi düşünceleri olmayan bireylerin yetişmesine sebebiyet verdiği söylenebilir 
(Dökmen, 1996).  

Çalışmanın sonucunda, lise son sınıf öğrencilerinin mutluluk korkularının akademik 
başarılarına göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı saptanmıştır. Alan 
yazın incelendiğinde, mutluluk korkusundan farklı olarak, ergenlerin mutluluğunda 
akademik başarının yüksek olmasının olumlu etkiye sahip olduğu bulunmuştur (Chow, 
2005; Dost, 2007; Aslanargun ve diğ, 2016). Öte yandan Başusta (2019) tarafından 
yapılan araştırmada, ergenlerin mutluluk ve öznel iyi oluşlarında akademik başarıya göre 
anlamlı bir farklılaşma olmadığı saptanmıştır. Bu sonucun yapılan araştırmanın 
sonucuyla paralellik gösterdiği görülmektedir.  

Sonuç  

Yapılan araştırma sonucunda, Covid-19 döneminde lise son sınıf öğrencilerinin 

mutluluk korkularının cinsiyet, sosyoekonomik, sosyokültürel düzey ve akademik 
başarıya göre anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı; öte yandan ise öğrencilerin mutluluk 
korkularının algılanan ebeveyn tutumlarından ilgisiz ve aşırı koruyucu tutuma sahip 
olarak algılanan ebeveynlerin çocuklarının demokratik tutuma sahip olarak algılanan 
ebeveynlerin çocuklarına göre anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. Bu araştırma 
sonucunda, öğrenciler tarafından algılanan ebeveyn tutumlarının öznel mutluluk 

durumundan kaçınmalarını, mutluluk korkusu yaşamalarına sebebiyet verdiği bu sebeple 
salgın sürecinde öznel iyi oluş durumlarının dikkate alınması gereken bir faktör olarak 
görülmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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Dünya tarih boyunca çok fazla salgın hastalık ile burun buruna gelmiştir. Dünya 

tarihte yaşanan salgınlar sonucunda milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. 

İnsanoğlunun mücadele etmek zorunda olduğu son salgın ise Covid-19 (Coronavirüs 
Disease-2019) olmuştur (Arpacıoğlu, Baltacı ve Ünübol, 2020). Dünya Sağlık Örgütü Çin 
Ülke Ofisi 2019’un aralık ayında sebebi o an için belli olamayan zatürre vakaları 
bildirmeye başlamıştır. Ocak ayında ise, insanlarda önceki zamanlarda görülmemiş bir 

coronavirüs tanımlanmış ve Çin’de ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra tüm dünyaya 
yayılmıştır. 12 Mart 2020 tarihinde ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan 
edilmiştir (Budak ve Korkmaz, 2020). Hızla yayılan virüsün Türkiye’de ilk görüldüğü tarih 
ise 11 Mart 2020’dir.  Pandeminin ilan edilişinin ardından yaşamda alınan tedbirler 
boyutunda rutin hayattaki süreğenliğin büyük oranda değişmesi, ne olacağını bilememe 
düşüncesi, hastalığa yakalanma korkusu, yaşam alanının güvensiz olduğu düşüncesi gibi 
değerlendirmeler pandeminin psikolojik etkisinin de fazla olduğunu göstermektedir 
(Kaya,2020).  Pandemi sürecinde pek çok alan olumsuz etkilenmiştir. Bunların başında 
eğitim alanı yer almaktadır. Normal sosyal hayatta okulda ve yüz yüze ortamda 
sürdürülen eğitim öğretim sürecinin pandemi döneminde nasıl sürdürüleceği ülkelerin 

yanıtlandırması gereken bir problem haline gelmiştir (Özer ve Suna, 2020). Covid-19, 
genç nüfus ve özellikle de üniversite eğitimi gören öğrenciler meslek sahibi olacakları 
süreçte korku ve kaygıya yol açan bir gelişme olmuştur. Gündelik yaşantının durma 
noktasına geldiği karantina süreçleri sosyal ve ekonomik hayattı etkilediği gibi eğitimi de 
olumsuz yönde etkilemiştir (Öz Ceviz, N. Tektaş, Basmacı ve M. Tektaş, 2020). Bunun 
sonucunda yüz yüze eğitim yerini acil uzaktan eğitim olarak adlandırılan çevrimiçi 
ortamda eğitim modeline bırakmıştır (Öz Ceviz vd., 2020). 23 Mart 2020 tarihi itibariye 
geçilen acil uzaktan eğitim sürecinde salgın döneminde sosyal mesafenin yaratılması ve 
özellikle genç nüfusun evde kalması ile salgının bulaşıcılığının azaltılması hedeflenmiştir 
(Buluk ve Eşitti, 2020).  Yükseköğretim öğrencilerinin büyük çoğunluk için yeni bir 
uygulama olan acil uzaktan eğitim modeli öğrenciler tarafından uyum sağlanması zor bir 

süreç olmuştur (Erhan ve Gümüş, 2020). 

Tükenmişlik kavramı 1970’lerden bu yana araştırmacıların dikkatini çeken bir 
kavram olmuştur (Tansel, 2015). Bu yıllarda yapılan ilk çalışmalar tükenmişlik kavramını 
keşif amaçlı olmuştur. Çalışmalar, keşfedilen olguyu tanımlamak ve isim bulmaya dönük 
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betimsel, gözleme dayalı ya da vaka araştırması niteliğinde olmuştur (Maclach, Schaufeli 
ve Leiter, 2001). Freudenberger (1974) tükenmişliği ilk kez başarısızlık, yıpranma ve içsel 
kaynaklardaki karşılanmayan isteklere karşı aşırı bir tükenme durumu olarak 
tanımlamıştır (Özgen, 2016). Maslach ve Jacson (1881) tükenmişliğin duygusal tükenme, 
bireysel başarıda düşme ve duyarsızlaşma olmak üzere üç alt boyutu olduğunu öne 
sürmüşlerdir (Aktaran: Tansel, 2015). Freudenberger’in tanımı ise tükenmişliğin sadece 
duygusal boyutunu içermektedir (Özgen, 2016). Duygusal tükenme, tükenmişliğin stres 
düzeyini anlatsa da enerjinin tükenmesi ve yorgunluk olarak da tanımlanmıştır. 
Duyarsızlaşma ise, bir girişimdir. Aktif olarak görmezden gelme, bireyin kendisi ve hizmet 
verdikleri ile arasına mesafe koyması durumudur. Bir başka deyişle insanların 

kendilerine ve hizmet alanlarına karşı kayıtsızlık geliştirmesidir. Bireysel başarıda düşme 
alt boyutu ise en öz hali ile verimsizlik anlamına gelmektedir. Diğer alt boyutlar ile ilişkili 
olup bireylerin duygusal olarak tükenmesi ve duyarsızlaşması sonucunda kendini 
faydasız hissetmesidir. Bununla beraber bireylerin toplum içindeki kişi, örgüt ve 
kurumlara yönelik şüphecilik, güven duymama durumudur (Maslach, Schaufeli ve Leiter, 
2001). 

Gençlik döneminden yetişkinliğe geçiş yılını kapsayan üniversite süreci, öğrenciler 
adına birçok sorunu barındırmaktadır. Bu dönemde öğrenciler çeşitli sorumluluklarla baş 
başa kalmaktadır (Özgen, 2016). Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca 
karşılaşmaları muhtemel problemler çok fazla olmakla beraber son yıllarda; akademik 
beklentiler, verilen görev ve sorumluluklara göre değişim gösteren ve öğrencilerin gerek 

kişisel uyumlarını gerekse akademik yeterliliklerini büyük oranda zorlayan bir problem 
olan okul tükenmişliği diğer bir deyişle akademik tükenmişlik kavramını ortaya 
çıkarmıştır (Okkasov, 2018). Tükenmişlik kavramı önceki yıllarda yalnızca iş ve meslek 
elemanları ile ilgili olarak düşünülmüş ve ‘‘mesleki tükenmişlik’’ olarak tanımlanmıştır. 
Tükenmişlik olgusu Maslach ve Jackson (1981) tarafından şöyle tanımlanmıştır: 
Yoğunlukla çalışan bireylerde görülen, temelinde yoğun duygusal tükenme hissi 
barındıran, mutsuzluk ve çaresizlik hisleri ile bireylerin yaptıkları işler ve etrafındaki 
insanların beklentilerine karşı umursamaz tavırlarını kapsayan bilişsel ve fiziksel 

belirtilerdir (Özgen, 2016). Buna karşın bir çalışan ya da iş sahibi olmamalarına rağmen, 
akademik anlamdaki görev ve sorumluluklarının devamlı olması dolayısıyla öğrencilerin 

de birer meslek mensubu olduğu, öğrenciliğin bir iş olarak değerlendirildiği ve 
tükenmişlik boyutunun ele alındığı görülmektedir. Öğrencilerin okula ve okulla ilgili 
aktivitelere karşı negatif ve ilgisiz tavır takınması, okul ödevlerine karşı umursamaz 
tutum sergilemesi, yetersizlik düşüncesi, yeteneğinden şüphe duyması ve bunun 
nihayetinde akademik başarının düşmesi akademik tükenmişliğin en önemli belirtisidir 
(Seçer, 2015). Upadyaya’ a (2014) göre okul tükenmişliği, öğrencilerin okul yaşamından 
ve ağır akademik beklentilerden dolayı bitkinlik yaşamalarını, yetersizlik hissetmesini 
içine almaktadır. 

İnsanların hayatlarının önemli bir kısmını eğitim öğretim süreci ile geçirmesi ve 
dolayısıyla tükenmişlik yaşayabilecekleri düşüncesi akademik tükenmişliği araştırmayı 

kaçınılmaz kılmıştır (Kaşıkara, 2019).  

Covid-19 sürecinde eğitim öğretimin acil uzaktan eğitim modeli ile sürdürülmesinin 
öğrencilere pek çok etkisi olmuştur. Chang ve Chau (2016)’nun yaptığı araştırmada 
uzaktan eğitimde öğrenciler arası sosyal ilişkinin ve dayanışmanın düşük olabileceği ve 
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dolayısıyla öğrencilerde düşük başarı ve yüksek yıpranma oranına yol açabileceğini 
belirtmiştir (Aktaran; Keskin ve Özer Kaya, 2020). Öz Ceviz, Tektaş N., Basmacı ve Tektaş 
M. (2020) ‘nin yaptığı çalışmada katılımcıların Covid-19 salgın sürecinde kaygılarını 
artıran faktörlerin %50’den fazlasının akademik ve okul yaşamına dair kaygılar olduğu 
görülmüştür. Eğitimle ilgili belirsizlik, gelecek planların değişmesi, iş/gelecek kaygısı ve 
önünü görememe durumu bu kaygılardan bazılarıdır. Kaygı ve tükenmişlik arasındaki 
ilişkiyle alakalı yapılan çalışmalarda ise bu değişkenler arasında anlamlı bir fark 
bulunduğu ve kaygının tükenmişliğin bir yordayıcısı olduğu sonucuna varılmıştır 
(Çapulcuoğlu ve Gündüz, 2013).  

Öz Ceviz ve diğerlerinin (2020) yaptığı araştırmada; araştırmadaki bahsi geçen 

kaygıların tükenmişlik duygusuna yol açabileceği düşünülmüş ve üniversite 
öğrencilerinin Covid- 19 Pandemi dönemindeki akademik tükenmişlik düzeylerinin 
merak edilmesine yol açmıştır. Aypay ve Eryılmaz (2011)’ a göre okulun öğrencilere 
yüklediği aşırı iş yükü ve beklentilerin öğrenciyi yıpratması ve yorgun bir hale getirmesi 
akademik tükenmişlik olarak tanımlanmaktadır. Okul tükenmişliği bir diğer deyişle 
akademik tükenmişlik öğrencilerin okuldaki çalışmaları ile alakalı kendi kaynaklarının 
eksik oluşu ve öğrencinin kendinden beklentisi ile ailesi ve çevresinin ondan beklentisinin 
uyuşmamasından kaynaklanmaktadır (Kutsal ve Bilge, 2012). Üniversite öğrencilerinin 
akademik tükenmişlik belirtileri okul ödevlerine karşı alaycı tavır alma, öğrencilerin 
kendini yetersiz hissetmesi, duyarsızlaşma şeklinde kendini göstermektedir (Zhang, Gan 
ve Cham, 2007).  

Bu çalışma üniversite öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Okul tükenmişliğinin; 
okulun ve eğitim hayatının aşırı isteklerinin yarattığı gerilimin öğrencilerde duygusal, 
bilişsel ve bedensel olarak yıpranmaya neden olduğu bilinmektedir (Şener, 2018). 
Tükenmişliğe yol açan birçok sosyal ve bireysel faktör olduğu literatürde görülmektedir. 
Bireysel nedenler yaş, cinsiyet, çocuk sayısı, mesleğe karşı tutum, kişisel yaşamdaki stres 
bunlardan bazılarıdır (Okumuşoğlu, 2015). Sosyal faktörler ise; iş yükünün fazla oluşu, 
dinlenme zamanı yetersizliği, yöneticilerin denetimdeki yetersizlikleri, sosyal ilişkilerin 
yetersiz olması, sosyal desteğin yetersiz olması, ders/çalışma saatlerinin fazla olması gibi 
nedenler olduğu bilinmektedir (Yücegök, 2017). Üniversite öğrencileri için kariyer planı, 
iyi iş imkânı, mesleki yeterlilik gibi amaçları içeren lisans eğitim sürecinde, kaygıya yol 

açacak gelişmelerin ortaya çıkması onlar üzerinde olumsuz etkilere sebep olabilmektedir. 
Salgın durumunun ani olması dolayısıyla eğitim sürecinde de korku ve endişe baskın 
duygular olmuştur (Öz Ceviz vd., 2020). 

Eğitim sisteminde ve öğrencilerin yaşamındaki değişimlere eşlik eden kaygı, stres ve 
panik durumlarının öğrencilerde akademik tükenmişliğe yol açıp açmadığı merak 
edilmiştir. Bu bağlamda araştırmanın amacını, ‘‘Covid-19 sürecinde üniversite 
öğrencilerinin akademik tükenmişlik düzeyleri ne durumdadır? sorusu oluşturmaktadır. 
Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: Covid-19 sürecinde,  

• Üniversite öğrencilerinin akademik tükenmişlik düzeyleri cinsiyete göre 
farklılaşmakta mıdır? 

• Üniversite öğrencilerinin akademik tükenmişlik düzeyleri sınıf düzeyine göre 
farklılaşmakta mıdır? 

• Üniversite öğrencilerinin akademik tükenmişlik düzeyleri düzenli hobiye göre 
farklılaşmakta mıdır? 
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• Üniversite öğrencilerinin akademik tükenmişlik düzeyleri Covid-19 sürecinde 
psikolojik destek ihtiyacına göre farklılaşmakta mıdır? 

• Üniversite öğrencilerinin akademik tükenmişlik düzeyleri Pandemi sürecini 
geçirdikleri bölgeye göre farklılaşmakta mıdır? 

• Üniversite öğrencilerinin akademik tükenmişlik düzeyleri pandemi sürecinde 
internet erişim durumlarına göre farklılaşmakta mıdır? 

• Üniversite öğrencilerinin akademik tükenmişlik düzeyleri okudukları bölümden 
memnun olup/olmamalarına göre farklılaşmakta mıdır? 

Materyal ve Metod  

Nicel yaklaşım tarzı benimsenerek yapılan bu araştırmada Covid-19 döneminde 
üniversite öğrencilerinin akademik tükenmişlik düzeylerinin birtakım değişkenlere göre 
farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırmada var olan mevcut bir durum olduğu 
gibi saptanmaya yönelik olduğundan betimsel bir araştırmadır, genel tarama modeli 
kullanılmıştır. Tarama modellerinde geçmişte ya da şu anda hala var olan durumu, var 
olduğu şekilde tasvir etmeyi hedefleyen araştırma yaklaşımlarıdır (Akt: Tansel, 2015; 
Karasar, 1995). Araştırmaya katılımcıların gönüllülükleri dikkate alınarak 2020-2021 
yılında üniversite eğitimini sürdüren 142’si kadın 84’ü erkek olmak üzere 226 öğrenci 
katılmıştır. Araştırmada katılımcılara iki aşamadan oluşan bir veri toplama aracı 
uygulanmıştır. İlki kişisel bilgi formu ikincisi ise, Türkçeye uyarlanması Çapri, Gündüz ve 

Gökaçan (2013) tarafından yapılan Maslach Tükenmişlik Envanter- Öğrenci Formudur. 
Araştırma verilerinin analiz edilmesinde SPSS 26 paket program kullanılmıştır. Verilerin 
normal dağılıma uygunluğu test edildikten sonra, parametrik istatistiklsel yöntemler 
çerçevesinde İki grup içeren değişkenlerin analizinde bağımsız örneklem t testi, ikiden 
fazla grup içeren değişkenlerin analizinde ise Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 
kullanılmıştır. Anlamlı fark gözlenen ANOVA analizlerinde farkın kaynağını bulmak için 
Tukey HSD testi kullanılmıştır. 

Bulgular  

Verilerin normallik varsayımının test edilmesinde çarpıklık ve basıklık katsayıları 
incelenmiştir.  Ölçek alt boyutlarının çarpıklık ve basıklık katsayıları -1 ve +1 sınırları 
içerisinde kaydedilmiştir. Tükenme alt boyutu için çarpıklık -basıklık değerleri, 0,190-(-
,717), Duyarsızlaşma alt boyutu için; 0,145-(-,724); Yetkinlik alt boyutu için, 0,265-(-,329) 
arasında değer almaktadır. Değerlerin bu sınırlar içerisinde kalması, değerlerin normal 
dağılımdan önemli bir sapma göstermediği şeklinde yorumlanmıştır (Büyüköztürk, 
2020). Bunun sonucunda verilerin analizinde parametrik testler kullanılmıştır. 

1. Covid-19 Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Akademik Tükenmişlik 
Düzeylerinin Cinsiyete Göre Farklılaşma Durumu 

Üniversite öğrencilerinin akademik tükenmişlik düzeylerinin cinsiyete göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını incelmek amacıyla bağımsız örneklemler için t-Testi 
kullanılmıştır. Analiz sonucunda üniversite öğrencilerinin akademik tükenmişlik 
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düzeylerinin, Tükenme, Duyarsızlaşma ve Yetkinlik alt boyutlarının her biri için, cinsiyet 
değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p>,05).  

2. Covid-19 Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Akademik Tükenmişlik 
Düzeylerinin Düzenli Hobiye Sahip Olup/Olmamalarına Göre 
Farklılaşma Durumu  

  Üniversite öğrencilerinin düzenli hobiye sahip olup olmamalarına göre Maslach 
Tükenmişlik Envanteri- Öğrenci Formundan elde ettikleri puanların farklılaşıp 
farklılaşmadığını test etmek üzere bağımsız örneklemler için t-Testi kullanmıştır. Elde 
edilen bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Üniversite Öğrencilerinin Düzenli Hobiye Sahip Olup/ Olmamalarına 
Göre Akademik Tükenmişlik Düzeyleri T testi Sonuçları 

MTE-ÖF Düzenli 
Hobi  
 

 N x̄              SS sd t  p 

Tükenme Var  78 3,00 .96 224 -1.89 .059 
 Yok 148 3,24 .83 224   
Duyarsızlaşma Var  78 2,84 .99 224 -2.08 .038* 
 Yok 148 3,12 .93 224   
Yetkinlik  Var  78 3,14 .69 224 -1.40 .162 
 Yok  148 3,27 .61 224   

Tablo 1 incelendiğinde düzenli hobiye sahip olan ve olmayan öğrencilerin MTE-ÖF 
puanları duyarsızlaşma (t=-2.08, p<,05) alt ölçek puanlarında anlamlı bir farklılaşma 
olduğu kaydedilmiştir. Bulgular sonucunda düzenli hobiye sahip olmayanların (x̄ = 3,12), 
düzenli hobiye sahip olanlardan      (x̄ =2,84) daha fazla tükenmişlik yaşadığı görülmüştür.  

3. Üniversite Öğrencilerin Covid-19 Sürecinde Psikolojik Destek 
İhtiyacına Göre Akademik Tükenmişlik  
Düzeylerinin Farklılaşma Durumu  

Üniversite öğrencilerinin Covid-19 sürecinde psikolojik desteğe ihtiyaç duyup 
duymamalarının Maslach Tükenmişlik Envanteri- Öğrenci Formunda elde ettikleri 
puanların farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için bağımsız gruplar için t-Testi 
uygulanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 2’tde gösterilmiştir.  
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Tablo 2. Üniversite Öğrencilerinin Covid-19 Sürecinde Psikolojik Desteğe İhtiyaç 
Duyup/Duymamalarına Göre Akademik Tükenmişlik Düzeylerinin T testi 

Sonuçları 

*p<,05 

Tablo 2 incelendiğinde Pandemi sürecinde psikolojik desteğe ihtiyaç duyanlar ve 

duymayanların MTE-ÖF’ nun tükenme (t=4,258, p<,05) ve duyarsızlaşma (t=3,472, p<,05) 
puanlarının anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Bulgular doğrultusunda 
ortalamalar referans alındığında, pandemi sürecinde psikolojik destek ihtiyacına evet 
yanıtını verenlerin tükenme ve duyarsızlaşma düzeylerinin hayır yanıtını verenlere göre 

daha yüksek olduğu görülmektedir.  

4. Üniversite Öğrencilerin Covid-19 Sürecindeki Akademik Tükenmişlik 
Düzeylerinin Sınıf Düzeyine Göre Farklılaşma Durumu  

Okudukları sınıf düzeyine göre üniversite öğrencilerinin MTE-ÖF’ ndan aldıkları 
puanların farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 
uygulanmıştır. Üniversite öğrencilerinin akademik tükenmişlik düzeyleri, her üç alt boyut 
çerçevesinde devam ettikleri sınıf düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
farklılaşmamaktadır (p>,05). 

5. Üniversite Öğrencilerinin Pandemi Sürecini Geçirdikleri Yere Göre 
Akademik Tükenmişlik Düzeylerinin Farklılaşma Durumu  

Üniversite öğrencilerinin pandemi döneminin büyük bir çoğunluğunu geçirmiş 
oldukları yere göre MTE-ÖF’ ndan aldıkları puanların farklılaşıp farklılaşmadığını 
saptamak için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmış elde edilen sonuçlara göre 
her üç alt boyut içinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Diğer bir 
ifade ile öğrencilerin akademik tükenmişlik düzeyleri, büyükşehir, şehir, kasaba ve köyde 
yaşama durumlarına göre farklılaşmamaktadır (p>,05). 

6. Üniversite Öğrencilerin Covid-19 Sürecinde Akademik Tükenmişlik 
Düzeylerinin Okudukları Bölümden Memnun Olup/ Olmamalarına 
Göre Farklılaşma Durumu  

Eğitim gördükleri bölümden memnun olup olmamalarına göre üniversite 
öğrencilerinin MTE-ÖF’ ndan aldıkları puanların farklılaşıp farklılaşmadığını saptamak 
için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir.  

MTE-ÖF Pandemi’ de 
Psikolojik 
Desteğe 
İhtiyaç  

N    x̄                SS  sd t p 

Tükenme 
Evet  117 3,39 ,842 224 4,258 ,000* 
Hayır  109 2,91 ,869 224   

Duyarsızlaşma 
Evet  117 3,23 ,949 224 3,472 ,001* 
Hayır  109 2,80 ,930 224   

Yetkinlik  
Evet  117 3,25 ,661 224 .635 ,526 
Hayır  109 3,20 ,627 224   



Covid-19 Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Akademik Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi 

35 

Tablo 3. Üniversite Öğrencilerinin Okudukları Bölümden Memnun 
Olup/Olmamalarına Göre Covi-19 Sürecinde Akademik Tükenmişlik Düzeyleri  

Tablo 3’teki bulgular incelendiğinde öğrencilerin bölümlerinden memnun olma 
durumlarına göre tükenme (F=4,90, p<,05), duyarsızlaşma (F=5,86, p<,03) ve yetkinlik 
(F=8,60, p<,05) alt boyutlarında elde edilen ortalamalar anlamlı düzeyde 
farklılaşmaktadır. Alt ölçeklerden elde edilen bu puan farkının hangi gruplardan 
kaynaklandığını tespit etmek üzere Tukey testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 

4’te gösterilmiştir.  

Tablo 4. Üniversite Öğrencilerinin Akademik Tükenmişlik Düzeylerinin Bölüm 
Memnuniyetine Göre Farklılaşması Tukey HSD Testi Sonuçları 

MTE-ÖF Varyansın 

Kaynağı 

  Karelerin 

   Toplamı 

df 

SD 

Karelerin 

Ortalaması  

    

    F 

 

   p 

 Gruplararası   7,455 2 3,728         

Tükenme Gruplariçi  169,64 223 ,761  4,90 ,008* 

 Toplam  177,097 225    

 Gruplararası    10,431 2 5,216       

Duyarsızlaşma Gruplariçi   198,235 223  ,889  5,867 ,003* 

 Toplam   208,66 225    

 Gruplararası    6,693 2  3,346   

Yetkinlik  Gruplariçi   86,718 223  ,389  8,605   ,000* 

 Toplam  93,410 225    

*p<,05 

Tukey testi sonuçlarına göre; tükenme alt boyutunda bölümünden memnun olan 
öğrenciler (x̄=3,059) ile yorumsuz cevabını veren bireyler (x̄ =3,591) arasında anlamlı 
düzeyde fark olduğu görülmektedir, duyarsızlaşma alt boyutundan bölümünden memnun 

MTE-ÖF Bölüm 
Memnuniyeti 

N x̄              SS Anlamlı Fark 

 Evet  168 3,059 ,878  

Tükenme Hayır  35 3,365 ,938 Yorumsuz ve evet   
 Yorumsuz  23 3,591 ,701  

 Evet  168 2,90 ,955  

Duyarsızlaşma Hayır  35 3,342 1,01 Yorumsuz>Hayır>Evet  
 Yorumsuz  23 3,456 ,893  

 Evet  168 3,131 ,633  

Yetkinlik  Hayır  135 3, 571 ,634 Evet ve hayır  

 Yorumsuz  23 3,434 ,517  
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olanların (x̄=2,90), memnun olmayanların (x̄ =3,342) ve yorumsuz yanıtını verenlerin 
(X=3,456) farklılaştığı görülmektedir. Duyarsızlaşma düzeyi en yüksek olan grup 
yorumsuz yanıtı veren grup olmuştur. Yetkinlik alt boyutunda bölümden memnun olanlar 
(x̄ =3,131) ve memnun olmayanlar (X=3,571) arasında anlamlı düzeyde farklılık 
görülmüştür. Bölümünden memnun olan öğrenciler, memnun olmayan öğrencilere göre 
kendilerini daha yetkin olarak değerlendirmektedir. 

7. Üniversite Öğrencilerinin P andemi Sürecinde İnternet Erişim 
Durumuna Göre Akademik Tükenmişlik  
Düzeylerinin Farklılaşma Durumu  

Üniversite öğrencilerinin pandemi sürecinde internet erişim durumlarına göre MTE-
ÖF’ndan elde ettikleri puanların farklılaşıp farklılaşmadığını öğrenmek için Tek Yönlü 
Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 5’de gösterilmiştir. 

Tablo 5. Üniversite Öğencilerinin Pandemi Sürecindeki İnternet Erişimine Göre 
Akdemik Tükenmişlik Düzeylerinin Tek Yönlü Varyans Analizi(ANOVA) Sonuçları  

MTE-ÖF Pandemi 
Sürecinde 
İnternet 
Erişimi  

    N   x̄              SS      F   P Anlamlı 
Fark 

 İyi     134 3,077 ,903    
Tükenme Kötü      17 3,20 ,868 1,610  ,202   ………… 
 Orta      74 3,305 ,858      

 İyi     134 2,870 1,013    
Duyarsızlaşma Kötü     17 3,382 ,888  4,676  ,010*  İyi ve Kötü  
 Orta     74 3,226 ,827       

 İyi    134 3,166 ,695    
Yetkinlik  Kötü    17 3,279 ,738   ,695  ,188 …………… 
 Orta    74 3,334 ,644      

Tablo 5 incelendiğinde üniversite öğrencilerinin pandemi sürecindeki internet 

erişimlerine göre MTE-ÖF duyarsızlaşma puanlarının anlamlı düzeyde farklılaştığı 
görülmüştür. Tablo 8 incelendiğinde üniversite öğrencilerinin pandemi sürecinde 
internet erişim durumunda duyarsızlaşma (F=4,676, p<,010) alt ölçek puanlarında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmanın olduğu görülürken, tükenme (F=1,610, 
p>,05) ve yetkinlik (F=,695, p>,05) alt ölçeklerinde anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir. 
Farkın hangi grup kaynaklı olduğunu saptamak için ise Tukey HSD testi kullanılmıştır. 
Elde edilen bulgular Tablo 6’da gösterilmiştir.   
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Tablo 6. Katılımcıların Akademik Tükenmişlik Düzeylerinin Pandemideki 
İnternet Erişimlerine Göre Tukey HSD Testi Sonuçları  

MTE-ÖF Varyansın 

Kaynağı 

  Karelerin 

   Toplamı 

df 

SD 

Karelerin 

Ortalaması  

    

    F 

 

   p 

 Gruplararası   2,521 2  1,260         

Tükenme Gruplariçi  174,577 223 ,783  1,610   ,202 

 Toplam  177,097 225    

 Gruplararası    8,399 2 4,199       

Duyarsızlaşma Gruplariçi   208,666 223  ,898  4,676  ,010* 

 Toplam   208,66 225    

 Gruplararası    1,390 2  ,695   

Yetkinlik  Gruplariçi   92,020 223  ,413  1,685   ,188 

 Toplam  93,410 225    

*p<,05 

Gruplar arasındaki farkın kaynağını belirlemek için yapılan Tukey HSD testinin 
sonucuna göre internet erişimi orta olan öğrenciler (x̄ =3,166) ve internet erişimi iyi olan 
öğrenciler (x̄=2,870) arasında duyarsızlaşma yönünden anlamlı bir farklılık olduğu 
görülmektedir.  

Tartışma   

Bu araştırmada Covid-19 döneminde üniversite öğrencilerinin akademik tükenmişlik 
düzeyleri farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Üniversite öğrencilerinin Covid-19 

dönemindeki akademik tükenmişlik düzeylerinin; cinsiyete, düzenli hobiye sahip olup 
olmamaya, psikolojik desteğe ihtiyaç duyup duymamaya, öğrencilerin sınıf düzeyine, 
pandemi dönemindeki internet erişim durumlarına ve bölüm memnuniyetlerine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığı test edilmiştir. Araştırmanın bu bölümünde istatistik 
sonuçlarının bulguları tartışılmış ve bu bulgulara yapılan yorumlara yer verilmiştir.    

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine göre akademik tükenmişlik 
puanlarının incelendiğinde, kadın ve erkek öğrenciler arasında alt boyutlarının hiçbirinde 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık görülmemiştir. İlgili alan yazın 
incelendiğinde bu çalışmanın sonucundan farklı olarak, üniversite öğrencilerin cinsiyeti 
ile akademik tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşma olduğunu gösteren 

pek çok çalışma olmuştur (Gündüz vd., 2012; Tansel, 2015; Özgen, 2016; Ören ve 

Türkoğlu, 2006; Seçer,2015). Gündüz ve arkadaşlarının (2012) yapmış olduğu çalışmada 
duyarsızlaşma alt ölçeğinde erkek öğrencilerin, tükenme alt ölçeğinde ise kız öğrencilerin 
daha fazla tükenmişlik yaşadığı saptanmıştır. Tansel’in (2015) elde ettiği bulgulara göre 
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ise duyarsızlaşma ve tükenme alt boyutunda erkek öğrencilerin tükenmişlik düzeyi daha 
yüksek çıkmıştır. Bahsedilen çalışmalarda duyarsızlaşma alt boyutunda erkek 
öğrencilerin daha yüksek tükenmişlik yaşamasına dair bulgular, bu çalışmada da kısmen 
doğrulanmıştır denebilir. Ortalamalara bakıldığında erkek öğrencilerin duyarsızlaşma alt 
ölçeği puan ortalaması kadın öğrencilere oranla görece daha yüksek olsa da bu fark 
istatistiksel olarak anlamlı değildir. Öte yandan cinsiyet ile akademik tükenmişlik 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmayan araştırmalar da mevcuttur. 
Küçüksüleymanoğlu ve Eğilmez’in (2013) yapmış olduğu çalışmada da üniversite 
öğrencilerinin akademik tükenmişlik düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmamıştır. 
Literatürde yer alan çalışmalar ışığında akademik tükenmişlik kavramı üniversite 

düzeyindeki öğrencilerin cinsiyetlerine göre genel anlamda farklılaşmaktadır ve 
araştırmalara göre erkek öğrenciler duyarsızlaşma alt boyutunda, kadın öğrenciler 
duygusal tükenme alt boyutunda yüksek puan elde etmiştir. Yapılan bu araştırmada 
Covid-19 sürecinde de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Grup ortalamaları baz alındığında, 
erkek öğrencilerin duyarsızlaşma ve yetkinlik alt boyutundan daha yüksek puan elde 
ettiği saptanmıştır.  

Araştırmada elde edilen diğer bir sonuç ise, öğrencilerin akademik tükenmişlik 
düzeylerinin, duyarsızlaşma alt boyutunda düzenli hobiye sahip olan ve olmayan 
öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür. Tükenme ve yetkinlik alt 
boyutlarında ise anlamlı bir farklılık görülmemiştir. İlgili alan yazın tarandığında 
akademik tükenmişlik düzeyinin düzenli hobi durumu ile anlamlı düzeyde farklılaşıp 

farklılaşmadığına yönelik araştırma ve bulguların kısıtlı olduğu görülmektedir. Tansel’in 
(2015) yapmış olduğu çalışmada hobisi olan öğrencilerin, hobisi olmayan öğrencilerden 
yetkinlik düzeylerinin anlamlı düzeyde farklılaştığı ve hobisi olmayan öğrencilerin 
akademik tükenmişlik düzeyinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Yapılan araştırmada 
ise düzenli hobisi bulunmayan üniversite öğrencilerinin Covid-19 sürecindeki akademik 
tükenmişlik düzeylerinin, hobisi olan öğrencilere kıyasla daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. Bu anlamda da literatürdeki çalışmalarla örtüştüğü söylenebilir. Covid-19 
sürecindeki yaşanan karantina dönemleri ve eğitim sisteminde gidilen köklü değişimler 

öğrencilerin boş zamanlarının ve hobi ihtiyaçlarının artmasına sebep olmuştur. 
Dolayısıyla bu süreçte düzenli bir hobisi olan bireylerin düşük düzeyde akademik 

duyarsızlaşma yaşamaları olağan bir durum olarak değerlendirilebilir. 

Covid-19 döneminde psikolojik desteğe ihtiyaç duyan ve duymayan üniversite 
öğrencilerinin akademik tükenmişlik puanları arasında anlamlı bir farklılaşma olup 
olmadığı incelendiğinde ise tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutunda, psikolojik desteğe 
ihtiyaç duyanlar ve duymayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir 
farklılaşma saptanmıştır.   İlgili literatür incelendiğinde akademik tükenmişlik ve 
psikolojik destek ihtiyacının ilişkisine dair inceleme kısıtlılık göstermektedir. Yine 
Tansel’in (2015) yaptığı çalışmada benzer bir alt amaç olan psikolojik desteğin faydalı 
olup/olmadığına dair inanç ile akademik tükenmişlik arasında anlamlı düzeyde bir ilişki 
kaydedilmiştir. Tansel’in araştırmasına göre psikolojik destek almanın faydalı olduğuna 

inanmayan öğrencilerin, psikolojik desteğin faydalı olduğuna inanan öğrencilerden daha 
yüksek düzeyde tükenme ve duyarsızlaşma yaşadığı kaydedilmiştir. Bu anlamda yapılan 
araştırmanın literatürdeki bulgu ile bire bir paralellik gösterdiği söylenebilir. Öte yandan, 
Özgen (2016) yaptığı çalışmada üniversite öğrencilerin akademik tükenmişlikleri ve 
psikolojik yardım ihtiyacı arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Öğrencilerin akademik 
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tükenmişlik ve psikolojik yardım ihtiyaçları arasında anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. 
Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma yaşayan öğrencilerin psikolojik desteğe ihtiyaç 
duymadıkları, yetkinlik boyutunda tükenme yaşayan bireylerin ise psikolojik yardım 
ihtiyacının fazla olduğu sonucuna varılmıştır. Bu anlamda da mevcut araştırma ile 
paralellik göstermediği söylenebilir. 

Covid-19 sürecinde yapılan pek çok çalışma bireylerin ve öğrencilerin depresyon ve 
anksiyete düzeylerinde artış olduğunu göstermektedir. Ruh sağlığı sorunlarındaki bu 
artış, psikolojik bir destek arayışını da beraberinde getirmiştir. Seçer’in (2015) yaptığı 
çalışmada üniversite öğrencilerinin psikolojik uyumsuzluk düzeyleri (depresyon, 
anksiyete, stres) ile tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu kaydedilmiştir. Üniversite öğrencilerinin okuduğu bölümden memnun olan, 
olmayan ve yorumsuz yanıtını verenlerin Covid-19 sürecinde akademik tükenmişlik 
puanları arasında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığı incelendiğinde ise tükenme, 
duyarsızlaşma ve yetkinlik olmak üzere bütün alt boyutlarda anlamlı düzeyde farklılaşma 
görülmüştür. İlgili alan yazın tarandığında akademik tükenmişlik ve bölüm memnuniyeti 
arasında anlamlı farklılaşma olup olmadığına dair direkt bir çalışma yoktur. Elde edilen 
bulgulara göre ise tükenme, duyarsızlaşma ve yetkinlik alt boyutunda; bölümünden 
memnun olan öğrencilerin en düşük tükenmişlik puanına sahip olduğu görülmüştür. 
Tükenme ve duyarsızlaşma alt ölçeğinde yorumsuz yanıtını veren öğrencilerin akademik 
tükenmişlik düzeyinin en fazla olduğu görülmüştür. Yetkinlik alt boyutunda ise 
bölümünden memnun olmayan öğrencilerin Covid-19 sürecinde en yüksek tükenmişlik 

ortalamasına sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde; bölümüne 
karşı kayıtsız olan öğrencilerin, akademik yaşantıdaki köklü değişikliklerin olduğu bu 
dönemde duygusal anlamda tükenmişliği daha fazla yaşadığı ve bu akademik değişimlere 
duyarsızlaştığı yorumu yapılabilir. Bölümünü sevenlerin kendilerini alanlarında yetkin ve 
başarılı hissettikleri dolayısıyla tükenmişlik düzeylerinin diğer gruplara nazaran daha 
düşük olduğu söylenebilir.  

Üniversite öğrencilerinin internet erişimlerinin iyi, kötü ya da orta düzeyde olmasına 
göre akademik tükenmişlik düzeylerinin anlamlı farklılaşıp farklılaşmadığı 
incelendiğinde; internet erişimi iyi ve kötü olan öğrenciler arasında duyarsızlaşma alt 
boyutu puanlarında anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Pandemi döneminin 

henüz yeni bir süreç olması ve araştırmaların görece daha sınırlı olması, pandemide 
internet erişimi ve akademik tükenmişlik arasındaki ilişkiye değinen bir çalışmanın da 
olmamasını beraberinde getirmiştir. Bu sebepten bulgular geçmiş araştırmalar üzerinden 
değerlendirilemeyecektir. Pandemi sürecinde çevrimiçi ortama taşınan eğitim internete 
erişimi ve çeşitli imkanlara sahip olmayı gerektirmektedir.  Araştırmada duyarsızlaşma 
alt boyutunda en yüksek tükenmişlik yaşayan öğrencilerin pandemi sürecinde internet 
erişimini kötü olarak nitelendirdiği sonucuna varılmıştır. En az tükenmişlik ise internet 
erişimini iyi olarak nitelendiren öğrencilerde saptanmıştır. İnternet erişimi kötü olan 
öğrencilerin derslere ve akademik yükümlülüklere karşı zamanla kayıtsızlaşması bu 
bulguların kaynağı olarak görülebilir.  



Sosyal Bilimlerde Covid-19 Salgını Dönemler ve Değişim Dinamikleri - 2 

40 

Sonuç  

Yapılan araştırma sonucunda; düzenli hobi durumu, pandemi sürecinde psikolojik 
destek ihtiyacı, bölüm memnuniyetleri ve pandemi dönemindeki internet erişim 
durumları değişkenlerine göre üniversite öğrencilerinin akademik tükenmişlik puanları 
farklılaşmıştır. Düzenli bir hobiye sahip öğrencilerin duyarsızlaşma düzeyininin 
istatistiksel olarak düzenli hobiye sahip olmayan öğrencilerinden daha düşük olduğu 
saptanmıştır. Pandemi sürecinde psikolojik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin tükenme 
ve duyarsızlaşma alt ölçeklerinden daha yüksek puan aldıkları ve daha fazla tükenmişlik 
yaşadıkları elde edilen sonuçlar arasındadır. Üniversite öğrencilerinin eğitim gördükleri 
bölümlerinden memnuniyet durumlarına göre; tükenme, duyarsızlaşma ve yetkinlik alt 

boyutlarının tamamında istatistiki olarak anlamlı bir farklılaşma kaydedilmiştir. 
Tükenme ve yetkinlik alt boyutunda bölümünden memnun olan öğrencilerin daha düşük 
tükenmişlik yaşadığı saptanmıştır. Duyarsızlaşma alt boyutunda ise yorumsuz yanıtını 
verenlerin tükenmişlik düzeyi istatistiksel olarak daha yüksek olarak kaydedilmiştir. 
Üniversite öğrencilerinin pandemi sürecindeki internet erişim durumuna göre 
duyarsızlaşma alt ölçeğinden elde ettikleri puanlar anlamlı düzeyde farklılaşmıştır. 
İnternet erişimi kötü olan öğrencilerin duyarsızlaşma düzeyleri istatistiksel olarak daha 
yüksek kaydedilmiştir. Üniversite öğrencilerinin pandemi sürecinde yaşadıkları yer ve 
sınıf düzeylerine göre ise akademik tükenmişlik düzeyleri farklılaşmamıştır 
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Giriş 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde 2019 yılı sonunda ateş, öksürük, nefes 
darlığı gibi çeşitli solunum yolu belirtileri ile ortaya çıkan yeni tip koronovirüs (Covid-19) 
Çin dışında 113 ülkede görülmüş, virüsün yayılımı ve şiddeti nedeniyle 11 Mart 2020 
tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilmiştir (T.C. 
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2020). 

Covid-19 salgını, tüm dünyada milyonlarca insanın enfekte olmasına ve çok sayıda 
kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Covid-19 salgınından her yaştan insan 
ciddi şekilde etkilense de en çok etkilenen dezavantajlı gruplar arasında yaşlılar ve kronik 
hastalığı olanlar yer almaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı raporuna göre, ülkemizde 65 ve daha 

yukarı yaştaki nüfus 5 yılda %21,9 artarak, 7 milyon 550 bin kişiye ulaşmış ve yaşlı 
nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2019 itibarıyla %9,1’e yükselmiştir. Bu istatistikler 
doğrultusunda, Türkiye’de önemli bir nüfus grubunu oluşturmaları ve Covid-19 virüsü 
açısından yüksek risk altında olmaları, yaşlı bireylere yönelik düzenlemeleri beraberinde 
getirmiştir. 

Türkiye’de Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerden biri de yaşlılara sokağa çıkma 
yasağı getirilmesidir. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte yaşlılar daha çok evde zaman 
geçirmeye başlamışlardır. Yaşlılık döneminde bireyler zaten emeklilik ile çalışma 
yaşamından uzaklaşma, eşin ölümü, çocukların evden ayrılması, yaşanan sağlık sorunları 
gibi pek çok nedene bağlı olarak yalnızlaşarak, sosyal izolasyon sorunuyla karşı karşıya 

kalmaktayken, yaşanan salgın hastalık ve onun gerektirdiği önlemler bu sorunun daha da 
artarak görünür hale gelmesine yol açmıştır. Bu süreçte yaşlılar hem yakınlarından uzak 
kalmış hem de günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmışlardır. Yaşlı bireylerin aile 
                                                           
* 2021 Internatıonal Covıd-19 and Current Issues Congress içerisinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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üyeleriyle ve yakınlarıyla eskisi kadar görüşemediği; ihtiyaçlarını karşılamak için toplu 
taşımayı kullanma, markete ve eczaneye gitme gibi en basit günlük rutinlerin değişmek 
zorunda kaldığı görülmüştür. (Tekindal vd., 2020). Covid-19 süreci, koruyucu ve önleyici 
bir zorunluluk olarak sosyal etkileşimleri azaltmayı gerektirmesi sebebiyle özellikle 
yaşlılar için daha ileri sorunları beraberinde getirmektedir (Armitage ve Nellums, 2020). 

Sosyal etkileşim her yaşta bireyin en temel ihtiyaçlarındandır. Fakat yukarıda da 
bahsedildiği gibi gerek Covid-19 sürecinin getirmiş olduğu yeni düzen gerekse 
yaşlanmayla birlikte sık yaşanan, ailenin ve arkadaşların kaybedilmesi, sağlığın 
kötüleşmesi, hareketlilik ve gelir azalması gibi deneyimler; özellikle yaşlıların, sosyal 
etkileşimde daha fazla sorun yaşamalarına neden olmaktadır (Bernard,2013).  

Her yaştan insanın gündelik hayatının bir parçası olan internet ortamı, iletişimin pek 
çok unsurunu da içeriğinde barındırmaktadır. Bilgiye erişim ve iletişim imkanları sunan, 
internet ve sosyal medya teknolojik araçlar kullanılarak elde edilen ürün ve hizmetlerin 
en önemlileri arasında yer almaktadır (Tekedere ve Arpacı, 2016). Yeni kişiler tanıma, 
sohbet etme, fikirlerini paylaşma, çeşitli gruplara üye olma gibi kişilerarası iletişimin 
unsurları internete taşınmış durumdadır. Böylelikle, bireylere yeni ve erişimin çok daha 
kolay olduğu bir sosyal alan açmıştır (Şahin ve Yıldırım,2019).  

Teknoloji ile sosyal etkileşimi içeren sosyal medya uygulamaları, internetin sunduğu 
hizmetler arasında en hızlı büyüyen alandır. Sosyal ağların kullanılma amaçları bireye 
göre farklılık göstermekle birlikte, aile ve arkadaşlarla iletişim kurma, bilgiye ulaşma ve 

eğlenme amaçlı olarak ifade edilebilir (Şişman Eren, 2014, s.231). 

Sosyal medya uygulamaları, kullanıcılara profil oluşturma ve görüntüleme, içerik 
yükleme, mesajlaşma, tanıtım, kendini ifade etme, diğer insanlarla bağlantı kurma ve 
mevcut sosyal bağlantıları sürdürme olanakları sunmaktadır (Ellison, Steinfield ve 
Lampe, 2007,s.1143; Şişman Eren, 2014, s.231). 

Sosyal medyanın gücü “sosyal etkileşimin” yeni alanı oluşturması açısından önemli 
bir potansiyeli de içinde barındırmaktadır (Depoux vd., 2020). Bu potansiyelin, yaşlıların 
deneyimledikleri sorunlar üzerinde dönüştürücü bir gerçeklik haline gelebilmesi için 
sosyal medyanın ve internetin yaşlı bireyler tarafından etkin bir biçimde kullanılması ve 
teknoloji kullanmaya yönelik becerilerinin arttırılması önemli olacaktır (Tekindal vd., 

2020). Sosyal olarak izole olmuş, kendilerine bir uğraş bulmada çok fazla seçeneği 
olmayan yaşlı bireyler için alternatif bir uğraş olarak karşımıza çıkan internet ve sosyal 
medya ortamları, bu bireylerin hem sosyalleşmelerinde, hem de daha eğlenceli ve belki 
de daha kaliteli bir günlük yaşam sürmelerinde önemli roller üstlenebilir (Tekedere ve 
Arpacı, 2016). 

Covid-19 salgını ile birlikte internet kullanımı yaşlıların günlük ihtiyaçlarını 
karşılamada bir araç haline gelirken, sosyal medya kullanımı da yaşlıların bu dönem 
içerisinde sosyal etkileşim ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olduğu düşünülmektedir. 
Fakat TÜİK (2020) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2019 
sonuçlarına göre İnternet kullanan 65-74 yaş grubundaki bireylerin oranı %19,8 olarak 

görülmektedir. Bu da yaklaşık her beş yaşlı bireyden dördünün bu imkandan uzak 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda yaşlıların internet ve sosyal medya kullanımı 
deneyimlerinin incelenme ve teknoloji kullanmaya yönelik becerilerinin arttırılması 
önem arz etmektedir. 
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Tüm bu bilgiler ışığında, Covid-19 salgınının sadece insan sağlığını ve sağlık 
sistemlerini tehdit etmekle kalmadığı, toplumsal yaşamı derinden etkileyerek hızlı bir 
dönüşüm sürecini başlattığı aşikârdır. Bu bağlamda Covid-19 sürecinde yaşlı bireylerin 
internet ve sosyal medya kullanımı konusundaki eğilimlerinin tespit edilmesi interneti ve 
sosyal medyayı kullanırken hangi motivasyonlara sahip oldukları ve hangi nedenlerle 
kullandıklarına dair verilerin ortaya konulması önemli görülmektedir. 

Yöntem 

Veri Toplama Yöntemi 

Covid-19 salgını sürecinde yaşlıların internet ve sosyal medya kullanım 
deneyimlerini ortaya koymaya çalıştığımız bu araştırmada, veri toplama yöntemi olarak 
nitel araştırma yöntemi ve yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme tekniği 
kullanılmak sureti ile bilgi toplama tercih edilmiştir. Ayrıca, yüz yüze görüşmeler 
yapılarak konunun derinlemesine incelenmesi hedeflenmiştir.  Ankara’da ikamet etmekte 
olan 65 yaş ve üzeri bireylerden oluşan görüşme grubu, kartopu örnekleme yöntemi ile 
oluşturulmuştur. Görüşmeler 20- 30 Aralık 2020 tarihleri arasında 10 gün devam 
etmiştir. Görüşmeler katılımcıların evlerinde gerçekleştirilmiş ve ortalama 20-30 dakika 
sürmüştür. 

Veri Toplama Araçları  

Çalışmada yapılan literatür taraması çerçevesinde araştırmanın konusuna uygun 
olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Soruların oluşturulmasında Yıldırım-Becerikli (2013), Tekedere ve Arpacı 
(2016) ve Sinav (2020) ‘ın yaptıkları benzer çalışmalardan yararlanılmıştır. Hazırlanan 
soruların anlaşılabilir olup olmadığı ve sorulardan araştırma için gerekli görülen 
bilgilerin edinilip edinilmediğini anlamak amacıyla araştırmaya dâhil edilme kriterlerine 
uyan iki katılımcı ile pilot görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan pilot görüşmelerden 
sonra yarı yapılandırılmış görüşme formu gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir. Diğer 
katılımcılarla, güncel görüşme formu aracılığıyla görüşülmüştür. Buna göre, yarı 

yapılandırılmış görüşme formu üç (3) bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, yaşlıların 
bazı bireysel özelliklerine (yaş, öğrenim düzeyi, medeni durum, algılanan gelir düzeyi vb.) 
ilişkin sorular yer almaktadır. İkinci bölümde, yaşlıların evlerinde hangi iletişim 
teknolojilerine sahip oldukları, sosyal medya kullanımları ve ortalama internet kullanım 
süresine ilişkin sorular yer almaktadır. Son bölüm olan üçüncü bölümde ise, interneti ve 
sosyal medya uygulamalarını hangi amaçlarla kullandıkları, kullanırken zorlanma 
durumları, sosyal medya uygulamalarının sağladığı olumlu ve olumsuz yönler ile Covid 
19 pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan teknolojik araçların neler olduğu 
konusunda dört(4) açık uçlu soru yer almaktadır. Bunlar; 

1. İnterneti hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? Kullanırken zorlanıyor musunuz? 

Zorlanıyorsanız hangi konuda?  
2. Sosyal medya uygulamalarında aktif hesabınız var mı? Varsa sosyal medyayı 

hangi amaçlarla kullanıyorsunuz?  
3. Sosyal medya uygulamalarının size sağladığı olumlu ve olumsuz yönler nelerdir?  
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4. Covid-19 döneminde teknolojik araçlardan hangisine daha çok ihtiyaç duydunuz? 
Bunun nedeni sizce nedir? 

Çalışma Grubu 

Çalışmanın örneklemi belirlenirken; cinsiyet, medeni durum, sağlık durumu, 
sosyoekonomik durum, eğitim düzeyi gibi farklı özellikler dikkate alınmıştır. Bu 
kapsamda, araştırmaya 65 yaş ve üzeri, 6 kadın ve 7 erkek olmak üzere toplam 13 yaşlı 
katılmıştır. Katılımcıların ismi saklı tutulmuş olup yapılan alıntılarda görüşme numarası, 
cinsiyetin baş harfi, medeni hal, yaş özelliklerinden oluşan bir kod kullanılmıştır. Örneğin: 
1 numaralı yaşlı görüşmesi 70 yaşında ve eşi vefat etmiş bir kadınla ile yapılmış olup 

katılımcı kodu (1, K, Eşi vefat etmiş, 70) şeklindedir. 

Çalışma Grubunun Özellikleri  

Çalışmaya katılanların genel özellikleri tablo halinde aşağıda verilmiştir (Tablo-1). 

Tablo 1: Yaşlılara ilişkin sosyo-demografik bilgiler 

Katılımcı Yaş Cinsiyet 
Eğitim 
Düzeyi 

Medeni 
Durum 

Algılanan 
Gelir 

Algılanan 
Genel Sağlık 
Durumu  

Yaşanılan 
Kişiler 

1 70 Kadın  İlkokul  Eşi vefat etmiş Düşük  Orta  Çocuklar 
2 67 Erkek Ortaokul  Evli Orta Orta Eş 
3 79 Erkek Ortaokul Evli Orta Orta Eş 
4 75 Erkek Lise Eşi vefat etmiş Orta Çok iyi Yalnız 
5 65 Kadın İlkokul Evli İyi Orta Eş 
6 70 Kadın Lise Evli Orta Orta Eş 
7 69 Erkek Üniversite Evli Orta İyi Eş ve çocuklar 
8 70 Erkek Ortaokul Evli Yüksek İyi Eş ve çocuklar 
9 66 Erkek Lise Evli Yüksek Çok iyi Eş ve çocuklar 
10 69 Kadın İlkokul Evli Orta İyi Eş ve çocuklar 
11 66 Kadın Ortaokul Eşi vefat etmiş Orta İyi Yalnız 
12 77 Kadın İlkokul Evli Düşük Orta Eş 
13 81 Erkek İlkokul Evli Orta Çok iyi Eş 

Verilerin Analizi 

Çalışmada kullanılan veriler, nitel veri analizi yöntemlerinden betimsel analiz 
yapılarak elde edilmiştir. 13 katılımcı ile yüz yüze yapılan görüşmelerden elde edilen ses 
kayıtları ve görüşme notları incelenmiştir. Alınan notlar okunmuş ve ifadeler bütüncül bir 
şekilde anlaşılmaya çalışılmıştır. Veri analizi yaşantıları ve anlamları ortaya çıkarmaya 
yönelik olduğundan, sonuçlar betimsel bir anlatım ile sunulmuş ve doğrudan alıntılar 
kullanılmıştır. Veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre 
düzenlenebileceği gibi, görüşme ve gözlem sürecinde kullanılan sorular ya da boyutlar 
dikkate alınarak da sunulabilir (Yıldırım & Şimşek, 2016). Bu bağlamda çalışmadan elde 
edilen veriler görüşme sürecinde sorulan sorular dikkate alınarak sistematik ve açık bir 

şekilde betimlenmiş ve yorumlanmıştır.  
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Araştırmanın Etik Yönü 

Yaşlı bireylerle yapılan görüşmelerinin başında, araştırmanın amacı, araştırmaya 
katılımın araştırmacı için önemi, verilen cevapların gizliliği, katılımın tamamıyla 
gönüllülük esasına göre olduğu ve Hacettepe Üniversitesi Etik Kurul’undan onay alındığı 
katılımcılara ön bilgi olarak verilmiştir. Tüm bu bilgileri onaylayan katılımcılarla 
görüşmeye başlanılmıştır.  

Bulgular  

Araştırmanın bu bölümünde, yaşlıların evlerinde hangi iletişim teknolojilerine sahip 

oldukları, hangi sosyal medya araçlarını kullandıkları, interneti ortalama kullanım 
süreleri ile yaşlıların internet ve sosyal medya kullanımı deneyimlerine ilişkin bulgular 
verilecektir. 

Yaşlıların evlerinde hangi iletişim teknolojilerine sahip oldukları, hangi sosyal medya 
araçlarını kullandıkları ve interneti ortalama kullanım süresine ilişkin bilgiler Tablo 2’de 
verilmiştir. Katılımcılardan 7’si sosyal medya uygulaması olarak Facebook 

kullanmaktadır. İnterneti ortalama kullanım süreleri ise günde 2,5 saat haftada ise 17,5 
saattir (Tablo-2).  

Tablo 2: Yaşlıların evlerinde hangi iletişim teknolojilerine sahip oldukları, sosyal 
medya kullanımı ve ortalama internet kullanım süresine ilişkin bilgiler 

 

Katılımcılar 
Sahip Olunan İletişim 
Teknolojisi Araçları 

Kullanılan Sosyal Medya 
Uygulamaları 

Ortalama 
İnternet 

Kullanım Süresi 
1.K,70 Cep telefonu Kullanmıyor  - 
2.E,67 Akıllı telefon Facebook 

Whatsapp 
Günde 2,5 saat 

3.E,79 Akıllı telefon Kullanmıyor - 
4.E,75 Akıllı telefon  

Bilgisayar 
Whatsapp - 

5.K,65 Akıllı telefon 
Bilgisayar 

Facebook 
Whatsapp 

Günde 1 saat 

6.K,70 Akıllı telefon 
Bilgisayar 

Facebook 
Whatsapp 
Youtube 

Günde 4 saat 

7.E,69 Akıllı telefon Facebook 
Whatsapp 

Günde 2 saat 

8.E,70 Cep telefonu Kullanmıyor  - 
9.E,66 Akıllı telefon 

Bilgisayar 
Tablet 

Facebook 
Instagram 
Whatsapp 

Günde 4 saat 

10.K,69 Akıllı telefon Kullanmıyor - 
11.K,66 Akıllı telefon Facebook 

Whatsapp 
Günde 2,5 saat 

12.K,77 Cep telefonu Kullanmıyor  - 
13.E,81 Akıllı telefon Facebook 

Whatsapp 
Günde 2 saat 
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Covid-19 pandemi döneminde, yaşlıların, internet ve sosyal medya kullanım amaçları, 
kullanırken yaşadıkları zorluklar, sosyal medya uygulamalarının yaşlılara sağladığı 
olumlu ve olumsuz yönler, son olarak da salgın döneminde yaşlıların en çok ihtiyaç 
duydukları teknolojik araçların hangileri olduğu konusundaki bulgular aşağıda ayrıntılı 
olarak verilmiştir. 

Soru 1: İnterneti hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? Kullanırken zorlanıyor 
musunuz? Zorlanıyorsanız hangi konuda?  

Katılımcıların 6’sı interneti sosyal medya sitelerine girmek ve eğlence( video izleme, 
oyun oynama vb.) amaçlı kullandıklarını belirtirken 3’ü bilgi edinme ve gündemi takip 
etmek için kullandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca interneti kullananlardan 2’si hastane 

randevularında 2’si de e devlet hizmetlerini kullandıklarını söylemişlerdir. 4 yaşlı ise 
internete girmeyi bilmediklerini ve yakınlarından yardım alarak girebildiklerini 
anlatmışlardır. İnterneti kullanmama ve kullanırken zorlanma nedenlerinin başında 
internete olan güvensizlik ve buna bağlı korku ve endişe gelmektedir. Ayrıca yaşlılar 
internetin bilinmezlik olduğunu, kişisel bilgilerin ele geçirilmesinden endişe duyduklarını 
ve yanlış işlem yapmakta korktuklarını belirtmişlerdir. Yapılan görüşmelerden alınan 
örnekler aşağıda verilmiştir. 

“Nereden internete girilir, nasıl bakılır bilmiyorum ayrıca okuma- yazma konusunda 
zorluk çektiğim için kullanmıyorum. Kullanmam gerektiği zaman çocuklarımdan ya da 
torunlarımdan yardım istiyorum.” (1, K, Eşi vefat etmiş, 70). 

“Artık bütün işler internet üzerinden yürüyor. Fakat ben daha çok eğlence amaçlı 
kullanıyorum bazen de bilgi edinmek için internete giriyorum…” (2,E,Evli,67). 

“İnternet kocaman bir bilinmezlik, kişisel bilgilerim için endişeleniyorum ve 
güvenemiyorum. Mesela bankaya giderek yetkili kişi ile birebir iletişim kurmayı tercih 
ediyorum. Teknolojik araçların çok fazla kullanılmasının insanı tembelleştirdiğini 
düşünüyorum.” (3,E,Evli,79). 

“İnterneti olabildiğince az kullanmaya çalışıyorum. Her şeyi telefondan yaparsam eve 
bağlı olurum dışarıya çıkamam diye endişeleniyorum. İnternette daha çok oyun oynuyorum 
zaman güzel geçiyor…” (4,E,Eşi vefat etmiş,75). 

“İnterneti olabildiğince az kullanmaya çalışıyorum. Sadece çocuklarımla görüntülü 
görüşme yapmak için Whatsapp kullanıyorum. Bir de Facebooktan farklı videolar izliyorum 
ve tanıdıklarımın fotolarına bakıyorum. Çocuklarım devlet kurumlarında verilen 
hizmetlerin çoğunun artık internet üzerinden e-devletten yapıldığını söylemişti ama bana 
çok karışık geliyor ve önemli konularda yanlış bir şey yaparım diye korktuğum için hiç 
denemiyorum bile…” (5,K,evli,65). 

“İnterneti farklı amaçlar için kullandığım oluyor. En çok bilgi öğrenme ve gündemi takip 
etmek için kullanıyorum. Ayrıca Youtube da video izlemek, Facebook ve Whatsappdan foto 
paylaşmak oyun oynamak hoşuma gidiyor…” (6,K,Evli,70). 

“Her geçen gün ilerliyoruz ve teknolojiye adapte olmak hemen kolay olmuyor. Fakat 

Facebook ve Whatsapp gibi sosyal medya sitelerini kullanıyorum. Facebookta keyifli zaman 
geçiriyorum. Bazen oyun oynuyorum, değişik videolar izliyorum zaman geçmiş oluyor. 
Bankacılık hizmetlerinden ya da e devlet hizmetlerinden yararlanıyorum ancak benim de 
zorlandığım konular olabiliyor elbette. Mesela e devletleri hizmetlerinin kullanımı kolay 
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çünkü tek tek başlıklar ayrılmış ve sade bir görünümü var. Ancak bankacılık hizmetleri biraz 
daha karışık ve tecrübe isteyen bir konu. Ben bu konuda kendime tam olarak 
güvenemiyorum. Bunun sebebi de yaşımın ilerlemesi ve oluşan sağlık 
problemlerim…”(7,E,Evli,69) 

“İnterneti özellikle hastane randevularında kullanıyorum. Kullanırken zorlandığım 
kısımlar olabiliyor bazen. İnternet bilgilerimi, şifrelerimi unutabiliyorum. Ya da hangi 
sitelerin güvenli olduğunu tam olarak bilmiyorum. Özellikle hastanede adıma oluşturulan 
randevu bilgilerimi hatırlamam kolay olmuyor...” (8,E,Evli,70) 

“İnterneti birçok amaçla kullanıyorum. E- devletten, bankacılık hizmetlerinden özellikle 
çok memnunum. Başta biraz tedirgindim ancak şimdi tamamen güveniyorum. Çünkü 

bilmediğim sitelerden değil de bildiğim, memnun kaldığım siteleri kullanıyorum. Ayrıca 
yakınlarımın fotolarını görmek, bilmediğim bilgileri öğrenmek ve görüntülü görüşme 
yapmak için Facebook ve Whatsapp kullanıyorum...”(9,E,Evli,66) 

“İnterneti yalnız başıma kullanmıyorum, ama hastane randevuları ya da bankacılık 
hizmetlerinde torunlarımdan ya da yeğenlerimden yardım alıyorum. Kullanımı bana zor 
geliyor. Çünkü her sitenin güvenli olmadığını biliyorum. Ve ben tam olarak hangi sitelerin 

güvenli olduğunu bilmiyorum. Bilmeyen biri için internet çok büyük bir risk. Ve ben kendimi 
bu riske atamam. Eğitim seviyem düşük olduğu için internet kullanımı bu anlamda beni 
endişelendiriyor...”(10,K,Evli,69) 

“İnterneti genelde gündemi takip etmek, bilmediğim konuları öğrenmek,  Facebook ve 

Whatsapp a girmek ve görüntülü görüşme yapmak için kullanıyorum. Ayrıca e-devlet 
hizmetlerinden yararlanıyorum ve kullanırken zorlanıyorum. Genellikle aradığım işlemi 
bulamıyorum. Sistemin yönlendirmediğini düşünüyorum. Daha açık, anlaşılabilir ifadeler 
kullanılsa zorlanmayacağımı düşünüyorum. E-devlet üzerinden çoğunlukla yaptığım 
işlemleri gerçekleştirirken zorlanmıyorum ama daha önce hiç yapmadığım bir şey ise yanlış 
bir şey yaparım endişesiyle güvendiğim birinden yardım alıyorum…”  (11,K,Eşi vefat etmiş, 
66) 

“İnternetti daha çok bilmediğim konularda bilgi edinme ve hastane randevusu alırken 
kullanıyorum. Bir de Facebook kullanıyorum yakınlarımın fotolarını görmek ve ne 
yaptıklarını takip etmek için…” (13,E,Evli,81) 

Soru 2: Sosyal medya uygulamalarında aktif hesabınız var mı? Varsa sosyal 
medyayı hangi amaçlarla kullanıyorsunuz?  

Katılımcıların 8’i sosyal medya uygulamalarını aktif olarak kullandıklarını belirtirken 
5’i sosyal medya uygulamalarından hiç birini kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Yaşlıların 
sosyal medya kullanım amaçları ise yeni bilgiler öğrenme ve bilgi paylaşımı, aile (çocuklar 
ve torunlar), akraba ve arkadaş takibi ve iletişim, fotoğraf paylaşarak özlem giderme 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan görüşmelerden alınan örnekler aşağıda verilmiştir. 

“Sosyal medya araçlarından hiçbirini kullanmıyorum. İhtiyaç duymuyorum. Gençler 
anlıyor, teknolojiyle büyüdüler bizden daha iyi kullanıyorlar, hayatı kolaylaştırdığını 

söylüyorlar…”(1, K, Eşi vefat etmiş, 70) 

“Sosyal medya aracı olarak Facebook kullanıyorum. Bu sayede arkadaşlarımın, 
yakınlarımın neler yaptığını takip ediyorum onlarla iletişim kuruyorum. Torunlarımın 
fotoğraflarını paylaşıyorum. Haberleri, gündemdeki gelişmeleri takip ediyorum. Mesela 
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korona döneminde sağlıkla ilgili gördüğüm bilgileri Facebook üzerinden arkadaşlarımla 
paylaştım…” (2,E,Evli,67) 

“Hayır sosyal medya hesabım yok. Nasıl açılır, kapanır bilmiyorum, ihtiyaçları gereğince 
kullanılırsa yararlı olduğunu düşünüyorum…”(3,E,Evli,79) 

“Sosyal medya hesabım yok. Hiç kullanmadım kullanmaya da isteğim yok…”(4,E,Eşi 
vefat etmiş,75) 

“Facebookum var ama kullanmakta zorlandığım için şu an da aktif olarak 
kullanmıyorum sadece whatsapp kullanıyorum. Torunlarım bana resim gönderiyor onlara 
bakmak için ya da görüntülü konuşmak için kullanıyorum. Aileme karşı olan özlemimin az 

da olsa gitmesine yardımcı oluyor…”(5,K,Evli,65) 

“Facebook, Youtube, Whatsapp aktif olarak kullanıyorum. Video izlemek, bilgi 
alışverişinde bulunmak ve fotoğraf paylaşmak için kullanıyorum...” . (6,K,Evli,70) 

“Aktif bir hesabım var. Özellikle gündemi, korona virüs haberlerini takip etmek, yeni 
bilgiler öğrenmek için kullanıyorum…”(7,E,Evli,69) 

“Sosyal medya kullanmıyorum. Çünkü sosyal medyanın yalnızlık platformu olduğunu 

düşünüyorum. Sadece vakit kaybı…” (8,E,Evli,70) 

“Aktif bir hesabım var. Genellikle yakın çevremi takip etmek ve paylaşımlarda bulunmak 
için kullanıyorum…”(9,E,Evli,66) 

“Evet facebook ve whatsapp uygulamalarını kullanıyorum. Facebook ile farklı 
şehirlerde yaşayan arkadaşlarımı, yakınlarımın neler yaptığını takip ediyorum, 
torunlarımın fotoğraflarını görüyorum ve takip ediyorum. Çeşitli haber kanallarının 
hesaplarını takip ederek bilgi ediniyorum. Yaptığım yemekleri paylaşıyorum. Whatsapp 
uygulamasını ise çocuklarım, torunlarım ve kardeşim ile görüntülü konuşmak için onlara 
fotoğraf gönderebilmek için kullanıyorum…”(11,K,Eşi vefat etmiş, 66) 

“Whatsapp ve Facebook kullanıyorum. Çocuklarım ile özlem gidermek için her gün 
kullanıyorum. Fotoğraf video çekip onlar ile paylaşıyorum. Onlarda bana atıyorlar bazen 
görüntülü konuşuyoruz, özellikle covid illeti geldiğinden beri daha çok 
ilgileniyorum…”(13,E,Evli,81) 

Soru 3: Sosyal medya uygulamalarının size sağladığı olumlu ve olumsuz yönler 
nelerdir?  

Yaşlılar sosyal medya uygulamalarının kendilerine sağladıkları olumlu yönleri aile, 
akraba ve arkadaşlarla iletişim kurma, bilgi edinme ve gündemi takip etme olduğunu 
belirmişlerdir. Olumsuz yönlerinin ise sosyal medya uygulamaları üzerinden yapılan 
sahtekârlıklar ve uzun süreli kullanımlarda göze zarar vermesi ve zaman kaybı olduğunu 
belirtmişlerdir. Yapılan görüşmelerden alınan örnekler aşağıda verilmiştir. 

“Gençler hayatı kolaylaştırdığını söylüyorlar. Ancak çok sık kullandıkları için işlerini, 
derslerini ihmal ettiklerini duyuyorum ayrıca büyükleriyle sohbet etmiyorlar, hal hatır 
sormuyorlar…” (1, K, Eşi vefat etmiş, 70) 

“Olumlu tarafları arasında en iyisi yakınlarından haberdar olmak olabilir. Fakat farklı 
nitelikte birçok insan kullandığı için kiminle arkadaş olduğun çok önemli oluyor. Çok uzun 
vakit harcamıyorum günde yarım saat kullanıyorum çünkü uzun süre ekrana 
bakamıyorum…” (2,E,Evli,67) 
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“...Akrabalar, çocuklar, eski arkadaşlar ile iletişim kurmak, görüşmek için kullanılabilir. 
Ancak çok fazla kullanan gençleri görüyorum bağımlı olmuşlar, sohbet-muhabbet etmek 
yerine telefonlara gömülüyorlar…” (3,E,Evli,79) 

“…Çevremden duyduğum kadarıyla olumlu yönü de var olumsuz yönü de. Mesela 
internetten birilerini kandırması çok kolay bu olumsuz yönü ve korkutucu…” (4,E,Eşi vefat 
etmiş,75) 

“Bazen hiç bilmediğim bilgileri öğrenmemi sağlıyor o yüzden olumlu yönleri benim için 
daha fazla. Olumsuz yönleri sahtekarlık, dolandırıcılık ya da insanların saf duyguları ile 
oynamak için çok fazla sahte hesap var ve bunlar yüzünden her gün çok fazla insanın başının 
belaya girdiğini televizyonlardan görüyoruz. Bu yüzden başıma bir bela gelmesin diye 

gördüğüm her şeye anında inanmıyor ve şüpheci yaklaşmaya çalışıyorum…”(6,K,Evli,70) 

“Bilgi sağlaması olumlu bir özellik elbette. Kullanımı fazla abartmadığım için benim 
açımdan olumsuz bir tarafı yok...” (7,E,Evli,69) 

“Arkadaşlarımla sohbet etmek ve onların neler yaptığını bilmek benim için olumlu yanı 
sosyal medyanın. Ancak fazla kullanınca zaman kaybı oluyor bu da olumsuz yanı benim 
açımdan…” (9,E,Evli,66) 

“Günlük hayatımda yakınlarımla daha kolay iletişim kurmamı sağlıyor, gündemde olan 
haberleri daha kolay öğrenebiliyorum. Ancak çok uzun süre ekrana baktığım zaman 
gözlerim yanıyor ve acı veriyor o sebeple çok sık kullanmamaya özen gösteriyorum…” 

(11,K,Eşi vefat etmiş, 66) 

“Bizim için çok güzel oluyor bana moral veriyor. Benim için olumlu etkisi daha fazla 
Facebook’a girdiğim zaman hemen her şeyden haberdar olabiliyorum. Her gün işlerim 
bittikten sonra belli bir süre sosyal medya da zaman geçiriyorum…“(13,E,Evli,81) 

Soru 4: Covid-19 döneminde teknolojik araçlardan hangisine daha çok ihtiyaç 
duydunuz? Bunun nedeni nedir? 

Katılımcılar, Covid-19 sürecinde teknolojik araçlardan en çok akıllı telefona ve 
televizyona ihtiyaç duyduklarını belirmişlerdir. Bunun nedeninin de aile, akraba ve 
arkadaşlardan haber alma, pandemiye bağlı olarak yüz yüze görüşemedikleri kişilerle 
görüntülü görüşme yapma imkânı ve bilgi paylaşımı ve gündemi takip etme şeklinde 

belirtmişlerdir. Yapılan görüşmelerden alınan örnekler aşağıda verilmiştir. 

“En çok telefonla iletişim sağladığım için telefona ihtiyaç duydum. Çünkü çocuklarımın 
çoğu benden ayrı olarak başka şehirlerde yaşıyor. Onların sağlığından, işlerinin yolunda 
gidip gitmediğinden haberdar olabilmek için telefonu kullandım...” (1, K, Eşi vefat etmiş, 70) 

“En çok telefonuma ihtiyaç duydum. Dışarıya çıkamadığımız o dönemde çocuklarımdan, 
torunlarımdan, yakın akrabalarımdan haberdar olmak için onların sağlığını sormak için 
kullandım. Çocuklarımdan ihtiyaçlarımızı gidermeleri için telefonla yardım istedim ayrıca 
marketten gıda siparişi vermek için telefonu kullandım…”(2,E,Evli,67) 

“Daha çok cep telefonuna ihtiyaç duydum. Hem kendi sağlığım hem de eşimin sağlığını, 

sıhhatini merak eden çocuklarım, yakınlarım ile iletişim sağladım. Damacana su 
ihtiyacımızı, ekmeğimizi marketimizi arayarak ulaştık ve temin ettik…” (3,E,Evli,79) 
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“Telefona ihtiyaç duydum. Çünkü gün içinde neler olup bittiğini (bilgi alışverişi) 
telefondan öğrendim. Sokağa çıkma yasağı olduğu için evde çok sıkıldım ve oyun oynadım 
(genelde tavla)…” (4,E,Eşi vefat etmiş,75) 

“Sevdiklerimizden, yakınlarımızdan haberdar olmak için en çok cep telefonuna çok 
ihtiyaç duydum, bir de gün içinde neler olup bittiğini öğrenmek adına televizyona çok ihtiyaç 
duyduk...”(5,K,Evli,65)  

“En çok televizyona ihtiyaç duydum. Çünkü evden çıkamadığımız bir süreç yaşadım ve 
bu süreçte gündemi takip etmek ve can sıkıntımı gidermek için televizyon ile çok zaman 
geçirdim…”(6,K,Evli,70) 

“…Tüm dünyayı etkisi altına alan ve pandemi olarak nitelendirilen Covid 19 hepimizi 
evlerimizde kalmaya zorladı. Bu süreçte herkes gibi bende sevdiklerime ulaşmak için en 
fazla cep telefonunu kullandım. Bunun yanında film ve dizi izlemek için bilgisayara daha 
fazla ihtiyacım oldu. Gündemi takip etmek için ise televizyon vazgeçilmezim oldu bu süre 
zarfında…”(7,E,Evli,69) 

“Akrabalarımdan ve arkadaşlarımdan haberdar olmak için cep telefonu, gündemi takip 
edebilmek için televizyonu oldukça fazla kullandım...” (8,E,Evli,70) 

“Bu dönem de zamanımın çoğunu evde geçirdiğim için en çok cep telefonu ve televizyona 
ihtiyaç duydum. Yaşımızdan dolayı sokağa çıkma yasağı uygulandığı için bende 
akrabalarım ile haberleşmek için daha çok kullandım teknolojiyi...”(9,E,Evli,66) 

“Telefona çok ihtiyaç duydum torunlarım, çocuklarım, sevdiklerim ve yakınlarımın 
sağlık durumlarından endişe ettiğim zaman seslerini duymak, görüntülü konuşarak 
yüzlerini görmek çok iyi oldu. Temel market, manav ihtiyaçlarımı telefon ile eve sipariş 
vererek karşıladım. Bu dönemde telefonumun internetini kullanarak haberleri takip 
ettim…” (11,K,Eşi vefat etmiş, 66) 

“Cep telefonuna çok ihtiyaç duydum çocuklarım da uzakta olduğu için birbirimize moral 
ve destek vermek için onlarla sık sık iletişim kurma ihtiyacı duyduk ve 65 yaş üstüne 
olduğumuz için sokağa çıkamadık bir süre ve bu süre içinde ihtiyaçlarımızın karşılanması 

için komşularımız ve yakınlarda oturan akrabalarımız ile iletişim kurmak içinde telefonu 
kullandık…”(13,E,Evli,81) 

Tartışma ve Sonuç 

Sonuç olarak içinde yaşadığımız Covid-19 salgını, korucuyu ve önleyici bir süreç 

olarak sosyal etkileşimi azaltmayı gerektirmiş ve yaşlıların sosyal etkileşim konusunda 
hali hazırda yaşadıkları sorunları daha görünür hale getirmiştir. Bu süreçte internet ve 
sosyal medya kullanımı yaşlıların sınırlı olan uğraş alanlarını geliştirmeleri, sosyal 
etkileşimlerini arttırmaları, uzaktaki aile bireyleriyle görüntülü görüşme imkanları ve 
yaşlılık dönemindeki yaşam kalitelerini yükseltmeleri açısından güçlü bir potansiyele 
sahiptir. 

Araştırma sonuçlarına göre, Covid-19 sürecinde yaşlılar interneti öncelikle bilgi 
edinme, gündemi takip etme, sosyal medya sitelerine girme, iletişim ve eğlence( video 
izleme, oyun oynama vb.) amaçlı kullanmışlardır.  Ayrıca hastane randevuları ve e devlet 
hizmetlerinden de faydalanmışlardır. 
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Araştırma sonuçlarına paralel olarak, Pecchioni ve Nussbaum (2005) yapmış 
oldukları araştırmada, yaşlıların interneti daha çok kişilerarası iletişim kurmak ve 
sürdürmek, e-mail ya da herhangi bir konuyla ilgili araştırma yapmak için kullandıkları 
sonucuna ulaşmışlardır. Görgün-Baran, Koçak-Kurt ve Serdar- Tekeli’nin (2017) TÜİK’in 
2016 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması verilerine dayanarak 
yaşlıların dijital teknolojileri kullanım düzeyleri konusunda gerçekleştirdiği araştırma 
sonuçlarına göre de, yaşlıların interneti kullanım amaçları arasında birinci sırada haber 
sitelerini ziyaret etme (%8,4) yer alırken, ikinci sırada sosyal medya kullanımı (%7,5), 
üçüncü sırada sağlıkla ilgili bilgi alma (%6,6), dördüncü sırada mal ve hizmet ürünleri 
hakkında bilgi arama (%5,9), beşinci sırada ise paylaşım sitelerinden video izleme (%4,8) 

yer almaktadır. 

Araştırma sonuçlarına benzer şekilde, Yıldırım Becerikli (2013)’nin “Kuşaklararası 
iletişim açısından yeni iletişim teknolojilerinin kullanımı: ileri yaş grubu üzerine bir 
değerlendirme” başlıklı çalışmasında da yaşlıların bankacılık ya da e devlet kapsamında 
sunulan hizmetleri internet aracılığıyla almayı tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 
Tekedere ve Arpacı (2016) da “Orta Yaş ve Yaşlı Bireylerin İnternet ve Sosyal Medyaya 
Yönelik Görüşleri” başlıklı bir çalışma yürütmüşlerdir. Araştırma sonuçlarına göre 
katılımcılar, interneti en çok araştırma/bilgi edinme, e-mail gönderme, gündemi takip 
etme ve eğlence amaçlı kullandıklarını ifade etmişlerdir. 

Araştırmamıza katılan yaşlılardan 8’i sosyal medya uygulamalarını aktif olarak 

kullanırken 5’i sosyal medya uygulamalarından hiç birini kullanmamaktadır. Yaşlıların 
sosyal medya kullanım amaçlarının ise yeni bilgiler öğrenme ve bilgi paylaşımı, aile 
(çocuklar ve torunlar), akraba ve arkadaş takibi ve iletişim, fotoğraf paylaşarak özlem 
giderme olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırma sonuçları literatürle benzerlik göstermektedir. Buna göre, Tekedere ve 
Arpacı (2016)’nin “Orta yaş ve yaşlı bireylerin internet ve sosyal medyaya yönelik 
görüşleri” başlıklı bir çalışmasında, araştırmaya katılan orta yaş ve yaşlı bireyler, sosyal 
medya denilince akıllarına ilk gelen kavramların iletişim, paylaşım ve eğlence olduğunu 
belirtmişlerdir. Kalınkara ve Sarı (2019)’nın yaşlılarda sosyal ağ kullanımı ve yalnızlık 
ilişkisi konundaki çalışmasında, yaşlı bireyler sosyal ağı içerik paylaşma, iletişim kurma 
ve işbirliği sağlama amaçlarıyla kullanmaktadır. Erendağ Sümer (2017)’de Baby Boomers 

kuşağının sosyal medya kullanım pratiklerini incelediği araştırmasında yaşlıların sosyal 
medya kullanım amaçlarını %47 gündemi takip etme, %17 arkadaş hayatı takibi ve %11 
kendimle ilgili paylaşım olarak belirlemiştir. 

Araştırmamızda, 65 yaş ve üzeri bireylerin sosyal medya uygulamalarından en çok 
facebook kullandıkları belirlenmiştir. Sinav (2020) da genç-yaşlı, orta-yaşlı ve ileri-yaşlı 
bireylerin sosyal medya kullanım davranışlarını karşılaştırmalı olarak analiz ettiği 
çalışmasında katılımcıların en sık kullandığı sosyal medya uygulamasının Facebook 
olduğu ve Facebook’un 85 yaş ve üzeri bireyler arasında daha popüler olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. Kalınkara ve Sarı (2019)’nın çalışmasında da benzer şekilde en sık kullanılan 
sosyal medya uygulamasının Facebook olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmamıza katılan yaşlıların, interneti haftada ortalama 17,5 saat kullandıkları 
sonucuna ulaşılmıştır. Loipha (2014), yaşlıların haftalık internet kullanım sürelerinin 
ortalama 3.5 saat olduğunu ortaya koymuştur. Iyer ve Eastman (2006) ise haftada 
ortalama 9 saat kullanım gözlemlemiştir. Şahin ve Yıldırım (2019) ise haftalık ortalama 
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kullanım süresinin 14.54 saat olduğu belirlemiştir. Buna göre, yaşlılarda internet 
kullanımın her geçen yıl daha da arttığı söylenebilir. Ayrıca Covid-19 pandemi süreci 
düşünüldüğünde, yaşlılarda internet kullanımın nispeten arttığını söylemek mümkündür.  

Araştırma sonuçlarına göre, yaşlılar sosyal medya uygulamalarının kendilerine 
sağladıkları olumlu yönlerin aile, akraba, arkadaşlarla iletişim kurma, bilgi edinme ve 
gündemi takip etme olduğunu düşünmektedir. Olumsuz yönlerinin ise sosyal medya 
uygulamaları üzerinden yapılan sahtekarlıklar, uzun süreli kullanımlarda göze zarar 
vermesi ve zaman kaybı olduğunu düşünmektedirler. 

Kalınkara, Tezel ve Zorlu (2016) tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre de 
sosyal medya ve internet kullanımı, bağımsızlık hissine katkısı, kişisel gelişim ve diğer 

insanlarla bağlantı kurabilme bakımından yaşlılara yaşam amacı belirleyen olumlu 
sonuçlar sunabilmektedir. Özellikle fiziksel erişim olanağı bulunmayan zamanlarda yaşlı 
insanların yakınlarına ve arkadaşlarına yeni teknolojiler aracılığıyla ulaşıyor olması, dış 
dünyayla bağlantıları açısından önem taşımaktadır. 

Araştırmamıza katılan yaşlılar, Covid-19 pandemi sürecinde teknolojik araçlardan en 
çok akıllı telefona ve televizyona ihtiyaç duymuşlardır. Bunun nedeninin de aile, akraba 

ve arkadaşlardan haber alma, pandemiye bağlı olarak yüz yüze görüşemedikleri kişilerle 
görüntülü görüşme yapma, bilgi paylaşımı ve gündemi takip etme şeklindedir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında, özellikle Covid 19 pandemi sürecinde 
internet kullanımının yaşlıların hayatlarını kolaylaştırdığı, sosyal medya kullanımın ise 

yaşlıların sosyal etkileşim ihtiyaçlarını karşılamalarında destek görevi gördüğü aşikârdır. 
Fakat hala yaşlı nüfus arasında internet ve sosyal medya kullanımın üst seviyelerde 
olmadığı görülmektedir. Buradan yola çıkarak; yaşlıların interneti kullanma ve öğrenme 
konusunda devlet politikası olarak ücretsiz eğitim kursları düzenlenmeli, bu kurslara 
katılmayı teşvik edecek şekilde kitle iletişim araçları ile farkındalık yaratılmalı ve 
yaşlıların interneti kullanma konusunda yaşadıkları endişelerin azaltılmasına yönelik 
çeşitli danışmanlık hizmetleri uygulanmalıdır. 
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Introduction  

In order to behavior this interdisciplinary investigation that first aimed to identify 
points in both design and cognitive psychology information that are directly similar, 
accordingly production the awareness transferable. Throughout this initial purview, it 
was realized that in psychology it is common to refer to creativity in reference to the four 
main areas by which it is researched, namely the creative ‘process, the creative ‘product 
(output)’, the creative ‘person’ and the creative ‘environment’ In the domain of design, it 
would appear that driving categories design into broadly similar sections using the terms, 
the design ‘problem’, the design ‘method, the design ‘kind (production)’, the design 
‘occupation and the design ‘organisation/team/personnel’ (Howard et al ). 

Normally the interior design profession has concerned itself with a one-dimensional 
practice, to render aesthetical augmentation to interior space for a client (Cargo, 2013). 
Describe the conventional interior design as comparatively backward and conservative, 
only focusing on fashion, luxury design in a small space; an approach that ignores mental 
and physical health. Society is beginning to recognise the interconnectedness of buildings, 
people and community in the creation of an environmentally responsible and patriotic 
lifestyle. As a result, they are seeking interiors that demonstrate environmentally 
responsible, sustainable design (Mazzarella et al., 2011; Cargo, 2013 Carolyn 2015). This 
interest in designed responsibility is what has sparked the context and need for alive and 
open-mid sustainable interior design (Jones, 2008). 

Immediately responding to the commenced summon on pandemic effect on interior 

and architecture practice by taking a pedagogical angle and an educational perspective. 
Designed is a recent concept at experimental studies with online It was introduced as a 
response to the COVID-19 pandemic at the end of March 2020 (ahmad et al 2020) 
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In a brief time, swiftly disseminate COVID-19 has compulsory population to expend 
most of their time at home to ward off the risk of viral spread (Allam and Jones 2020). The 
globe requirement to adapt promptly to such changes in lifestyle and to bear with strict 
safety measures. Recollection recent outbreaks of other condition, COVID-19 is another 
vivid reminder of the danger of unknown diseases upheaval (Ahlefeldt 2020) The 
experience of quarantine life due to the COVID-19 pandemic continues to convert the 
perception of the environment in different ways. Thick spaces will no longer be welcome 
in, as they increase virus transmission way. As such, to improve social distancing, public 
spaces have been (and are still) discontinued worldwide. In addition to the impacts 
detailed above, offices, universities, and schools remain closed in some locations, 

necessitating people to work and study from home (Alter 2020) Consequently, residential 
construction has become a critical infrastructure type, vital for sustaining these 
interrupted communities. Casing is becoming more than just a living space, which also 
significantly increases buildings’ source uptake (e.g., electricity and water). Accordingly, 
still with the relief of the COVID-19 pandemic, the present universe we live in still needs 
to acquire customization to become more resilient to potential imminent condition 
outbreaks and lockdowns, and it introduces challenges to the existing residential 

buildings for adapting to a latest fact. (Betsky 2020) 

In the designs, it was necessary for the designer to do more cognitive work. The 
designer had to examine the needy more closely from a psychological point of view. Poor 
concentration, completeness, and the necessity to spend more time together in the 

pandemic have shaped the design of new spaces, while leading to new perspectives in 
design. 

After being closed to homes with the effect of the pandemic, the need for working 
spaces in common spaces has increased. Taking a pedagogical and educational 
perspective, the article directly responds to the call for the impact of the pandemic on 
interior architecture and architectural practice. Thus, designs with different perspectives 
were developed by combining design and cognitive concepts. 

Empty Chair Practice 

Gestalt literally means "form", "completion", "integration". When the same word is 
used in the field of psychotherapy, it refers to the integration of the person, forming and 
completing the unfinished aspects of his life in a meaningful way (Cüceloğlu, 1991, p„485). 
The theoretical basis of Gestalt therapy is a combination of psychoanalytic, existential and 
gestalt theories. Certain foundations and methods of these three views form Gestalt 
therapy as a result of a synthesis. The dynamic interactions between them are emphasized 
by making use of the concepts of id, ego, superego and psychosexual personality 
development in psychoanalysis theory. This theory is necessary in terms of re-educating 
the participants in therapy about the self-layer of personality gained through conscious 
learning and helping them to gain simple and solid learning (Özuğurlu. 1990, p.329). By 

making use of existential philosophy, the way the person presents himself as an entity and 
how the person reveals himself so that other people realize this is emphasized in therapy 
(Cüceloğlu, 1991, p, 486). The therapy theory was structured by accepting some concepts 
used by Gestalt psychology. As in the processes of perception and comprehension, our 
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behaviors and our spiritual life are in a whole. Our mind first perceives and comprehends 
everything as a whole. Gestalt psychology accepts the principle that the whole is separate 
and different from what the separate parts are formed by coming together (Özuğurlu, 
1990, p.330). Human nature also tends to reach the best and the whole. Gestalt 
psychology is very important in these matters in treatment. 

The empty chair is a technique of Gestalt psychology. In the empty chair technique, 
the client sits in one of the two opposite chairs, and the other chair is empty; The client, 
assuming that the person with unfinished business sits on the empty chair, talks to him 
and expresses himself to finish his unfinished business (Tagay and Voltan Acar, 2012) 
Technique asks "what" and "how" questions, rarely "why" questions. 

 In this study, called the empty chair technique, the use of theater/drama in 
psychotherapy is exemplified. Although not shared in all details, this technique 
encourages the client to interact with a person who is thought to be in an empty chair. It 
is facilitated by the therapist for the client to express what they want to tell and say to the 
person sitting in this chair. Here, too, some methods such as changing roles or multiple 
empty chairs are used in addition to the empty chair technique. (Yılmaz, 2017). The 
purpose here is the feeling towards the person sitting in the chair; however, it is the 
expression of unexpressed or unexpressed emotions. In this respect, theater/drama is 
used as a tool for the emergence of psychological processes (Kunter 1995). If this 
technique is not applied by competent people, it may deviate from the purpose of treating 

psychological problems. It is recommended that therapists who will apply this technique 
should receive training and supervision regarding the practices they will do. 

In this study, the emotional states of the people staying at home were revealed by 
using the empty chair technique. These states are combined through empathy. By utilizing 
the cognitive behavior here, the psychological effect was combined with education and a 
design was made to support a rapid concept in sudden changes such as pandemics. 

Conceptual Framework 

After the pandemic, families spent more time together and moved their working 

environments to their living spaces. Within the scope of the study, elementary families 
were observed for the sample. The elementary family members are the mother, father and 
child. In the design, mothers are seated on empty chair. The cognitive effect of the 
mother's emotional state was combined with the design. Thus, three different cases were 
prepared. There is a fiction of the existing living space before the pandemic in figure.  
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Figure 1 Living Space (Before Epidemic) 

In the concept map, the cognitive concepts that we will use in the design are 
associated. Accordingly, it was stated which emotion they were more intensely related to. 
Cases are created this way. The concept map has given in figure 2.  

 

Figure 2. The Concept Map 

Case1 

The most distinctive feature of the mother in the first chair is her regularity that made 
a rearrangement for the members of the house. There is an environment where everyone 
can work. Female made a functional plan. It was tried to plan an area where they would 
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be in contact with each other. There is flexibility, albeit minimal. Figure … space plan 
displayed. 

 

Figure 3. Case 1 

A special folding table is designed for the child. When not working, the environment 
was asked to return to its original state. The father, on the other hand, preferred to stay 
on the sofa and use the coffee table in order to follow his work and use the television more 

comfortably. The mother, on the other hand, preferred to use the table. Because she made 
it functional because she gathered here quickly and prepared food. The habitat has 
changed to a near moderate level. But he will be able to quickly return to his old self. There 
were no major changes in the general setup of the room. 

Case 2  

The most distinctive feature of the mother in the second chair is her irregularity. It 
did not reorganize for house members. It has created an environment where everyone 
can work. Individuals have enabled them to choose settlements according to their mood 
and wishes. An effort was made to create a friendly environment in contact with each 

other. There are no limits and rules, on the contrary, flexibility is at the forefront. Figure 
… space plan is displayed. 
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Figure 4 Case 2 

All work is being done on the large dining table. The area where the eating action 
takes place has been completely moved to the living area and resolved in the kitchen area. 
The seat and its surroundings were used as a playground. 

Case 3  

The most distinctive feature of the mother in the third chair is that she is absolute. It 
did not reorganize for house members. The environment where everyone can work has 
been created according to the shape of the furniture in the house. There is an order in the 
space itself. Figure … space plan displayed. 



Designing Work Areas in Home Environment After the Pandemic Using the Empty Chair Technique 

63 

 

Figure 5 Case 3 

The child spends time using the center table, either sitting on the floor or sitting on 
the sofa. The mother and father spend time on the sofa or in the free area, depending on 
the convenience, with a foldable movable coffee table. 

Findings and Conclusions 

In order to investigate the effect of the pandemic in living spaces, three different 
concepts were developed in the study on settlement and planning under the empty chair 
technique, adhering to the cognitive effect. 

The answer to the question of what according to the empty chair technique; 

• First mother regular venue 
• Second mother irregular space 
• Third mother absolute place 

The answer to the question of how/why according to the empty chair technique; 

• The first mother preferred comfortable and functional areas for the organized 
space, considering everyone. She wanted to provide a flexible and friendly 



Sosyal Bilimlerde Covid-19 Salgını Dönemler ve Değişim Dinamikleri - 2 

64 

environment, albeit at a low level. But it has kept its borders. He considered 
everything analytically and evaluated the existing space at the optimum level. 

• The second mother left everyone flexible and free for the irregular space. She 
even allowed loss of function when necessary. The important thing is to create a 
friendly and comfortable environment. 

• The third mother did not change for absolute space. She has preserved the 
original state of the space by choosing small practical solutions. There was no loss 
of function. 

The pandemic has had different effects on people. The need for schools and 
workplaces to be closed and to live in safe areas has increased the need for people to 

spend time in the housing unit and to find new workplaces. In this study, support was 
taken from the empty chair technique so that the designer could empathize with the 
situations of people and transfer them in any unusual situation while designing. In fact, 
three different designs were obtained with mothers sitting on empty chairs, adhering to 
observation. Thus, three different living spaces with different perspectives on the new era 
emerged. 

If desired, these spaces can be further developed and enriched by using the 
questioning technique in the empty chair technique. 
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Introduction  

The anxiety, fear and depression created by the epidemic have made both individuals 

and sectors, and therefore businesses, uneasy, and their psychological, sociological and 
economic effects have become more common and evident day by day. Particularly, the 
economic problems faced by businesses and their reflection on the sociological and 

psychological problems experienced at the individual and social level have increased the 
effects of the epidemic (Barua, 2020; Ho, Chee & Ho, 2020). Beyond being a serious threat 
to every country, the epidemic has now become an enemy that must be fought altogether, 
where many deaths occur. 

While investigating the effects of COVID 19, it was seen that major crises were 
experienced. In addition to the crises experienced in terms of health, large-scale crises 
were encountered. When investigated in more detail, it is called a meta-transition event 
because it penetrates more than one regime at the same time. It considers and integrates 

multiple system elements into an analysis, including technology and innovation, markets, 
business, government, behavior and norms, regulatory and governance frameworks, and 

pathways for change. Such systematic changes are studied under two valid conditions; 
government (management and regulation) and economics (business, markets and 
finance). Sectors advancing due to globalization have experienced the most difficult 
constraints. International air travel, shipping and trade suffered the most. Small 
businesses and the self-employed have experienced more difficult times (wells et al 
2020). In Figure 1, the sectors with problems according to the studies are given. 
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Figure 1 COVID 19 Effect of Sector 

Sectors Affected by Covid 19 

In parallel with the effects seen after the first case was detected in the countries of 

the world, it has been observed that since 11 March 2020, when the first case was detected 
in Turkey, economic, social, sociological and psychological effects were felt to a large 

extent besides the health field. It is obvious that the Turkish economy has been affected 
by the effects of the Covid-19 pandemic as much as many other countries. Considering 
this process, it has caused employment at the sectoral level to become more fragile 
(Koyuncu and Mecik 2020). 

The construction sector is one of the sectors affected by the coronavirus epidemic in 
the world and in our country. Like many other industries, the construction industry also 
had a negative impact. The slowdown in the construction rates, the decrease in the 
working capacity, the disruption of the appropriations, the insufficient supply of the 
material needs and the negative effects of the rising exchange rates in the sector have 
caused great negativities. It is thought that with the reduction of the down payment to 

10% for the construction sector, which contributes to the economy and employment by 
covering hundreds of business lines, the sector may be mobilized in the short term. 
Permanent incentives are needed for the construction industry. Many private banks, 
especially public banks, launched campaigns to support the sector. 

When we look at the sectoral studies in Turkey around the world, contractions have 
emerged. Studies have shown that apart from tourism, trade, aviation and social areas, 
the construction sector is affected by this epidemic in crises. Especially in China, during 
the pandemic, it has been observed that there are great problems in the availability of 
workers and the sustainability of the work in the findings of the studies on tunnel 
construction sites far from the settlement centers (wang et al 2020). It has been 

determined that COVID-19 prevention policies have also hindered the arrival of materials 
to be used in construction (alberti et al. 2021). Events similar to these have occurred in 
our country. Depending on these, a data study was conducted to analyze the situation in 
the construction sector in Turkey. It has caused some problems in terms of working 

COVID 19

Education

Agriculture 

Transportaion

Industry

Metallurgy

Tourism

Construction

Health



Sosyal Bilimlerde Covid-19 Salgını Dönemler ve Değişim Dinamikleri - 2 

68 

conditions, job follow-up and appropriations. Along with the effect of this process on 
people, a study has been carried out on what kind of problems are experienced in 
construction. 

Covid-19 and Gender 

Gender norms play a crucial role in perpetuating disparities in the distribution of the 
burden of ill-health across and within populations, and gender influences how 
organisations address the problem(s). Recognition of the role organizations can and 
should play in addressing the root causes of unequal gender norms and power relations 

to advance health equity appears to be on the rise. More organizations are adopting 
gender-responsive language on their core programmers. 39% of organizations position 
the work they do in relation to transforming gender norms and gendered systems and 
structures that stand in the way of better health outcomes, an increase of 10% over the 
previous year. 

Yet the vast majority of programmatic activity to prevent and address the health 
impacts of COVID-19 largely ignored the role of gender. Evidence gathered by the GH5050 
collective of researchers, strategists and practitioners shows that gender influences 
everything from who gets tested for COVID-19 to risk of severe disease and death. Yet the 
report finds that support across a range of WHO-recommended areas for pandemic 

responses - including vaccine development, prevention, access to treatment and care, 
health workforce protection, and surveillance - was largely gender-blind. 

Comparing these findings with the stronger performance on gender-responsiveness 
of organisations’ core programmatic activities indicates that gender has been 
deprioritised in this time of crisis. 

 

Figure 1. Gender and COVID-19 (Global Health 5050). 

No one can predict the long-term implications and consequences of a pandemic that 
has so far led to the death of hundreds of thousands of people and debilitated those who 
got infected, some temporarily, some suffering long-term effects. Yet, it is apparent that 
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the pandemic has overstretched healthcare systems in many countries and devastated 
economies globally. And, crucially, we already know that Covid-19 is accentuating and 
heightening pre-existing inequalities, forms of exclusion, and poverty while also 
increasing risks and vulnerabilities linked to war, displacement as well as various forms 
of preexisting marginalization. While much of the focus so far has been on the original 
epicenters of the outbreak, first China, then Europe and later the US and Brazil, we know 
that many people in the Global South will bear the long-term effects in even more horrific 
ways. Countries in the Global South were already struggling in terms of economic 
disparities, inadequate infrastructures, such as limited access to healthcare, clean water 
and electricity, in addition to large-scale unemployment and uneven access to education. 

Previously existing poverty is predicted to increase substantially as a direct impact of the 
pandemic, particularly as a result of lockdowns, potentially leading to unprecedented 
famines, illness and hardship. There are indications that one of the worst aspects of the 
impact of Covid-19 in the Global South will be a food crisis, doubling the number of people 
directly facing shortages to 265 million (Rogers, 2020). Famines and malnutrition might 
eventually kill more people in the Global South than the actual virus itself. Lockdowns, in 
turn, might exacerbate food crises and famines not only in terms of their impacts on local 

economies but schools, closed to millions of children in countries that imposed full or 
partial lockdowns, have often been providing nutritious meals at least once a day to 
children. Meanwhile, the very idea of lockdowns highlights huge disparities. As a widely 
quoted tweet by an Indian doctor states: ‘social distancing is a privilege: you need running 

water, space in your house, and the means to afford not going out to earn money. Many 
Indians, he added, don’t’ (Horn, 2020). Neither do people living in refugee camps in 
Lebanon, Jordan or Turkey; shanty towns in South Africa; favelas in Brazil; informal 
settlements in Kenya, Peru, Mexico or Pakistan, to name just a few (Nadje 2020). India, 
Algeria, and Morocco: A Feminist Analysis of Small - Scale Farmers ' and Agricultural 
Laborers ' Experiences and Inventive Practices invasteged. Crops that had to be sold for a 
very cheap price or were left to rot on the farms. Many laborers could not find work. 
Women lower class are socially neglected so their matrimonioal status had to with newed 
forms of exclusion and oppression while their unpais care work often increased 
enormously (Irene et al 2021).  

Gender is also one such category. The number of women workers who are 
unemployed or on leave of absence (Montenovo et al. 2020) or who face reduced paid 
working hours (Collins et al. 2020) during the pandemic is disproportionally higher than 
that of men workers. However, few studies on the COVID-19 pandemic in South Korea 
have been conducted from a gender perspective. Generally, gender gaps in the labor 
market are deeply rooted in the gendered caring role. Although the number of women has 
increased to almost half of all workers in the post- industrial society, caring for family 
members is still regarded as women's work. This social norm maintains the devaluation 
of women's jobs, such as service work, which require interactive skills. Moreover, the 
employment system still inhibits women, as it only suits the men who are not obliged to 
care for their families This gender-based structure means that men earn fatherhood 

premiums while mothers face discrimination regarding employment and wages). It is to 
be expected that these general and long-standing explanations for COVID (Ham 2021). 

Lebanon, just like Iraq and Turkey, is also home to a large number of refugees from 
Syria who are part of another group of particularly vulnerable populations. Lebanon, for 
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example, has not proactively tested the more than 1.5 million Syrian refugees for Covid 
19. Those refugees who exhibit symptoms might avoid being tested as more than 70% 
lack residence papers or have outdated papers and want to avoid deportation to Syria 
(Refugee International, 2020). In the West Bank, of the estimated 775,000 Palestinian 
refugees, a quarter live in 19 overcrowded refugee camps, while in Gaza 70% of the 
approximately 2 million people are refugees (Rothchild, 2020), with extremely limited 
access to healthcare in general and to Covid-19 testing and treatment in particular. 
Preventing the spread of Covid-19 has been a priority for volunteers in refugee camps 
across the Global South. A Rohingya woman volunteer in a refugee camp in Bangladesh 
expressed her fear and lamented the lack of access to resources: ‘As we live in a very 

congested area, if there is limited access to medical treatment and the virus comes here, 
we will all die. So, we need sufficient hygiene materials like soaps and masks, along with 
doctors and nurses’ (UN Women, 2020). 

Accounts of increases in domestic and intimate partner violence have been reported 
by feminist activists in all regions of the Global South, but, without doubt, have also clearly 
been an issue in the Global North. According to a report on the impact of the Covid-19 on 
women in Africa published by the Brookings Institute, Google searches for domestic 
violence indicate a spike in the number of people searching for help dealing with domestic 
violence and sexual harassment since the start of the pandemic. For example, in Kenya, 
calls for help against domestic violence increased by 34% in the first three weeks of the 
nightly curfew in Kenya (Chuku et al., 2020). In Turkey, from 11 to 31 March alone, 21 

women were killed according to the Turkish feminist organization ‘We Will Stop 
Femicide’ (Nadje 2020).  

In order to examine the effects of COVID 19 from different perspectives in more detail, 
demographic characteristics, environmental conditions, economic conditions, 
unemployment, ethics and management styles were examined from a feminist 
perspective (Kabeer 2021; Ella 2021; Smith et al. 2021; Ana et al., 2021).  

It’s not enough for governments to give women cash to cushion the blow of the 
pandemic with one hand, D’Alessandro says, if with the other they are rebuilding the labor 
market that made them vulnerable in the first place. In Argentina, authorities plan to 
prioritize industries such as construction, manufacturing, energy and technology, which 

are seen as efficient at generating jobs. “All of these sectors are extremely masculinized,” 
D’Alessandro points out. In Argentina, women hold fewer than one in 10 jobs in 
construction and computer programming, and around one in five in industry. “So women 
aren’t in the sectors that we’re thinking about when we think about economic recovery.” 

Purpose of the Research 

The aim of this research is to investigate how women in the construction industry are 
affected by the pandemic. As a result of this, it is aimed to take measures to protect the 
current situation of women in case of other possible epidemics in the future. 

In order to achieve this general purpose, answers to the following questions were 
sought: 
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1.  Whether the employees are satisfied with the way they work (working hours, 
health conditions, transfer) during the pandemic process, 

2.  Do the conditions differ according to the literacy level of the employees, age, 
gender, seniority and educational status? 

3.  The economic level of the workers and the change in the duration of the pandemic? 

4.  What support did the employees receive from the government before and after 
the pandemic? 

5.  Changes in the lives of employees after the pandemic? 

Method 

In this section, the research design, universe and sample, measurement tool, validity 

and reliability study, and data analysis are explained. 

Universe and Sample 

The universe of the research consists of groups of civil engineers, architects-
intermediate staff, and civil engineering-architecture final year students in the Republic 
of Turkey. The study universe of the research consists of technical staff working in the 
districts of Istanbul. 

In line with the calculations made, the survey was completed with 200 people 
consisting of civil engineers, architects-intermediate staff and civil engineering-
architecture senior students who were determined from the research area. The survey 
was applied to women more demographically. Similar questions were asked to the men 
in order to make a comparison. 

Table 1. Survey of Group 

 Section A  Section B n % 

Gender 
Female 160 80 

Male 40 20 

Job 

Engineer-Architect 96 48 

Technician 79 39.5 

Intern 25 12.5 

Educations 
Status 

Associate Degree 62 31 

Undergraduate Degree 125 61.5 

Graduate 13 6.5 

Total 200 100 

When Table 1 is examined, the distribution of the participants according to graduates 
and non-graduates; 80% of them are graduates (n=160), 20% are women (n=40), their 

distribution by age groups; their distribution by occupation; 48% engineers-architects 
(n=96), 39.5% technicians (n=79), 12.5% trainees (n=25), their distribution by education 
level; 31% of them are associate degree (n=31), 61.5% undergraduate (n=125) and 6.5% 
graduate (n=13). 
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Findings Regarding the Difference Between the Demographic Variables of 
Employees from the Condition of the Construction Industry After the Pandemic 

The relationship between the demographic variables (gender, education level, age, 
seniority) affecting the employees from the post-pandemic construction sector situation 
is examined. 

Table 2 Influence of Employees by the Condition of the Construction Industry 
After the Pandemic Independent T-Test Results by Gender 

 Gender n Avr SS t p 

         Pandemic   Post 
Construction Sector 

Female 160 2.5 0.20 2.75 0.006 

Male 40 2.44 0.20   

According to Table 2, when the construction sector employees are examined in terms 
of gender, there is a significant difference depending on the p<0.05 value (p=0.006). It 
was determined that female employees were more affected by the pandemic than male 
employees (t=2.75). Affected level of male employees (x̄=2.44) is lower than female 
employees (x̄=2.50). This finding shows that there is a significant difference between the 
post-pandemic status of employees and their gender. 

Table 3 Influence of Employees by the Condition of the Construction Sector After 
the Pandemic Independent T-Test Results by Educational Status 

 Gender n Avr SS t p 

Pandemic   Post 
Construction 
Sector 

Associate Degree 62 2.5 0.24 3.12 0.002 

Undergraduate 
Degree 

125 
2.43 0.21   

Graduate 13 2.40 0.18   

According to Table 3, when the levels of employees' exposure to the Post-PANDEMI 
Construction Sector are examined in terms of education level, there is a significant 
difference depending on the p<0.05 value (p=0.002). It was determined that associate 

degree graduates were more affected by the situation than undergraduate graduates 
(t=3.12). Employees with a bachelor's degree (x̄=2.43) have a lower impact level than 
employees with an associate degree (x̄=2.50). The level of influence of the graduate 
employees from the situation is x̄=2.40. 

Table 4 Influence of Employees by the Condition of the Construction Sector After 
the Pandemic Independent T Test Results by Occupational Status 

 Gender n Avr SS t p 

Pandemic   Post 
Construction Sector 

Engineer-
Architect 

96 
3.01 0.62 -.11 0.99 

Technician-
Intern 

104 
3.01 0.57   
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According to Table 4, when the levels of employees' exposure to the post-pandemic 
construction sector are examined in terms of their occupational status, it does not show a 
significant difference depending on the p<0.05 value (p=0.99). It was determined that the 
levels of exposure did not differ according to the intermediate staff working as Architects-
Engineers and those working as interns after the pandemic (t=-0.11). 

The level of being affected by the post-pandemic situation (x̄=3.01) of the Architect-
Engineer employees does not differ according to the level of being affected by the post-
pandemic situation (x̄=3.01) of the Intermediate Staff and interns. This finding shows that 
there is no significant difference between the level of being affected by the post-pandemic 
situation of the Architect-Engineer employees and the level of being affected by the post-

pandemic situation of the Intermediate Staff and interns. In this case, it shows that 
everyone is affected after the pandemic. 

Conclusion  

Nevertheless, until now, there has been no specific relief for care employee who 

missing their jobs or suffered decreased remunerated operation hours, which is lirectly 
connected to their living expenses. This involve that care policies focus only on the 
recipient's perspective, and the source perspective is often disregarded. Like that 
inexperience therefore and paradoxically broaden gender gaps. The effect of this study 

also show that informal concern duties partly explain gender gaps in the labor market. 
Even though the same care needs are experienced at home, only women choose to stay at 
home to care for family members. 

This is related to the social perception of caring and gender. Although the male 
breadwinner model has whetted in the post-industrial society, caring for the family is 
mainly considered to be women's work. This social norm is readily linked to the 
perception of women's jobs. 

Moreover, the confinement system still favors men who do not share childcare and 

house obligation. In this relation, only women give up their careers for unsalaried work. 
This gendered caring function is more evident during the crisis. 

According to the results of the study, it was observed that there was anxiety in each 
group regardless of graduation status. The young population has no job opportunities. 
The areas for internships and self-development have narrowed. The responsibility on 
them has increased more with the pandemic. With the closure of schools, it is clear that 
all responsibility fell on women. Many of the women had to leave their jobs. According to 
the results of the survey, women were more affected by this situation both psychologically 
and financially. 

Due to the low number of women in more technical and field work such as 
construction, no effort has been made to offer women special rights. 
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Covid-19 salgının Türkiye’de ölümlere neden olması ve aşıya ulaşmada büyük 
sorunlar yaşamasıyla birlikte 2011’de kapatılan Hıfzıssıhha Enstitüsü (HF) gündeme 
gelmiştir. Covid-19 salgını dönemine ihtiyaç duyulan aşıyla ilgili çalışmayı yürütebilecek 
ve üretebilecek Hıfzıssıhha Enstitüsü ile ilgili literatür taraması yapılmış temel ve 
yardımcı kaynaklardan yararlanılmış ve çalışmamız tarihi süreç içinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Kelime anlamı; “Sağlıklı yaşamak için alınması gereken önlemlerin bütünü” (TDK, 
1998: 986) olan hıfzıssıhha kurumu salgın hastalıklarla mücadele etmek, halkın sağlığını 
korumak, nesilleri sağlıklı bir şekilde geleceğe taşımak için oluşturulmuştur. Üç kıtaya 
yayılmış olan Osmanlı İmparatorluğunda halk sağlığı konusunda büyük sorunlar 
yaşanmış, büyük kayıplar meydana gelmiştir. Uzun yıllar savaşlar nedeniyle yoksullaşan, 

salgın hastalıklara yakalanan halkın, sağlık hizmetlerine ulaşmasında ve tedavi 
edilmesinde tüm vatandaşları kapsayacak politikalar oluşturulmamıştı. Doktor 
ihtiyacının hissedildiği askeriye için Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendinin tavsiyesiyle 14 
Mart 1827’de “Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire” kurulmuş ve eğitim vermeye 
başlamıştır (Terzioğlu, 2000: 2). Yükseköğretimde sivil uzmanlık kurumları açılmaya 
başlanmıştır, bunlardan biri de 1866’da kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’dir (Özen, 
1999: 263). 14 Eylül 1909’da sivil ve askeri tıbbiye birleştirilerek Darülfünun’a bağlanmış 
ve adı “Darülfünun-i Osmani Tıp Fakültesi” olmuştur. 

I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte savaşan askerlere hizmet vermek üzere 
bütün tıbbi olanaklar orduya harcanmış, halk sağlığı hizmetleri yerine getirilememiştir. 

Savaşların farklı cephelerde bulunulmasının etkisiyle salgın hastalıklar ordu içinde çok 
yayılmış, asker kayıplarına da neden olmuştur. Veba,  İspanyol Gribi, kolera, frengi, kuduz, 
verem, trahom, çiçek, sıtma, tifüs, tifo salgın hastalıklarıyla mücadelede öncelikle doktor 
görevlendirmeleri, karantina ve aşılama çalışmaları yapılmıştır.  Çok yetersiz kaynaklarla 
yapılan çalışmalar büyük kentlerde etkili olmuştur; zira küçük şehirler, köy ve 
kasabaların birçoğuna hizmet götürülememiştir. Modern aşı uygulaması Osmanlı 
topraklarında 23 Aralık 1800 tarihinde çiçek aşısıyla başlamış, 1885’de hastalığın 
önlenmesine yönelik “Aşı Nizamnamesi” yayınlanmış (www.milliyet.com.tr, 2021) 
1889’da çocukların aşılanmasıyla salgın hastalık kontrol altına alınmıştır (Ketrez, Şirin, 
Hasde, 2020:24)    

Osmanlı döneminde yaşanan salgınların tümü Cumhuriyet Döneminde de 
görülmüştür. Bu nedenle halk sağlığını korumak ve iyileştirmek için politikalar 
geliştirilmiş, devletin yapısı içinde kurumlar oluşturulmuştur. Bu kurumlardan Refik 
Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü (RSHE) salgın hastalıklarla mücadelede önemli bir yer 

http://www.milliyet.com.tr/
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tutmuştur. Özellikle 2019’da ortaya çıkan kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan 
Covid-19 salgının Türkiye’de etkili olması ve aşı ihtiyacının ortaya çıkmasıyla 2 Kasım 
2011’de kapatılan RSHE gündeme gelmiştir. 

Hıfzıssıhha Enstitüsü Kurucusu Dr. Refik Saydam  

Dr. Refik Saydam,  1912’de gönderildiği Almanya’da mesleki eğitimini tamamlamış 
olarak döndüğünde salgın hastalıkları önleme ve koruyucu hekimlik üzerinde çalışmıştır. 
İstanbul’da oluşturduğu Bakteriyolojihanede kolera, tifo, kuduz aşısı ve difteri, tetanos 
sorumları üretmeye ve uygulamaya başlamıştır (Çalışal, Yücel, 2019: 170). Bu 

tecrübelerini daha sonra Anadolu’da da salgın hastalıklarla mücadelede kullanmıştır. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkeyi işgal eden emperyalistlere karşı bağımsızlık 
mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul’dan Anadolu’ya gittiğinde 
yanında yer alan arkadaşlarından biri Dr. Refik Saydam’dı. Kurtuluş Savaşı boyunca 
ülkenin sağlık sorunlarıyla ilgilenmiş olan Saydam, Erzurum Numune Hastanesi Bulaşıcı 
Hastalıklar Servis Şefliği görevini üstlenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 
açılması için 1920’de yapılan seçimlerde Doğubayazıt milletvekili seçilmiştir. 1921’de 
kurulan Fevzi (Çakmak) Paşa Hükümeti ve İsmet (İnönü) hükümetlerinde aralıklı olarak 
beş kez Sosyal ve Sosyal Yardım Bakanlığı (Sıhhiye ve Muvanet-i İçtimaiye Vekilliği) 
görevini yürütmüştür. 1938’da Celal Bayar Hükümeti Döneminde İç İşleri Bakanı, İsmet 

İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı Döneminde 1939’da Başbakan olmuştur.(Büyük Larousse, 
1986: 10242)  

14 yıl 6 ay bakanlık ve Başbakanlık yapmış olan Saydam, 1925’da yapmış olduğu 
programı hayata geçirmeyi başarmıştır. Sağlıkla ilgili 47 kanun, 18 tüzük hazırlayarak 
uygulamaya koymuştur. 1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” (UHK) çıkarmış olan 
Saydam, sağlık personelinin eksikliğini gidermek için okullar açtırmış, geceli ve gündüzlü 
olmak üzere İstanbul ve Çorum’da “Küçük Sıhhat Memuru Mektebi kurdurmuştur”. 
Cumhuriyet tarihinin en uzun süre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yapmış olan Saydam, 
Cumhuriyet döneminin sağlık hizmetlerinin temellerini oluşturmuştur. Saydam 
döneminde Ankara, Erzurum, Diyarbakır ve diğer pek çok ilde memleket hastaneleri, 
doğum ve çocuk bakımevleri ile açılmış, 17 Mayıs 1928 tarihinde Sivas ve Ankara’daki 

kimyahaneler birleştirilerek Hıfzıssıhha Enstitüsü kurulmuştur. Burada kimya, 
bakteriyoloji, imminobiyoloji ve farmakoloji bölümleri oluşturulmuştur (Karabulut, 
2007: s.156) 

Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Salgın Hastalıklarla Mücadele  

Salgın hastalıklarla mücadeleyi Atatürk dönemi ve 1938 sonrası dönemi olarak 

incelememizin nedeni halk sağlığını koruma ve hastalıkları önlemeye yönelik 
politikaların temelinin Atatürk döneminde atılmasındandır. Zira 23 Nisan 1920 tarihinde 
olağanüstü bir dönemde, olağanüstü yetkilere dayalı bir kurucu meclis oluşturulmuştur. 

3 Mayıs 1920 tarihinde on bir vekillikten (bakanlık) oluşan I. İcra Vekilleri Heyetinde 
halkın sağlığını yakından ilgilendiren Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekilliği de yer 
almıştır (Neziroğlu, Yılmaz, :38) İlk vekil olarak Dr. Adnan (Advar) Beyin görev aldığı 
SSYB’nin kurulmasının nedeni sağlık hizmetlerine verilen önemdendir. Zira Osmanlı 
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Döneminden miras kalan salgın hastalıkların yanı sıra, ülkenin işgalinden kaynaklı yeni 
salgın hastalıklar halkın sağlığını daha da tehdit eder duruma gelmiştir. Kurtuluş Savaşı 
sırasında askerlerin %40’ı, nüfusun yarısı sıtmaya yakalanmıştır. Cumhuriyet Döneminin 
ilk yıllarında nüfusun çok büyük bir kesimi, frengi, tifüs, trahom, verem, çiçek hastalığına 
yakalanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa liderliğinde, 1921’de Adnan Bey yerine göreve 
gelen Dr. Refik Saydam döneminde hastalıklara karşı çok yönlü verilen savaşla salgınların 
etkileri büyük ölçüde kontrol altına alınmış ve pek çoğu yok edilmiştir (Bahadır, 2019).  
Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı ile verdiği bağımsızlık savaşı kadar halkı yarınlara 
hazırlayacak, çağdaş dünya ile buluşturacak iki stratejik alan için ciddi mücadele 
vermiştir. Bunlardan biri eğitim diğeri ise sürdürülebilir halk sağlığıdır. Mustafa Kemal 

Paşa’nın 1922’de TBMM’nin 3.Yasama Yılı açılış konuşmasında sağlık ve sosyal yardım 
konusundaki amaçlarını dile getirmiş ve şunları söylemiştir: “Ulusumuzun sağlığının 
korunması ve kuvvetlendirilmesi, ölüm oranının azaltılması, nüfusun arttırılması, sosyal 
hastalıkların ve bulaşıcı hastalıkların etkisiz bir duruma sokulması, böylece ulus fertlerinin 
dinç ve çalışmaya yetenekli kusursuz vücut yapılarına sahip olarak yerleştirilmesi…” 
(www.tbmm.gov.tr, 2021) 

Salgınla mücadelede kararlı bir politika izlenmiş doktor ve sağlık personeli sayısının 
arttırılması numune hastanelerinin açılması dahil pek çok çalışmaya hız verilmiştir. Bu 
amaçla ülkenin kırsal kesimlerinde sağlık personelinin çalışmasını teşvik amacıyla doktor 
maaşlarının arttırılması, askeriyede görev yapan bir kısım doktorların terhis ettirilerek 
sivil alanlarda çalışmalarının sağlanması, yeni doktorların yetiştirilmesi, mecburi 

hizmetin yürürlüğe konulması düşünülmüştür. Ayrıca1921’de İstanbul ve Sivas’ta 
3.269.000 kişilik aşı üretilmiş ve halk aşılanmıştır (www.cumhuriyet.com.tr, 2021). 
Bununla birlikte salgın hastalıklarla ilgili tüm aşılar ülkede üretilmeye başlanmış ve 
uygulanmıştır. Sivas’ta 5.000.000 kişilik çiçek aşısı, 537 kg kolera, 407 kg tifo aşılarının 
üretilmesi ve uygulanması salgın hastalıkların büyük ölçüde önlenmesinde çok etkili 
olmuştur. 1937’de Yunanistan’a, Suriye’ye Irak’a tetanos ve difteri serumları ile 1940’da 
Çin’e, 1.000.000 kişi için kolera aşısı gönderilmiştir (Aksakal, 2017: 227).  

Cumhuriyet kurulduğu tarihte Türkiye’de 3 devlet hastanesi, 6 belediye hastanesi, 45 
özel idare hastanesi ve 32 özel, yabancı ve azınlık hastanesiyle birlikte toplam 86 hastane 
ile halka hizmet verilmiştir. Halk sağlığının korunması ve tedavisi için belirlenen sağlık 

planları gereği 1924’de Ankara, Sivas, Diyarbakır, Erzurum Numune Hastaneleri, 1946 
Haydarpaşa, 1946’da Trabzon ve 1970’de Adana’da Numune Hastaneleri ile sonradan 
Sağlık Ocaklarına dönüştürülecek olan 170 ilçede “Muayene ve Tedavi evleri açılmıştır. 
3.000.000 kişinin trahom hastalığına yakalandığı Türkiye’de, Güney ve Güney Doğu 
Anadolu’da hastalıkla mücadelede kalıcı hastanelerin yanı sıra gezici hastaneler 
kurulmuştur. Nüfusun erimesine neden olan sıtma hastalığını ile mücadele çerçevesinde 
on bir ilde sıtma dispanserleri ile 1924’de verem hastalığına yakalanan hastaları tedavi 
edebilmek için İstanbul Heybeliada’da verem sanatoryumu, Ankara, Bursa ve İstanbul’da 
verem dispanserleri halkın hizmetine sunulmuştur.(http://ahmetsaltik.net, 2021). 

Türkiye’de 1923’de toplam 560 doktor, 557 sağlık memuru, 136 ebe, 69 hastabakıcı 

hemşire ve 4 eczacı sayıları 1935’de önemli ölçüde arttırılmıştır. Doktor sayısı 1625 
olurken ebe sayısı 400’e sağlık memuru sayısı ise 1365 olmuştur (Eren, Tanrıtanır, 1998: 
12). Bununla birlikte SSYB bünyesinde kurulan Hıfzıssıhha Müessesesi aşı, serum üretimi 
ve tedavi konusunda de çok başarılı sonuçlar alınmıştır. Toplum sağlığını korumaya 

http://www.tbmm.gov.tr/
http://www.cumhuriyet.com.tr/
http://ahmetsaltik.net/
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yönelik çıkarılan ve Avrupa ülkelerinin çoğunda var olmayan, 309 maddenin yer aldığı ve 
sağlık hizmetlerinin devletin temel grevi sayıldığı UHK’nun kabul edilmesi, sağlık 
alanındaki en önemli gelişme olmuştur. Koruyucu sağlık hizmetleri konusunda önemli 
çalışmaların yürütüldüğü Hıfzıssıhha Müessesesi bünyesinde 1936’da sağlık personeli 
yetiştirmek üzere Hıfzıssıhha Okulu açılmış; merkez RSHE bağlı olarak Adana, Diyarbakır, 
Erzurum, İstanbul ve İzmir’de Bölge Hıfzıssıhha Enstitüleri kurulmuştur (Aksakal, 2017: 
227). 1925’de Cumhuriyet’in sağlıkla ilgili temel ilkeleri doğrultusunda oluşturulan 
kurum, çalışmalarını kapatılana kadar sürdürmüştür. Refik Saydam döneminde 
belirlenen ve on yıl içinde önemli bir kısmı gerçekleştirilen hedefler şunlardı:  Sağlık 
teşkilatını genişletmek, Hekim, sağlık memuru ve ebe yetiştirmek, Numune hastaneleriyle 

doğum ve çocuk bakımevleri açmak, Sıtma, verem, trahom, frengi gibi bulaşıcı 
hastalıklarla mücadele etmek, Sağlıklı ilgili kanunlar yapmak,  Sağlık ve sosyal yardım 
teşkilatını köylere kadar götürmek, Merkez Hıfzıssıha Enstitüsü ve Hıfzıssıhha Okulunu 
kurmak (Töre, 2021: 2) 

Bu hedefler doğrultusunda 12 Aralık 1946’da Sağlık Bakanı Behçet Uz tarafından 
“Birinci On Yıllık Sağlık Planı” hazırlanmıştır, ancak kanunlaştırılmamıştır; buna karşın 
planlamada yer alan hedeflerin büyük bir kısmı ülkenin sağlık yapılandırmasını 
etkilemiştir. 1948’den itibaren boğmaca aşısı RSHE’de viroloji ve virüs aşıları üretmek 
için laboratuvarlar kurulmuş, inflüenza virüs tipleri üzerinde araştırmalar yapılmıştır. 
1950’de yenileştirilen BCG aşı laboratuvarları Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
“Uluslararası Bölgesel İnflüenza Merkezi” olarak ilan edilmiş ve bu doğrultuda inflüenza 

aşısı üretilmiştir. Tüberküloz araştırma ve referans, frengi, kolera referans,  
laboratuvarlarının, ilaç kontrol şubesinin kurulmuş, viroloji ve virüs aşıları şubesi için 
yeni laboratuvar binası hizmete girmiştir( Gürsel, 1998:95). RSHE en son 1987’de en son 
AIDS Araştırma Merkezi oluşturulmuştu (TTB, 2021). 

1961 Anayasasında sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinin devletin temel görevi 
olarak nitelendirilmiş ve bu doğrultuda sağlık konusu Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 
yer almıştır. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Nusret Fişek başkanlığında hazırlanan ve 
1961’de Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında 224 Sayılı Kanun kabul 
edilmiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar, “Sosyalleştirme Dönemi” başlığı altında tüm 
sağlık hizmetlerinin Türkiye’ye yayılması hedeflenmiştir. Bu amaçla 1982’de “Sağlık 

Ocağı” kampanyası yürütülerek her 5000 kişiye bir sağlık ocağı kurulma çalışmaları 
yürütülmüştür (Akdur, 1998: 5).  Birincisi 1992’de ve 1993’de ikincisi düzenlenen Ulusal 
Sağlık Kongrelerinde gelecekteki politikalar belirlenmiştir. 2002’da açıklanan Acil Eylem 
Planı doğrultusunda oluşturulan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile pek çok kamu 
kurumlarında yatırımlar durdurulmuş, RSHE’de bu program dahilinde kapatılmıştır 
(İleri, Seçer, Erta, 2016: 184).  

Covid-19  (Sars-Cov-2) Salgını ve Hıfzıssıhha Enstitüsü 

İnsanda ilk kez 1960’da görülmüş olan Şiddetli Akut Solonum Sendromu (SARS) 

korona virüslerinin yayılma hızı ve ölüme neden olmaları Covid-19’a kadar 
anlaşılamamıştır. SARS ile başlayan insan sağlığını ölümle tehdit etme durumu, 2012’de 
Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ile devam etmiştir (Pala, 2020: 39) .  Bu virüslerin 
en tehlikelisi 31 Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya 
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yayılan Covid-19 (Coronavirus Disease) olmuştur. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom 
Ghebreyesu’unpandemi olarak nitelendirdiği Covid-19, 114 ülkede görülmüş 118.000’nin 
üzerinde vaka olmuş ve bu virüsten 4.291 kişi hayatını kaybetmiştir (www.dw.com/tr, 
2021).  

Türkiye’de ilk kez 11 Mart 2019 tarihinde görülen Covid-19 ile ilk ölüm 16 Mart 2020 
tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştır.  Salgının önlenmesine 
yönelik ilk kısıtlamalar 12 Mart 2020’de devre girmiştir. Okullar ve sosyal etkinlikler, 
ulusal ve uluslararası toplantı, çalıştay, sempozyum,  konferans, ödül törenleri, spor 
müsabakaları ve yarışmalar iptal edilmiştir. Kapalı mekanlarda, toplu taşıma araçlarında, 
marketlerde maskesiz dolaşılması yasaklanmıştı. Yurt dışı uçuşlar tamamen 

durdurulmuş, İran sınırı kapatılmış, 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. 
11 Mart 2020 de ortalama günde ancak 2-300 hastalığı tespit etmek için yapılan test sayısı 
iki ay sonra 35.000 olmuş, ancak kayıplar da artmaya başlamıştı (www.sabah.com.tr, 
2021). Virüsün tedavisinin uzun süre mümkün olmaması nedeniyle dünyada ölümler, 
alınan önlemlere karşın artmıştır. Bunun yanı sıra Türkiye’de maskeye ulaşma sorunu 
yaşanmıştır. 6 Nisan 2020’de maske satışları yasaklanarak, devlet tarafından 
vatandaşlara ücretsiz dağıtımı duyurulmuştur. Türkiye’de ciddi maske sorunu meydana 
gelmesi nedeniyle devlet maske satışlarına 7 Mayıs 2020’de tekrar onay verilmiş 
ardından Türkiye normalleşme sürecine girmiştir.  (www.amerikaninsesi.com,  2021) 

Yaz aylarında yaşanan normalleşme ile birlikte vaka sayılarında artış yaşanmış, vaka, 

hasta tartışmaları, tablolardaki sayıların gerçek olmadığı tartışmasını başlatmıştır. Bu 
nedenle DSÖ, Türkiye’deki vaka sayılarını DSÖ rehberlerine uygun hale getirilmesi için 
çağrıda bulunmuştur. Bu arada Almanya, ABD gibi ülkelerde aşı çalışmalarına hız 
verilmiş, BioNTech-Pfizer aşısının Avrupa Birliği ve ABD’de ruhsatı onaylanmıştır 
(www.dw.com/tr, 2020). Türkiye’ye Çin Sinovac firmasına ait CoronaVac aşısı 13 Ocak 
2021 tarihinde gelmiş, aşılama işlemine 14 Ocak 2021 tarihinde başlamıştır. 13 Ocak 
2021 tarihinde açıklanan tabloya göre Türkiye’de toplam vaka sayısı 2.335.839 hayatını 
kaybeden kişi sayısı ise 23.325 olmuştur.  (www.trthaber.com, 2021).  23 Haziran 2021 
tarih itibariyle Türkiye’de görülen toplam vaka sayısı 5.387.545, hayatını kaybeden 
toplam kişi sayısı ise 49.358 olarak açıklanmıştır (www.sozcu.com.tr, 2021).    

Sonuç 

Cumhuriyet tarihinin halkın sağlığının korunması ve güçlendirilmesine yönelik 
oluşturulan politikalar gereği özerk kamu destekli, Robert Koch Enstitüsü ve Pasteur 
Enstitüsü kurumlarıyla benzer amaçla kurulmuş olan Hıfzıssıhha Enstitüsü 
korunamamıştır. Zira halk sağlığı alanında önemli çalışmalar yapmış olan kurum, aşı, 
serum ve ilaç üretir hale getirilmişti. Savaşmaktan, yokluktan, hastalıklardan kırılmış bir 
toplumla geleceği inşa etmek mümkün görünmediği dönemde oluşturulan kurum çok kısa 
zamanda Dr. Refik Saydam’ın da katkılarıyla sağlık hizmetlerinde önemli aşamalar kat 
edilmiştir. Hastalıkların sağaltılması, bebek ve anne ölümlerinin önüne geçilmesi, sağlık 

sisteminin oturtulmasıyla nüfus artışında önemli oranlara ulaşılmıştır. 1927-1970 yılları 
arasında nüfusta yaklaşık 22.000.000’luk artış yaşanmıştır. Hıfzıssıhha Enstitüsü 
kapatılmasaydı Türkiye, Covid-19 salgınından bu derece etkilenmeyecekti. Kendi aşılarını 
üretme kabiliyetine sahip Türkiye, dışa bağımlı olmadan halkın sağlığını koruyabilecek, 

http://www.dw.com/tr
http://www.sabah.com.tr/
http://www.amerikaninsesi.com/
http://www.trthaber.com/
http://www.sozcu.com.tr/
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vatandaşların ölümlerine engel olabilecek, ekonomik olarak bu kadar zarar görmeyecekti. 
Dünyada yeni virüslerin ortaya çıkma ihtimali yüksek olması nedeniyle Türkiye’nin sağlık 
sistemini bu doğrultuda hazırlaması gerekmektedir. Bu nedenle Hıfzıssıhha 
Enstitüsü’nün aşı, surum ve ilaç üretecek, bu alanda çalışacak personeli yetiştirecek 
bilimsel araştırmalar yapacak şekilde çağdaş donanıma sahip kurum olarak açılması hem 
Türkiye hem de bölge ülkeleri için önemlidir. 
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Giriş 

Ürün ve hizmetlerin arzını ve taleplerini tetikleme, rekabetçi bir pazar yaratma, bilgi, 

tanıtım ve tavsiye gibi noktalarda sunum kapsamında, e-ticaretin giderek kapladığı alan 
artmaktadır. 

İşletmelerin e- ticarete yönelmelerinin “itici ve “çekici” unsurları bulunmaktadır. 
Pazar baskısı, ekonomik baskı, sosyal ile çevresel baskı ve teknolojik baskı itici unsurlar 
olarak görülmektedir. Yoğun rekabet, küresel ekonomi, düşük işgücü, pazar 
taleplerindeki hızlı değişiklikler, tüketiciler arasındaki farklılıklar bu kapsamda örnek 

gösterilebilmektedir. İşletmeler bu “itici” sebeplerle –zorlayıcı- nedenlerle e-ticarete 
yönelebilmektedir. Bunun yanı sıra işletmelerin e-ticarete yönelmesi için “çekici” 
unsurlar da bulunmaktadır. Küresel erişim kolaylığı, düşük maliyet, kolay problem çözme, 
kolay tedarik zinciri, kolay uyarlama, iletişim maliyetlerini azaltma, gelişmiş müşteri 
hizmetleri,  KOBİ’lere yardım, stokları azaltma gibi nedenler işletmeler için çekici birer 
unsur olarak görülüp, e-ticarete yönlendirici faktörler arasında yer alabilmektedir.  

Esasen online alışverişte ivme kazanılan dönem, akıllı telefonların ortaya çıkmasıyla 
başlamış olup, online alışveriş artışılar, bu noktadan sonra hız kazanmaya başlamıştır. 
Telefonlara indirilen mobil uygulamaların online alışverişlerin artışlarındaki önemi 
büyük görülebilir; ancak online alışveriş sektörü büyük bir artış içerisinde olsa dahi, halen 

işletmeler tarafından istenilen ve beklenilen düzeylere ulaşılmamıştır.  

Dünya çapında e-ticaretin son zamanlardaki durumu incelendiğinde, 2018 yılında 
13.41 trilyon dolarlık GSMH’ya sahip olan Çin, 634 milyar dolarlık B2C e-ticaret pazar 
büyüklüğü ile lider konumda olurken, Amerika Birleşik Devletleri’nin GSMH’sı 20,49 
trilyon dolar ve B2C e-ticaret pazar büyüklüğü 504 milyar dolara ulaşmıştır. 2018 yılında 
Türkiye’nin GSMH’sı 0,766 trilyon dolar olup B2C e-ticaret pazar büyüklüğü ise 6,1 milyar 
ABD doları olarak gerçekleşmiştir  (TUSİAD,2019). 

Birçok faydacı özelliği bulunan online alışverişin, tüketicilerin nezrinde birçok riski 
de beraberinde getirdiği düşünülmektedir. Ödeme güvenliği sorunları, ürünlerin deneme, 
tatma, koklama, dokunma gibi beş duyu organından yoksun oluşu, yanlış ürün gönderimi 

endişesi, ürünün geç ya da hasarlı teslim edilmesi endişesi, iade süreciyle uğraşma 

                                                           

2  Bu çalışmanın etik kurallara uygunluğu beyan edilmiştir.  Bildiri olarak 3. International Covid 19 
Kongresi’nde sunulmuştur. 
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konusundaki isteksizlik gibi nedenlerle tüketiciler online alışverişi tercih 
etmeyebilmektedir. Tüketiciler ürüne dokunma ve deneme yoksunluğunun olması, ürünü 
gerçek boyutlarını görme isteği, ürün teslim süresinin uzun olabilmesi gibi nedenlerle 
online alışverişi tercih etmeyebilmektedir (Kotler, 2002). 

E ticarette istenilen gelişimin sağlanabilmesi için lojistik hizmetlerin e-ticaret müşteri 
deneyimine odaklanacak şekilde dönüştürülmesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(KVKK) ve bulut bilişim çözümleri ile ilgili farkındalık ve uyum çalışmalarının 
hızlandırılması da büyük önemli taşımaktadır (TUSİAD, 2019). 

Türkiye'de 2020 yılında e-ticaret hacminin 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 
226 milyar 200 milyon liraya yükseldiğini, e-ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019 

yılında yüzde 9,8 iken, 2020 yılında 5,9 puan artışla ortalama yüzde 15,7’ye çıktığı 
görülmektedir (www.eticaret.gov.tr).  

Günümüzde yaşanılan Covid 19 pandemisi birçok alışkanlıkları değiştirir hale 
getirmiştir. “Covid 19 Dönemi” e-ticaret için bir dönüm noktası olarak düşünülebilir. Bu 
süreçle birlikte e-ticareti daha önce deneyimlememiş olan işletmeler, tek seçenek olarak 
e-ticarete başvurmak durumunda kalmışladır. Yeme-içme sektöründeki birçok işletmeler 

faaliyetlerinin büyük bir kısmını siparişler yolu ile gerçekleştirmiştir. Faaliyetlerinde 
daha öncesinde e-ticarette gereken önemi vermeyip, geleneksel perakendeciliğe önem 
veren işletmeler de “zorunlu” sebeplerle e-ticarette daha fazla önem vermeye başlamışlar, 
web sitelerini yenilemişler, daha fazla online kanalda ürünlerini satışa sunmaya 

başlamışlardır.  

“Covid 19 Dönemi” tüketiciler açısından da birçok açıdan ilkleri yaşatan bir dönem 
olabilecektir. Bireylerin hayatlarında meydana gelen büyük değişim, onların tüketici 
davranışlarını pek çok açıdan değiştirebilmektedir. Bireyler, bu süreçte evde daha fazla 
vakit geçirmekte, internette daha fazla vakit harcamakta, sağlığına ve hijyene daha fazla 
önem vermekte, daha fazla hobilerine yönelebilmektedir. Bu süreç, toplumun birçok 
alışkanlığının değişmesine de zemin hazırlayan bir süreç olarak görülebilir. 

Covid 19 sürecinde kullanılan internet oranınn da online alışveriş davranışların 
etkileyebilme durumu söz konusudur. Covid 19 sürecinde interneti daha fazla kullanan 
tüketicilerin daha sık online alışveriş yaptıkları ve bu alışveriş türüne yönelik olumlu 

tutumlar gösterdiği görülmektedir (Belman vd. 1999.) 

Bununla birlikte daha öncesinde online alışverişi deneyimlemeyen müşteri grubunun 
büyük bir çoğunluğunun bu süreçle birlikte, online alışverişi “zorunlu” sebepler ile 
deneyimlediği düşünülmektedir. Öncesinde online alışverişi riskli bulan grubun, Covid -
19 süreci içerisindeki hastalık riskini almak yerine online alışverişin belirsizlik riskini 
tercih edebildiği düşünülmektedir. Covid-19 öncesinde online alışverişi deneyimleyen 
müşterilerin satın alma sıklıklarında ve harcama tutarlarında da bir değişim söz konusu 
olup artacağı, online olarak tercih edilen ürün kategorisi bazında da bir genişleme 
olabileceği varsayımlarıyla bu çalışma yapılmıştır.  

Kavramsal Çerçeve 

Online alışveriş, ürün ve hizmet satın almanın bir yolu olarak yaygın bir şekilde kabul 
görülen bir alışveriş türüdür (Bourlakis et al., 2008). 

http://www.eticaret.gov.tr/
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Online alışverişin gelişmesiyle birlikte, araştırmacılar e-tüketicilerin davranışlarını 
farklı açılardan açıklama yoluna gitmektedir. Bu çalışmaların çoğunda, geleneksel tüketici 
davranışı modellerine dayanan, yeni ortaya çıkan faktörleri veya varsayımları ortaya 
koyarak, bunların internet bağlamındaki geçerliliği incelemiştir  (Shergill & Chen, 2005). 

Tüketiciler genel olarak online alışveriş deneyimlerini e-ticaretin vermiş oldukları 
faydalar doğrultusunda deneyimlemektedirler. Online alışverişin tüketiciye rahatlık ve 
kolaylık sağlaması, esnek alışveriş imkanı ve geniş bir ürün çeşidi sunması gibi bir çok 
avantajlar ile tüketicilerin tercih sebebi olabilmektedir (Jarvenpaa vd, 1997). Bu konu ile 
ilgili yapılmış birçok araştırma da mevcuttur.  E-ticarettin geniş ürün yelpazesine sahip 
olması, tüketicinin aynı anda birden fazla yerde bulunma imkanı, teklifli alışveriş, gerçek 

zamanlı teslimat, sosyal etkileşim, rahat ve kolay alışveriş, benzersiz ürünleri bulabilme, 
ürün ve fiyat karşılaştırma imkanları gibi bir çok nedenler ile tüketiciler için online 
alışveriş çekici gelebilmektedir.  

Tüketicilerin mağazaya gitmeden istedikleri zaman satın ama gerçekleştirebilmesi, 
farklı web sitelerini aynı anda karşılaştırarak aynı ürünü daha düşük bir fiyata 
bulabilmesi, satış görevlileri ile yüz yüze etkileşim kurma baskısından ve mağaza 
trafiğinden kaçınma düşüncesi online alışverişin çekici bulma sebeplerine örnek 
verilebilir. Bu faktörler genel olarak tüketicileri online satın almaya yönlendiren faktörler 
olarak dört kategoride özetlenebilmektedir; kolaylık, bilgi, mevcut ürünler ve maliyet ile 
zaman verimliliği tüketicileri online alışverişe yönlendiren temel faktörler olarak 

görülmektedir (Katawetawaraks & Wang 2011).  

Online alışverişte tüketicilerin kişisel özellikleri de önemli birer etkileyici olarak 
görülebilmektedir. Donthu ve Garcia (1999), internet müşterilerinin kolaylık arayan, 
yenilikçi, dürtüsel, çeşitlilik arayan, risk almaya yatkın, daha az marka ve fiyat bilincine 
sahip olma eğilimindeki kişiler olduklarını ve aynı zamanda doğrudan pazarlamaya karşı 
olumlu tutum geliştiren bir kitle olduklarını savunmuştur.  Online alışverişin kolaylık ve 
hız arayan modern tüketicilere daha fazla memnuniyet sağladığı da görülmektedir (Yu 
and Wu, 2007). 

Literatür taraması ile, online alışverişte tüketici kararlarını ilişkili olduğu varsayılan 
altı faktör sınıflandırılmıştır; online alışverişin algılanan maliyetleri ve faydaları, İnternet 

kullanım davranışı, geleneksel satış noktalarında alışveriş davranışı, online reklamcılığa 
yönelik tutumlar, online bilgi arama için algılanan ihtiyaç, tüketici demografileri olarak 
sıralanabilmektedir ( Liebermann, & Stashevsky 2009). 

E-ticaretteki rekabet yoğunlaştıkça, online perakendeciler için online alışverişin 
tüketici tarafından kabul edilmesi daha önemli hale gelmektedir. Elektronik pazarda 
başarıya ulaşmak için etkili bir iş stratejisi olarak kabul edilen müşteri ilişkileri yönetimi 
bu noktada önem arz etmektedir (Zhou vd. 2007). 

Bellman vd. (1999),  ise online alışverişinin en güçlü öncüleri olarak; ürün bilgisi, 
kullanıcının online deneyim sayısı ve alınan günlük e-posta sayısını görmüştür. 

Tüketicilerin, online alışveriş deneyimi gelecekteki satın alma kararlarını 

etkilemektedir. Örneğin online alışverişte, istenmeyen ürün veya düşük kaliteli ürünlerle 
karşılaşan müşteri ile, tarif edilen veya beklenen ürünle karşılaşılan müşterinin gelecek 
satın alma davranışları farklı olabilecektir (Comegys vd. 2009). 
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Satın alma aşamasında, ürün çeşitliliği, satış hizmetleri ve bilgi kalitesi, tüketicilerin 
hangi ürünü seçmeleri gerektiğine veya hangi satıcıdan satın almaları gerektiğine karar 
vermelerine yardımcı olacak en önemli hususlar olarak görülmektedir (Koo vd., 2008). 

Müşteriler online kanalı kullanırken istedikleri ürünü görememekte, 
dokunamamakta, koklayamamakta veya deneyememektedir. Birçok durumda, müşteriler 
önce ürünü incelemeyi ve ardından satın alma kararını verebilecektir (Junhong, 2009). Bu 
yüzden internet, tüketicilerin karar vermelerini kolaylaştırmak için gerçek zamanlı olarak 
daha ayrıntılı ve güncel bilgiler sağlayabilmelidir. (Karayanni, 2003). 

Lynch vd. (2001), göre ise online alışverişin en önemli etkileyicileri, web sitesi 
kalitesi, satıcıya güven ve sitenin bıraktığı pozitif etki olarak görmüştür.   

Web sitesi özellikleri, firma yetenekleri, pazarlama iletişimi uyaranları ve tüketici 
becerileri önerilen çerçeve açısından önemli görülmektedir (Laudon and Traver, 2009)  

Online mağazalar satışlarını artırmak için web sitesi tasarımlarına önem verilerek, 
kullanıcı dostu olmaları sağlanmalıdır (Bigné –Alcañiz vd. 2008). Tüketicilerin online 
alışverişte beş duyu organıyla deneyimleyemediği deneyimi, web sitesi tasarımıyla, ürün 
bilgilendirmesiyle, model bilgilendirmesiyle sunmalıdır. 

Satış sonrası hizmetler de, online satın alma işlemlerinden sonra önemli hale 
gelebilmektedir. Tüketicilerin bazen ürünle ilgili bir sorunu olduğunda ürünün iadesini 
veya değişimini isteyebileceklerdir Böylece, iade ve değişim hizmetleri de önemli hale 

gelmektedir (Liang ve Lai, 2002).  Denenmeden, görmeden satın alınan bir çok üründe, 
beden uymaması gibi bir sebeple iade süreci başlayabilecektir. Bu noktada işletmenin 
tüketiciye “kolay iade sistemi” sunması gerekmektedir. 

Online ödeme süreci de güven açısından dikkate alınması gereken önemli bir 
konudur; çünkü tüketiciler ödeme bilgilerinin verilmesi konusunda isteksiz 
olabilmektedir (Wang vd, 2005). İşletmelerin tüketicilerin ödeme güvenliğini her ne 
koşulda olursa olsun sağlaması gerekmektedir.  

Birçok avantajı ve riski beraberinde getiren online alışverişin tüketiciler açısından 

kabulü bir çok değişkene bağlı görülmektedir. Demografik faktörler, Kişisel faktörler, 
internette geçirilen zaman ve kazanılan deneyim önemli etkileyicilerdir. 

Pandemi dönemi ile birlikte evlerinde daha çok vakit geçirmek durumunda kalan, 
internetti daha fazla kullanan, bununla birlikte dışarıda alışveriş yapma imkanı kısıtlı olan 
deneyimli ve deneyimsiz tüketicilerin, online alışverişe yöneldiği, online alışverişin 
risklerini göz ardı edebildiği, avantajlarından yararlanma yoluna gidildiği 
düşünülmektedir. 

Yöntem 

Çalışmanın evrenini Ankara’da yaşayan tüketiciler oluşturmakta olup, evrenin 
büyüklüğünden dolayı kolayda örnekleme ile araştırma örneği seçilmiştir. Veriler anket 

yöntemi kullanılarak toplanılmıştır. Veriler Covid 19 döneminde toplanıldığı için 
tüketicilere online olarak ulaşılmaya çalışılmıştır. 400 kişiye yollanılan anketten yaklaşık 
%80’lik değerlendirilmeye uygun bir dönüş sağlanarak 319 analiz kapsamında 
değerlendirilmiştir. Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler SPSS paket programı 
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kullanılarak hipotezler test edilmiş olup,  araştırma sonucu ile Covid 19 öncesi ve Covid 
19 dönemi tüketicilerin online satın alma davranışları hakkında çıkarımlar sağlanmaya 
çalışılmıştır.  

Çalışmada katılımcıların demografik özelliklerinden, cinsiyet, yaş ve gelir düzeyi 
hakkında sorular sorulmuştur. Bununla birlikte Covid 19 öncesi ve Covid 19 dönemi 
internet kullanım durumları, online sipariş miktarları, online sipariş harcamaları, online 
olarak sipariş verdikleri ilk 3 ürün tercihleri sorulmuştur.  Elde edilen veriler istatistiksel 
olarak analiz edilmiş, gruplar arası farklılıkları göstermek amacıyla, eşleştirilmiş t testi, 
bağımsız t testinden ve one way anova testinden yararlanılmıştır. Araştırmanın 
parametrik testlere uygun olup olmadığı açısından çarpıklık basıklık değerlerine 

bakılmış, çarpıklık için 1,40 basıklık için 2,0 değeri ile parametrik analizler yapılması 
uygun olduğu saptanmıştır.  George ve Malley (2012), -2.0 ile +2.0 çarpıklık ve basıklık 
değerinin birçok durumda uygun olabileceğini söylemektedirler. 

Bu araştırma online alışverişin Covid 19 koşullarında öneminin ve kullanımının 
arttığı varsayımıyla yapılmıştır. Covid 19 öncesi ve Covid 19 dönemi tüketicilerin internet 
kullanım davranışı, online satın alma davranışı ve miktarı ve tercih ettiği ürünlerin 
değiştiği de varsayımlar arasındadır. Bu çerçevede ilgilenilecek problemler ise şu 
şekildedir: 

Covid öncesi internet kullanımı ile Covid sonrası internet kullanımındaki farklılık, 

Covid öncesi online sipariş sayısı ile Covid sonrası online sipariş sayısındaki farklılık, 

Covid öncesi online harcama ile Covid sonrası online harcama arasındaki farklılık,  

Covid öncesi ve Covid sonrası tercih edilen ürün gruplarında olası farklılaşmalar 
araştırmanın problemleri olarak görülmektedir. 

Hipotezler 

H1 :  Covid 19 öncesi internet kullanımı ile Covid 19 dönemi internet kullanımı farklılık 
göstermektedir.  

H2 :  Covid ö19 ncesi online sipariş sayısı ile Covid 19 dönemi online sipariş sayısı 
farklılık göstermektedir.   

H3 :  Covid 19 öncesi online harcama miktarı ile Covid 19 dönemi online harcama miktarı 
farklılık göstermektedir  

H4:  a) Covid 19 öncesi online harcama miktarı cinsiyete göre farklılık gösterir 

 b) Covid 19 döneminde online harcama miktarı cinsiyete göre farklılık gösterir 

H5:  a) Covid 19 öncesi online harcama miktarı gelire göre farklılık gösterir 

 b) Covid 19 döneminde online harcama miktarı gelire göre farklılık gösterir 

H6:  a) Covid 19 öncesi online harcama miktarı yaşa göre farklılık gösterir 

 b) Covid 19 dönemi online harcama miktarı yaşa göre farklılık gösterir 

H7:  a) Covid 19 öncesi online harcama miktarı sipariş sayısına göre farklılık gösterir 

 b) Covid 19 döneminde online harcama miktarı sipariş sayısına göre farklılık gösterir 

H8:  Covid 19 öncesi ve Covid 19 döneminde tercih edilen ürün grupları farklılaşmıştır. 
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Bulgular Ve Tartışma  

Araştırmada yer alan katılımcılardan elde edilen veriler SPSS Programı yardımıyla 
analiz edildiğinde aşağıdaki tablo ve yorumlara ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan kişilerin cinsiyetlerine bakıldığında 319 kişiden 152 kişi (%47,6) 
erkek, 167kişi (%52,4) ise kadın olarak yer almıştır.  

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyetleri 

Cinsiyet Sıklık (f) Yüzde (%) 

Kadın 167 52,4 

Erkek 152 47,6 

Toplam 319 100,0 

Araştırmaya katılan kişilerin yaş durumuna bakıldığında 213 kişi  (%66,6) olup, 
katılımcıların büyük bir çoğunluğu 18-25 yaş arasındadır.  

Tablo 2. Katılımcıların Yaş Durumları 

Katılımcıların 
Yaşı 

Sıklık (f) Yüzde (%) 

18-25 213 66,8 

26-35 60 18,8 

36-45 31 9,7 

46 ve üzeri 15 4,7 

Toplam 319 100,0 

Katılımcıların %52,7’si 2000 TL’den az gelire sahiptir, bunun nedeni çoğunun 18-25 
yaş arası olup halen hazırda çalışmıyor olmasından kaynaklanabilir. 

Tablo 3. Katılımcıların Gelir Durumları 

Gelir Durumları Sıklık 
(f) 

Yüzde (%) 

2000 TL 'den az 168 52,7 

2000-4000 TL arası 68 21,3 

4001-6000 TL arası 40 12,5 

6001 ve üzeri 43 13,5 

Toplam 319 100,0 

Katılımcılara Covid 19 öncesi internet kullanımı sorulduğunda, %37,9’u 3 saatten 
fazla internet kullandığını, %36,4’ü 2-3 saat arasında internet kullandığını beyan etmiştir. 
Buradaki sonuçlar birbirlerine yakındır. 
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Tablo 4. Katılımcıların Covid 19 Öncesi Internet Kullanma Durumları 

Covid Öncesi 

İnternet 
Kullanma  

Sıklık 

(f) 

Yüzde (%) 

2 saatten az 82 25,7 

2-3 saat 116 36,4 

3 saatten fazla 121 37,9 

Toplam 319 100,0 

Katılımcılara Covid 19 sonrası internet kullanımı sorulduğunda, %79,3’ü 3 saatten 
fazla internet kullandığını, %11,6’sı 2-3 saat arasında internet kullandığını beyan etmiştir. 
Burada aradaki fark oldukça açılmış, internet kullanımı artmıştır.  

Tablo 5. Katılımcıların Covid 19 Sonrası Internet Kullanma Durumları 

Covid Sonrası 

İnternet 
Kullanma  

Sıklık 

(f) 

Yüzde (%) 

2 saatten az 29 9,1 

2-3 saat 37 11,6 

3 saatten fazla 253 79,3 

Toplam 319 100,0 

Katılımcılara Covid 19 öncesi internet alışverişi yapıp yapmadıkları sorulduğunda 50 
kişi bu deneyimi daha önce yaşamadığını, %84,3’ü yani büyük bir oranı daha önce online 
bir mal veya hizmet satın aldığını belirtmiştir.  

Tablo 6. Katılımcıların Covid 19 Öncesi Online Alışveriş Yapma Durumu 

Covid Öncesi 
Alışveriş 

Sıklık 
(f) 

Yüzde (%) 

evet 269 84,3 

hayır 50 15,7 

Toplam 319 100,0 

Katılımcılara Covid 19 öncesi online alışveriş sipariş sayıları sorulduğunda yaklaşık 
%55,4’ü ayda 3’ten az online sipariş vermektedir. 6’dan fazla sipariş verenlerin oranı ise 
yalnızca %8,2’dir. 
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Tablo 7. Katılımcıların Covid 19 Öncesi Online Alışveriş Sipariş Sayısı 

Covid Öncesi 

Sipariş Saysısı 

Sıklık 

(f) 

Yüzde (%) 

Hayır 50 15,7 

3'ten az 177 55,4 

3-6 66 20,7 

6'dan fazla 26 8,2 

Toplam 319 100,0 

Katılımcılara Covid 19 öncesi online alışveriş sipariş harcamaları sorulduğunda 
yaklaşık %38,4’ü ayda 101-300 TL arası harcama yapmaktadırlar. 500 TL üzeri harcama 
yapanların oranı sadece %8,2’dir.  

Tablo 8. Katılımcıların Covid 19 Öncesi Online Alışveriş Sipariş Harcama Tutarı 

Covid Öncesi 

Harcama 

Sıklık 

(f) 

Yüzde (%) 

Hayır 50 15,7 

100 TL'den az 87 27,2 

101-300 TL arası 124 38,9 

301-500 TL arası 32 10,0 

500 TL'den fazla 26 8,2 

Toplam  319 100,0 

Katılımcılara Covid 19 sonrası online alışveriş sipariş sayıları sorulduğunda yaklaşık 
%44,2’si ayda 3’ten az online sipariş vermektedir, bu oran Covid 19 sonrası düşmüş, 
çünkü diğer oranlar artmıştır. 6’dan fazla sipariş verenlerin oranı %18,5, 3-6 arası sipariş 

verenleri oranı ise %20,7’den %33,9’a yükselmiştir. 

Tablo 9. Katılımcıların Covid 19 Sonrası Online Alışveriş Sipariş Sayısı 

Covid Sonrası Sipariş 

Saysısı 

Sıklık 

(f) 

Yüzde (%) 

Hayır 11 3,4 

3'ten az 141 44,2 

3-6 108 33,9 

6'dan fazla 59 18,5 

Toplam 319 100,0 
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Katılımcılara Covid 19 sonrası online alışveriş sipariş harcamaları sorulduğunda 
yaklaşık %30,1’i ayda 101-300 TL arası harcama yapmaktadırlar. 500 TL üzeri harcama 
yapanların oranı %18,5’e yükselmiştir. 301-500 TL harcama yapanların oranı ise 
%10’dan %21’e yükselmiştir. 

Tablo 10. Katılımcıların Covid 19 Sonrası Online Alışveriş Sipariş Harcama Tutarı 

Covid Sonrası 

Harcama 

Sıklık 

(f) 

Yüzde (%) 

Hayır 11 3,4 

100 TL'den az 96 30,1 

101-300 TL arası 86 27,0 

301-500 TL arası 67 21,0 

500 TL'den fazla 59 18,5 

Toplam 319 100,0 

Katılımcıların Covid 19 öncesi ve sonrası alışkanlıkları arasındaki varsayımsal 
farklılıklar, H1,H2,H3 hipotezleri ortaya konulmuştur. Bu hipotezleri test etmek için, 
katılımcıların Covid öncesi ve sonrası internet kullanım durumu, Covid 19 öncesi ve 

sonrası online sipariş miktarı, Covid 19 öncesi ve sonrası online sipariş tutarı için  
Eşleştirilmiş İki Grup Arasındaki T Testi yapılmış, her birinde de istatistiki olarak anlamlı 
farklılıklar bulunmuş, Covid 19 sonrası, internet kullanımı, online sipariş miktarı ve 
online harcama tutarı anlamlı olarak farklılık göstererek artmıştır ve bu hipotezler kabul 
edilmiştir.  

Tablo 11. Katılımcıların Covid 19 Öncesi/Sonrası Alışkanlıklarının 
Karşılaştırmaları Paired T Testi Sonuçları 

Covid Öncesi-Covid Sonrası 
Harcama 

t Sig(2-tailed) 

-7,315 ,000 

Covid Öncesi-Covid Sonrası 
Sipariş  

t Sig(2-tailed) 

-8,422 ,000 

Internet Kullanımı Öncesi- Sonrası  
t Sig(2-tailed) 

-13,482 ,000 

Katılımcıların Covid 19 öncesi ve sonrası yaptıkları harcamalarının cinsiyet bazında 
istatistiki olarak anlamlı bir farklılık sergileyip sergilemediğine bakıldığında Covid 19 
öncesinde cinsiyet farklılığının önemli olduğunu ancak Covid 19 sonrasında cinsiyet 
değişkeninin istatistiki olarak bir anlam ifade etmedi19 ği görülmektedir. H4a hipotezi 

Covid 19 öncesi için kabul edilmiştir (Tablo 12). Covid 19 öncesi dönemde Kadınların 
anlamlı derecede daha fazla online alışveriş yapmalarıyla beraber Covid 19 dönemiyle 
birlikte cinsiyetler arası fark kalmamış erkekler de online alışveriş harcamalarını 
arttırmıştır. 
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Tablo 12. Katılımcıların Covid 19 Öncesi/Sonrası Harcamalarının Cinsiyet İle 
İlişkisi T testi Sonuçları 

 Cinsiyet n t Sig. (2-
tailed) 

Coivd Öncesi 
Harcama 

Kadın 167 

-2,741 ,006 Erkek 152 

Toplam 319 

Covid Sonrası 

Harcama 

Kadın 167 

-,822 ,412 Erkek 152 

Toplam 319 

Katılımcıların Covid 19 öncesi ve sonrası yaptıkları harcamalarının gelir bazında 
istatistiki olarak anlamlı bir farklılık sergileyip sergilemediğine bakıldığında Covid 19 
öncesinde de sonrasında da istatistiki olarak anlamlı farklılıklar görülmektedir.  Covid 19 
sonrası, 2000 TL’den az gelir sahibi olan grubun 4001-6000 TL arası gelire sahip olan 
grupla farklılıkları göze çarpmaktadır.H5 a ve b hipotezi kabul edilmiştir. (Tablo 13) 

Tablo 13. Katılımcıların Covid 19 Öncesi/Sonrası Harcamalarının Gelir Değişkeni 
İle İlişkisi  One Way Anova Testi 

 Gelir Durumu Sıklık (f) Yüzde (%) F P (sig) 

Covid Öncesi Harcama 

2000 TL 'den az 168 52,7 

2,751 ,043 
2000-4000 TL arası 68 21,3 

4001-6000 TL arası 40 12,5 

6001 ve üzeri 43 13,5 

Toplam 319 

 

 Gelir Durumu Sıklık (f) Yüzde (%) F P (sig) 

Covid Sonrası Harcama 

2000 TL 'den az 168 52,7 

4,876 ,003 
2000-4000 TL arası 68 21,3 

4001-6000 TL arası 40 12,5 

6001 ve üzeri 43 13,5 

Toplam 319 

Katılımcıların Covid 19 öncesi online alışveriş davranışları yaş grupları açısından 
farklılık gösterirken Covid 19 sonrası Yaş değişkeni de istatistiki olarak önceki önemini 

yitirmiştir. H6a hipotezi Covid 19  öncesi için kabul edilmiştir (Tablo 14). Esasen bu bulgu 
önemli bir noktayı göstermektedir. Covid 19 dönemliyle birlikte online alışverişin yaş 
grupları arasında farklılık göstermeyecek pozisyona geldiğini gösterebilir. Covid 19 
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dönemi ile birlikte daha yukarı yaşta sahip olan kişiler de online alışverişi 
deneyimlemekte ya da alışveriş miktarlarını arttırmaktadır.  

Tablo 14. Katılımcıların Covid 19 Öncesi/Sonrası Harcamalarının Yaş Değişkeni 
İle İlişkisi  One Way Anova Testi 

 Yaş Sıklık (f) Yüzde (%) F P (sig) 

Covid Öncesi Harcama 

18-25 213 66,8 

3,461 ,017 
26-35 60 18,8 

36-45 31 9,7 

46 ve üzeri 15 4,7 

Toplam 319 

 

 Yaş Sıklık (f) Yüzde (%) F P (sig) 

Covid Sonrası Harcama 

18-25 213 66,8 

1,876 ,133 
26-35 60 18,8 

36-45 31 9,7 

46 ve üzeri 15 4,7 

Toplam 319 

Katılımcıların Covid 19 öncesi ve sonrası sipariş sayısı ile harcama tutarları arasında 
anlamlı düzeyde bir farklılık görülmektedir. Her bir sipariş grubunda farklılıklar 
gözükerek H7 a ve b hipotezi kabul edilmiştir (Tablo 15). 

Tablo 15. Katılımcıların Covid 19 Öncesi/Sonrası Harcamalarının  Sipariş Sayısı  
İle İlişkisi  One Way Anova Testi 

 Sipariş Sayısı Sıklık (f) Yüzde (%) F P (sig) 

Covid Öncesi Harcama 

hayır 50 15,7 

47,957 ,000 
3'ten az 177 55,4 

3-6 66 20,7 

6'dan fazla 26 8,2 

Toplam 319 
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 Sipariş Sayısı Sıklık (f) Yüzde (%) F P (sig) 

, 

 

Covid Sonrası Harcama 

hayır 11 3,4 

114,90
6 

,000 
3'ten az 141 44,2 

3-6 108 33,9 

6'dan fazla 59 18,5 

Toplam 319 

Katılımcılara Covid 19 öncesi Online olarak satın aldıkları ilk üç ürün grubu 

sorulduğunda 213 kişinin tercihleri arasında “giyim” yer almıştır. 169 kişi “ayakkabı çanta” 
grubunu, 160 kişi ise kitap, dergi cd grubunu ilk 3 tercihi arasında görmüştür (Şekil 1). 

Şekil.1 Katılımcıların Covid 19 Öncesi Online Olarak Satın Aldıkları İlk 3 Ürün 
Grubu 

 

Katılımcılara Covid 19 sonrası Online olarak satın aldıkları ilk üç ürün grubu 

sorulduğunda önesine göre rakamlar büyük ölçüde değişmiştir. Covid 19 sırasında 
katılımcılar büyük ölçüde “gıda market” sektörüne yönelmişler ve bu sektörde %19’luk 
bir artış meydana getirmişlerdir (Şekil 2). 

Şekil.2 Katılımcıların Covid 19 Sonrası Online Olarak Satın Aldıkları İlk 3 Ürün 
Grubu  
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Tablo 17 incelendiğinde Covid 19 ile birlikte gıda-market sektöründe online 
siparişlerde ciddi bir artış göze çarpmaktadır. Bununlar birlikte sırasıyla giyim, çanta ve 
ayakkabı, aksesuar sektörlerinde de ciddi bir düşüş yine tablodan çıkarılacak bir 
sonuçtur. Bunun nedeni “evde kalan” katılımcıların bu ürünlere önceki kadar istek ve 
ihtiyaç hissetmemesinden kaynaklı olabilecektir. 

Tablo 17.  Katılımcıların Covid 19 Öncesi ve Sonrası Online Olarak Satın Aldıkları 
İlk 3 Ürün Grubunun Oransal Olarak Karşılaştırılması 

 Covid Öncesi  Covid Sonrası Değişim 
Ürün Grubu f % f % 
Elektronik-Teknolojik 139 %47,4 112 %39,7  
Gıda Market 64 %21,8 115 %40,8  
Kişisel Bakım 142 %48,5 130 %46,1  
Giyim 213 %72,7 136 %48,2  
Ayakkabı Çanta 169 %57,7 90 %31,9  
Aksesuar 107 %36,6 62 %22  
Kitap, Dergi,Cd 160 %54,6 145 %51,4  
Beyaz Eşya 14 %4,8 14 %5  
Mobilya 22 %7,5 17 %6  
Hizmet 56 %19,1 54 %19,1  

Pandemi dönemi ile birlikte e ticaret yoluyla satın alınan ürün gruplarında 
farklılaşma olması beklenilen bir durum olmakla birlikte bu farklılaşmanın pandemi 
sonrasında devam edip etmeyeceği başka bir araştırma sorusu olabilecektir. 

Sonuç 

Covid 19 öncesi ve sonrası denilen dönemin esasen hayatın her aşamasını etkilediği 
görülmektedir. Ekonomi ve sektörel gelişimler de bu etkilerden son derece büyük pay 
alırken e-ticaret sektörü belki de döneminin en önemli çağını yaşamaktadır. Bu araştırma 
sonuçlarının da gösterdiği gibi online alışverişi daha önce deneyimlemeyen tüketiciler 

online alışverişi deneyimler hale gelmiştir. Online alışverişi deneyimlemiş ancak, sipariş 
sayısı veya harcama tutarı Covid öncesi daha düşük olan tüketicilerin ise bu dönemle 
birlikte sipariş sayılarında ve harcama tutarlarında anlamlı düzeyde artışlar söz konusu 

olmuştur. Covid 19 öncesi dönemde online alışverişte giyim ayakkabı-çanta, aksesuar 
ürünleri gibi ürünleri satın alan, bu ürünlerin satın alımını deneyimlemiş ancak gıda-
market gibi ürünleri satın alımını deneyimlemişmiş müşteriler ilk defa gıda-market 
ürünlerinin satın alımını deneyimlemiş olmaktadır. Yaşanılan bu etkiler tüketici 
davranışlarında bir değişikliğe sebebiyet verebilmektedir. Şayet tüketici online gıda 
market satın alımından tatmin olduysa pandemi sonrasında da bu satın alma davranışını 
gerçekleştirebilecektir. Yine özellikle daha önce online alışverişi hiç deneyimlemişmiş 
olan müşteriler açısından bu süreç içerisinde yaşadıkları deneyim ile birlikte, online 

alışverişe ilk adımını atmışlar ve bu satın alma sürecinden tatmin olmuşlarsa, pandemi 
sürecinden sonra aktif birer online alıcı olarak kalmaya devam edebileceklerdir. Online 
alışveriş siteleri için yaşanılan bu krizin, tüketicileri tatmin etmeleri doğrultuda kendileri 
için bir fırsata dönüştürebilecektir. İşletmelerin bu kriz ortamında online alışverişin 
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lojistik kısmında yaşanabilecek sorunlara karşı proaktif tedbirler alması özellikle bu 
alışverişi ilk kez deneyimleyen tüketiciler açısından önemli görülmektedir. Bu araştırma 
ile birlikte, pandemi sürecinde tüketicilerin online alışverişte karşılaştığı sorunların 
tespiti başka bir araştırma konusu olabilecektir. 
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Giriş 

Eğitim teknolojisinde yeni gelişmeler ve ilerlemeler ile birlikte öğrencilerin bilgisayar 
ve internete dayalı yeni öğrenme becerileri önem kazanmaya başlamıştır. Yüz yüze 
eğitimde gerçekleştirilen geleneksel eğitimden bazı yönleriyle ayrışan uzaktan veya 
online eğitim süreçleri öğrenenlerin farklı becerilere sahip olmalarını gerektirmektedir. 
Bu becerilerinden biri de “e-öğrenme” olarak ifade edilmektedir. E-öğrenme, öğrencilerin 
bilgisayar ve internet ortamlarında çoğunlukla kendi kendilerine öğrenmenin bir gereği 

olarak gerçekleştirdikleri öğrenme biçimini ifade etmektedir. Öğretmen adaylarının e-
öğrenme becerilerinin geliştirilmesinde e-öğrenmeye hazırbulunuşlukları oldukça 
önemlidir. E-öğrenmeye hazırbulunuşluk; bilgisayar özyeterliği, internet özyeterliği, 
çevrimiçi iletişim özyeterliği, kendi kendine öğrenme becerisi, öğrenen kontrolü ve e-
öğrenmeye yönelik motivasyon gibi bileşenlerden oluşan ve bireyin online ortamlarda 
öğrenme gerçekleştirebilme yeterliğine atıfta bulunmaktadır. E-öğrenmeye 
hazırbulunuşluk, öğretmen adaylarının bu becerileri kazanmasında ve e-öğrenme 
gerçekleştirmesinde önemli bir ön koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Covid-19 

pandemisi ile birlikte hızla artan uzaktan öğretim ve online eğitim uygulamaları e-
öğrenme becerilerini zorunlu kılmaktadır.  

Uzaktan eğitim, genellikle coğrafi olarak birbirinden uzak olanlar için öğrenmeye 
erişim sağlama çabasını tanımlar (Moore, Dickson-Deane & Galyen, 2011). Uzaktan eğitim 
kapsamında değerlendirilen e-öğrenme kavramı, eğitimde öğrenmeyi geliştirmek 
ve/veya desteklemek için bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanımını ifade eder (Oye, 
Salleh & Iahad, 2012). E-öğrenme genel olarak yer ve zamandan bağımsız olarak bilgi 
edinilmesine yardımcı olacak eğitim içeriği sağlayan herhangi bir hizmet veya etkinlik 
olarak tanımlanabilir (Lehner & Nosekabel, 2002). Ağ teknolojileri aracılığıyla çevrimiçi 
öğrenme ve öğretme olarak tanımlanan e-öğrenme, artan eğitim ihtiyacına verilen en 
güçlü yanıtlardan biridir (Hrastinski, 2008). Bugün, e-öğrenme, birçok kuruluşta eğitim 
ve öğretim için yaygın bir eğitim ortamıdır (Watkins, Leigh & Triner, 2004). E-öğrenme, 
internet teknolojilerinin hızla büyümesi nedeniyle yükseköğretim kurumlarında giderek 

daha popüler bir öğrenme yaklaşımı haline gelmiştir (Masrom, 2007). Zhang, vd. (2006) 
yoğun rekabet ve küreselleşme ile artan bilgi tabanlı ortamda bilgi teknolojileri ile 
desteklenmiş öğrenmeler gelişme gösterdiğini ifade etmişlerdir.  

mailto:bunyaminhan@gmail.com
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E-öğrenme, öğrenme ve teknoloji olmak üzere iki ana alanı birleştirir (Aparicio, Bacao 
& Oliveira, 2016). Bir e-öğrenme durumu ile geleneksel sınıf arasındaki temel fark, 
öğretimin iletildiği ortamdır. Bu çok önemli bir farktır. Geleneksel bir ortamda, öğretici 
gerektiğinde uyum sağlama, yeniden düzenleme ve değiştirme gibi konularda öğrenme 
ortamı üzerinde tam kontrole sahiptir. Öğretmenin yetenek ve kişiliği, becerileri, 
öğrenme ortamına uyum sağlama ve destek materyalleri oluşturma gibi öğretme-
öğrenme durumunu etkileyen birçok farklılaştırıcı faktör vardır (Hamid, 2001). 
Uygulamalar, programlar, nesneler, web siteleri gibi tüm e-öğrenim biçimleri bireyler için 
online bir öğrenme fırsatı sağlar (Moore, Dickson-Deane & Galyen, 2011). E-öğrenmenin 
merkezinde web tabanlı teknolojiler, dijital depolama gibi bilgi işleme ve medya alanında 

süregelen gelişmeler yer almaktadır (Koohang & Harman, 2005). E-öğrenme, internet 
dönüşümünün tetiklediği en önemli patlamalardan biri olarak kabul edilmektedir. E-
öğrenme, kullanıcıların online ortamlarda güncel bilgi birikimini hızla edinme ihtiyacını 
etkin bir şekilde karşılamak için hem senkronize hem de asenkron metodolojilerle verimli 
bir şekilde bilgi ve eğitim toplamasına olanak tanır (Oye, Salleh & Iahad, 2012).  

E-öğrenme son yıllarda artan ilgi gören bir konu olmuştur. Genellikle yazarlarının, 
öğretim tasarımcılarının, multimedya teknisyenlerinin, öğretmenlerin, eğitmenlerin, 
veritabanı yöneticilerinin ve çeşitli uzmanlık alanlarından kişilerin bir öğrenci 
topluluğuna hizmet etmek için bir araya geldiği bir grup çalışması olarak algılanır (Vossen 
& Westerkamp, 2003). Eğitimciler, araştırmacılar ve politika yapıcılar, öğrencileri giderek 
daha küresel, değişen ve karmaşık bir dünyaya daha iyi hazırlayabilecek güncellenmiş 

öğrenme ve okullaşma modelleri ve yeni ve ortaya çıkan elektronik öğrenme 
teknolojilerinin (e-öğrenme) artan kullanımı için çalışmaya devam etmektedirler 
(McCombs & Vakili, 2005).  

Bu süreçte öğretmen adaylarının e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin 
akademik başarı için önemli bir gösterge olacağı düşünülmektedir. Bu noktada öğretmen 
adaylarının akademik başarılarında etkisi olan önemli bir faktör e-öğrenme becerisidir. 
Diğer taraftan bu beceriyi yeteri düzeyde kazanmamış öğretmen adaylarının uzaktan 
öğretim sürecinde sorun yaşayacakları öngörülmektedir. Bu bakımdan öğrenme becerisi 
sadece bireysel bir gelişim alanı olarak değerlendirilmeyip, aynı zamanda Covid-19 
pandemisi ile birlikte artan uzaktan eğitim uygulamalarının başarısını da etkileyen 

önemli bir faktör olarak görülmelidir. Bu araştırma ile alanyazında ki bu önemli noktaya 
dikkat çekilmek istenmektedir. 

Araştırmanın Amacı 

Covid-19 Pandemisi ile birlikte uzaktan eğitim uygulamaları hızlı bir şekilde artmaya 
başlamıştır. Bu araştırma pandemi ile birlikte yaygınlaşan uzaktan eğitim sürecinde 
öğretmen adaylarının e-öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerini incelemeyi 
amaçlamaktadır.  

Yöntem 

Araştırma nicel yöntemle desenlenmiş betimsel bir çalışmadır. Araştırmaya bir kamu 

üniversitesinde eğitim fakültesinin çeşitli bölümlerinde uzaktan eğitim ile öğrenimlerine 
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devam eden üniversite öğrencilerinden 213 katılımcı dahil edilmiştir. Araştırma verileri 
basit seçkisiz yolla seçilen öğretmen adaylarından online formlar kullanılarak 
toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Yurdugül ve Demir (2017) tarafından geliştirilen 
“Üniversite Öğrencilerinin E-öğrenmeye Hazır Bulunuşluğu Ölçeği” kullanılmıştır. 
Verilerin analizi bilgisayar paket programları aracılığıyla yapılmıştır. Araştırmada veri 
analizi için verilerin dağılımı incelenmiştir. Verilerin çarpıklık (-,680) ve basıklık (,287) 
değerlerinin +1 ve -1 aralığında olduğu görüldüğünden parametrik testler kullanılarak 
veriler analiz edilmiştir. Bu kapsamda betimsel analizler (yüzde, frekans) fark analizleri 
t-testi ANOVA kullanılmıştır.  

Araştırmada elde edilen verilerin güvenirlikleri Cronbach’s Alfa iç tutarlık 

katsayısının hesaplanması ile edilmiştir. Elde edilen değerler aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 

Boyutlar  Maddeler  Cronbach’s Alfa 

Bilgisayar özyeterliği 5 madde ,901 

İnternet özyeterliği 4 madde ,846 

Çevrimiçi iletişim özyeterliği 5 madde ,835 

Kendi kendine öğrenme becerisi 8 madde ,876 

Öğrenen kontrolü 4 madde ,908 

E-öğrenmeye yönelik motivasyon 7 madde ,934 

E-öğrenmeye hazırbulunuşluk 

TOPLAM 

33 madde ,938 

Tabloda görüldüğü gibi E-öğrenmeye hazırbulunuşluk ölçeğinin tüm boyutları ve 
ölçek toplamının Cronbach’s Alfa iç tutarlık katsayısı ,700 değerinden yüksek olduğu için 
ölçek ile elde edilen verilen güvenilir olduğu kabul edilmiştir.  

Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin kişisel bilgilerinden cinsiyet, sınıf, bölüm, akademik 

başarısı (not durumu) gibi özellikleri incelenmiştir.   

Tablo 1. Katılımcıların cinsiyetine ilişkin bulgular 

Cinsiyet  n % 

Erkek 34 16,0 

Kadın 179 84,0 

Toplam 213 100,0 
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Tabloda görüldüğü gibi katılımcıların %16,0’sı (n=34) erkek iken %84,0’ü ise (179) 
kadın öğrencilerden oluşmaktadır. 

Tablo 2. Katılımcıların sınıf düzeylerine ilişkin bulgular 

Sınıf  n % 

1. Sınıf 48 22,5 

2. Sınıf 90 42,3 

3. Sınıf 43 20,2 

4. Sınıf 32 15,0 

Toplam 213 100,0 

Tabloda görüldüğü gibi katılımcıların %22,5’i (n=48) 1. Sınıf, %42,3’ü (90) 2. Sınıf, 
%20,2’si (43) 3. Sınıf, %15,0’i (32) 4. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır.  

Tablo 3. Katılımcıların bölümlerine ilişkin bulgular 

Bölüm   n % 

Temel Eğitim 70 32,9 

Fen ve Matematik 43 20,2 

Din Kültürü 

(İlahiyat) 
35 16,4 

Türkçe ve Sosyal 65 30,5 

Toplam 213 100,0 

Tabloda görüldüğü gibi katılımcıların %32,9’u (n=70) Temel eğitim, %20,2’si (43) 
Fen ve Matematik, %16,4’ü (35) Din kültürü (ilahiyat), %30,5’i (65) Türkçe ve Sosyal 
bölümlerinde okumaktadırlar.  

Tablo 4. Katılımcıların akademik başarılarına (not ortalaması) ilişkin bulgular 

Not ortalaması   n % 

60 ve altı 10 4,7 

61-75 40 18,8 

76-85 102 47,9 

86-100 61 28,6 

Toplam 213 100,0 

Tabloda görüldüğü gibi katılımcıların %4,7’si (n=10) 60 ve altında ortalamaya, 

%18,8’i (40) 61-75 arası, %47,9’u (102) 76-85, %28,6’sı (61) 86-100 arası ortalamaya 
sahip olduklarını ifade etmişlerdir.  
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1. Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Uygulamalarında E-Öğrenme 
Becerilerinin Artma Azalma Durumu 

Tablo 5. Katılımcıların e-öğrenme becerilerinin artma azalma durumuna ilişkin 
bulgular 

 n % 

Değişmedi 30 14,1 

Azaldı 57 26,8 

Çok az arttı 78 36,6 

Çok fazla arttı 48 22,5 

Total 213 100,0 

Tabloda görüldüğü gibi katılımcıların %14,1’i (n=30) e-öğrenme becerilerinin 
değişmediğini, %26,8’i (57) azaldığını, %36,6’sı (78) çok az arttığını, %22,5’i (48) çok 
fazla arttığını ifade etmişlerdir.  

2. Katılımcıların E-Öğrenme Hazırbulunuşluk Düzeylerine İlişkin 
Bulgular 

Araştırma kapsamındaki katılımcıların E-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk 
düzeylerine ilişkin bulgular madde, boyut ve ölçek toplamında hesaplanmış ve aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

Tablo 6. Katılımcıların E-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeylerine ilişkin 
bulgular 

Madde ve boyutlar N X Ss 
1) Windows işletim sistemlerini rahatlıkla kullanabilirim.  213 4,9812 1,53255 
2) Elektronik bir dosyanın içeriğini (ses, müzik, metin vs.) 
bilgisayarda görüntüleyebilirim.  

213 5,8122 1,48020 

3) Bilgisayar kullanırken karşılaştığım sorunları çözebilirim.  213 5,0000 1,52650 
4) Ofis programlarını (word, excel, power point, outlook v.b.) 
rahatlıkla kullanabilirim.  

213 5,2207 1,56710 

5) İhtiyaç duyduğum uygulama yazılımlarını (editör, tasarım 
v.b.) rahatlıkla kullanabilirim.  

213 4,3897 1,80494 

6) Web tarayıcılarını (İnternet Explorer, Google Chrome v.b.) 
rahatlıkla kullanabilirim.  213 6,2770 1,17493 

7) Arama motorlarını (Google, Yandex v.b.) rahatlıkla 
kullanabilirim.  

213 6,5775 ,79495 

8) İnternetteki bir dosyayı kendi bilgisayarıma indirebilirim.  213 6,4085 1,18055 
9) İnternette aradığım bilgiye rahatlıkla ulaşabilirim.  213 6,2347 1,09515 
10) İnsanlarla etkili iletişim kurmak için internet araçlarını (e-
posta, tartışma ortamları, skype v.b.) rahatlıkla kullanabilirim.  

213 6,1033 1,31344 

11) İnternetteki tartışma ortamlarında rahatlıkla soru 
sorabilirim.  213 4,9577 1,74104 

12) Yazılı iletişimde kendimi rahatlıkla ifade edebilirim 
(duygular, espri v.b.).  

213 5,5399 1,47768 
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13) Cevap aradığım konularda internet araçlarını (tartışma 
siteleri, sosyal ağlar, e-posta v.b.) kullanarak yardım 
isteyebilirim.  

213 5,5305 1,54042 

14) İnternet ortamlarında (Skype, Google hangout, Google talk 
v.b.) rahatlıkla sesli ya da görüntülü iletişim kurabilirim.  

213 5,2113 1,81125 

15) Öğrenme eksikliklerimi belirlerim.  213 5,4742 1,31592 
16) Öğrenme hedeflerimi kendim oluştururum.  213 5,7653 1,22525 
17) Öğrenirken çalışma planımı kendim yaparım.  213 6,1362 1,10114 
18) Öğrenirken kendi çalışma planımı eksiksiz bir şekilde 
uygularım. 213 4,6995 1,45169 

19) Mevcut ders çalışma planımı yeni koşullara göre düzenlerim.  213 5,7230 1,31152 
20) Öğrenme sürecinde uygun kaynak ve araçları kendim 
belirlerim.  213 5,6948 1,34439 

21) Kendi öğrenmemden sorumlu olduğuma inanırım.  213 6,3333 ,89372 
22) Öğrenmemi gerçekleştirene kadar öğrenme isteğimi yüksek 
tutarım.  

213 5,3662 1,43973 

23) İnternet ortamında bir konuyu öğrenirken öğrenme 
sürecimi kendim yönlendiririm.  213 5,9014 1,09227 

24) İnternet ortamındaki öğrenme materyallerinden hangisi 
üzerine ne kadar yoğunlaşacağıma kendim karar veririm.  

213 5,8826 1,18175 

25) İnternet ortamındaki öğrenme materyallerine ne zaman 
çalışacağıma kendim karar veririm.  

213 5,9906 1,22085 

26) İnternet ortamındaki öğrenme materyallerine hangi sırada 
çalışacağıma kendim karar veririm.  

213 5,9343 1,27952 

27) Dersleri internet ortamında öğrenmeye istekliyim.  213 3,6244 2,14559 
28) Dersleri internet ortamında öğrenmeye ilgi duyuyorum.  213 3,4695 2,11581 
29) Dersleri internet ortamında öğrenmek, öğrenme için etkili 
bir yoldur.  

213 3,2958 1,97193 

30) Dersleri internet ortamında öğrenmenin zevkli olacağını 
düşünüyorum.  213 3,1549 2,01865 

31) Dersleri internet ortamında öğrenme konusunda kendime 
güvenirim.  

213 4,2629 1,98256 

32) Dersleri internet ortamında işlerken düşüncelerimi diğerleri 
ile paylaşmayı severim.  

213 4,0845 2,01700 

33) Dersleri internet ortamında işlerken hatalarımdan ders 
alırım.  213 4,7793 1,77858 

Bilgisayar özyeterliği 213 5,0808 1,34215 

İnternet özyeterliği 213 6,3744 ,88709 

Çevrimiçi İletişim özyeterliği 213 5,4685 1,23166 

Kendi kendine öğrenme 213 5,6491 ,93088 

Öğrenen kontrolü 213 5,9272 1,05871 

E-Öğrenme Motivasyon 213 3,8102 1,69891 

E-Öğrenme TOPLAM 213 5,2672 ,88034 

Tabloda görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmen adaylarının e-öğrenme 
hazırbulunuşluk düzeyleri; Bilgisayar özyeterliği boyutunda (X=5,0808), İnternet 
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özyeterliği (X=6,3744), Çevrimiçi İletişim özyeterliği (X=5,4685), Kendi kendine öğrenme 
(X=5,6491), Öğrenen kontrolü (X=5,9272), E-Öğrenme Motivasyonu (X=3,8102), E-
Öğrenme hazırbulunuşluk ölçek toplamında ise   (X=5,2672) olarak hesaplanmıştır. Buna 
göre öğretmen adaylarının e-öğrenme hazırbulunuşluk düzeyleri boyutlar bazında (E-
Öğrenme Motivasyonu hariç) ve genel olarak yüksek düzeyde tespit edilmiştir. Ancak 
öğretmen adaylarının E-Öğrenme Motivasyonu boyutunda görüş ortalamaları düşük 
düzeydedir. Buna göre öğretmen adayları bilgisayar, internet, çevrimiçi iletişim, kendi 
kendine öğrenme, öğrenen kontrolü gibi e-öğrenme becerilerine yüksek düzeyde sahip 
olmakla birlikte e-öğrenme platformlarında öğrenme konusundaki motivasyonları düşük 
düzeydedir.  

3. Bazı Değişkenlere Göre Katılımcıların E-Öğrenmeye Yönelik 
Hazırbulunuşluk Düzeyleri 

Katılımcıların E-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeyleri cinsiyet, sınıf, bölüm, 
akademik başarı gibi değişkenler açısından incelenmiştir.  

3.1. Cinsiyete göre katılımcıların E-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeyleri 

 Cinsiye

t  N X Ss t 

Sd  p 

Bilgisayar özyeterliği Erkek 34 5,2706 1,31092 ,899 211 
,698 

Kadın 179 5,0447 1,34858   

İnternet özyeterliği Erkek 34 6,4412 ,89624 ,478 211 ,440 

Kadın 179 6,3617 ,88730   

Çevrimiçi İletişim 

özyeterliği 

Erkek 34 5,4765 1,12062 ,041 211 ,704 

Kadın 179 5,4670 1,25455   

Kendi kendine öğrenme Erkek 34 5,6654 ,94984 ,112 211 ,616 

Kadın 179 5,6459 ,92991   

Öğrenen kontrolü Erkek 34 5,7279 1,03420 -1,19 211 ,842 

Kadın 179 5,9651 1,06190   

E-Öğrenme Motivasyonu Erkek 34 3,7269 1,77782 -,311 211 
,641 

Kadın 179 3,8260 1,68822   

E-Öğrenme 

Hazırbulunuşluk 

TOPLAM 

Erkek 34 5,2674 ,90043 ,933 ,001 ,933 

Kadın 
179 5,2671 ,87904  

 

Tabloda görüldüğü gibi araştırmadaki katılımcıların cinsiyetine göre e-öğrenmenin 
hiçbir boyutunda erkek ve kadın öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
saptanmamıştır (p>,05). 
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3.2. Sınıflarına göre katılımcıların E-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeyleri 

Boyutlar 
Sınıf    n X  Ss Varyansın  

Kaynağı 
Kareler  
Toplamı 

sd  Kareler  
Ortal 

   F   p 
B

il
gi

sa
y

ar
 

ö
zy

et
er

li
ği

 

1.  48 4,8542 1,43615 Gruplar arası  4,141 3 1,380 ,764 ,516 
2.  90 5,1000 1,39252 Gruplar içi 377,750 209 1,807   
3.  43 5,1302 1,38968 Toplam 381,891 212    
4.  32 5,3000 ,93533       
Top 213 5,0808 1,34215       

İn
te

rn
et

 
ö

zy
et

er
li

ği
 

1.  48 6,3333 1,01496 Gruplar arası  1,863 3 ,621 ,787 ,503 

2.  90 6,3500 ,88828 Gruplar içi 164,965 209 ,789   

3.  43 6,3081 ,91423 Toplam 166,828 212    
4.  32 6,5938 ,60158       
Top 213 6,3744 ,88709       

Ç
ev

ri
m

iç
i 

İl
et

iş
im

 
ö

zy
et

er
li

ği
 

1.  48 5,1125 1,56554 Gruplar arası  8,971 3 2,990 1,999 ,115 
2.  90 5,4978 1,09308 Gruplar içi 312,628 209 1,496   
3.  43 5,6465 1,26328 Toplam 321,599 212    
4.  32 5,6813 ,88114       
Top 213 5,4685 1,23166       

K
en

d
i 

k
en

d
in

e 
ö

ğr
en

m
e 

1.  48 5,4297 1,00792 Gruplar arası  5,633 3 1,878 2,204 ,089 
2.  90 5,6806 ,82621 Gruplar içi 178,072 209 ,852   
3.  43 5,5959 1,11865 Toplam 183,705 212    
4.  32 5,9609 ,74083       
Top 213 5,6491 ,93088       

Ö
ğr

en
en

 
k

o
n

tr
o

lü
 

1.  48 5,7031 1,10686 Gruplar arası  7,250 3 2,417 2,193 ,090 
2.  90 5,9917 ,97687 Gruplar içi 230,372 209 1,102   
3.  43 5,7907 1,25704 Toplam 237,622 212    
4.  32 6,2656 ,83264       
Top 213 5,9272 1,05871       

E
-Ö

ğr
en

m
e 

M
o

ti
v

as
y

o
n

u
 

1.  48 3,4970 1,78063 Gruplar arası  22,437 3 7,479 2,652 ,050 
2.  90 3,6810 1,71027 Gruplar içi 589,461 209 2,820   
3.  43 3,9070 1,63147 Toplam 611,898 212    
4.  32 4,5134 1,48455       
Top 213 3,8102 1,69891       

E
-Ö

ğr
en

m
e 

H
az

ır
b

u
lu

n
u

şl
u

k
  

1.  48 5,0271 ,94788 Gruplar arası  6,881 3 2,294 3,045 ,030 
2.  90 5,2596 ,85260 Gruplar içi 157,418 209 ,753   
3.  43 5,2847 ,95612 Toplam 164,299 212    
4.  32 5,6250 ,62472       
Top 213 5,2672 ,88034       

Tabloda görüldüğü üzere katılımcıların sınıf düzeylerine göre e-öğrenmeye 
hazırbulunuşluk ölçeğinin boyutlarında anlamlı fark bulunmazken ölçeğin toplamında ise 

istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p=,030<,05). Yapılan çoklu karşılaştırma 
testi (LSD) sonucuna göre fark 1, 2 ve 4. sınıfta okuyan öğrenci görüşlerinden 
kaynaklanmaktadır. Ortalamalar incelendiğinde 1 ve 2. sınıfta okuyan öğrencilerin e-
öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri 4. sınıf öğrencilerinden daha düşüktür. Aynı 
zamanda öğrencilerin sınıf düzeyleri arttıkça e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk 
düzeylerinin de arttığı görülmektedir. Buna göre öğrenciler üst sınıfa geçtikçe e-öğrenme 
becerilerinin de arttığı söylenebilir. 
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3.3. Bölümlerine göre katılımcıların E-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeyleri 

Boyutlar 
Bölüm   n X  Ss Varyansın  

Kaynağı 
Kareler  
Toplamı 

sd  Kareler  
Ortal 

   F   p 
B

il
gi

sa
y

ar
 

ö
zy

et
er

li
ği

 

Temel 
Eğitim 

70 5,3943 1,16618 
Gruplar 
arası  

30,049 3 10,016 5,950 ,001 

Türkçe 
Sosyal 

65 4,9046 1,44530 
Gruplar içi 

351,842 209 1,683   

Fen ve 
Mat 

43 5,4000 1,02539 
Toplam 

381,891 212    

Din Kült 35 4,3886 1,53542       
Top 213 5,0808 1,34215       

İn
te

rn
et

 ö
zy

et
er

li
ği

 Temel 
Eğitim 

70 6,6071 ,67509 
Gruplar 
arası  

13,296 3 4,432 6,033 ,001 

Türkçe 
Sosyal 

65 6,3654 ,88286 
Gruplar içi 

153,532 209 ,735   

Fen ve 
Mat 

43 6,4302 ,61559 
Toplam 

166,828 212    

Din Kül 35 5,8571 1,28665       
Top 213 6,3744 ,88709       

Ç
ev

ri
m

iç
i 

İl
et

iş
im

 
ö

zy
et

er
li

ği
 

Temel 
Eğitim 

70 5,6000 1,21010 
Gruplar 
arası  

4,611 3 1,537 1,013 ,388 

Türkçe 
Sosyal 

65 5,4185 1,22919 
Gruplar içi 

316,988 209 1,517   

Fen ve 
Mat 

43 5,5628 1,01630 
Toplam 

321,599 212    

Din Kült 35 5,1829 1,49381       
Top 213 5,4685 1,23166       

K
en

d
i 

k
en

d
in

e 
ö

ğr
en

m
e 

Temel 
Eğitim 

70 5,8839 ,99234 
Gruplar 
arası  

6,473 3 2,158 2,544 ,057 

Türkçe 
Sosyal 

65 5,5288 ,81902 
Gruplar içi 

177,232 209 ,848   

Fen ve 
Mat 

43 5,6250 ,85391 
Toplam 

183,705 212    

Din Kül 35 5,4321 1,02512       
Top 213 5,6491 ,93088       

Ö
ğr

en
en

 k
o

n
tr

o
lü

 

Temel 
Eğitim 

70 6,1714 ,95699 
Gruplar 
arası  

8,347 3 2,782 2,536 ,058 

Türkçe 
Sosyal 

65 5,8115 1,10577 
Gruplar içi 

229,275 209 1,097   

Fen ve 
Mat 

43 5,9535 ,83319 
Toplam 

237,622 212    

Din Kül 35 5,6214 1,31363       
Top 213 5,9272 1,05871       

E
-Ö

ğr
en

m
e 

M
o

ti
v

as
y

o
n

u
 

Temel 
Eğitim 

70 4,2837 1,53351 
Gruplar 
arası  

33,172 3 11,057 3,993 ,009 

Türkçe 
Sosyal 

65 3,5143 1,79760 
Gruplar içi 

578,726 209 2,769   

Fen ve 
Mat 

43 3,9435 1,58778 
Toplam 

611,898 212    

Din Kül 35 3,2490 1,74701       
Topl 213 3,8102 1,69891       

E
-Ö

ğr
en

m
e 

H
az

ır
b

u
lu

n
u

şl
u

k
  

Temel 
Eğitim 

70 5,5498 ,78695 
Gruplar 
arası  

13,438 3 4,479 6,206 ,000 

Türkçe 
Sosyal 

65 5,1259 ,87472 
Gruplar içi 

150,861 209 ,722   

Fen ve 
Mat 

43 5,3622 ,72778 
Toplam 

164,299 212    

Din Kül 35 4,8476 1,04199  13,438 3 4,479 6,206 ,000 
Topl 213 5,2672 ,88034  150,861 209 ,722   

Tabloda görüldüğü üzere katılımcıların bölümlerine göre e-öğrenmeye hazırbulunuşluk 
ölçeğinin Çevrimiçi İletişim özyeterliği, Kendi kendine öğrenme ve Öğrenen kontrolü 
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boyutlarında anlamlı fark bulunmazken, diğer boyutlarda ve ölçeğin toplamında ise 
istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<,05). Yapılan çoklu karşılaştırma testi 
(LSD) sonucuna göre elde edilen fark, boyutlar bazında ve tüm ölçek toplamında Din kültürü 
bölümünde okuyan öğrenci görüşleri ile diğer bölüm öğrencileri arasında saptanmıştır. Din 
kültürü bölümü öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin diğer 
bölüm öğrencilerine nispeten daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır.  

3.4. Akademik başarılarına göre katılımcıların E-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk 

düzeyleri 

Boyutlar 
Ortalama     n X  Ss Varyansın  

Kaynağı 
Kareler  
Toplamı 

sd  Kareler  
Ortal 

   F   p 

B
il

gi
sa

y
ar

 
ö

zy
et

er
li

ği
 

60 - 10 3,0800 1,88137 
Gruplar 
arası  52,092 3 17,364 11,004 ,000 

61-75 40 4,8550 1,36023 Gruplar içi 329,799 209 1,578   

76-85 102 5,1255 1,23607 Toplam 381,891 212    

86-100 61 5,4820 1,09141       

Toplam 213 5,0808 1,34215       

İn
te

rn
et

 ö
zy

et
er

li
ği

 

60 - 10 5,2250 1,36651 
Gruplar 
arası  20,257 3 6,752 9,628 ,000 

61-75 40 6,1063 ,98203 Gruplar içi 146,571 209 ,701   

76-85 102 6,4461 ,85280 Toplam 166,828 212    

86-100 61 6,6189 ,55828       

Toplam 213 6,3744 ,88709       

Ç
ev

ri
m

iç
i İ

le
ti

şi
m

 
ö

zy
et

er
li

ği
 

60 - 10 4,8800 1,40855 
Gruplar 
arası  10,152 3 3,384 2,271 ,081 

61-75 40 5,2250 1,30733 Gruplar içi 311,447 209 1,490   

76-85 102 5,4627 1,26928 Toplam 321,599 212    

86-100 61 5,7344 1,03455       

Toplam 213 5,4685 1,23166       

K
en

d
i k

en
d

in
e

 
ö

ğr
en

m
e

 

60 - 10 4,8750 1,21049 
Gruplar 
arası  13,085 3 4,362 5,343 ,001 

61-75 40 5,4813 ,86071 Gruplar içi 170,620 209 ,816   

76-85 102 5,6066 ,97436 Toplam 183,705 212    

86-100 61 5,9570 ,73771       

Toplam 213 5,6491 ,93088       

Ö
ğr

en
en

 k
o

n
tr

o
lü

 60 - 10 4,6250 1,74503 
Gruplar 
arası  24,761 3 8,254 8,104 ,000 

61-75 40 5,7375 1,05148 Gruplar içi 212,861 209 1,018   

76-85 102 5,9363 ,96067 Toplam 237,622 212    

86-100 61 6,2500 ,90485       

Toplam 213 5,9272 1,05871       

E
-Ö

ğr
en

m
e 

M
o

ti
v

as
y

o
n

u
 

60 - 10 3,0143 1,64744 
Gruplar 
arası  8,302 3 2,767 ,958 ,413 

61-75 40 3,7679 1,86871 Gruplar içi 603,596 209 2,888   

76-85 102 3,7997 1,72114 Toplam 611,898 212    

86-100 61 3,9859 1,54803       

Toplam 213 3,8102 1,69891       
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E
-Ö

ğr
en

m
e 

H
az

ır
b

u
lu

n
u

şl
u

k
  60 - 10 4,2212 1,01735 

Gruplar 
arası  17,027 3 5,676 8,054 ,000 

61-75 40 5,0909 ,99468 Gruplar içi 147,272 209 ,705   

76-85 102 5,2704 ,83511 Toplam 164,299 212    

86-100 61 5,5489 ,69442       

Toplam 213 5,2672 ,88034       

Tabloda görüldüğü üzere katılımcıların akademik başarılarına (not ortalaması) göre 
e-öğrenmeye hazırbulunuşluk ölçeğinin Çevrimiçi İletişim özyeterliği ve E-Öğrenme 
Motivasyonu boyutlarında anlamlı fark bulunmazken diğer boyutlarda ve ölçeğin 

toplamında ise istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<,05). Yapılan çoklu 
karşılaştırma testi (LSD) sonucuna göre tüm boyutlarda fark not ortalaması düşük olan 
öğrenci görüşleri ile not ortalaması yüksek olan öğrencilerin görüşlerinden 
kaynaklanmaktadır. Gruplar arasındaki aritmetik ortalamalar incelendiğinde nispeten 
düşük not ortalaması olan öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeyleri 
de düşüktür. Buna göre akademik başarı düzeyi yükseldikçe öğrencilerin e-öğrenme 
hazırbulunuşluk düzeyleri de artmaktadır. 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bu araştırmada Covid-19 Pandemisi ile birlikte hızlı bir şekilde artmaya başlayan 

uzaktan eğitim sürecinde öğretmen adaylarının e-öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri 
incelenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının az bir kısmı (%14,1) e-öğrenme 
becerilerinin değişmediğini ifade etmiştir. Buna karşın katılımcıların çoğunluğu (%60) bu 
süreçte e-öğrenme becerilerinin arttığını belirtmiştir. Covid-19 pandemisiyle birlikte 
zorunlu hale gelen uzaktan eğitim uygulamaları öğrencileri online derslere katılma, 
uzaktan ödev hazırlama ve teslim etme, online sınavlara katılma gibi bilgisayar ve internet 
becerileri gerektiren alanlara yönlendirmesi bu tür becerilerini artırmada etkili olduğu 
söylenebilir. Tarafından yapılan araştırmada e-öğrenmenin, değişimi bir avantaja 
dönüştürmek için ihtiyaç duyulan beceri ve bilgiyle işgücünü güçlendirmenin bir yolu 
olduğu ortaya konulmuştur (Oye, Salleh & Iahad, 2012). E-öğrenme veya uzaktan eğitim, 

yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler arasında daha çok tercih edilmektedir 
(Koohang, vd., 2009). Özellikle Covid-19 pandemisinin de etkisiyle zorunlu hale gelen 
uzaktan eğitim uygulamaları, öğretmen adaylarının e-öğrenme konusunda becerilerini 
artırdığı görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının e-öğrenme hazırbulunuşluk düzeyleri “E-
Öğrenme hazırbulunuşluk Ölçeği”nin boyutları bazında incelendiğinde; Bilgisayar 
özyeterliği boyutunda (X=5,08), İnternet özyeterliği (X=6,37), Çevrimiçi İletişim özyeterliği 
(X=5,47), Kendi kendine öğrenme (X=5,65), Öğrenen kontrolü (X=5,92), E-Öğrenme 
Motivasyonu (X=3,81), E-Öğrenme hazırbulunuşluk ölçek toplamında ise (X=5,27) olarak 
saptanmıştır. Buna göre öğretmen adaylarının e-öğrenme hazırbulunuşluk düzeyleri 

boyutlar bazında (E-Öğrenme Motivasyonu hariç) ve genel olarak yüksek düzeydedir. 
Ancak öğretmen adaylarının E-Öğrenme Motivasyonu boyutunda görüş ortalamaları 
düşük düzeydedir. Buna göre öğretmen adayları bilgisayar, internet, çevrimiçi iletişim, 
kendi kendine öğrenme, öğrenen kontrolü gibi e-öğrenme becerilerine yüksek düzeyde 
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sahip olmakla birlikte e-öğrenme platformlarında öğrenme konusundaki motivasyonları 
düşük düzeydedir. Araştırmanın bu bulgusu oldukça dikkat çekicidir. Öğretmen 
adaylarının çoğunluğunun e-öğrenme becerilerinin arttığını ifade etmesine karşın 
uzaktan eğitim konusunda olumsuz tutuma sahip oldukları görülmektedir. Alanyazındaki 
bazı araştırmalar uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik öğrencilerin memnuniyetlerini 
ifade ettiklerini ortaya koymaktadır. Örneğin, Zhang, vd., (2006) öğrencilerin e-öğrenme 
uygulamalarından memnun olduklarını saptamıştır Zhang ve arkadaşları (2016) 
tarafından yapılan araştırmada etkileşimli video sağlayan e-öğrenme ortamındaki 
öğrencilerin, diğer ortamlardaki öğrencilere göre daha yüksek düzeyde memnuniyet elde 
ettiği saptanmıştır. Literatürden ve araştırmalardan elde edilen bulgular, duyguların 

öğretme/öğrenme süreci için merkezi ve gerekli olduğunu ortaya koymaktadır (O’regan, 
2003). Dolayısıyla öğretmen adaylarının e-öğrenme konusunda pozitif duygular 
taşımaları bu tür becerileri geliştirmelerine ve online öğrenmeye motivasyonlarında 
önemli bir belirleyici faktör olarak düşünülmektedir. Keller ve Cernerud (2002) 
tarafından yapılan bir araştırmada da öğrenciler, kampüste e-öğrenmeye erişimi bir 
avantaj olarak görmediklerini belirtmişlerdir. Buna göre öğrencilerin e-öğrenme 
imkanlarından yararlanabilmeleri için buna yönelik olumlu tutum kazanmalarının önemi 

ortaya çıkmaktadır. Türkiye’deki uzaktan eğitim uygulamalarında öğretmen adaylarının 
e-öğrenme becerilerini artırmakla birlikte online eğitime karşı düşük motivasyon 
göstermeleri bu eğitimlerin uygulanış biçimi ve yöntemi konusuyla ilgili olabilir. Bu 
bakımdan bu konunun daha derinlemesine detaylı görüşmelerle irdelenmesinin 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

Araştırmadaki katılımcıların e-öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerinde cinsiyetine 
göre erkek ve kadın öğretmen adayları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
saptanmamıştır. Katılımcıların bölümleri bazında Din kültürü bölümü öğrencilerinin e-
öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin diğer bölüm öğrencilerine nispeten 
daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların sınıf düzeyleri bakımından e-
öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinde anlamlı fark saptanmıştır. Buna göre 
öğrenciler nispeten üst sınıfa geçtikçe e-öğrenme becerileri artmaktadır.  

Araştırmanın diğer önemli bir bulgusu akademik olarak düşük not ortalamasına sahip 
öğretmen adaylarının e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeylerin de düşük 

olmasıdır. Buna göre öğrencilerin e-öğrenme hazırbulunuşluk düzeyleri yükseldikçe 
akademik başarı düzeyi de artmaktadır. Masrom, (2007) e-öğrenme üzerine yapılan 
araştırmaların öncelikle teknolojinin öğrencilerin öğrenme sürecinin verimliliğini ve 
etkililiğini geliştirmeye nasıl yardımcı olabileceğine odaklanması gerektiğini 
belirtmektedir. Araştırmalar e-öğrenme platformlarının öğrenci başarısını artırdığını 
ortaya koymaktadırlar (Gunasekaran, McNeil & Shaul, 2002). Zhang, vd., (2006) 
araştırmasına göre de etkileşimli video sağlayan e-öğrenme ortamındaki öğrenciler, diğer 
ortamlardaki öğrencilere göre önemli ölçüde daha iyi öğrenme performansı 
göstermişlerdir. Buna göre uzaktan eğitim uygulamaları öğretmen adaylarının e-öğrenme 
hazırbulunuşluklarını artırarak bu alandaki becerilerini geliştirmektedir. Böylece 

öğretmen adayları bu becerilerini kullanarak akademik başarılarını artırmaktadırlar.   
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Giriş 

Tarih boyunca milletlerin karşısına çeşitli şekillerde birçok felaket ve sorunlar ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan biri de günümüzde yaşanan pandemidir. Türk Dil Kurumuna (2020) 
göre pandemi, bir hastalığın veya hastalık türünün Dünya geneline yayılarak büyük bir 
salgın haline gelmesidir. 2019 yılında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıktığı düşünülen ve 
hızla yayılmaya başlayan Covid-19 büyük salgınını Dünya Sağlık Örgütü [DSÖ] “Pandemi” 
olarak ilan etmiştir (DSÖ, 2020). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19 adını korona için 

“CO”, virüs için “VI”, hastalık için ise “D” olarak tanımlamıştır (Türkiye Bilimler Akademisi 
[TÜBA], 2020). Tanımlanan söz konusu bu korona virüsün RNA virüs ailesinden olduğu 
bilinmektedir (Budak ve Korkmaz, 2020). Evcilleşmemiş hayvanlarda ortaya çıkan ve 
insanlara bulaşan RNA virüsleri, mutasyon geçirebilme becerileri yüksek olmaları 
nedeniyle, salgına yol açma oranı yüksek patojenlerdir (Carrasco Hernandez vd., 2017).  

Covid-19 salgınının, bireyler arasında; konuşma, hapşırma ya da öksürme esnasında 
etrafına yaymış olduğu küçük damlacıklar yoluyla bulaştığı bilinmektedir. Etrafa yayılan 
damlacıklar havada asılı kalamadığı için temas ettiği canlı veya cansız maddelerle bir 
yerden başka bir yere taşınmaktadır. Damlacıkların taşınması sırasında etrafa yayılan 
partüküllerin bireyler tarafından solunması hastalığın bulaşmasına sebep olmaktadır. 
Hastalığa yakalanan bireylerin belirti göstermeden de virüsü yaydığı gözlemlenmiştir 

(WHO, 2020a; T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020). Bu sebepten dolayı bireyler arasına mesafe 
kuralının getirilmesi oldukça önemli hale gelmiştir. Mesafe kuralının yanı sıra bireylerin 
maske, eldiven ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekmektedir. 

mailto:agbalim@gmail.com
mailto:esrayaman651@gmail.com
mailto:busrasizan@gmail.com
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Dünya genelinde hızla yayılmaya başlayan Covid-19 pandemisi, başladığı tarihten 
itibaren insanların uğraş alanı olan sektörlerde kaygı ve endişeler yaratarak ciddi 
anlamda etkiler meydana getirmiştir (Lin, 2020). Covid-19’ dan ciddi anlamda etkilenen 
sektörlerden biri de eğitim olmuştur. Salgının bulaşıcılığının azaltılması amacıyla ülkeler 
birçok önlemler almaya başlamıştır. Ekici (2003)’e göre eğitim alanında alınan önlemler 
içerisinden en iyi başvurulabilecek yöntemin uzaktan eğitim olduğu belirtilmiştir. Milli 
Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından atılan politika adımlarından biri de okulların geçici 
olarak kapatılması ve eğitimin uzaktan senkron ya da asenkron şeklinde yapılması 
şeklindedir. 

Günümüzde uzaktan eğitim sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılmasından dolayı 

uzaktan eğitim farklı bir eğitim metodu olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrenme merkezli 
uzaktan eğitim uygulamalarının yükseköğretimde aktif olarak kullanılmasıyla uzaktan 
eğitim metodu dünya genelinde kabul görülüp yaygınlaşmıştır (Yamamoto ve Altun, 
2020). Uzaktan eğitim; farklı yaş, beceri ve çalışma ortamlarında bulunan bireylerin, 
kendi sorumluluklarını alarak bireysel çalışmaya yönlendiren, eğitimde farklı 
alternatifler sunarak girişimci bireyler olabilmelerini sağlayan eğitim modelidir (Ekici, 
2003). Eğitimde ortaya çıkan sınırlar, eşitsizlikler ve mesafeler uzaktan eğitim sayesinde 
çözülerek yaşam boyu öğrenmeyi sürekli hale getirmiştir (İnci Kuzu, 2020). Russell 
(1999), uzaktan eğitimin doğru olarak yapılandırılması sonucunda yüz yüze eğitimden 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığını belirtmiştir. Bunun başarılı 
olabilmesi için eğitim sistemindeki bütün bileşenlerin uyum içerisinde eğitim sürecinde 

yer almaları önemlidir (Çakıroğlu, 2013). 

Öğretmen, öğrenci ve ailelerin planlanan uzaktan eğitim sürecine uyum 
sağlayabilmeleri amacıyla bakanlık yetkilileri gerekli önlemleri almıştır (Kırmızıgül, 
2020). Bu önlemler arasında; telefon ve mail yoluyla öğretmen, öğrenci, veli ve diğer 
personellerle iletişimi uzaktan sürdürmek olduğu söylenebilir. MEB, Covid-19’un öğrenci 
sağlığını etkilememesi ya da varsa taşıyıcı bir bireyin çevresine virüsü yaymaması 
amacıyla eğitime ara vermeden sürecin devam edebilmesi için Eğitim Bilişim Ağını (EBA) 
aktif olarak kullanmaya başlamıştır. Yükseköğretim kademesinde ise eğitim-öğretim 
süreçlerinin devam ettirilmesi amacıyla her üniversite Uzaktan Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezleri (UZEM) aracılığıyla kendi platformlarını kullanarak eğitim-öğretim 

faaliyetlerini devam ettirmişlerdir. Söz konusu bu çalışmayla Covid-19 pandemisi 
sürecinde uzaktan eğitim hakkında öğretmen adaylarına yönelik yapılan çalışmaların 
incelenmesi amaçlanmıştır.  

Kuramsal Çerçeve  

Covid-19 Sürecinde Eğitim 

Koronavirüs, alışkın olduğumuz grip etkenleri arasındadır. 30 Aralık 2019’da ortaya 
çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılarak pandemiye yol açan CoV tipi, beta-CoV grubundan 

“Coronavirus Disease 2019” yani “COVID-19” olarak tanımlanmaktadır. Vaka ve ölüm 
sayıları sürekli olmakta, toplam sayılar durmadan artmaktadır. Hastalığın yayılmasını 
durdurmak amacıyla hasta bireylerin hızlı bir şekilde tespit edilip izole edilmesi, bazı 
durumlarda yerleşim alanlarında karantina uygulamalarının gerçekleşmesi, en önemli 
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faktörün ise insanlarda farkındalıklarının artmasını sağlayarak kendi önlemlerini 
kendilerinin alması önem arz etmektedir (Karcıoğlu, 2020; WHO, 2020b). 

Ülke yöneticileri, toplum sağlığını korumak için çok çaba göstermiştir. Devletler, 
sağlıklı bir yaşam kadar, mevcut imkânlarla eğitimi uzaktan yaparak eğitimdeki 
sürdürülebilirliği sağlamaya çalışmışlardır (Yamamoto ve Altun, 2020). Yüz yüze eğitimi 
tam anlamıyla karşılamayacak bir uzaktan eğitim anlayışı benimsenmiştir. Covid-19 
pandemisi nedeniyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde neredeyse tüm 
dünyada eğitim kurumları kapatılarak farklı düzeylerde karantinalar uygulanmaya 
başlamıştır (Daniel, 2020). 2020 yılının bahar döneminde yaşanan Covid-19 salgını 
ülkemizde yaşanan en yaygın salgın olmuştur. Mart ayının ortasında ülkedeki tüm eğitim 

kurumlarında gerçekleşen eğitimin birden durmasına neden olan salgın, bir tek 
ülkemizde etkili olmamış, dünyadaki 7 kıtada ve 188 ülkede de görülmüş ve tarihe 
geçmiştir (İnci Kuzu, 2020). Dolayısıyla pandemiyi yaşayan tüm ülkeler her alanda olduğu 
gibi eğitim alanında da gerekli önlemleri almıştır. Alınan önlemlerin başında ilk ve orta 
dereceli tüm okullarda yüz yüze eğitime zorunlu ara getirilip ders programları gözden 
geçirilmiştir. Bu düzenleme neticesinde eğitime bir süreliğine evde uzaktan eğitim 
şeklinde devam edilmesi kararı verilmiştir.  

Evde uzaktan eğitim hem bilişim ağı aracılığıyla internet üzerinden hem de TRT TV 
ekranlarından gerekli telafi eğitimi ve desteğiyle sunulmuştur (Özer, 2020). Ülkemizde 
MEB tarafından geliştirilen Fatih Projesi kapsamında çevrimiçi eğitim platformu olarak 

ortaya konan EBA (Eğitim Bilişim Ağı), internet aracılığıyla tüm ders içeriklerini 
öğrencilerin kullanımına sunmaktadır (Kurtdede Fidan vd., 2016). İlkokullar,  ortaokullar 
ve liseler, 16 Mart tarihinde iki hafta tatil edilmiş, öğrencilerin 23 Mart 2020 tarihinde bir 
hafta evlerinden internet ve televizyon kanallarıyla eğitimlerini sürdürmelerine karar 
verilmiştir (T.C. Cumhurbaşkanlığı, 2020).  

Alınan tedbirler ile birlikte virüsün öğrenciler arasında yayılmasını tetikleyeceği 
gerekçesiyle örgün eğitime öncelikle belirli bir süre ara verilmiştir. Fakat salgının 

yayılımı engellenemeyince örgün eğitimin tamamen durdurulmasına ve uzaktan 

(çevrimiçi) eğitime geçilmesine karar verilmiştir (Kahraman, 2020). Bu uzaktan eğitim 
süreci kademeli bir şekilde 30 Nisan 2020 (MEB, 2020a) tarihine, daha sonra 31 Mayıs 

2020 (MEB, 2020b) tarihine kadar uzatılmıştır. 18 Mayıs 2020 tarihinde yapılan 
Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan karar ile yüz yüze eğitim-öğretim yılı 
kapatılmış, uzaktan eğitim 19 Haziran 2020 tarihine kadar devam etmiştir (TRT Haber, 
2020). Yükseköğretim de ise 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil 
edilmiştir (MEB, 2020a). 23 Mart 2020 tarihinden sonra Yükseköğretim Kurulu’nun aldığı 
kararla eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim 
imkânlarıyla sürdürme kararı verilmiştir (Yükseköğretim Kurulu, 2020). 

Tüm bu süreçte uzaktan eğitim deneyimine sahip olan veya olmayan tüm 
öğretmenler ve öğrenciler, aniden uzaktan eğitim yöntemi ile işlenen ders sürecinin 
içerisinde bulunmak durumunda kalmışlardır. MEB’e bağlı kurumlar ve öğretmenler, 

derslerin uzaktan eğitim ile nasıl yapılabileceği ve çeşitli çevrimiçi araçların derslerde 
nasıl kullanılabileceği konularında arayışa girmişlerdir (Karip, 2020). 
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Uzaktan Eğitim 

21. yüzyıl bilgi çağında, teknolojik gelişmeler bir çığ gibi büyüyüp ilerlemektedir. Bu 
ilerlemelerin etkileri toplumsal yaşamın her alana olduğu gibi eğitim alanına da 
yansımaktadır. Her ülke, çağın getirmiş olduğu birey ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 
büyük çaba sarf etmektedir. Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek, daha iyi bir gelecek 
oluşturabilmek için yapılan uygulamalar yalnızca maddi yönle kalmayıp bilgi ve insan 
kaynaklarının da dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir (Uzoğlu, 2017). İnsan ve 
bilgi kaynaklarına ulaşmanın en iyi yolu eğitimden geçmektedir (Deperlioğlu ve Yıldırım, 
2009). Eğitimin önemini fark eden gelişmiş ve gelişmekte olan her ülke eğitim 
sistemlerini değiştirme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

İnsanlar hayatları boyunca sürekli olarak öğrenme faaliyetlerinde bulunmuş ve çağın 
getirmiş olduğu her türlü değişikliğe karşı yeni öğrenme yöntemleri bulmaya 
çalışmışlardır (Sarpkaya, Karasekreter ve Doğan, 2009). Dolayısıyla eğitimin her 
aşamasının bireylerin öğrenme süreçlerine göre düzenlenmesi günümüzdeki en önemli 
konulardan biri haline gelmiştir. Günümüzde yaşanan sorunlar, teknolojinin gelişmesi ve 
eğitime uyarlanması öğrenen-öğreten ihtiyaçlarını, öğretim programlarını, öğretim 
yöntem ve tekniklerinin yenilenmesini sağlamıştır. Bu yenilenme ve gelişmeler 
doğrultusunda eğitim küreselleşme yoluna doğru gitmeye başlamıştır. Küreselleşen 
eğitim uygulamalarından biri de uzaktan eğitimdir. 

 

Şekil 1.  Uzaktan Eğitim (İşman, 2011). 

1920’li yıllara dayanan uzaktan eğitim 1980’lı yıllarda büyük atılım göstermiştir. 
Uzaktan eğitimde öğrenme, öğreten ile öğrenenin farklı ortamlarda değişik yöntemlerle 
gerçekleşmektedir (Carswell ve Venkatesh, 2002). Yamamoto ve Altun (2020)’e göre 
uzaktan öğrenme, yerden ve zamandan bağımsız olarak bireylere uygun ve esnek eğitsel 
alan oluşturması, elektronik ortamın yapılandırılmasıyla farklı teknolojileri 
öğrenebilmesi ve istediği zaman kullanmasını sağlayan çağdaş ve etkin öğrenme 
biçimidir. Uzaktan eğitim ise, öğretmen ve öğrenciler arasında iletişimin sağlanamadığı, 
eğitim sürecinin gerçekleşmediği süreçte eğitimin yapılandırılmasıyla öğretmen ve 

öğrenci arasındaki iletişimin teknoloji yardımıyla uzaktan sağlanmasıdır (Kaya, 2002’den 
aktaran Akyürek, 2020).  
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Uzaktan eğitim, eğitim sistemi için önemli bir noktadır. Ülkelerin çağdaş bir seviyeye 
gelip ilerleyebilmesi için eğitim olmazsa olmazdır. Bundan dolayı ilgili kurum ve 
kuruluşlar herhangi bir sorunla karşılaşacak olduklarında eğitimin aksamaması için 
uzaktan eğitim modeline gerekli değeri vermelidirler. Daha geniş kitlelere ulaşılmasını 
sağlayan, eğitimde fırsat ve imkân eşitliği sağlayan, zamandan ve mekândan bağımsız olan 
uzaktan eğitim uygulamaları tasarlanırken özen gösterilmelidir. Geleneksel yüz yüze 
eğitim ile uzaktan eğitim arasında birçok yönden farklılık görülmektedir. Bunlar; öğreten 
ve öğrenenin çoğu zaman ayrı olması, ders sürecinin farklı teknolojik araçlardan 
sunulması,  ders planlarının farklılığı örnek olarak gösterilebilir. Bu farklılıklarla 
bireylerin kendi çabalarıyla bilgiye ulaşmasına, kendi öğrenme ortamlarını yaratmasına 

kısaca bireyde yaşam boyu öğrenme fırsatı sağladığı söylenebilir. 

Dünya’da Uzaktan Eğitim 

Yaşanılan her dönem bir önceki dönemi içinde barındırıp üstüne eklemeler yaparak 
gelişmektedir (Rodriguez, 2012). Eğitim alanındaki yaklaşımların da birbirlerinin üzerine 
yığılarak ilerlediği ve her yaklaşımın bir öncekinden etkilendiği belirtilmiştir (Anderson 
ve Dron, 2011). Bu durumun uzaktan eğitimden bir farkı yoktur. İlk olarak 1892 yılında 
Wisconsin Üniversitesi Kataloğunda yer alan uzaktan eğitim kavramı, 1906 yılında aynı 
üniversitenin yöneticisi olan William Lighty tarafından bir yazıda kullanılmıştır (Akyürek, 
2020). Uzaktan eğitimin Dünyadaki ilk çalışması 1728 yılında Boston gazetesinde yer alan 
“Steno Dersleri” ile başlamıştır.  

19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve İsveç'te çeşitli uzaktan 
eğitim uygulamaları yapılmıştır. Bu yüzyılda birçok birey eğitimde üst düzeye kadar 
gelmek istemiş ancak yaş ve konum gibi sebeplerden dolayı eğitimlerine devam 
edememişlerdir. Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla “Mektupla Öğretim Üniversitesi” 
kurulmuştur. Aynı şekilde İngiltere’de “British Open University” (Uşun, 2006’dan aktaran 
Akyürek, 2020), Almanya’da öğrencileri üniversite sınavına hazırlamak amacıyla 
“Rustinches Uzaktan Öğretim Okulu” açılması (Abazaoğlu ve Umurhan, 2015), İtalya’da 
“Televizyon Okulu projesi” (İşman, 1998), ABD de “Caliber Learning Network”, “MCI 

Communication” gibi kurum, kuruluş ve üniversitelerin yapmış oldukları çalışmalar 
uzaktan eğitimde yeni bir anlayışı geliştirmiş ve önemini ortaya koymuştur. Dünyadaki 

ilk uzaktan eğitim uygulamaları Tablo 1’de kronolojik sırayla gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Dünyadaki İlk Uzaktan Eğitim Uygulamaları  
(Kaya, 2002’den aktaran Özbay, 2015) 

Tarih  Ülke  Olay 
1728 İsveç Boston Gazetesinde mektupla steno dersleri verileceği duyuruldu. 

1840 İngiltere 
Isaac Pitman tarafından İngiltere’de mektupla steno eğitimi 
verilmeye başlandı 

1856 
Almanya 
(Berlin) 

Uzaktan eğitim veren kurumsal yapıda bir dil okulu kuruldu.  

1870 ABD Illinois Wesleyan Üniversitesi uzaktan eğitim programı başlattı.  

1873 ABD 
Anna Eliot Ticknor tarafından "Evde Çalışmayı Destekleme 
Derneği" kuruldu. Bu dernek ABD'deki ilk uzaktan eğitim 
girişimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 

1882 
ABD (New 
York) 

William Rainey Harper Chautauqua bir mektupla öğretim 
programı başlattı.  

1883 
ABD (New 
York) 

Mektupla Öğretim Üniversitesi kuruldu. 

1884 
Almanya 
(Berlin) 

Öğrencileri üniversite sınavına hazırlayan “Rustinehes Uzaktan 
Öğretim Okulu” açıldı. 

1886 ABD 
Pennsylvania Devlet Üniversitesi kurumsal yapıda uzaktan eğitim 
ağını kuran ilk üniversite oldu. 

1890 ABD Evde öğrenim kursları "Mektupla Öğrenim Okullarına” dönüştü.  

1891 ABD 

Pennsylvania’da bir gazete "Madencilik Yöntemleri ve Maden 
Ocaklarında Ortaya Çıkan Kazalara Karşı Alınması Gereken 
Önlemler” eğitimi vermeye başladı. Wisconsin Üniversitesi 
uzaktan eğitimin yaygınlaştırılması konusunda karar aldı.  

1892 ABD Chicago Üniversitesinde uzaktan eğitim bölümü kuruldu.  
1910 Avustralya İlk uzaktan eğitim uygulamaları yükseköğretimde başlatıldı. 

1922 
Yeni 
Zelanda 

Mektupla Öğretim Okulu açıldı.  

1939 Fransa Uzaktan Eğitim Merkezi kuruldu.  
1939 Rusya Uzaktan eğitimde halk eğitimi boyutunda uygulamalar başlatıldı.  

1948 Japonya 
Eğitim yasası kapsamında askerlere ve okullara devam 
edemeyenlere öğretim imkânı sağlamak üzere uzaktan eğitim 
uygulamaları başlatıldı. 

1949 Avustralya 
Uzaktan eğitim öğrencilerinin ders programları, yönetim işleri gibi 
faaliyetlerini takip etmek için “Üniversite Dışı Öğretim Fakültesi” 
kuruldu. 

1950 Amerika Askeri amaçlı uzaktan eğitim uygulamaları gerçekleştirildi. 
1971 İngiltere İngiltere Açık Üniversitesi kuruldu. 
1972 İspanya Ulusal Uzaktan Öğretim Üniversitesi kuruldu.  
1974 İngiltere National College kuruldu. 
1974 Almanya Hagen Açık Öğretim Üniversitesi kuruldu.  
1984 Hollanda Hollanda Açık Üniversitesi ilk öğrencilerini kabul etti. 

1989 Hindistan 
Halka yükseköğretim seviyesinde eğitim için Açık Okul (Open 
School) kuruldu.  
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Türkiye’de Uzaktan Eğitim 

Türkiye'de uzaktan eğitim ilk kez 1927 yılında eğitim alanında yaşanan sorunların 
çözümüne yönelik görüşülen bir toplantıda gündeme gelmiştir. Bu toplantıda halkın 
okuryazar olmayan kesimine  “Mektupla Öğretim” uygulaması yoluyla okuma yazma 
öğretilmesi amaçlanmış ancak gerçekleştirilememiştir (Alkan, 1987). 
Gerçekleşmemesinin en önemli nedeni olarak halkın %90 oranında okuryazar olmaması 
ve öğretmensiz okuma yazma fikri yer almaktadır. Türkiye’de uzaktan eğitim 1956 yılına 
kadar bir fikir olarak kalmış olup uygulamaya geçirilememiştir  (Kaya ve Odabaşı, 1996). 
1956 yılından sonra uzaktan eğitime ilişkin girişimler yapılmaya başlanmış ve 1960 
yılında İstatistik ve Yayın Müdürlüğü bünyesinde “Mektupla Öğretim Merkezi” isimli 

kurul oluşturulmuştur (Özarslan ve Ozan, 2014). 1962 yılında eğitimleri çeşitli 
nedenlerden dolayı yarım kalan bireylere aynı zamanda mesleki bilgi ve becerilerini 
arttırmak isteyenlere mektupla öğretim yoluyla eğitim verilmesi sağlanmıştır. 
Teknolojinin gelişmesi ve eğitim uygulamalarında kullanılmaya başlanması Türkiye'de 
uzaktan eğitim noktasında tam bir dönüşüm meydana getirmiştir (Kırık, 2014). 

Teknolojideki gelişme ile beraber 1968 yılında TRT tarafından halka eğitsel amaçlı 
programlar, 1973'te ise Film Radyo Televizyonla Eğitim Merkezi, ilköğretim ve 
ortaöğretim için eğitsel programlar yayınlamaya başlamıştır. Bununla birlikte 1975'te 
kurulan yaygın Yüksek Öğretim Kurumu birçok alanda televizyondan eğitsel programlar 
vermeyi planlamıştır (İşman, 2005). 1978’li yılları gelindiğinde Milli Eğitim Bakanlığı 

(MEB) açık üniversite kurulmasına önermiştir. Ancak bu öneri 1981 yılında uygulamaya 
başlanmış olup Anadolu Üniversitesi bünyesinde Açıköğretim Fakültesi kurulmuştur 
(Gelişli, 2015). 1990 yılından sonra diğer üniversitelerde de uzaktan eğitim uygulamaları 
yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde MEB tarafından eğitsel e-içeriğin sağlanması ve 
yönetilmesi bileşeni kapsamında Eğitim Bilişim Ağı [EBA] oluşturulmuştur. EBA’nın 
altyapısını kullanan Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) kurularak farklı beklentileri 
karşılamak maksadıyla tüm öğretmenleri yaşam boyu e-öğrenme olanağı sağlanmıştır 
(Özbay, 2015). 

Yöntem 

Araştırma Deseni 

Bu araştırmada 2020-2021 yılları arasında öğretmen adaylarına yönelik Covid-19 
pandemisi sürecinde uzaktan eğitimle ilgili yapılan çalışmaların genel eğilimlerinin 
belirlenmesi amacıyla meta-sentez çalışması yapılmıştır. İçerik analizi çalışmalarından 
biri olan meta-sentez, aynı konu üzerinde yapılmış olan çalışmaların benzerlik ve 
farklılıklarının ortaya çıkarılıp yorumlanması ve sentezlenmesidir (Çalık ve Sözbilir, 
2014). Meta-sentez çalışması yapan bir araştırmacı, ele aldığı çalışmaların istatistiksel 
çözümlerinden çok çalışmaların bulgularını betimleyen ve açıklayan anlatımlara yer 
vermelidir (Kahyaoğlu, 2016).  

Veri toplama sürecinde Google Akademi ve YÖK Tez veri tabanı kullanılmıştır. Veri 
tabanlarında genel arama yaparken 2020-2021 yılları arasında yapılmış olmasına ve 
içeriğinde görülmesi beklenen kavramları bulmak için anahtar kelime olarak “Covid-19”, 
“Uzaktan Eğitim” ve “Öğretmen adayları” terimleri aynı çalışmada kullanılmış olmasına 
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dikkat edilmiştir. Bunun yanı sıra Google Akademi’ de tarama yapılırken ele alınan 
anahtar kelimeler ayrı bir şekilde incelenmiştir. İnceleme neticesinde “Covid-19” ve 
“Öğretmen” anahtar kelimelerine yönelik 19 çalışma, “Uzaktan Eğitim” ve “Öğretmen” 
anahtar kelimelerine yönelik 19 çalışma olmak üzere toplamda 38 çalışmaya 
rastlanmıştır. Araştırma sonunda karşılaşılan çalışmalar aşağıda yer verilen sınırlamalar 
doğrultusunda seçilmiştir: 

• Araştırma kapsamında Covid-19 pandemisi ve bu süreçte yürütülen uzaktan 
eğitime yönelik konulara yer vermiş olması, 

• Araştırma kapsamında ele alınan konuların, incelenecek olan çalışmaların 
başlığında da yer alması, 

• Araştırma deseninin ve kullanılan tüm veri toplama yöntemlerinin açıkça 
belirtilmiş olması, 

• Örneklem grubunun öğretmen adayları olduğunun belirtilmiş olması. 

Yukarıda verilen sınırlamaları kapsayan çalışmalardan 2 tanesi YÖK Tez veri 
tabanında, 9 tanesi Google Akademik veri tabanından olmak üzere toplamda 11 çalışma 
ele alınmıştır. Bulunan çalışmalar “X-1, X-2, X-3, …… X-11” olacak şekilde (Tablo 3), ele 
alınan temalar ise Tablo 2’deki gibi kodlama yapılarak gösterilmiştir. 

Kodlama yöntemi 

Tablo 3. Meta-sentez Kod Şablonu 

Temalar Tema Kodu 

Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşler PUEG 

Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşler UEG 

Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimdeki Sorunlar PUES 

Covid-19 Pandemisine Yönelik Görüşler PG 

Uzaktan Eğitim Algısı UEA 

Covid-19 Pandemi Sürecinde Mesleki Yeterlilik PMY 

Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Deneyimi PUED 

Uzaktan Eğitime İlişkin Tercihler UET 

Covid-19 ve uzaktan eğitime yönelik incelenen çalışmaların; makale, yüksek lisans ve 
doktora tezlerinden oluştuğu görülmektedir. Bu çalışmanın sınırlılıklarına uygun olan 
yayın türlerinden, araştırma makaleleri ve yüksek lisans tezleri ele alınmıştır. Araştırma 
kapsamına dâhil edilen her bir çalışmanın kodu, yazarı, yılı, yayın türü, araştırma modeli, 
örneklem grubu, veri toplama araçları ve tema kodları Tablo 3’de sunulmuştur. Ayrıca 
Tablo3’de yer alan kategoriler haricinde; incelenen konular Tablo5’te, incelenen yöntem 
Tablo6’da ve çalışmaların bulgu ve sonuçlar kısmı Tablo7’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Meta-senteze Dâhil Edilen Çalışmalar ve Kodları 

Çalışma 
Kodu 

Yazar Yıl 
Yayın 
Türü 

Araştırma 
Modeli 

Örneklem 
Grubu 

Veri Toplama 
Aracı 

Tema 
Kodu 

X-1 
Er 
Türküresin, 
Hafize 

Kasım 
2020 

Araştırma 
Makalesi 

Karma  
Öğretmen 
adayları 

Ölçek, 
Yarı-
yapılandırılmış 
Görüşme Formu 

PUEG 

X-2 

Karahan, 
Engin; Bozan, 
Mehmet Arif; 
Akçay, Ahmet 
Oğuz 

Ağustos 
2020 

Araştırma 
Makalesi 

Nitel 
Öğretmen 
Adayı 

Açık Uçlu Soru 
Formları ve Yarı-
yapılandırılmış 
Görüşme Formu 

PUED 

X-3 
Düzgün, 
Serkan; Sulak, 
S. Erkam 

Ekim 
2020 

Araştırma 
Makalesi 

Nicel 
Öğretmen 
adayları 

Ölçek PUEG 

X-4 
Yolcu, H. 
Hasan 

Ekim 
2020 

Araştırma 
Makalesi 

Nitel 
Öğretmen 
Adayları 

Anket PUED 

X-5 
Erzen, Evren; 
Ceylan, 
Mustafa 

Kasım 
2020 

Araştırma 
Makalesi 

Nitel 
20-24 Yaş 
Öğretmen 
adayları 

Yarı-
yapılandırılmış 
Görüşme Formu 

PUES 

X-6 
Nursaç 
Kabuklu, Ülke 

Aralık 
2020 

Yüksek 
Lisans Tezi 

Nitel 
Öğretmen 
adayları  

Görüşme 
Formları 

UEG 

X-7 

Görgülü Arı, 
Aslı; Hayır 
Kanat, 
Meryem 

Temmuz 
2020 

Araştırma 
Makalesi 

Nitel 
Öğretmen 
adayları 

Yarı-
yapılandırılmış 
görüşme formu 

PG 

X-8 
Eti, İnanç; 
Karaduman, 
Betül 

Kasım 
2020 

Araştırma 
Makalesi 

Nitel 
Öğretmen 
adayları 

Kişisel Bilgi 
Formu, Yarı-
yapılandırılmış 
görüşme formu 

PMY 

X-9 Dinç, Yusuf 
Aralık 
2020 

Yüksek 
Lisans Tezi 

Nitel 
Öğretmen 
Adayları 

Açık uçlu soru 
formu 

UET 

X-10 Atik, A. Derya 
Kasım 
2020 

Araştırma 
makalesi 

Nitel 
Öğretmen 
Adayları 

Açık uçlu soru 
formu 

UEA 

X-11 
Zorlu, Fulya 
 

Aralık 
2020 

Araştırma 
makalesi 

Nitel 
Öğretmen 
Adayları 

Odak Grup 
Görüşmesi, Açık 
uçlu soru formu 

UEG 

Tablo 3’de görüldüğü gibi Covid-19 pandemi sürecinde öğretmen adayı eğitimine 
yönelik yapılan uzaktan eğitim çalışmalarına alan yazında yeterli sayıda yer verilmediği 
görülmüştür. Bu çalışmalar içerisinde pandemi sürecinde covid-19 ve uzaktan eğitime 
yönelik yapılan iki adet yüksek lisans tezi, altı adet araştırma makalesi ayrıca 2020 
yılından itibaren öğretmen adaylarına yönelik yapılan uzaktan eğitim çalışmaların ise üç 
adet olduğu görülmüştür. İncelenen çalışmalar istatistiksel anlamda yaklaşık olarak 
%81,81 oranında nitel yöntemlerin kullanıldığı, %9,09 oranında nicel yöntemlerin 
kullanıldığı ve %9,09 oranında karma yöntemlerin kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Bulgular 

Bu bölümde araştırma kapsamında ele alınan çalışmalarla ilgili bulgu ve yorumlar yer 
almaktadır. 
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Çalışma kapsamında incelenen 11 çalışmada kullanılan veri toplama araçları Tablo 
4’te verilmiştir. 

Tablo 5. Meta-sentezde İncelenen Çalışmalarda Kullanılan Veri Toplama Araçları 

Araştırma Modeli Veri Toplama Araçları Frekans 
  
  
Nicel Araştırma 

Açık Uçlu Soru Formu 0 
Yarı-yapılandırılmış Görüşme Formu 0 
Ölçek 2 
Anket 0  

  
Nitel Araştırma 

Açık Uçlu Soru Formu 4 
Yarı-yapılandırılmış Görüşme Formu 5 
Odak Grup Görüşmesi 1 
Ölçek 0  
Anket 1 

Tablo 4 incelendiğinde; nitel modelin kullanıldığı araştırmalarda en çok kullanılan 
veri toplama aracının yarı yapılandırılmış görüşmeler ve nicel modelin kullanıldığı 
araştırmalarda ise en çok kullanılan veri toplama aracının ölçek olduğu görülmektedir. 

Meta-sentez kapsamında araştırma kapsamında incelenen çalışmalarda ele alınan 
konular Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 6. Meta-sentezde İncelenen Çalışmaların Konu Başlıkları 

Çalışma 

kodu 

Çalışma Konusu 

X-1 Covıd-19 Pandemi Döneminde Yürütülen Uzaktan Eğitim Uygulamalarının 

Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bağlamında İncelenmesi 

X-2 Sınıf Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Pandemi Sürecindeki Çevrim İçi 

Öğrenme Deneyimlerinin İncelenmesi 

X-3 Öğretmen Adaylarının Covıd-19 Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim 

Uygulamalarına İlişkin Görüşleri 

X-4 Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinde Sınıf Öğretmeni Adaylarının 

Uzaktan Eğitim Deneyimleri 

X-5 Covid-19 Salgını Ve Uzaktan Eğitim: Uygulamadaki Sorunlar 

X-6 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ortak Çalışma Ve Sanal Ortak Çalışma 

Hakkındaki Görüşleri 

X-7 Covid-19 (Koronavirüs) Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri 

X-8 Covıd-19 Pandemisi Sürecinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilikleri 

Açısından İncelenmesi 

X-9 Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin 

Belirlenmesi 

X-10 Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Algısı: Bir Metafor 

Analizi 

X-11 İşbirlikli Öğrenme Modelinin Uzaktan Eğitim Ortamlarında Uygulanmasına 

Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüş Ve Önerilerinin 

İncelenmesi 
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Tablo 5 incelendiğinde meta-sentez çalışması kapsamında incelenen çalışmalarda 
konu olarak en çok öğretmen adaylarının covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime 
ilişkin görüşleri üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir.  

Araştırma kapsamında incelenen 11 çalışmada tercih edilen yöntemlere Tablo 6’da 
yer almaktadır. 

Tablo 7. Meta-sentezde İncelenen Çalışmalarda Tercih Edilen Yöntemler 

Tablo 6’da incelenen çalışmalarda karma araştırma yöntemine eğilimin az olduğu, 
nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) yöntemi ile durum çalışması 
yöntemine eğilimin daha fazla olduğu görülmektedir. Meta-senteze kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen bulgu ve sonuçlara Tablo 7’de yer verilmiştir. 

Çalışma 
Kodu 

Yöntem 

X-1 Covid-19 pandemisi döneminde yürütülen uzaktan eğitim 
uygulamalarının öğretmen adaylarının görüşleri kapsamında 
incelenmesi amaçlandığı için karma araştırma yöntemlerinden 
açıklayıcı sıralı desen kullanılmıştır.   

X-2 Bu araştırmada pandemi sürecinin önemli paydaşı olan lisans 
öğrencileriyle birlikte derinlemesine değerlendirme yapmak 
amaçlanmıştır. Bu nedenle bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden 
durum çalışması deseni kullanılmıştır.  

X-3 Söz konusu çalışmada, öğretmen adaylarının görüşleri olduğu gibi 
tanımlanması için betimsel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. 

X-4 Öğrencilerin uzaktan eğitim deneyimlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan 
bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi 
kullanılmıştır.  

X-5 Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim yöntemine ilişkin öğrenci 
görüşlerinin incelendiği bu araştırma, nitel araştırma ekseninde 
betimsel bir çalışma yapılmıştır.  

X-6 Söz konusu çalışmada öğretmen adaylarının ortak çalışmalar ve sanal 
ortak çalışmalar hakkındaki görüşlerini açıklamak amacıyla özel durum 
çalışması kullanılmıştır. 

X-7 Covid-19 sürecinde öğretmen adaylarının Covid-19 hakkındaki genel 
düşüncelerini ortaya çıkarmak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden 
biri olan olgubilim deseni kullanılmıştır. 

X-8 Öğretmen adaylarının Covid-19 Pandemisi’nde uzaktan eğitimle devam 
eden eğitim-öğretim süreçlerinin mesleki yeterlikleri açısından 
incelemek amacıyla yapılan bu çalışma, nitel araştırma modellerinden 
durum çalışması olarak desenlenmiştir. 

X-9 Araştırmanın amacına yönelik olarak, nitel araştırma yöntemlerinden, 
olgubilim deseni kullanılmıştır.  

X-10 Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim yöntemi kullanılmıştır. 
X-11 Araştırmada ele alınan modelin, uzaktan eğitim ortamlarında 

uygulanmasına yönelik öğretmen adaylarının görüş ve önerilerinin 
incelenmesi amaçlandığından nitel araştırma yaklaşımlarından durum 
araştırması yöntemi kullanılmıştır. 
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Tablo 8. Meta-sentez Kapsamında İncelenen Çalışmalara İlişkin Bulgu ve Sonuçlar 

Çalışma 

Kodu 

Çalışma Bulgusu Ve Sonuçları 

X-1 

 

Karma araştırma ile yürütülen çalışmanın nicel verilerinin analizi 

sonucunda, öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin orta 

düzeyde memnun olduklarını, cinsiyetlerine, dersi takip etme durumlarına, 

internet erişimine sahip olma durumlarına ve internet erişimi kotası 

değişkenlerine göre ölçeğin genelinde ve alt boyutlarında anlamlı farklılıklar 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Nitel verilerin analizi sonucunda öğretmen 

adaylarının görüşleri uzaktan eğitimin avantajları ve dezavantajları olmak 

üzere iki temaya ayrılmıştır. Uzaktan eğitimin avantajları ekonomiklik, 

tekrar ve zaman- mekân esnekliği olarak üç alt boyutta, dezavantajları ise 

öğrenmenin kalıcı olmaması, ölçme ve değerlendirmeden kaynaklı sorunlar, 

disiplin sorunları, internet sıkıntısı, sistem sorunları ve etkileşim eksikliği 

olmak üzere altı alt boyutta belirtilmiştir. 

X-2 Araştırmada yapılan analizler sonucunda; öğretim süreci, öğrenme ortamı, 

çevrimiçi öğrenme ortamlarında karşılaşılan sorunlar ve öneriler temalar 

halinde sunulmuştur. Araştırmada elde edilen verilere göre bazı 

katılımcıların senkron derslerde daha verimli olduğu, görüntülü ve sesli 

çevrimiçi eğitim ortamlarından daha çok faydalandığını, bazı katılımcılar ve 

öğretim elemanlarının ise internet, teknoloji yeterliliğinin iyi olmadığı 

sonuçlarına ulaşılmıştır.  

X-3 Araştırmadan elde edilen verilerin sonucunda, öğretmen adayları uzaktan 

eğitimin etkili olmadığını fakat öğretici ve orta düzeyde başarılı bulduklarını 

ifade etmişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının görüşlerinde cinsiyet ve 

öğrenim gördükleri bölüm değişkenlerine göre ölçeğin genel puanları 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı; sınıf düzeyi değişkenine göre ise 

anlamlı farklılık olduğu sonuçları elde edilmiştir. 

X-4 Çalışmanın bulgularına göre öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun teknik 

donanımlarının (bilgisayar, internet vb.) ve uzaktan öğrenme için 

hazırbulunuşluklarının yeterli olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

öğrencilerin %83’ü eğitimlerinin eksik kalacağının korkusunu yaşadıklarını 

belirtmişlerdir. Öğrencilerin bir kısmı derste soru sorma imkânının yetersiz 

olması, öğretmen ve arkadaşlarıyla olan iletişim eksikliği yaşamasını ve ev 

ortamındaki dikkat dağınıklığını uzaktan eğitimin olumsuz yönü olarak 

değerlendirmiştir. Bir kısmı da uzaktan eğitimde derslerin tekrar 

izlenebilmesi ve rahat bir ortamda takip edilmesini olumlu olarak 

gördüğünü belirtmiştir. 

X-5 Araştırmadan elde edilen bulgular uzaktan eğitimde başarılı olan öğretim 

üyelerinin kaliteli içerik oluşturarak etkili sunumlar yapma, hızlı iletişim 

kurma becerilerine sahip olduklarını göstermektedir. Öğrencilerin başarısız 
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gördükleri öğretim üyeleri ise yalnızca not paylaşımıyla yetindikleri, 

kalitesiz içeriklerle sunum paylaştıkları, öğrencilerle iletişim kuramadıkları 

ve ödevlerinde karmaşık yönergeler verdikleri görülmektedir. Uzaktan 

eğitim sürecinde ders değerlendirmelerinin, yazılımlar tarafından hızlı, 

tarafsız ve çevresel faktörlerden etkilenmeden hazırlanmasının olumlu; 

kopya çekilmeye elverişli olması ve cevapların paylaşılmaması durumları 

olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Bazı öğrenciler süreç içerisinde sorun 

yaşamamış olsa bile diğer arkadaşlarının bilgisayar veya internet erişimine 

sahip olmamalarına dair endişe yaşadıkları belirlenmiştir. Uzaktan eğitim 

sürecinde, öğretim elemanıyla olan iletişimde önemli etkenin dönüt 

alabilme, arkadaşlarıyla olan iletişimde ise önemli etkenin iletişim 

miktarındaki artışın olduğu belirtilmiştir. 

X-6 Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında öğretmen adaylarının büyük bir 

kısmı ortak çalışmayı beraberlik ve yardımlaşma, sanal ortak çalışmayı ise 

ortak çalışmayı sanal ortamla desteklemek (whatsapp, e-mail) olarak 

tanımladıkları belirtilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının büyük bir kısmına 

göre ortak çalışmalardaki paydaş ilgisizliği ve katılım eksikliğini olumsuz 

yönlerinden olduğu, sanal ortak çalışmanın ise internetin dikkat 

dağıtmasının olumsuz yönü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

X-7 Araştırmanın bulgularına göre öğretmen adayları salgına neden olan virüs 

için hızlı ve kolay yayılabilen bir virüs olduğunu ve tüm dünyaya etkisi altına 

alan bir salgın olduğunu dile getirmişlerdir. Tüm bireyler tarafından gerekli 

tedbirlerin alınması ve ciddiyetle uygulanmasıyla salgının en erken yaz sonu 

bitebileceği belirtilmiştir. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen çevrimiçi 

eğitimde önemli ilerleme kaydedilmesinin yanı sıra yüz yüze eğitimi tam 

anlamıyla karşılamadığından bahsedilmiştir.  

X-8 Araştırmanın verilerinden elde edilen bulgulara göre; öğretmen adaylarının 

% 40.9’ unun kendini mesleki olarak “yeterli” gördüğünü, % 38.6’sının 

“gelişim gereksinimi duyduğunu” ve %20.5’i ise kendisini “yetersiz” 

hissettiğini ortaya çıkarmıştır. Mesleki yeterlilik alt alanlarına bakıldığında 

öğretmen adaylarının, en fazla tutum ve değerler yönünden kendilerini 

yeterli gördükleri (%68.2), mesleki alan bilgisi ve mesleki beceriler 

yönünden ise kendilerini daha az yeterli hissettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerini olumsuz etkileyen 

faktörün çoğunlukla Öğretmenlik Uygulaması dersinin uzaktan eğitimle 

işlenmesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bir başka sonuca göre 

öğretmen adaylarının mezun olduktan sonra hala gündemde olan pandemi 

sürecinde göreve başlamaya ilişkin olumlu düşüncelere sahip oldukları, 

zorlukları aşabileceklerine inandıkları, kendilerini mesleki alanlarında 

yeterli hissettikleri ve pandemi sürecinde gerekli motivasyona sahip 

oldukları belirlenmiştir. 
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X-9 Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim tercihlerini belirlemek amacıyla 

yapılan bu çalışmada, uzaktan eğitimin öğretmen adaylarına zamandan ve 

mekandan bağımsız olmasını, bundan dolayı zamandan tasarruf sağlaması 

özellikle alanında uzman kişiler tarafından eğitim verilmesinin avantaj 

oluşturduğunu; öğretmen-öğrenci etkileşim ve iletişiminde yaşanan 

sorunlar, senkronizasyon sorunu, donanım sorunu, yüz yüze eğitime 

alışılması, soruların öğretmene danışılmaması yönüyle problemler 

yaşatmasının dezavantaj oluşturduğu belirtilmiştir. 

X-10 Araştırmanın sonuçlarına göre, çalışmanın katılımcılarından bazıları 

uzaktan eğitim hakkında olumlu görüşler bildirirken bazıları ise olumsuz 

görüşler bildirmiştir. Katılımcılar uzaktan eğitim sürecinde iletişim 

temasında sağlıklı iletişim kuramadıklarını ve sosyalleşemediklerini 

belirtmişlerdir. Duyuşsal temasında, bazı katılımcılar uzaktan eğitimden 

memnun kalmadıklarını belirtirken bazıları bu süreçten memnun 

kaldıklarını ifade etmişlerdir. Eğitsel temasına bakıldığında, uzaktan 

eğitimde teknoloji kullanımı, bağımsız öğrenme, bireysel farklılıklar, 

destekleyici kategoriler ve verimlilik altında katılımcıların uzaktan eğitime 

yönelik algılarına değinilmiştir. Erişilebilirlik temasında uzaktan eğitimde 

karşılaşılan teknolojik sorunlar, uzaktan eğitimin esnekliği ve uzaktan 

eğitimin sağladığı imkân eşitliğine yönelik algılara yer verilmiştir. 

X-11 Araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda Fen Bilgisi öğretmen 

adaylarının çoğunluğu uzaktan eğitim ortamlarında işbirlikli öğrenme 

modelinin uygulanmasının faydalı olacağını düşünmektedirler. Ayrıca Fen 

Bilgisi öğretmen adaylarının uzaktan eğitim ortamlarına yönelik önerilerine 

bakıldığında işbirlikli öğrenme modeline ait özelliklerin çoğuna yer 

verdikleri görülmektedir. Ayrıca çalışmada Fen Bilgisi öğretmen adaylarının 

işbirlikli öğrenme modelinin uzaktan eğitim ortamında uygulanmasına 

yönelik görüş ve önerileri doğrultusunda araştırmacı Jigsaw öğrenme 

yöntemine ait uygulama önerisinde bulunmuştur.   

Tartışma Sonuç  

Gerçekleştirilen meta-sentez çalışması, 2019 yılında ortaya çıkan covid-19 pandemisi 

sürecinde uzaktan eğitimi konu alanına alan ve öğretmen adaylarına yönelik yapılmış 
olan çalışmaların incelenmesi ve bundan sonra yapılacak çalışmalara yol gösterici olması 
bakımından önemlidir. Bu amaç doğrultusunda covid-19 pandemisi sürecinde uzaktan 
eğitim konularında öğretmen adaylarına yönelik yapılan çalışmaları kapsayan 2020-2021 
yıllarının arasında olan 11 çalışma incelenmiştir. 

İncelenen çalışmalara bakıldığında “Covid-19 Pandemisi” ve “Uzaktan Eğitim” 

konularına yönelik araştırmaların 2020 yılından itibaren bir artış eğilimi olduğu 
görülmüştür (Tablo 4). Pandeminin başlangıcından itibaren her iki konu ayrı ayrı ele 
alındığında çok fazla çalışma yapılmış olsa da bu iki kavramın ortak olarak ele alınıp 
incelendiği çalışmalar yeterli sayıda bulunmamaktadır. İki konunun ortak olarak ele 
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alınıp incelendiği çalışmaların ise genellikle öğretmenler ve öğrenciler üzerinde 
yürütüldüğü, öğretmen adaylarıyla beraber yürütülen çalışmaların alan yazında yeterli 
olmadığı tespit edilmiştir.  

Geleceğe yönelik pandemi gibi acil kriz durumlarında eğitimde aksaklıkların 
yaşanmaması adına öğretmen adaylarının eğitimine önem verilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. Bu kapsamda öğretmen adaylarıyla farklı boyutlarda çalışmalar ele 
alınmalıdır. İleride ele alınacak olan çalışmalara temel oluşturması adına öğretmen 
adaylarının Covid-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitim hakkındaki deneyimleri, sürece 
yönelik görüşleri,  yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara karşı getirdikleri çözüm önerileri 
temalarına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi önemli görülmektedir. Bu çalışmada 

meta-sentez kapsamında incelenen konular; uzaktan eğitime yönelik görüşler, eğitim 
sürecinde karşılaşılan sorunlar ve öneriler, uzaktan eğitimin getirdiği avantajlar ve 
dezavantajlar, uzaktan eğitim algıları gibi temalar halinde ele alınmıştır. Farklı örneklem 
gruplarında yapılan çalışmalarda da benzer temalara yer verildiği görülmüştür 
(Yurtbakan ve Akyıldız, 2020; Bozkurt, 2020a, 2020b; Kaynar, Kurnaz, Doğrukök ve 
Şentürk Barışık, 2020; Akça ve Akgün, 2020).  

Meta-sentez kapsamında ele alınan konuların genellikle pandemi sürecinde uzaktan 
eğitime yönelik görüşlerin olduğu tespit edilmiştir. İncelenen çalışmalarda nitel araştırma 
yöntemleri, nicel araştırma yöntemlerine göre daha çok tercih edildiği görülmüştür.  
Bunun nedeninin öncelikle aniden gelişen kriz durumunu tanımlamak olduğu 

düşünülmektedir. Dolayısıyla var olan süreci değerlendirmek, yaşanan sorun ve çözüm 
önerilerini ortaya çıkarmak için çalışmalarda başta yarı yapılandırılmış görüşme formları 
olmak üzere bunun yanında açık uçlu soru formları, odak grup görüşmeleri ve anketler 
kullanıldığı görülmüştür. Bazı çalışmalarda da sayısal verilere dayanmak ve verileri 
istatistiki yöntemlerle ifade edebilmek için çalışmalarda ölçeklerin kullanılmasının tercih 
edildiği tespit edilmiştir. 

Bu çalışmada meta sentez kapsamında incelenen araştırmaların bulguları “Görüşme”, 
“Uygulamada Yaşanan Sorunlar”, “Uzaktan Eğitim Deneyimleri” “Uzaktan Eğitim Algıları” 
ve “Uzaktan Eğitim Tercihleri” ortak temaları altında ele alınmıştır. Meta sentez 
çalışmasına dâhil edilen tüm çalışmalar ele alınan temalar altında incelenmiştir.  

Görüşme teması altında, öğretmen adaylarının çoğu uzaktan eğitim ortamlarında 
öğrenme modellerinin uygulanmasının öğrenciler tarafından daha faydalı olacağını 
belirtmişlerdir. İlgili alanyazına bakıldığında, öğrenme modellerinden biri olan işbirlikli 
öğrenme modeline yönelik yüz yüze uygulamanın bireyleri çeşitli alanlarda geliştirdiği 
görülen çalışmalar bulunmaktadır (Aksoy, 2011; Gambari, Yusuf ve Thomas, 2015; 
Şimşek, Doymuş ve Karaçöp, 2008; Zorlu ve Sezek, 2019; Zorlu ve Sezek, 2020). Alan 
yazında bu konuya yönelik covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim yürütülmesi 
durumunda farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasının etkililiğinin 
incelendiği çalışmalar bulunmamaktadır. Dolayısıyla yeni yapılacak olan araştırmalarda 
farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması uzaktan eğitimde yaşanan sorunlara yönelik 
çözüm önerisi getirilebileceği düşünülmektedir. Öğrenme modellerinin uzaktan eğitim 

ortamlarında öğrencilere iletişim, etkileşim ve sosyalleşme imkânı sağladığı bununla 
birlikte derslerin daha zevkli ve verimli geçerek öğrencilere kolaylıklar getirdiği üzerinde 
durulmuştur (Bakioğlu ve Çevik, 2020; Baytiyeh, 2019). Öğrenme modellerinin uzaktan 
eğitim ortamlarında uygulanırken heterojen öğrenci gruplarına birlikte çalışma ortamı 
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oluşturulması, zamanın iyi kullanılması ve öğretmenin gruplarla ilgilenmesi konularında 
zorluklar yaşanacağını ifade ettikleri görülmektedir. İlgili alan yazında da uzaktan eğitim 
hakkında yapılan araştırmalarda sınıf içi etkileşim konusunda zorluklar yaşandığı 
sonucuna ulaşılmıştır (Pınar ve Dönel Akgün, 2020a, 2020b). 

Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim kapsamında ortak çalışma yürütürken 
yaşadıkları sorunlar; paydaşların sorumluluk almaması, aktif katılım sağlanamaması, 
planlı hareket edilmemesi ve iletişim eksikliği şeklinde sıralanmıştır. Bu sorunların önüne 
geçebilmek için paydaşların ilgisi yürütülen çalışmaya çekilmeli, görev dışı etkinliklere 
yer verilmeli, sosyal medya, e-posta, whatsapp gibi iletişim araçlarıyla etkileşimin 
artırılması önerilmektedir. Öğretmen adayları konuyu öğrenmeleri başta olmak üzere 

ders süreci ve dersin değerlendirmesinde kalıcılığın sağlanmasının ardından başarıyı 
getirmesini olumlu olarak değerlendirmişlerdir. Bu durum Litte ve Madigan (1997)’nin 
yaptığı çalışmadaki sonuçlarla benzerlik göstermektedir. 

Ayrıca pandemi sürecinde uzaktan eğitimin öğretmen adaylarının genel mesleki 
yeterliklerine etkisi olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği 
yeterliklerini değerlendirmeleri istendiğinde, en çok tutum ve değerler alanında 
kendilerini yeterli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının büyük bir 
kısmı mesleki alan bilgisinin ve özellikle mesleki beceri alanlarının pandemi sürecinde 
uzaktan eğitime geçilmesi sonucu olumsuz etkilendiği düşünülmektedir. Olumsuz etkileri 
olarak öğretmen adaylarının uzaktan eğitim sürecine alışamamaları, uygulama 

derslerinin eskisi gibi işlenememesi ve mesleki alan bilgi ve becerilerini uygulama fırsatı 
bulamamaları gösterilebilir. Benzer şekilde Karatepe, Küçükgençay ve Peker (2020) 
öğretmen adaylarıyla yapmış oldukları çalışmada öğretmen adaylarının senkron uzaktan 
eğitim derslerine karşı olumsuz bir tutum sergiledikleri ve her dersin uzaktan eğitime 
uygun olmadığı görüşüne sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  

Öğretmen adaylarının eğitiminde teorik derslerin yanı sıra uygulamalı derslerinde 
mesleki yeterlilik bakımından gelişimlerine katkı sağlandığı söylenebilir. Bu kapsamda 
öğretmenlik programlarında uygulamalı dersler zorunlu olarak bulunmaktadır ve bu 
derslerden biri de öğretmenlik uygulaması dersidir. Son sınıfa gelen öğretmen 
adaylarının gerçek sınıf ortamında karşılaşabilecekleri her türlü duruma karşı 
öğretmenlik uygulaması dersi adaylar için bulunmaz bir fırsattır. Önemli ölçüde deneyim 

fırsatı sunan bu ders için YÖK ve MEB işbirliği yaparak öğretmenlik uygulaması dersinin 
birlikte yürütülmesi adına ortak bir anlaşma sağlamışlardır. Normal süreçte öğretmenlik 
uygulaması dersi gözlem ve ders anlatımı yapma gibi içeriklerden oluşmaktayken covid-
19 sürecinde dersin nasıl yürütüleceği, öğretmen adaylarına bu deneyimi somut olarak 
nasıl kazandırılabileceği merak konusu olmuştur. Üniversiteler öğretmen adaylarına en 
iyi deneyimi sağlayabilmek adına öğretmenlik uygulaması derslerini okullarda uygulama 
yapmaksızın yalnızca ders planı hazırlanarak ve kendilerini sınıf ortamındaymış gibi 
düşünerek ders anlatımını videoya kaydederek gerçekleştirmelerini istemişlerdir. 
Pandemi sürecinde kesintiye uğrayan öğretmenlik uygulaması dersinin normal uygulama 
sürecinin uzaktan eğitimle devam etmesinin, öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerini 

desteklediği ancak olumsuz etkilenmelerine de neden olduğu, gelişim gereksinimi 
doğurduğu ve herhangi bir etkisinin olmadığı alan yazındaki çalışmalarda rastlanılmıştır. 
Eti ve Karaduman (2020)’nin yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre, Öğretmenlik 
Uygulaması dersinin uzaktan eğitimle işlenmesinin öğretmen adaylarının kendilerini 
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deneyimsiz ve yetersiz hissetmesine neden olarak mesleki yeterliklerini çoğunlukla 
olumsuz etkilediği ifade edilmiştir.  

Öğretmen adaylarının pandemi sürecinde uzaktan eğitim hakkındaki görüşlerine 
göre, zamandan kazanç elde edilmesi, dersi tekrar dinleyebilme imkânı sağlaması, 
çevrimiçi sistem ile eğitim almalarını olumlu olarak değerlendirirken, uzaktan eğitim 
sisteminin yüz yüze eğitim sistemini hiçbir şekilde karşılayamayacağını düşünmeleri, 
yeterli altyapının olmaması, alanda uzman personelin azlığı, derslerde yaşanan 
odaklanma problemi, yeterli teknolojik imkâna sahip olmamaları, sosyalleşmeyi 
azaltması ve güvenilir ölçme değerlendirmeyi zorlaştırması olumsuz olarak 
değerlendirilmektedir (TEDMEM, 2020). Bu değerlendirmelerle öğretmen adayları, 

uzaktan eğitimin avantajlarını; “Ekonomiklik”, “Tekrar” ve “Zaman ve Mekân Esnekliği” 
kategorilerinde, dezavantajlarını; “Öğrenmenin Kalıcı Olmaması”, “Ölçme ve 
Değerlendirmeden Kaynaklı Sorunlar”, “Disiplin Sorunları”, “İnternet ve Bilgisayar 
Sıkıntısı”, “Sistem Sorunları” ve “Etkileşim Eksikliği” kategorilerinde ele alınmıştır.  

Uygulamada yaşanan sorunlar, akademisyen başarısı, ders performansı, öğretmen 
adaylarının uzaktan eğitime ilişkin görüşleri, uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme 
verimliliği, iletişim araçlarının eksikliği ve öğrenciler arasındaki iletişim olarak 
incelenmiştir. Bu bağlamda başarılı akademisyenlerin uzaktan eğitimde senkron ve 
asenkron ders anlatımlarını düzenli bir şekilde yaptıklarını, mümkün olduğunca dönütler 
sağladıkları, orijinal ve kaliteli içerik oluşturdukları; başarısız akademisyenlerin ise ders 

notu haricinde paylaşım yapmamaları, öğrencilerle zayıf iletişim kurmaları, anlaşılması 
zor olan ödevler vermesi olarak öğretmen adayları tarafından ifade edilmiştir. Karadağ ve 
Yücel’in (2020) Covid-19 sürecinde uzaktan eğitime ilişkin yapmış olduğu çalışmanın 
sonuçları bu çalışmayı destekleyecek niteliktedir. Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime 
ilişkin genel görüşleri incelendiğinde katılım denetiminin olmaması, derslere istediği 
zaman katılma ve izleme imkânının sunulması gibi kişisel tercihlerin adaylar tarafından 
uzaktan eğitimin olumlu yönleri olarak değerlendirilirken, bazı adaylar tarafından ise 
dıştan denetim olmadığı için sorumsuzluk ve umursamazlık yaratması olumsuz olarak 
değerlendirilmiştir. Derslerde öğrenilen bilgilerin ölçülmesi sürecinde çevrimiçi 
sınavların yüz yüze sınavlara göre daha zor denetiminin olması, sınav ve ödevlerin 
hazırlanması sırasında çevresel faktörlerin sınavı olumsuz etkilemesi ve puanlama da 

dönüt alınmaması olumsuz faktörler olarak ifade edilirken, sınavlara değerlendirme 
aşamasında tarafsız yaklaşılması ve sonuçların hızlı açıklanması olumlu ifadeler arasında 
yer verildiği görülmüştür. Bazı adaylarda bilgisayar, akıllı telefon ve internet bağlantıları 
gibi fırsat eşitliklerinin olmaması öğrenciler arasındaki iletişimi de olumsuz etkileyerek 
endişeye sürüklemiştir. Uzaktan eğitim uygulamalarında yaşanan sorunlar eğitime 
yönelik algıyı da etkilemektedir. 

Olumlu algıya sahip katılımcılar, uzaktan eğitim ile öğrenen-öğreten ve öğrenen-
içerik etkileşiminin teknolojik araçlar aracılığıyla kurulabileceğini belirtmişlerdir. 
Olumsuz algıya sahip katılımcılar ise uzaktan eğitimde sağlıklı iletişim kuramadıklarına 
ve sosyalleşemediklerine değinmişlerdir. Yılmaz ve Güven (2015) yapmış oldukları bir 

metafor çalışmasında sınıf öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarını 
belirlemeye çalışmış olup daha çok katılımcıların uzaktan eğitime yönelik olumsuz 
algılara (etkileşimsiz, karmaşık, duygusuz, sıkıcı, verimsiz gibi) sahip olduklarını ortaya 
koymuştur. Uzaktan eğitimde yaşanan iletişim problemleri ve yaşanan sorunlar uzaktan 
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eğitimin amacına ulaşmasını engeller, öğrencilerin akademik başarılarını ve 
öğrenmelerini olumsuz etkiler (Yılmaz ve Güven, 2015).  

Dinç (2020), öğretmen adaylarının uzaktan eğitim tercihleri üzerine yapmış olduğu 
çalışmasında örneklem grubuna uzaktan eğitim deneyimleri sorulduğunda %74,57’ sinin 
avantajlı bulduğunu, %4,59’unun avantajlı bulmadığını ve %20,84’ünün de bu konuda 
herhangi bir deneyiminin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. %20’lik kesiminin uzaktan 
eğitimde deneyiminin olmaması daha önce böyle bir kriz karşısında kalmadığından ve 
uzaktan eğitim yaşamamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu bulgu Paydar ve 
Doğan (2019) tarafından yapılan çalışma ile uyuşmaktadır. Öğretmen adaylarına, uzaktan 
eğitim sürecinde yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlar karşısındaki düşünceleri 

sorulduğunda, %65,41’inin sorun yaşadığı, %12,76’sının eleştiri getirdiği, %12,01’inin 
deneyimi olmadığı ve %9,68’ inin sorun yaşamadığı görülmüştür. Donanım, sınıf içi 
etkileşim, senkronizasyon ve uzaktan eğitime alışılmaması yaşanılan sorunlardan olduğu 
görülmektedir. Getirilen eleştiriler ise dönüt alınamaması, eğitim programlarının 
geliştirilmemesi, öğrencilerin sorularını öğretene soramaması ve eğitim içeriklerinin 
yeterli olmaması üzerinde yoğunlaşmıştır. Pandemi sürecinde uzaktan eğitimde yaşanan 
sorunlar ve bu sorunlara karşı getirilen eleştirilerin olmasına rağmen, sorunların 
çözümüne yönelik önerilerde bulunulmadığı görülmüştür.  

Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim deneyimleri temalarıyla ilgili yapılan 
çalışmalara bakıldığında, genellikle sürecin avantajlarının ve dezavantajlarının ele 

alındığı görülmüştür. Karahan, Bozan ve Akçay’ın (2020) yaptığı çalışmada, senkron ve 
asenkron derslerin avantajları ve dezavantajlarından bahsedilerek çoğunlukla senkron 
derslerin asenkron derslere göre daha verimli geçtiği belirtilmiştir. Çakmak (2013), 
uzaktan eğitim sürecinde derslerin bir kısmının yüz yüze eğitimle yürütülmesini, 
asenkron derslerin ise genellikle kavram öğretimi gibi durumlarda kullanılması 
gerektiğini belirtmesi bu çalışmayı destekler şekildedir.  Bunun yanı sıra deneyim 
temalarına ilişkin, öğretim elemanlarının uzaktan eğitim kapsamında yeterli dijital 
yetkinliğe sahip olmamaları ve uzaktan eğitim sürecine karşı önyargılı olmaları, 
öğrenciler açısından ise donanım bakımından fırsat eşitliğinin olmaması, kaygı 
sorununun oluşması ve bunun sonucunda da öğrenci motivasyonlarının olumsuz 
etkilendiği üzerinde sonuçlar bulunmaktadır (Keskin ve Derya, 2020; Nakhla, 2019). Aynı 

zamanda öğretmen adaylarının deneyimleri arasında, derslerin istenildiği zaman tekrar 
izlenebilmesi, rahat bir ortamda takip edilebilmesi ve zaman konusunda esneklik 
sağlaması olumlu taraf olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. Meta-sentez kapsamında 
incelenen çalışmalarda genel olarak uzaktan eğitim sürecini geleneksel yüz yüze eğitim 
ortamları ile kıyaslanmış ve yüz yüze eğitime göre verimsiz olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 
incelenen çalışmalarda uzaktan eğitimin tek başına yeterli olamayacağını ancak 
geleneksel sınıf ortamlarına destekleyici olarak kullanılabileceğini bildirmişlerdir.  

Öneriler 

Meta-sentez çalışması kapsamında incelenen çalışmalar doğrultusunda, pandemi 
sürecinde uzaktan eğitim hakkında yeni yapılacak olan çalışmalara öneriler sunulmuştur. 

• İncelenen çalışmalarda genellikle öğretmen adaylarının covid-19 pandemi 
sürecinde uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşlerinin alındığı 
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görülmüştür. Gelecekte yapılacak olan çalışmaların görüşlerin yanı sıra deneyim, 
algı, tercih ve mesleki yeterlilik konularında da çalışmalara ağırlık verilmesi 
önerilebilir.  

• Alan yazında covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik 
yapılan çalışmaların genellikle örneklem grubunu öğretmenler oluşmaktadır. 
Yeni yapılacak olan çalışmalarda farklı örneklem grupları üzerine çalışılması 
önerilebilir. 

• Çalışmalarda çoğunlukla var olan durumda yaşanan sorunların tespiti yer alırken 
bu konuya yönelik çözüm önerilerinden pek bahsedilmemiştir. Dolayısıyla 
benzer çalışma yapacak olan araştırmacıların sürece yönelik çözüm önerilerinin 

üzerinde durması önerilebilir. 
• Çalışmalarda çoğunlukla var olan durumda yaşanan sorunların betimlenmesi 

amacıyla nitel araştırma yöntemlerinin tercih edildiği görülmüştür. Bu konu 
kapsamında nicel araştırmalara da alan yazında yer verilmesi önerilebilir. 

• Gelecekte yapılacak olan çalışmalarda genel görüş verilerinden ziyade daha 
özgün sonuçlar elde etmek amacıyla uzaktan eğitim yapılan derslerden biri 
seçilerek çalışmanın yürütülmesi önerilebilir. 

• Yeni yapılacak olan çalışmalarda kavram öğretimine yönelik derslerin yanı sıra 
uygulamalı dersler hakkında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine yer 
verilmesi önerilebilir. 

• Uzaktan eğitim öncesinde ve uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlik uygulaması 

dersinin işlenişine yönelik karşılaştırmalı bir çalışma yapılıp öğretmen 
adaylarının bu konu hakkındaki görüşlerinin yer aldığı çalışmalar yapılabilir. 

• Meta-sentez kapsamında incelenen çalışmaların birinde uzaktan eğitimde ders 
işlenişine çözüm önerisi olarak işbirlikli öğrenme modeli kullanılmış ve sonuçlar 
değerlendirilmiştir. Bir başka çalışmada farklı öğretim modelleri de ele alınıp 
süreçteki etkisi değerlendirilebilir. 

• Üniversitelerin uzaktan eğitim sürecinde kullandıkları çevrimiçi 
platformlarından bahsedilip yaşanılan sorunlara değinilebilir ve çözüm önerileri 
getirilebilir. 
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Avrupa Birliği ve COVID-19: Meşruiyet Krizinden  

“Gerçeklik Sonrası”na 

Dr. Gülce Tarhan ÇELEBİ 
Dr. M. Celil ÇELEBİ 

İnsanların hayatını ve kamu sağlığını doğrudan tehdit eden ve ulus devletleri etkileri 
muhtemelen derin ve uzun sürecek bir ekonomik krizle baş başa bırakan Covid-19 

pandemisi, bir kez daha ulus devletlerin ve uluslararası organizasyonların salgın 
hastalıklar ve onların doğurduğu krizler karşısında ne kadar hazırlıksız olduğunu 
gösterdi. 31 Aralık 2019 da Çin’in Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) sebebi açıklanamayan 
zatürre vakalarından bahsetmesinden ve koronavirüsün bir versiyonu olduğu keşfedilen 
Covid-19’un birkaç hafta içerisinde Kore, Japonya, Tayland ve Singapur’da görülmesi, en 
başta ne DSÖ, ne de bölgeye görece uzak ulus devletleri alarm durumuna geçirdi. 22 
Ocak’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin hastalığın ilk çıktığı yer alan Wuhan’ı sıkı bir 
karantinaya almasından sekiz gün sonra, DSÖ başkanı Covid-19 salgınını uluslararası acil 
uluslararası kamusal sağlık sorunu olarak tanımladı, fakat uluslararası ulaşımın ve 
ticaretin kısıtlanmasını gerektirecek bir durumun olmadığını belirtti. (DSÖ, 2020)  
DSÖ’nün bu tavrı ne yazık ki Avrupa Birliği’ne (AB) üye devletler ve Birlik tarafından da 

paylaşıldı. Dünya genelinde Covid-19 salgını hem bir kamu sağlığı krizini hem de 
toplumsal ve ekonomik bir kriz olarak ortaya çıktı. 13 Ocak’ta DSÖ tarafından salgının 
yeni merkezi olarak ilan edilen Avrupa’da ise (BBC, 2020), salgın aynı zamanda AB 
bütünleşmesinin son yıllarda yaşadığı en güçlü kriz olarak da ortaya çıktı ve AB 
kamuoyuna AB’nin sağlık ve ekonomik krizleri yönetmekte hala ne kadar hazırlıksız ve 
yetersiz olduğunu gösterdi. Bir sağlık krizi olarak başlayan Covid-19 krizi sonunda 
Birliğin meşruiyetinin, bütünleşmenin kaderinin ve Avrupa dayanışmasının tartışmaya 
açıldığı bir krize dönüştü. 

AB’nin bu yönde geliştirdiği stratejiler temel de iki önemli nokta üzerinde 
odaklanmaktadır: ekonomi ve sağlık. AB’nin müdahaleleri bu yazıda gösterileceği üzere 

her iki alanda da beklenen başarıyı yakalamaktan uzak kalmıştır. AB bu alanlara ek olarak 
dezenformasyonla mücadeleyi hedefleyen bir iletişim stratejisini de programının bir 
parçası olarak tanımlamıştır. Bu tamamlayıcı müdahalenin arkasındaki mantık, yayılan 
yanlış bilgilerin ve komplo teorilerinin pandemi ile mücadeleyi zayıflattığı görüşüdür. 
Diğer iki alana göre daha az ilgi çeken bu alanda da AB’nin başarılı olduğu söylemek 
mümkün değildir. AB’nin iletişim stratejisinin eleştirel bir analizinin yapılması hem 
gerçeklik-sonrası [post-truth] dönemin dinamiklerini anlamak, hem de AB’nin yaşadığı 
krizi açısından anlamlandırmak açısından yararlı olacaktır.  İletişim stratejisiyle AB, kanıt 
temelli bir anlatı öne sürmenin ötesinde, dezenformasyonu dış kaynaklı bir güvenlik 
sorunu olarak tanımlamakta ve böylece sorunun temellerine dair daha ciddi soruları göz 
ardı etmektedir.  Oysa, aşağıda da inceleyeceğimiz üzere, dezenformasyonun 

yayılmasında esas etken AB’nin kendi başarısızlıkları, neoliberal politikaların sebep 
olduğu güvensizlik ve bunun güçlendirdiği meşruiyet krizidir. Kısaca, gerçeklik sonrası 
literatürün ışığında bakıldığında bu iletişim stratejisi dezenformasyon sorununun 

https://www.zotero.org/google-docs/?t4lpin
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köklerine inmekten kaçınmakta ve bir dışsallaştırma ve “suçu kaydırma”3 işlemiyle 
AB’nin yıpranmış inandırıcılığı onarılmaya çalışılmaktadır. 

Bu yazıda AB’nin dezenformasyonla mücadele stratejisi tarihsel perspektifi içerisinde 
gerçeklik-sonrası durumu açıklama iddiasındaki teoriler bağlamında incelenecektir. İlk 
kısımda pandeminin ortaya çıkardığı krizin süreç içerisinde nasıl bir birlik krizine 
dönüştüğü açıklanacaktır. İkinci kısımda dezenformasyonla mücadele stratejisi, 
dayandığı analiz, kullandığı araçlar ve geliştirdiği söylem derinlemesine incelenecektir. 
Üçüncü kısımda ise gerçeklik sonrası literatür bağlamında iletişim stratejisinin zayıflıkları 
tartışılacak ve bunun nasıl da problemin köklerine inmekten ziyade suçu kaydırma 
stratejisi işlevi gördüğü gösterilecektir.  

Covid-19 krizinden birlik krizine 

Covid-19 pandemisinin Avrupa’da ilerleyişine bakacak olursak, salgının ilk 

döneminde, özellikle Ocak ve Şubat ayları boyunca AB ve Avrupa ülkelerinin Covid-19 
konusunda özellikle AB içerisinde hastalığın yayılmasını yavaşlatacak ve engelleyecek 
adımları atmak konusunda başarısız olduğunu gözlemleyebiliriz. Pek çok ülke gibi AB de 
sorunu ciddiye almadı, tıpkı daha önceki SARS ve MERS salgınları gibi virüsün ortaya 
çıktığı bölge ile sınırlı kalacağı, Avrupa üzerinde yıkıcı bir etkisinin olmayacağı tahmin 
ediliyordu. Bu nedenle Komisyon AB genelinde pandemiye yönelik hazırlık çalışmasında 

bulunmak yerine, bu ülkelerde bulunan vatandaşlarını Avrupa’ya getirmeye odaklandı 
(Herszenhorn ve Wheaton, 2020) Küresel alanda ise bu dönemdeki temel adımları ise 
Ocak sonunda Covid-19 ile ilgili 10 milyon Euro’luk bir araştırma kaynağı oluşturmak, 
Şubat ayı içerisinde Çin’e toplamda 37 tonluk koruyucu malzeme göndermek ve 24 
Şubat’ta salgının yayılmasını engellemek için küresel faaliyetleri desteklemek için 232 
milyon Euro’luk yeni bir paket ilan etmek ile sınırlı kaldı.4 Belki de en anlamlı olan önlem 
Şubat ayının son gününde  geldi; sağlık malzemelerinin elde edilmesini sağlayacak ortak  
bir tedarik hattının kurulması. Gene de ne yazık ki bu sistem kısa sürede çalışabilir 
duruma gelmedi. Virüs Ocak ve Şubat ayı içerisinde AB sınırları içinde tahmin edilenden 
hızlı bir şekilde yayılmaya başladı.  

Virüs Avrupa’da ilk olarak Fransa’da görülmüş olsa da (Spiteri et al., 2020) virüsün 

en sert şekilde vurduğu iki ülke Güney Avrupa ülkeleri olan İtalya ve İspanya idi. İtalya’da 
koronavirüsten ilk ölüm 21 Şubat tarihinde gerçekleşti ve vaka sayıları hızla artmaya 
devam etti. Buna rağmen bir süre daha Covid-19 salgınının sınırlandırılması Komisyon’un 
ve üye ülkelerin öncelikli gündemi olmadı. 25 Şubat’ta 7 üye ülke sağlık bakanlarının 
yaptığı toplantıda sınırların kapatılmasına gerek olmadığı görüşü hakim olurken, 26 
Şubat’ta Komisyon başkanı Von Leyen hala tehdidin düşük seviyede olduğunu 
söylemekteydi. (Herszenhorn ve Wheaton, 2020).  Aslında bu dönemde Komisyon’un ve 
İtalya ve İspanya hariç diğer üye ülkelerin temel gündemi, Türkiye-Yunanistan sınırında 

                                                           
3  Kavram için bkz (Flinders, 2020) 

4  AB’nin pandemi ile ilgili yapıp ettikleri ile ilgili olarak sürekli güncellenen şu web sitesine 
başvurulabilir: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/timelin 
e-eu-action_en 

https://www.zotero.org/google-docs/?wViloB
https://www.zotero.org/google-docs/?wViloB
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yaşanan göçmen krizi idi (Sevcik vd., 2020). Komisyon, tüm enerjisiyle göçmen krizini 
kontrol altına almaya çalışırken İtalya ise pandeminin yıkıcı etkilerini yaşamaktaydı.  

28 Şubat’ta İtalya AB üye ülkelerinden sivil koruma mekanizmasını kullanarak 
koruyucu malzeme talebinde bulundu.  Bu mekanizma herhangi bir afet durumunda 
yardım talep eden ülkeye Komisyonun koordinasyonu altında diğer ülkelerin gönüllü 
olarak destek göndermesine dayanıyordu. İki yıl önce İsviçre bu mekanizmayı kullanmış 
ve diğer AB ülkelerinin desteğini alarak ülkede devam eden orman yangınını kontrol 
altına almıştı (Braw, 2020). Bu sefer İtalya aynı mekanizmayı kullanarak yardım talep 
ettiğinde ise, hiçbir AB ülkesi yardımına yanıt vermedi. Diğer Avrupa ülkelerinden aradığı 
desteği bulamayan İtalya’nın yardımına ise aynı dönemde Rusya, Çin ve Küba yetişti 

(Sevcik vd., 2020: 227). Sonuçta, İtalya ve İspanya özellikle salgının en yıkıcı olduğu 
dönemde, salgın ile diğer Birlik ülkelerinin desteği olmadan savaşmak durumunda kaldı.   

Covid-19 salgını bir yandan üye ülkeler arasındaki sağlık alanındaki eşitsizliği ve 
birliğin sağlık alanında ne kadar yetersiz olduğunu gösterdi, diğer yandan üye ülkeler 
arasındaki dayanışmanın bir kriz anında ne kadar zayıf olabileceğini göz önüne serdi. 
İtalya ve İspanya’nın salgından bu kadar çok etkilenmesinin sebebi sadece salgının ilk 
olarak bu ülkeleri vurmuş olması veya söylenildiği gibi Akdeniz kültürünün mesafe 
tanımaması değildi. Salgın İtalya’dan önce Fransa ve Almanya’da da görülmüştü.  Salgınla 
bir kez karşılaştıktan ve sıkı izolasyon önlemlerine ihtiyaç duyduktan sonra İtalyanlar ve 
İspanyollar buna uyum sağlamakta diğer Avrupa ülkelerine göre gecikmemişti. 

Kanımızca, İtalya ve İspanya’da salgının bu kadar yıkıcı olmasının önemli bir nedeni, 2008 
krizinden sonra, bu krizden çıkış olarak sunulan neoliberal kemer sıkma politikalarının 
sağlık sektörünü güçsüz bırakmasında aranmalıdır. Bu ülkelerde, neoliberal ideolojinin 
etkisi altında “maliyetin azaltılması olarak anlaşılan verimlilik [ekonominin] temel 
yönlendirici prensibi olmuştu. Rekabetçilik üzerindeki takıntı ve sadece ihracata dayanan 
büyüme modeli, uluslararası rekabet açısından önemsiz olarak kabul edilen (barınma, 
eğitim sağlık ve genel olarak sosyal hizmetler gibi) ticari olmayan sektörlerin lehine, 
“ticari” sektörlerin önem kazanmasına yol açtı.” (Celi vd., 2020: 417) Neoliberalizm 
açısından, tutumluluk politikalarının sert bir şekilde uygulandığı İtalya, İspanya ve 
Yunanistan gibi ülkelerde sağlık harcamaları gözden çıkarılabilecek sektörlerin başında 
geliyordu. İtalya ve İspanya’da bu nedenle zaten zayıflamış olan sağlık hizmetleri 

tamamen felce uğrarken, Yunanistan aynı kaderi paylaşmamak için çok sıkı karantina 
önlemleri almak durumunda kaldı. Bu açıdan, Covid-19 salgını sosyal politika alanında 
birlik içerisinde var olan eşitsizlikleri neoliberalizmin nasıl derinleştirdiğini göstermiştir.  

Bütünleşmenin tarihine bakıldığında, neoliberal politikaların sadece üye ülkeler 
arasında sağlık alanındaki eşitsizlikleri derinleştirmekle kalmadığını, Avrupa 
Bütünleşmesinin temeline de sirayet ettiğini gözlemlemek mümkündür. Bütünleşmenin 
hız kazandığı 1990’lar sonrasında bütünleşmenin derinleşmesi siyasi ve sosyal alandan 
çok ekonomik alan üzerinde yoğunlaşmıştır. AB Gümrük Birliği’ni oluşturmuş, arkasından 
Ortak Pazar ve Avrupa parasal birliğini hayata geçirerek Euro’yu kabul etmiştir.  Bu 
dönemde neoliberal ideolojiye uygun olarak Birlik tarafından tek elden yürütülen 

politikalar daha çok ekonomik alanla ilgili olarak kalmış ve “özelleştirme, para birliği ve 
deregülasyon [ile] dünya pazarlarında rekabet gücü yüksek bir işbirliği” (Çelebi, 2002: 
101) oluşturulması hedeflenmiştir Bunun sonucunda “mali ve parasal politikalar ile 
sosyal politikalar birbirinden ayrılmış (…) [ve] ekonomik politikalar ile sosyal politikalar 
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arasındaki bağ da koparılmıştır” (Koray, 2005: 315). Birlik ve Birliğin entegrasyondan 
sorumlu temel organ olan Komisyon ekonomik politikalarda ve karar alma süreçlerinde 
etkin iken, sosyal politikalar alanında halen ulus devletler ve hükümetler arası ilişkiler 
baskın durumdadır. Bu nedenle Covid-19 pandemisinde Birlik etkin, eşgüdümlü ve hızlı 
bir şekilde hareket edememiştir.  

AB’nin Covid-19 pandemisine karşı aldığı önlemler Avrupa kamuoyunda genellikle 
“çok geç ve çok yetersiz” olarak tanımlanmaktadır (Russack ve Blockmans, 2020). 
Eleştirilerin genel olarak üzerinde uzlaştıkları temel nokta Komisyonunun sağlık alanında 
gerekli adımları yeteri kadar hızlı atamamış olmasıdır. Kanımızca bu eleştiri yalnızca 
kısmen haklıdır. Daha önce de açıklandığı üzere Komisyon Covid-19 hastalığını ilk 

zamanlarda ciddi bir tehdit olarak görmemiş, diğer koronavirüs hastalıkları gibi bölgesel 
kalacağını düşünmüş ve hastalığı gündemine almakta gecikmiştir. Gündemine aldıktan 
sonra da yapılan kimi açıklamalar yanıltıcı olmuştur. Bunlara örnek olarak, AB’de test kiti 
sıkıntısının olmayacağının söylenmesi (Herszenhorn ve Wheaton, 2020) ve uzunca bir 
süre hastalıktan korunmak için maske kullanımının gerekli olmadığı5 açıklamaları 
gösterebilir. Gene de bu eleştiriler yalnızca kısmen haklıdır, çünkü Birliğin ve 
Komisyonun sağlık alanındaki yetkilerinin aslında ne kadar sınırlı olduğunu gözden 
kaçırmaktadır.  

Sağlık, AB’nin işlevleri arasında sayılan 22 politika alanından birisidir, fakat Birliğin 
bu alandaki temel işlevi ulusal sağlık politikalarını tamamlamaktan ibarettir.  AB’nin 

İşleyişi Hakkındaki Anlaşmanın 168. Maddesine göre “Ulusal politikaları tamamlayan 
Birlik eylemi; halk sağlığının daha iyi duruma getirilmesine, (…) hastalıkların 
önlenmesine ve (…) tehlike yaratan sebeplerin ortadan kaldırılmasına yöneliktir. (…) 
Birlik, bu (…) alanlarda, üye devletler arasındaki işbirliğini teşvik eder ve gerektiğinde 
eylemlerine destek verir6”. Buradan da anlaşılacağı üzere Birliğin sağlık alanında, diğer 
sosyal politika alanlarında olduğu gibi politika belirleyicisi olarak hareket edebilmesi ve 
üye ülkelere direktif verebilmesi mümkün değildir. Birlik sınırları içerisinde sağlık 
politikalarının şekillenmesinde ve sağlık hizmetlerinin organizasyonun sağlanması 
konusunda belirleyici olan aktörler ulusal hükümetlerdir.  Bu nedenle, sağlık alanında, 
ekonomik alandaki ulus-üstücülüğün aksine, hükümetler-arasıcılık prensibi hakimdir.  

2005 yılında kurulan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi salgın hastalıklarla 

savaşmakta Birliğin sahip olduğu en etkin kurumdur. Merkezin temel amaçları arasında 
bulaşıcı hastalıklar ile ilgili gözetim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak, bilimsel 
uyarılarda bulunmak, üye ülkelerin hastalıklara karşı hazırlıklı olmasını sağlamak ve 
kamu sağlığı eğitimleri vermek yer almaktadır7. Gene de merkez Covid-19 salgınında 
önemli bir aktör olarak ortaya çıkamamış, ulusal hükümetleri yönlendirmede ve 
bilgilendirmede yetersiz kalmıştır. Çünkü, yetkilerinin geniş yelpazesine rağmen 
merkezin bu yetkileri taşımasını sağlayacak yeterli mali gücü ve insan kaynağı yoktur 
(Jordana ve Triviño-Salazar, 2020). Sağlık alanının hükümetler arası bir faaliyet alanı 

                                                           
5  Avrupa Salgın Hastalık Kontrol Merkezi’nin 20 Mayıs 2020’de attığı twitte maske takılması halen 

koronavirüse karşı alınması gereken beş önemli önlem arasında yoktu.  

6  Şu an yürürlükte olan anlaşmanın maddelerine şu adresten ulaşılabilir. https://europa.eu/european-
union/law/treaties_en#:~:text=A%20treaty%20is%20a%20binding,EU%20and%20its%20member
%20countries. 

7  ECDC ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.ecdc.europa.eu/en/about-ecdc 
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olarak görülmesi, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin etkisizliği ile birleşince, 
Birlik içerisinde Covid-19 pandemisine yönelik ortak bir strateji oluşturmak gerçek 
anlamda mümkün olamamıştır. Bu nedenle ilk etapta ulusal hükümetler, kendi bilim 
kurullarından gelen öneriler doğrultusunda hareket etmiş ve Birlik’ten ve diğer üye 
ülkelerden bağımsız bir şekilde ayrı politikalar izlemeye başlamıştır. Bunlara örnek 
olarak üye ülkelerin tek taraflı olarak sınır hareketliliğinin durdurması veya koruyucu 
sağlık malzemelerinin ülke dışına çıkartılmasının tek taraflı olarak yasaklanması 
pratikleri gösterilebilir. Bu durum zaten hali hazırda sağlık alanındaki yetkileri sınırlı olan 
Komisyon’u daha işlevsiz bırakmış, bu nedenle Komisyon salgının ilk etabında üye ülkeler 
arasındaki koordinasyonu bile sağlayamaz hale gelmiştir.  

Mart ayının ortalarından itibaren Komisyon, Covid-19 pandemisine yönelik olarak 
Birlik içerisinde hem sağlık alanında koordinasyonu sağlayacak adımlar atmaya hem de 
salgının sosyo-ekonomik etkilerini kontrol altına almaya yönelik kimi düzenleme 
önerileri getirmeye başlamıştır. İlkine yönelik olarak, geç kalmış da olsa 16 Mart’ta üye 
ülkelerin kendi sınırları içinde uygulamaları için bir kılavuz oluşturmuş, 17 Mart’ta ise 
salgına yönelik uzmanlardan oluşan bir ekip kurmuştur8. Nisan ayında ise sağlık 
önlemlerinin9 yanı sıra salgının yarattığı ekonomik krize yönelik olarak, üye ülkelerin 
ekonomisini desteklemeyi ön plana alan öneriler hazırlamıştır. Bunlardan en önemlileri 
SURE olarak bilinen acil durumlarda işsizlik riskini azaltmayı hedefleyen geçici bir fonun 
ve 750 milyar Euroluk bir kurtarma paketinin10 oluşturulmasıdır. Alınan bu önlemlerin 
ise son yılların en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan üye ülke ekonomilerinin 

toparlanması ve krizin etkilerini ortadan kaldırılması açısından yeteri kadar etkili 
olamayacağı düşünülmektedir (Celi vd., 2020: 419–420). Etkinliği tartışma konusu olan 
bu önlemlerin alınması bile Birlik içerisinde uzun süren tartışmalar sonunda mümkün 
olabilmiş ve bu süreç içerisinde Eurozone krizinden beri var olan Kuzey-Güney ayrışması 
bir kez daha su yüzüne çıkmıştır.  

Eurozone krizinde Hollanda, Almanya gibi Kuzey ülkeleri, İtalya, İspanya ve 
Yunanistan gibi Güney ülkelerini krizden kurtarmak için desteklerken bu ülkelerden sıkı 
kemer sıkma politikalarının izlemelerini talep etmişti. Eurozone krizi atlatılsa da, Kuzey 
ve Güney arasındaki ayrım varlığını sürdürdü; Kuzey ülkeleri mali disiplinden yoksun 
olarak gördükleri Güney ülkelerine kuşku ile yaklaşırken, Güney ülkeleri de kemer sıkma 

politikalarının sonuçları için Kuzey ülkelerini sorumlu tutmaya devam etmişlerdi (Grant, 
2020). Koranavirüs krizinde ise pandemiden en çok etkilenen ve Birliğin desteğine ihtiyaç 
duyan ülkelerin, İtalya ve İspanya gibi Güney ülkelerinin olması ve daha iyi durumda olan 
Almanya, İsviçre ve Hollanda gibi Kuzey ülkelerinin ilk etaptaki yardım etmedeki 
gönülsüzlükleri bu ayrımı pekiştirdi ve Avrupa dayanışmasının gerçekten mümkün olup 
olmadığı sorusunu yeniden gündeme getirdi. Özellikle, salgının sert bir şekilde vurduğu 

                                                           
8  Bkz https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/timeline-eu-action 

_en 

9  Bunlar arasında 3 Nisan’da hasta ve sağlık çalışanlarının üye ülkeler arasındaki geçişini kolaylaştırmak 
için hazırlanan kılavuz, gene aynı tarihte Birlik dışı ülkelerden ithal edilen sağlık malzemelerindeki 
gümrük vergisinin kaldırılması, 8 Nisan’da pandemi için gerekli olan kimi tıbbı malzemelerin teminini 
sağlamada üye ülkeler arasında işbirliğini güçlendirmek için oluşturulan kılavuz ve Mayıs ayı boyunca 
AB ülkelerine maske temin edilmesi gibi önlemler sayılabilir. 

10  Bu konunun detayları için AB’nin yayınladığı basın açıklamasına bakılabilir: https://ec.europa.  
eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940 
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İtalya ve İspanya gibi ülkelerde Avro-şüphecilik [Eurosceptism] ve popülist partiler 
güçlenmeye başladı. Örneğin yardım talebi yanıtsız kalan İtalya’da AB’ye tepki olarak AB 
bayraklarının yakıldığı görüntüler sosyal medyada dolaşmaya başladı (Adler, 2020) ve 
Kasım 2018’de %71 olan AB üyeliğine destek oranı Nisan 2020’de % 51’e düştü (Efimova, 
2020). İtalyan halkının yardımına öncellikli olarak AB ve üye ülkelerinin değil, Rusya, Çin 
ve Küba gibi hem siyaseten, hem de coğrafi olarak daha uzaktaki ülkelerin yetişmesi, 
İtalyan kamuoyunda Eurozone ve göç krizinde de beliren AB tarafından yalnız 
bırakılmışlık duygusunu pekiştirdi. Avrupa dayanışmasının sorgulanmasına yol açan 
etken İtalya ve İspanya’ya yardımların geç ulaşmış olması değildir. Daha önce de 
açıklandığı üzere, pandeminin ortaya çıkardığı panik durumunda Komisyonun üye 

ülkeleri koordine edememesi, ulusal hükümetlerin tek başına karar almasına yol açtı. 
Mart ayında önce Fransa’nın, arkasından Almanya’nın koruyucu ekipmanların ülke dışına 
satışı ile ilgili diğer Avrupa ülkelerini de içerecek şekilde sınırlamalar (Herszenhorn ve 
Wheaton, 2020) getirmesi ve bunun diğer ülkelerce de benimsenmesi Avrupa 
dayanışması fikrine ağır bir darbe indiren diğer bir gelişmedir. 

AB’nin Koronavirüs karşısında verdiği sınavı değerlendirecek olursak, pandeminin 
hali hazırda tartışılan AB’nin meşruiyet krizi sorununu perçinlediğini söylemek 
mümkündür. 1990’lardan sonra hızlanan ekonomik ve yasal entegrasyonun 
meşruluğunun nerede yattığı sorusu hem akademik literatürde hem de Avrupa 
siyasetinde en çok tartışılan konulardan biri olagelmiştir. Birliğin kurucuları tarafından 
benimsenen yeni işlevselci11 yaklaşıma göre, bütünleşmenin meşruiyeti ve devamlılığı 

bütünleşmenin elitler ve teknokratlar tarafından etkili bir biçimde hayata geçirilmesinde 
ve halkın bütünleşmeden karlı çıkmasında yatmaktadır. Yeni-işlevselciliğin halkın Birliğe 
olan sadakatini elde ettiği faydaya dayandıran ‘araçsal sadakat’ anlayışı12, elit tabanlı 
olması ve anti-demokratik yapısı nedeniyle sık sık eleştirilmiş ve bir süredir popülerliğini 
yitirmiştir. Bugün ise “AB’nin geleceğinin [ve meşruiyetinin] her zamankinden daha fazla 
bir şekilde vatandaşların AB bütünleşme projesine olan desteğine dayandığı” (Hobolt ve 
de Vries, 2016: 414) fikri kabul edilmektedir. Covid-19 pandemisi ise özellikle kriz 
durumlarında Birliğin bu desteğe sahip olmasının ne kadar zor olduğunu bir kez daha 

gözler önüne sermiştir. Krize karşı hızlı hareket edilmesi zorunluluğu vatandaşları karar 
alma süreçlerinden dışlamış, fakat aynı zamanda sağlık alanında Komisyonun 

koordinasyonu sağlamaktan öteye gidemeyen yetkisi etkin çözümlerin alınmasına engel 
olmuştur. Bunların yanı sıra ulusal hükümetler arasındaki çatışmalar da zaten zayıf olan 
Avrupa dayanışması fikrini kamuoyunda iyice köreltmiştir. Tam da bu nedenle pandemi, 
birliğin geleceğinin, etkinliğinin ve meşruiyetinin sorgulandığı bir krizi de beraberinde 
getirmiştir. Bir sonraki bölümde Birliğin bu krizi en azından kamuoyu nezdinde iletişim 
stratejisi ile nasıl aşmaya çalıştığı tartışılacaktır.  

                                                           
11  Yeni İşlevselci yaklaşım hakkında daha fazla bilgi için bkz. (Jensen, 2013) 

12  Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. (Shore, 2000). 
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AB’nin Covid-19 bağlamında dezenformasyonla  

mücadele stratejisi 

Covid-19 pandemisi, AB’nin yakın zamanda deneyimlediği Eurozone ve göç krizinden 

önemli bir noktada ayrılmaktadır: dezenformasyona dayalı bilgilerin kamuoyunda görece 
etkili olması ve bunların sadece demokratik sistemi değil, halk sağlığını tehdit eder hale 
gelmesi. Dezenformasyona örnek olarak Covid-19’un biyolojik silah olarak yaratıldığı, 
maske kullanımının zararlı olduğu, Covid-19’un belli ırkları veya yaş gruplarını 
etkilemediği, Koronavirusün yayılmasından 5G teknolojisinin sorumlu olduğu, hastalığın 
Bill Gates tarafından yaratıldığı, alkol tüketmenin veya tuzlu suyla gargara yapmanın 

hastalığı önlediği   gibi sosyal medyada yaygın ve süratli bir şekilde dolaşıma giren bilgiler 
gösterilebilir. Bu nedenle AB sonunda bir Koronavirüs stratejisi belirlediğinde, ekonomik 
ve tıbbi önlemlerin yanı sıra, bir iletişim stratejisi olarak dezenformasyonla mücadeleyi 
de bu programın bir unsuru olarak tanımlamıştır. AB’nin Covid-19 mücadelesinde aldığı 
ekonomik ve sağlık önlemleri sıklıkla gündeme gelir ve eleştirilirken, iletişim stratejisi 
hem medyada hem de akademik literatürde daha az ilgi uyandırmıştır. Buna rağmen, 
iletişim stratejisinin ve AB’nin gerçeklik-sonrası [post-truth] analizinin incelenmesi, 
kanımızca AB’nin ekonomik ve sağlık alanında aldığı önlemlerin neden beklenen etkiyi 
yaratmadığını ve/ya yaratamayacağını anlamak için önemlidir. 

AB’nin dezenformasyon konusuna eğilmesi ilk defa 2015 yılında Rusya kaynaklı 
kampanyalar bağlamında gündeme geldiyse de (AB Konseyi, 2015), dezenformasyona 

yönelik çalışmalar sonradan popülizmin yükselişi ve gerçeklik sonrası dönem tartışmaları 
ile bütünleşti. Gerçeklik sonrası sözcüğü, 2004 yılından beri bugünkü anlamda 
kullanılmaya başlandıysa da (Alterman, 2004; Keyes, 2004) Oxford tarafından yılın 
kelimesi seçildiği (BBC, 2016) 2016 yılından itibaren kamuoyunun gündemine yerleşti. 
Oxford’un tanımına göre kelime kamuoyunu oluşturmada olguların değil duyguların ve 
kişisel inançların etkili olduğu bir duruma gönderme yapmaktadır (BBC, 2016).  Bu 
tanımın 2016 yılında yaygınlaşmasının sebebi bu dönemde ortaya çıkan, olgulara ve 
kanıtlara değer vermeyen iki milliyetçi kampanyanın beklenmeyen bir şekilde başarılı 
olmalarıydı: Donald Trump’ın ABD Başkanlık Seçimi kampanyası ve Brexit 
Referandumunda AB’den çıkış kampanyası. AB bu tarihsel bağlamda dezenformasyonla 

mücadele konusunda çeşitli önlemler geliştirme ihtiyacı duydu. COVID-19 kriziyle 
mücadele konusunda da bu önlemler, hastalık hakkında yanlış bilgi ve temelsiz komplo 
teorilerinin hızla yaygınlaşması ile tekrar gündeme geldi.  

Koronavirüs konusundaki iletişim stratejisinin temelini oluşturan metin ise, Avrupa 
Konseyi’nin bir önceki sene yayınladığı bir “Bilgi Düzensiziliği”(Wardle & Derakhshan, 
2017) raporuna dayanan, 2018 yılında hazırlanan “Dezenformasyona karşı Hareket 
Planı” idi. Metin içerisinde planın amacı genel olarak hem içeride hem de dışarıda kasıtlı 
olarak ekonomik veya başka tür bir çıkar sağlamak için yanlış bilgi yayan iç ve dış 
aktörlere karşı mücadele olarak belirtilmiş olsa da (Avrupa Komisyonu, 2018: 1), metnin 
genelinde ağırlıkla üstünde durulan aktörler dış aktörler olarak belirmektedir. 30 ülkenin 

kendi çıkarları için dezenformasyon kampanyalarına başvurduğu belirtilmiş olsa da 
(Avrupa Komisyonu, 2018: 3) metinde sadece Rusya’nın adı bir tehdit olarak 
geçmektedir. (Avrupa Komisyonu, 2018: 2). Bu açıdan dezenformasyon konusu dış 
kaynaklı bir güvenlik meselesi olarak ele alınmaktadır. Böyle olunca, esas somut adımlar 

https://www.zotero.org/google-docs/?m8lmE4
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da dış kaynaklı tehditlere yönelik alınacak teknik önlemler olarak düşünülmektedir: 
AB’nin kendi data analistlerini kullanarak bu kampanyaları hızlıca tespit etmesi (Avrupa 
Komisyonu, 2018: 5–6), doğruluk kontrolüne tabii tutulmuş, yetkili otoritelerin ürettiği 
bilgilerin hızla kullanıma sokulması (Avrupa Komisyonu, 2018: 7) ve sosyal medya 
platformlarının AB ile işbirliğine yapmasının sağlanması (Avrupa Komisyonu, 2018: 9). 
AB vatandaşlarının yetkili otoritelere şüpheyle yaklaşması ve doğrulanmamış bilgilere 
inanmakta bu kadar istekli olması ise pedagojik bir sorun olarak görülmekte, “bilinç 
yükseltme” kampanyaları, bilgi doğrulama ve dijital okuryazarlığın arttırılmasıyla 
çözülmek istenmektedir. (Avrupa Komisyonu, 2018: 9–10) 

Bu noktalar Mayıs 2020 yılında komisyonun çıkarttığı “COVID-19 

Dezenformasyonuyla Mücadele – Olguları Doğru Anlamak” başlıklı tebliğinde salgın 
çerçevesine uyarlanmış ve AB’nin salgına mücadelesinin esas sütunlarından biri olarak 
geliştirilmiştir. (Avrupa Komisyonu, 2020) Tebliğde, Dünya Sağlık Örgütünü takiben 
salgın aynı zamanda bir yanlış bilgi salgını olarak tanımlanırken, bu paralel salgının 
COVID-19’un kontrolünü zorlaştırdığının altı çizilmektedir (Avrupa Komisyonu, 2020: 1) 
Mücadele yöntemleri olarak ise, AB içinde ve dışında kurumlar arası işbirliğini 
iyileştirmeye yapılan vurgu bir yana bırakılırsa (Avrupa Komisyonu, 2020: 5–7), Tebliğin 
2018 tarihli hareket planının çizdiği çerçevede ilerlediği görülmektedir Buna paralel 
olarak, dış kaynaklı etki operasyonlarının hızla tespiti ve karşı kampanyalar 
geliştirilmesine odaklanmaktadır. Bu çerçevede online platform sağlayıcılarla işbirliği 
geliştirmenin yanı sıra (Avrupa Komisyonu, 2020: 9) yeni kurulmuş olan Avrupa Dijital 

Medya Gözlemevi eliyle datanın analiz edilip tehditlerin belirlenmesi öngörülmektedir. 
(Avrupa Komisyonu, 2020: 10) Aynı zamanda Bu datayı kullanarak AB doğruluk 
kontrolünün destekleyerek dezenformasyonla mücadele etmeyi hedeflemektedir 
(Avrupa Komisyonu, 2020: 12–13). Bu noktada, neden yetkili otoritelerin halkı 
yönlendirme ve ikna etmedeki etkisinin istenilen düzeye ulaşamadığı konusunda 
toplumsal direnci arttırma kaygısı devreye girmektedir. Böylece yaklaşım yine pedagojik 
düzeye, bilinç yükseltme ve medya okuryazarlığı kampanyalarına bırakılmış olmaktadır  

AB’nin İnternet üzerindeki iletişim stratejisine bakıldığında ise iki farklı web 
sitesinde cisimleşen iki farklı strateji göze çarpmaktadır. İlk strateji, bilgi doğrulama 
olarak belirmektedir. Bu strateji AB’nin doğrudan esas web sayfası olan ec.europa.eu’da 

etkin olarak kullanılmaktadır. Bu sitenin COVID-19’la ilgili dezenformasyonla mücadele 
kısmında AB yaygın yanlışları listeleyerek ve onların yerine yetkili kurumlarca üretilen 
bilgiyi sıralayarak, bunları yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. (Avrupa Birliği, 2020). 
AB’nin resmî web sitesi üzerinde yer alan bu sayfa resmi bir üslup ve görünümü korurken, 
dezenformasyonla mücadelede kritik bir rol üstlenen, AB’nin diplomatik kolu 
niteliğindeki Avrupa Dış Hareket Hizmeti’nin (EEAS) dezenformasyonla mücadele web 
sitesi, https://euvsdisinfo.eu/, ise hem daha canlı bir dizayna hem de doğrudan bir hedefe 
sahip durmaktadır. Bu site COVID-19 bağlamında çok sayıda rapor ve haber yayınlarken 
(EEAS, 2020), doğrudan bir şekilde Rusya kaynaklı kampanyaları ön plana çıkarmaktadır. 
Sitenin iki temel işlevi bulunmaktadır: COVID-19 ile ilgili yaygın mitlerin Rusya’daki 

kaynaklarını ortaya çıkararak haber doğrulaması yapmak ve Rus kampanyaları hakkında 
raporlar yayınlamak. Bu sitedeki her haber ve rapor, Koronavirüs salgını çerçevesinde 
yaygınlaşan yanlış bilgilerden Rusya’yı sorumlu tutmaktadır. EEAS’ın Koronavirüs ve 
Dezonformasyon konusunu değerlendirmek için yayınladığı ve üç kere güncellediği rapor 
özellikle dikkat çekici durmaktadır. (EEAS, 2020) Bu raporlarda dezenformasyon konusu 

https://euvsdisinfo.eu/
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tamamen dış aktörlerin kampanyaları olarak ele alınmakta, Çin’in sorumluluğu üstünden 
atma çabaları hakkındaki analizleri bir tarafa bırakılırsa, hemen hemen tümüyle 
Kremlin’in aktivitelerine odaklanılmaktadır. Bu arada Donald Trump’ın ve Beyaz Saray’ın 
COVID-19 konusundaki pek çok komplo teorisinin yaygınlaşmasında doğrudan 
sorumluluğu olduğuna dair veriler tümüyle dikkatten kaçmaktadır. (Evanega et al., 2020) 
Kısacası, dezenformasyon sorunu sadece AB’nin veya Batı’nın iç kaynaklı bir sorunu 
olarak değil, jeopolitik rekabette Batı’nın rakipleri tarafından AB ve Batı’ya karşı 
kullanılan bir silah olarak değerlendirilmektedir.  

Özetlemek gerekirse, AB bilgi kirliliğini önemli bir problem olarak tespit ettikten 
sonra, bu sorunu kaynağı dışarıda bir güvenlik bir problemi olarak tanımlamaktadır. Bu 

stratejinin iki önemli ayağı bulunmaktadır: dışsallaştırma ve suçu kaydırma. 
Dışsallaştırmadan kasıt AB’nin kendi yetersizlikleri ile komplo teorilerinin yaygınlaşması 
arasındaki bağlantıyı yok varsayma refleksidir. Suçu kaydırmak [blame-shifting] ise 
pandemi sürecinde siyasetçilerin sıklıkla başvurdukları bir stratejidir ve krize karşı 
geliştirilen önlemlerin yetersizliğinde, yetkililerin iç veya dış bazı aktörlerin sorumlu 
tutmaya çalışmaları olarak tanımlanabilir. (Flinders, 2020: 13) Bu minvalde AB, yanlış 
bilgilerin yayılmasında tek değilse de esas faktörün, AB’nin jeopolitik rakiplerinin, 
özellikle de Rusya’nın bilinçli kampanyaları olduğu tespitinden hareket ederek çözümler 
üretilmeye çalışmaktadır. Böyle olunca Covid-19 pandemisini yönetmek için ortaya atılan 
İletişim Stratejisi sosyal medya üzerinden hızla yayılan bilgileri hızla tespit etme, 
yayılmalarını engellemek ve doğru bilgileri yaymak olarak özetlenebilecek bir strateji 

olarak belirmektedir. Bu strateji çerçevesinde AB vatandaşlarının neden bu 
dezenformasyona bu kadar açık oldukları konusunun bahsi geçse de, soru vatandaşların 
bir kere doğru bilgilere erişimleri olduğunda ve medya okuryazarlığı arttırıldığında 
problemin yok olacağı varsayılarak geçiştirilmektedir. Oysa, gerçeklik-sonrası ile ilgili 
gelişmekte olan analitik literatüre baktığımızda esas sorgulanması gerekenin dışsal 
faktörler ve siber-güvenlik stratejileri değil, tam da toplumun geniş kesimleri nezdinde 
AB kurumlarının inandırıcılığının yıpranmasının altında yatan nedenler olduğu görülür. 
Bir sonraki kısımda bu literatürde gelişen fikirler ışığında bu dezenformasyonla mücadele 

stratejisini değerlendireceğiz.   

Gerçeklik-sonrası literatürü ışığında AB’nin 

dezenformasyonla mücadele stratejisi 

AB’nin iletişim stratejisini ve dezenformasyonla mücadelesini değerlendirebilmek 
için gelişmekte olan gerçeklik-sonrası çağ literatüründeki çalışmalara ve öne çıkan teorik 
yaklaşımlara göz atmak faydalı olacaktır. Nitekim, AB’nin tam da dezenformasyonla 
mücadele konusunda bir strateji geliştirmeye ihtiyaç duyduğu yıllarda, akademide 
gerçeklik sonrası literatür gelişmeye başlamıştı. Teknokratların tersine akademisyenler 
için temel sorun neden komplo teorilerine dayalı ve olgusal kanıtlara atıfta bulunmayan 
pozisyonların siyasal hayatta giderek daha çok yer bulduğu olmuştur. Burada elbette 

temel amaç sebep sonuç ilişkilerine dayalı bir analiz geliştirmekti: Neden kanıt temelli 
anlatılar üreten yetkin kurumların sözleri toplumun çeşitli kesimleri arasında sosyal 
medya üzerinden yayılan söylentilerden daha az etki gösteriyordu? Bu soru, pandemi 
sürecinde daha büyük bir aciliyet kazanmaktadır, çünkü bu süreçte yayılan söylentiler ve 

https://www.zotero.org/google-docs/?rzB7VQ
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komplo teorileri gerçekten de hastalığın yayılma hızına etki edebilecek bir özellik 
göstermekte ve sağlık krizinin büyümesine katkıda bulunmaktadır. 

Sebep sonuç ilişkilerinin analizine başlamadan önce son beş yılın gözlemlerinin 
hakikaten “post” son ekini hak edecek bir kırılmaya işaret edip etmediğini tartışmak 
faydalı olacaktır. Sonuçta, “siyaset yapmak” gündelik dilde zaman zaman yalan söylemek 
ve ilkesiz olmak anlamında kullanılmaktadır. Bu açıdan gerçeklik-sonrası siyasetin 
yeniliği sorgulanabilir (Lockie, 2017) Özellikle Arendt’in totaliter rejimlerin yalanlara 
dayalı propaganda mekanizmaları kurma eğilimleri analizleri anımsatılarak bugünkü 
durumun yirminci yüzyılda karşılaşılan kimi durumlara kıyasla gerçeklikle daha büyük 
bir probleme işaret etmediği de hatırlatılabilir. (Arendt, 1973: 350) Gene de, bu tespit 

farklı bir analizin geliştirilme ihtiyacını etkilememeli, çünkü gerçeklik sonrası dönem 
çerçevesinde tartışırken devlet eliyle yürütülen kitle iletişim tekellerinden ve tek-parti 
devletlerinden bahsetmediğimiz gibi yolsuzluk iddialarının yalanlanması, savaş 
çıkarılması veya darbe yapılması için bahane olarak kullanılan asılsız iddialardan da 
bahsetmiyoruz. Burada esas gördüğümüz nokta, herhangi bir hatayı veya sahteciliği tespit 
etmek için oturmuş prosedürlere sahip kurumların (teknokrasi, akademi, gazetecilik) 
ürettiği bilgileri kullanmayıp onun yerine bu kurumlar tarafından komplo teorisi, önyargı 
veya yalan olarak bir tarafa atılmış argümanları kullanan siyasetçilerin tam da kurumları 
suçlayarak gösterdikleri başarı. Dolayısıyla, basitçe siyasetçilerin amaçlarına ulaşmak için 
yanıltıcı bilgiler yaymalarından değil, kurumsal bir krizden bahsetmekteyiz13  

Gerçeklik-sonrası tartışmaları en çok seçim kampanyalarına odaklanmış olsa da, 
Covid-19 pandemisi bu alanda tespit edilen dinamiklerin kriz yönetimi alanında da çok 
önemli bir rol oynayabileceğini bize göstermektedir. Bu literatürde ön plana çıkan temel 
hipotezler bu nedenle AB Stratejisinin değerlendirilmesinde de faydalı olacaktır. Bu 
noktada teknolojiyi veya ekonomiyi odağa alan iki temel hipotezden bahsedilebilir. 
Teknoloji odaklı argümanlardan oluşan ilk hipotez birbirini tamamlayan ama aynı 
zamanda rakip olarak da düşünülebilecek iki argümanı içermektedir. Birinci argüman, 
gerçeklik sonrası ortamın oluşmasından sosyal medya dediğimiz ağların herhangi bir 
editoryal süreç olmadan çeşitli haberlerin ve söylentilerin çok hızlı yayılmasına izin 
vermesini sorumlu tutarken, İkinci argüman ise sadece bu ağların insanları çeşitli yanlış 
bilgilere maruz bırakmasına değil, aynı zamanda bu ağlardan elde edilen data ile 

insanların duygusal durumlarını manipüle etmekte kullanılabilecek tekniklerin 
geliştirilmiş olmasına odaklanmaktadır. Ekonomi temelli olan ikinci grup hipotezler ise 
neoliberal politikalar ve onun etkileri üzerinde durmaktadır. Bu hipotezlere göre son kırk 
yılın neoliberal politikaları, yetkin ve kanıt temelli bilgi üreten iki kurumun 
inandırıcılığını yıpratmıştır: teknokrasi ve ana-akım medya. Avrupa Birliği söz konusu 
olduğunda, burada da esas kurban milli kimliğe yabancı teknokratlar olarak görülen AB 

                                                           
13  Bu noktada Hakkı Taş’ın sorduğu Foucault’nun “gerçeklik rejimi” ismini verdiği toplumun bilgiyle 

kurduğu ilişkinin topyekün değişip değişmediği sorusunu (Taş, 2018: 2) sormak için muhtemelen 
erken çünkü bu kurumların siyasette ve özellikle seçim kampanyalarında oynadığı rolün azalışına eşlik 
eden bir toplumsal değişim görmüyoruz. Sözgelimi Foucault’nun özellikle ilgisini çeken sağlık 
kurumlarının işleyişi veya teknolojik dönüşümün motoru olan bilimsel süreçler konusunda da aşı 
karşıtlığı veya “dünya düzdür” hareketi gibi benzeri fenomenlerin yayıldığını görüyoruz ama bunlar 
toplumun kıyısında kalmaya devam ediyor. Gözlemlediğimiz durum kurumların radikal bir dönüşüm 
geçirmesinden ziyade toplumun belli kesimlerinin bilimsellikle kurduğu ilişkinin değişmesinden 
ibaret. 
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yetkili kurumları olmuştur ve AB’nin daha kapsamlı meşruiyet kriziyle birleşmiştir. Bu 
noktada belki öncelikle yeni siyasal teknik ve teknolojilerin etkisini önceleyen literatürün 
bulgularını incelemek, ardından meşruiyet krizinin sonuçlarına eğilmek gerekiyor.  

Sonuçta, teknolojik olarak analistler iki birbirine bağlı gelişmenin altını çiziyorlar. 
Birincisi, herhangi bir araştırma gerektirmeden çıplak gözle de görünen sosyal medyanın 
hızlı yükselişi ve bunu insanların haber alış ve tüketiş tarzlarını değiştirmiş olması. Bu 
haberlerin belli standartlara göre doğrulanması ve doğrulanamazsa yayıma 
sokulmamasını sağlamakla görevli, zaten ideal şekilde işlemekten uzak olan editörlük 
kurumunun etkisinin hızla azalmasına yol açmıştır. Kulaktan kulağa yayılan dayanaktan 
yoksun söylentilerin yayılma hızı, editörlük kurumunu işleten kitle iletişim araçlarına 

kıyasla artmaktadır. Böylece, herhangi bir kanıt gösterme ihtiyacı olmayan ve 
doğrulanmayan bilgilere insanlar çok daha yoğun şekilde maruz kalmaktadır (Hannan, 
2018). Ancak bunun tek başına yeterli bir açıklama olduğu söylenemez. Internet çağının 
başlangıcında, internetin vatandaş gazeteciliğini güçlendirerek ve haber doğrulamayı 
kolaylaştırarak gerçeklik sonrası bir çağa geçişi değil tam tersine ana-akım medyanın 
üstünü örtmeyi veya çarpıtmayı tercih ettiği haberleri dolaşıma sokarak doğru habere 
ulaşmayı kolaylaştıracağı düşünülmekteydi. Kaldı ki, özellikle medyanın şu ya da bu 
ölçüde devletin kontrolünde olduğu otoriter veya melez rejimlerde sosyal medyanın 
olumlu bir etkisinden söz etmek hala mümkündür. Kanımızca bu nedenle sosyal 
medyanın ve vatandaş gazeteciliğinin yaygınlaşmış olması kendi başlarına gerçeklik 
sonrası ortamın oluşmasını açıklamaya yetmez. 

Gerçeklik sonrası çağ kavramı sadece sosyal medyanın bir teknoloji olarak yayılımını 
değil, aynı zamanda bilimsel yöntemlerle kimi siyasi amaçlara ulaşmak için 
kullanılmasından da içermektedir. Nitekim literatürde üzerinde ağırlıkla durulan nokta 
sosyal medyanın kendisi değil, siyasetçilerin ayrıntılı kamuoyu araştırmalarına 
dayanarak seçimlerde başarılı olabilmek için seçmenlerin duygusal durumunu yönetme 
[mood management] stratejileri geliştirilmesidir (Davies, 2016). Bu, basitçe duyulmak 
istenilenin veya istenilen tepkiyi oluşturacak sözlerin söylenmesinden ibaret değildir, 
seçmenlerin tercihlerinin şekillendirilmesini de içermektedir.  Sosyal medya burada 
yalnızca mesajların yayılmasında değil, biçimlendirilmesinde de rol oynamaktadır Yeni 
oluşan veri biliminin araçlarıyla sosyal medya taranarak toplanan “Büyük Veri,” en etkili 

olacak mesajların formüle edilmesi için kullanılmakta ve sonra yine bu mesajlar, elitlerin 
kimi mesleki standartları tutturmaya çalıştığı kitle iletişim araçlarının aracılığı olmadan, 
doğrudan sosyal medya aracılığıyla dolaşıma sokularak seçim başarısı aranmaktadır. 
Ancak, bu da tek başına açıklayıcı olabilecek bir etken değil. Örneğin, gerçeklik sonrası 
tabirinin popülerleşmesine sebep olan en önemli olaylardan biri olan Trump’ın 2016 
kampanyasıdır. Bu kampanyanın ne ölçüde bilimsel bir stratejiye, ne ölçüde liderinin 
içgüdülerine dayanarak ürettiği mesajlara dayanarak başarılı olduğunu hesaplamak güç 
olsa da, ikincisinin de bir rol oynamış olduğu aşikardır (Montgomery, 2017). Bu durumda, 
toplumda geniş kesimlerin neden geleneksel kanıt merkezli anlatılara güvenini 
kaybettiğini, neden kanıt temelli olmayan anlatıları daha inandırıcı bir alternatif olarak 

seçtiğini anlamak için mutlaka bu anlatıları üreten kurumların krizinin iç sebeplerini de 
incelemeliyiz. Nitekim, ekonomik yaklaşım bunu yapmaktadır.   

Ekonomik yaklaşıma göre 1970’lerde refah kapitalizminin çöküşünü takip eden 
monetarist ekonomik politikalar ve onun geniş ahlaki-ideolojik çerçevesi olarak 
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neoliberalizmin yükselişi gerçeklik sonrası dönemin zeminini hazırlamıştır. 
Neolibearlizmin yükselişi özellikle 1980’lerde Reagan ve Thatcher iktidarlarıyla 
ilişkilendirilse de, bu politikaların önce Pinochet’nin Şili’sinde uygulandığı ve Çin’deki 
Deng’in piyasa reformlarının da bir o kadar önemli olduğu söylenebilir (Chomsky, 1999). 
Neoliberalizmin tanımına dair ayrıntılı bir tartışmaya yerimiz olmasa da, kavram kısaca 
serbest piyasanın devlet müdahalesinin az sayıda istisna hariç her zaman olumsuz sonuç 
vereceği ve özellikle devletlerin ekonomik eşitlik sağlamaya yönelik politikalarının ne 
ekonomik açıdan verimli ne de ahlaki olarak doğru olduğuna dair bir doktrin olarak 
tanımlanabilir. (Friedman, 2013; Hayek, 1976) Neoliberalizm, 1980’lerden itibaren 
gelişmiş ülkelerde refah devleti uygulamalarının öneminin azalmasında, gelişmekte olan 

ekonomilerin ise doğrudan sermaye girişini arttırmak için devletin ekonomideki rolünün 
azaltılmasına yönelik politikalar üretti. Bu politikaların sonucu ekonominin hızla 
büyüdüğü bir çağda emekçi sınıfların bu büyümeden pay alamaması ve dolayısıyla 
eşitsizliğin hızla artması oldu (Williamson, 1990). Gelişmiş ülkeler de 2000’lerle birlikte 
teknolojik gelişmelerin kolaylaştırdığı otomasyon ve nitelikli emek gerektirmeyen işlerin 
giderek Asya ülkelerine kayması sonucu eşitsizlikteki artışı daha da belirgin bir şekilde 
hissettiler. Avrupa Birliği, refah devletinin güçlü ekonomik yapı kurma iddiasında olsa da, 

malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını ve uluslararası alanda rekabetçiliği arttırmayı 
ön plana alan büyüme stratejisi yüzünden neoliberalizme uygun bir ekonomik politikalar 
üretti.  

Bunun gerçeklik sonrası dönemle ilişkilendirmek hem medya hem de teknokrasi 

açısından mümkün. Öncelikle, geniş toplum kesimlerinin var olan kurumların kendi 
lehlerine değil bir grup elitin lehine çalıştığı, seçim de dahil olmak üzere elitleri kamu 
çıkarına tabii kılmaya yönelik kurumların işlemediğine ikna etti. Bir yandan ana-akım 
medyanın elitlerden hesap sormak bir yana onlar tarafından kontrol edildiği algısı 
güçlendi. Öte yandan, tam da neoliberal düşüncenin savunucuları tarafından, 
politikacıların popülist, yani seçim kazanmak için kısa vadede halk çoğunluğunu 
rahatlatan ama uzun vadede ekonomiye zarar veren politikalar benimseme eğilimlerinin 
önüne geçme amacıyla siyasi otoriteden bağımsızlaştırılan ve bilimsel veriye dayalı 

kararlar verdiği iddia edilen teknokrasinin güçlendirilmesi, sadece demokrasiyi 
aşındırmakla kalmadı (Habermas, 2015), aynı zamanda  kanıt temelli anlatılara olan 

güveni topyekûn zedeledi. Bu görüşe göre, medya ve teknokrasinin elitlerin çıkarlarını 
tartışılmaz gerçekler gibi sunma eğilimi, gerçeklik sonrası dönemin siyasetinin 
arkasındaki en temel etkendir. AB zaten uzun zamandır bu eğilimi yüzünden 
eleştirilmektedir. Uluslar-üstü bir kurum olarak AB’nin meşruiyetini doğrudan 
seçimlerden veya bir Avrupa kimliğinden değil de sadece teknokratik bir etkililikten 
aldığı 2000’lerden beri gündemde olan bir argüman (Weiler vd., 1995) Bu teknokrasinin 
ise benimsediği neoliberal politikalarla Avrupa Sosyal Modelini zayıflattığı da altı 
çizilmesi gereken bir iddia. Pandemi krizi tam da bu noktada AB’nin yaşadığı meşruiyet 
krizini daha açık hale getirmiştir. Birlik içerisinde AB’nin dayattığı politikalarla bir yandan 
sosyal devletin zayıflamış olması, diğer yandan bütünleşmenin temelde ekonomik 
politikalarla bağlı kalması ve Birliğin sağlık gibi sosyal politika alanında etkisiz olması, 

Covid-19 krizini derinleştirmiştir. Sonuçta hem AB’nin hem sosyal politika alanındaki 
yetersizliği, hem de uluslarüstü dayanışmayı sağlamakta yavaş kalması, teknokratların 
yaşadığı inandırıcılık krizini derinleştirmiştir. Soruna böyle yaklaşılınca, AB ülkelerinin 
dezenformasyon dalgasıyla karşı karşıya kalmaları daha anlaşılır olmaktadır.   

https://www.zotero.org/google-docs/?XZPvej


Avrupa Birliği ve COVID-19: Meşruiyet Krizinden “Gerçeklik Sonrası”na 

149 

Akademik literatür bize gerçeklik sonrası siyasetin gelişimini açıklamak için 
kullanabileceğimiz çok boyutlu bir model sunmaktadır (Lockie, 2017: 4). Bu anlamda, üç 
temel etkene bakmamız gerektiği söylenebilir: teknolojik gelişmeler, “ruhsal durum 
idaresi”nin gelişimi ve var olan kurumlara olan güvenin aşınması. Bu sonuncusu olmadan 
ilk ikisinin tek başına açıklayıcılık gücünün olmadığı tespitinden hareketle, Avrupa 
Birliği’nin COVID-19 krizine karşı yanlış, hatta bizzat kendisi gerçeklik sonrası döneme ait 
bir iletişim stratejisi geliştirdiği söylenebilir.  

Yukarıdaki tespitlere binaen AB’nin benimsediği iletişim stratejisinin, sorunun 
köklerine inmekten ziyade suçu kaydırmaya yöneldiğini görüyoruz. Bu strateji kanımızca 
ne sağlık krizinin çözümüne katkıda bulunabilecek, ne de AB kurumlarının otoritesindeki 

ve inandırıcılığındaki yıpranmaya ilaç olabilecektir.  Stratejinin eleştirel analizi aslında 
hedeflenenin dışsallaştıma ve suç kaydırma yoluyla AB’nin yaşadığı krizin kamuoyu 
nezdinde aşılması olduğunu göstermektedir. Strateji bağlamında sorunun kökenlerine 
inmeden ve Birliğin neoliberal bütünleşme stratejisinin kurumların inandırıcılığını 
zayıflatılması tartışılmadan, sorun dışsallaştırılarak aşılmaya çalışılmaktadır. Böylece bir 
yandan dezenformasyon konusunda başta Rusya olmak üzere sürekli dış istihbarat 
servislerine vurgu yapılmakta, öte yandan başta Trump’ın kendisi olmak üzere Batı 
dünyasının son yıllarda bu komplo teorilerini üretmekte ne kadar mahir olduğu 
görmezden gelinmektedir. Aslında yapılan, Birliğe rakip dış güçlerin yaydığı yanlış 
bilgilere odaklanarak iç sorunları görmezden gelinmesidir. Sonuçta, AB’nin güven 
bunalımının sorumlusu da yanlış politikalara değil, AB’nin jeopolitik rakipleri ve onların 

istihbarat servisleri oluyor. 

Sonuç 

Avrupa Birliği en azından 2000’lerin başından beri bir meşruiyet sorunu ile mücadele 

etmektedir. Koronavirüs pandemisi sürecinde ise Birliğin yaşadığı meşruiyet krizi 
derinleşmiştir. Şayet AB ülkeleri kriz karşısında hızlı bir ortak cevap geliştirebilmiş ve 
krizin en kötü vurduğu ülkelerle dayanışmayı ilk etapta kurabilmiş olsalardı, durum tam 
tersi olabilir ve Avrupa Birliği bu krizden güçlenerek çıkabilirdi. Ancak, Birliğin erken 
dönemdeki cevabı tutarsız ve dağınık bir özellik göstermiş, kapsamlı bir stratejinin 

geliştirilmesi ise çok zaman almıştır. Covid-19 pandemisi hem birliğin sosyal politika 
alanındaki yetersizliğini gün yüzüne çıkarmış, hem de Birlik içerisinde bulunan ayrımları 
derinleştirmiş ve bunların sonucunda Birliğin etkinliğinin, geleceğinin ve meşruluğunun 
sorgulandığı daha geniş çaplı bir krize dönüşmüştür. Bu süreç içerisinde AB bu 
öngörülemez krizi aşabilmek için ağırlıklı olarak sağlık ve ekonomi alanında yeni 
politikalar geliştirmiştir. Birliğin bu alanlardaki performansının ne kadar başarılı olduğu 
veya olacağı şüphelidir. Bu makalede ekonomik ve sağlık alanındaki önlemlere ek olarak 
getirilen iletişim stratejisi incelenmiş ve onun da sebep sonuç ilişkilerini yanlış kurduğu 
için beklenen hedeflere ulaşmasının mümkün olmadığı açıklanmıştır. 

AB’nin pandeminin yarattığı krizin aynı zamanda dezenformasyon krizi olduğu 

tespiti ve krize karşı mücadelenin Covid-19 ile ilgili yanlış bilgilerle mücadeleyi içermesi 
gerektiği fikri her ne kadar doğru olsa da, gerçeklik sonrası ortamın oluşmasına yol açan 
etkilerin doğru analiz edilememesi iletişim stratejisini ölü doğmuş bir proje haline 
getirmiştir.  Birliğin ürettiği strateji, sorunun dış kaynaklı bir güvenlik sorunu olduğu 
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fikrinden hareketle genellikle dış istihbarat servislerinin yaydığı yanlış bilgilerle 
mücadele etmek ve dezenformasyonu yetkin kurumların ürettiği ‘doğru’ bilgiler ile 
değiştirmek üzerine kuruludur. AB vatandaşlarının yayılan komplo teorilerine inanmaya 
neden bu kadar teşne olduğu sorusu ise pedagojik bir yaklaşımla geçiştirilmektedir. Bu 
nedenle bu eğilimi ve onun ortaya çıkmasına katkıda bulunduğu gerçeklik-sonrası ortamı 
açıklamakta yetersiz kalmaktadır. 

Oysa, gerçeklik-sonrası çağ üzerine gelişmekte olan literatüre baktığımızda, bu 
eğilimin tam da AB’nin meşruiyet krizini de besleyen neoliberal ekonomik politikaların 
üstünde yükseldiğini görmekteyiz. Bu literatüre göre, ekonomik refahtan paylarına 
düşeni alamayan toplumun geniş kesimleri, bilgi üreten ve yayan ana-akım kurumlara 

karşı güvenlerini yitirmişler ve sosyal medya üzerinden korku ve umutlarına seslenen 
mesajları, hiçbir kanıta dayanmasalar dahi daha güvenilir bulmaya başlamışlardır. 
Kuşkusuz, bu durumun büyük verinin kullanımından sosyal ağların ortaya çıkışına kadar 
uzanan teknolojik gelişmelerle yakından ilişkilidir. Fakat asıl önemli olan etken, 
neoliberal ekonomik politikaları sürdüren kurumların yaşadığı meşruiyet krizidir. Covid-
19 pandemisinin yarattığı Birlik krizinin aşılabilmesi sorunun doğru teşhis edilebilmesi 
ile mümkündür. Hem sağlık ve ekonomik alandaki, hem de dezenformasyon alanındaki 
krizlerin kökleri, daha derinlerde, AB kurumlarını neoliberal yapılarında ve dayanışma 
üretmekteki başarısızlıklarında aranmalıdır. Bu yapılmadan atılan adımların, ne 
meşruiyet krizini çözmekte, ne de komplo teorilerinin kriz yönetimine verdiği zararı 
azaltmakta bir faydası olmayacaktır.   
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Giriş 

İlk olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde, Aralık 2019 tarihinde tespit 

edilen ve yeni bir tip korona virüs olan Covid-19 (salgını/pandemisi), zamanla tüm 
dünyayı etkisi altına almıştır. Mart 2020 ortalarında çok sayıda devletin Covid-19 salgın 
vakası rapor etmesi üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 11 Mart 2020 tarihinde pandemi 
ilan etmiştir. DSÖ ayrıca, “endişe verici yayılma ve şiddet seviyeleri”ne işaret ederek 

devletlerin virüsün yayılmasını önlemek için acil adımlar atmaları yönünde çağrıda 
bulunmuştur. Bunun üzerine devletler, insanları korumak, olumsuz sağlık ve sosyo-
ekonomik sonuçları azaltmak (Previtali vd., 2020:506), pandemiyi kontrol altına almak 
için (Mingazov, 2020:151) tedbir ve politikalar oluşturmuştur. Ancak devletler tarafından 
alınan bu tedbir alıcı kararlar, insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı duruma gelmiştir. 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, İnsan Hakları ve Temel 
Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler 
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Sözleşmesi, insan hak ve özgürlüklerini koruyan uluslararası belgelerdir. Ulusal 
mevzuatta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ilgili maddelerinde insan haklarını korumaya 

matuf hükümler ihdas etmiştir.  

Söz konusu uluslararası ve ulusal belgelerde kişinin birey olmasından kaynaklanan 
temel insan hak ve özgürlüklerinin belirli şartlarda kısıtlanabileceği, ilgili maddelerinde 
belirtilmiştir. Bütün bunlara rağmen Covid-19 salgın sürecinde devletlerin uyguladıkları 
tedbirlerde aşırıya gidilmesi ya da denge kurulamaması gibi durumlardan dolayı, insan 
hak ve özgürlüklerin uluslararası ve ulusal belgelerde belirtildiğinden daha fazla 
kısıtlandığı çeşitli çalışmalarda da görülmektedir. Lebret (2020:1) tarafından yapılan 
çalışma, devletlerin olağanüstü hâl durumlarında insan haklarını kısıtlama hakkını ve 
Covid-19 salgını bağlamında meşru hakları daraltma koşullarını ortaya koymaktadır.  

Covid-19 salgın sürecinden en olumsuz etkilenenler yaşlılardır. Yaşlılara karşı devlet 

tedbirlerinin, diğer yaş grubunda bulunan bireylere göre daha fazla olması, yaşlılara 
yönelik medyada alaycı ve olumsuz tutumların sergilenmesi, yaşlıların bu salgından 
korkmalarına ve eve kapanmalarına bağlı olarak yaşadıkları psikolojik sorunlar ve daha 
pek çok olumsuz durumlar sebebiyle yaşlıların haklarının ihlal edildiği düşünülmektedir. 
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Yaşlıların sahip olduğu ve ihlal edildiği düşünülen haklardan birisi de politik, sosyal ve 
kültürel yaşama katılma hakkıdır. Buna göre bu çalışmada, yaşlı bireylerin insan olmaktan 
kaynaklanan temel haklarından birisi olan politik, sosyal ve kültürel yaşama katılma 
hakkının, Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle ne şekilde kısıtlandığı ve bu kısıtlamaların 
yaşlılarda meydana getirdiği sonuçlar, yaşlılara yapılan ayrımcılık çerçevesinde 
değerlendirilmiştir. 

Buna göre çalışmanın amacı, yaşlılara yönelik ayrımcı tutum ve davranışların Covid-
19 salgın sürecinde, yaşlıların politik, sosyal ve kültürel yaşama katılma hakkının 
üzerinde etkisinin incelenmesidir. Bu doğrultuda Covid-19 salgını ve yaşlı hakları 
konusunun işlenmesinin ardından Covid-19 salgını sürecinde yaşlılara yönelik yapılan 

ayrımcı tutum ve davranışlar ile yaşlıların politik, sosyal ve kültürel yaşama katılma hakkı 
ele alınmaktadır. Bu çalışmada ele alınan bu hakkın yerine getirilememesi, yaşa yönelik 
ayrımcılık yapılmadığı takdirde Covid-19 salgını kısıtlama ve tedbirleri kapsamında 
normal olabilir. Ancak yaşlılara uygulanan hak ve özgürlüklerine yönelik kısıtlamalarda, 
diğer yaş gruplarına göre aşırıya kaçılması ve durumun, onların özgürlüklerini 
engelleyecek haline gelmesi nedeniyle orantılılık (ölçülülük) ilkesinin aşıldığı 
düşünülmektedir. Buna göre, yaşa yönelik ayrımcılık sebebi ile, yaşlıların politik, sosyal, 
kültürel yaşama katılma hakkının olumsuz etkilendiği, bu hakkın ihlal edildiği ifade 
edilebilir.  

Covid-19 Salgını ve Yaşlı Hakları  

Covid-19 salgını sürecinde yaşlı haklarını ele almadan önce, yaşlı haklarının temelini 

oluşturan insan hakları ve insan hakları ile ilgili yasal belge ve anlaşmalar hakkında bilgi 
vermek gerekmektedir.  

İnsan hakları, insanların doğuştan kazandıkları, yalnızca insan oluşlarından dolayı 
sahip oldukları evrensel, dokunulmaz, vazgeçilmez haklardır. İnsanın maddi ve manevi 
gelişimiyle insan onurunun korunmasını esas alır. İnsanın salt insan olması nedeniyle 
öznesi olduğu ve doğuştan kazandığı; vazgeçilmez, dokunulmaz ve devredilmez temel hak 
ve özgürlüklerin tümüdür (Kaya ve Yılmazer, 2017:56). İnsan hakları, kişiye ait her zaman 
ve her durumda ileri sürülebilen, insanın toplum içinde yaşamından kaynaklanan 

devredilemeyen haklardır.  

Uluslararası toplumda insan haklarına devletlerin müdahalelerin önlenmesi için 
çeşitli uluslararası belge ve anlaşmalar yapılmıştır. Bu belgelerin en önemlisi Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’dir. Bu belgeyi takiben “İnsan Hakları ve 
Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” (AİHS) kabul 
edilmiştir. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler 
Ekonomik Sosyal ve Kültürel Hakları Sözleşmesi de insan onurunu ele alan eşitlik ve insan 
haklarını savunan sözleşmelerdir. 

İnsan hak ve özgürlüklerini tanıyan ve koruyan yukarıda belirtilen uluslararası insan 

hakları belgelerinde bu hakların sınırsız bir şekilde kullanılmasının da söz konusu 
olmayacağına işaret edilmiştir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 29. maddesinde 
bu hak ve özgürlüklerin “Demokratik bir toplumda ahlakın, kamu düzeninin ve genel 
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refahın haklı gereklerinin karşılanması amacıyla yasa ile belirlenmiş sınırlamalara bağlı 
olabileceği” belirtilmiştir.  

AİHS’nin olağanüstü durumlarda askıya alma başlıklı 15/1 maddesinde “savaş veya 
ulusun varlığını tehdit eden başka bir genel tehlike halinde her Yüksek Sözleşmeci Taraf, 
durumun kesinlikle gerektirdiği ölçüde ve uluslararası hukuktan doğan başka 
yükümlülüklere ters düşmemek koşuluyla, bu Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklere 
aykırı tedbirler alabilir” ifadesi yer almaktadır. Keza aynı sözleşmenin 5/1 maddesinde, 
herkesin özgürlük ve güvenlik hakkına sahip olduğu, hiç kimsenin bu fıkrada yazılı haller 
dışında ve yasayla öngörülen bir usule uygun olması durumu hariç olmak üzere 
özgürlüğünden yoksun bırakılamayacağı belirtilmiştir. Sözleşmenin 8.9.10 ve 11. 

maddelerinin 2. fıkralarında bu maddelerde yazılı hak ve özgürlüklerin hangi hallerde 
kısıtlanabileceği belirtilmiştir.  

Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 4/1 maddesine göre 
“Ulusun hayatını tehdit eden ve varlığı resmen ilan edilmiş olan olağanüstü bir durumun 
ortaya çıkması halinde, bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, uluslararası hukuktan 
kaynaklanan diğer yükümlülüklerine aykırı olmamak ve ırk, renk, cinsiyet, dil, din ya da 
toplumsal kökene dayalı bir ayrımcılık içermemesi kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde 
olmak üzere, bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerinden ayrılan tedbirler alabilirler”.  

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 
4.maddesine göre “Bu sözleşmeye taraf devletler, bu sözleşmeye uygun olarak tanımış 

oldukları hakların kullanılmasını, demokratik bir toplumda sadece kamunun yararını 
korumak amacıyla ve yalnızca bu hakların niteliklerine uygun düştüğü ölçüde, ancak 
hukuk tarafından tesbit edilmiş sınırlamalara tabi tutmayı kabul eder” hükmü mevcuttur.  

TC. Anayasası’nın 13. maddesinde “temel hak ve hürriyetler, özlerine 
dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı 
olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, 
demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve orantılılık ilkesine 
aykırı olamaz” ifadesi yer almaktadır. Yine Anayasa’nın temel hak ve hürriyetlerin 

kullanılmasının durdurulması başlıklı 15. maddesinde “savaş, seferberlik veya olağanüstü 
hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, 

durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya 
tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasa’da öngörülen güvencelere aykırı 
tedbirler alınabilir.” ifadesi yer almaktadır. Anayasa’nın 2. kısmında yer alan temel hak ve 
özgürlüklerin düzenlendiği kanun maddelerinde, bu hak ve hürriyetlerin kullanılmasının 
ne şekilde ve hangi hallerde kısıtlanacağı belirtilmiştir.  

Covid-19 salgınının tüm dünyaya yayılması ile devletler, her türlü tedbiri almaya, bir 
takım kısıtlamalara giderek pandeminin kendi devletleri sathında yayılmasını 
engellemeye çalışmışlardır. Bu önlemler ve kısıtlamalar, salgının önlenmesi yönünden bir 
takım faydalar sağlamış olsa da bazı durumlarda insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı 
nitelik göstermektedir. Lebret (2020:1), gerçekte uluslararası insan hakları hukuku 

kapsamında devletlerin, tüm toplumun hak ve çıkarlarını korumaları gerektiği durumda, 
çoğu insan hakkının kullanımını sınırlayabileceğini ifade etmektedir. 

Devletler tarafından virüse dikkat çekmek ve virüsü kontrol altına almak için alınan 
tedbirlerin merkezinde insan haklarına tam saygı olmalıdır (IACHR, 2020:3). Ancak yine 
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de, uluslararası insan hakları sözleşmeleri, insan haklarına yönelik getirilecek bir 
kısıtlamanın haklı gösterilebileceği koşullar dayatır (Lebret, 2020:5). Tedbirler görünüşte 
tarafsız görünse bile, halk sağlığı -özellikle bulaşıcı hastalıkları kontrol ederken- çoğu 
zaman kasıtsız ayrımcılığa yol açabilen acımasız bir faydacı mantığı izleme eğilimindedir 
(Yamin ve Habibi, 2020). Dolayısıyla, Covid-19 salgını sebebiyle toplumun genelinin 
yararı için toplumu oluşturan bireylerin bazı hak ve özgürlükleri normal zamanlara göre 
geçici olarak kısıtlanmaktadır (psikiyatri.org.tr, 2019:2; Lebret, 2020:1). Ancak buna 
rağmen tedbir ve kısıtlamalarda aşırıya kaçılması ile insan hak ve özgürlüklerin yasal 
belgelerde belirtildiğinden fazla kısıtlandığı düşünülmektedir. Tüm insan hakları, 
pandeminin neden olduğu farklı durumlardan etkilenirken, yaşam hakkı, sağlık ve kişisel 

güvenlik, çalışma hakkı, sosyal güvenlik, eğitim, yiyecek, su ve barınma hakkı ve diğer 
ekonomik, sosyal kültürel ve çevresel haklar ciddi şekilde etkilenmektedir (IACHR, 
2020:4). Böyle bir durumda, tedbir ve kısıtlamaların yeterli gerekçeyle ve mümkün olan 
en kısa süre için, büyük bir özenle uygulanması (psikiyatri.org.tr, 2019:2), bu 
uygulamaların yasallık, gereklilik, meşruluk ve orantılılık (Mingazov, 2020:152; Yamin ve 
Habibi, 2020) çerçevesinde olması gerekir. İnsan hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasının 
amacı; devlet güvenliğini sağlamak, kamu düzenini ve diğer değerleri korumak kadar 

yaşam, özgürlük, onur, sağlık ve nüfusun ahlakını korumayı içeren toplumda genel olarak 
tanınan temel değerleri korumaktır (Mingazov, 2020:152 içinde Grecova: 2009, s. 7-8).  

Covid-19 salgını, oluşturduğu ciddi yaşam, sağlık ve kişisel güvenlik riskleri nedeniyle 
insan haklarının tam olarak kullanılmasını ciddi şekilde etkilemesinin yanında, bir bütün 

olarak toplumlar üzerinde ve özellikle savunmasız bireyler ve gruplar üzerinde ani, orta 
ve uzun vadeli bir etkiye sahip olabilir (IACHR, 2020:3). Savunmasız olarak ifade edilen 
gruplardan birisi de yaşlılardır. Günümüzde yaşlı nüfusunun giderek artması ve Covid-19 
salgını sürecinde yaşlılara yapıldığı çeşitli araştırmalarca da ifade edilen ayrımcılıktan 
dolayı, yaşlılar için salgın süreci, diğer yaş gruplarına göre daha ağır geçmekte ve 
yaşlıların haklarının ihlal edilmesine sebep olduğu düşünülmektedir. 

Dünyada Covid-19 salgını hızla yayılırken, bundan en çok etkilenen yaşlılar olmuştur. 
Özellikle ilave hastalığı bulunanlarda ve 65 yaş üzerinde yoğunlaşan ölümler, salgının 
belirli bir kitleyi hedef aldığını göstermiştir (Ek vd. 2020:33). Böylece devletler de almış 
oldukları tedbirler ve yaptıkları kısıtlamaları en çok yaşlılar üzerine yapmışlardır. Bu 

çerçevede tedbirler “evde kal”maya ve bulaşma riskini en aza indirmeye yönelik olmuştur 
(Demir, 2020:190). Bundan dolayı yaşlılar, hem virüsten en fazla etkilenen yaş grubu 
olması, hem de korunmaları için devletler tarafından diğer bireylere yapılan kısıtlama ve 
tedbirlerden daha fazlasıyla karşılaşmalarından dolayı zaman ilerledikçe olumsuz 
etkilenmeye başlamışlardır. Aşkın ve arkadaşları (2020:305), salgına yönelik temel tedbir 
olan sosyal izolasyonun bireylerin yaşam biçimini ve alışkanlıklarını dramatik biçimde 
değiştirdiğini ifade ederken, yaşlı bireylerin yaşam biçimlerinin daha da dramatik 
biçimde değiştiğini vurgulamak gerekmektedir. İzolasyon süreci uzadıkça pandeminin 
getirdiği tehditler ve belirsizlikler en fazla ileri yaş grubunda kaygıya neden olabilecek ve 
bu durum günlük yaşam aktiviteleri yanında, kendine bakım aktivitelerini de olumsuz 

etkileyebilecektir (Kutsal, 2020:6). 

Yapılan çalışmalarda Covid-19’un yaşlı hastalarda daha ağır seyrettiği ve ölümle 
sonuçlanma ihtimalinin yaşlı hasta grubunda artış gösterdiği (Deniz ve Kızılarslanoğlu, 
2020:55), bireyler arasında ayrımcılık yapmadığı halde toplumun dezavantajlı kesimini 
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oluşturan yaşlı gruplar üzerinde hastalığın seyri ve ölüm oranları açısından ağır bir yük 
oluşturduğu (Ek vd. 2020:33), yaşlı nüfusun salgın sürecinden en fazla etkilenebilecek 
risk grubu olarak karşımıza çıktığı (Demir, 2020:190), Covid-19 salgın hastalığının 
insandan insana bulaştığı, özellikle yaşlı yetişkinlerin bu enfeksiyona duyarlı olduğu ve 
hastalık semptomlarını ağır yaşadığı, görülme sıklığı ve ölüm oranlarının özellikle 65 
yaşından sonra arttığı (Ekici, 2020:145) ifade edilmektedir. Bu sebeple yaşlı bireyleri 
korumaya yönelik devletler tarafından tedbirler alınması önemli ve yerinde bir karardır. 
Ancak alınan tedbirlerin yasal belgelerde de belirtildiği üzere yasallık, gereklilik, 
meşruluk ve orantılılık kriterlerine uygun olmaması ya da bu kriterleri aşması 
durumunda yaşlıların da diğer insanlar gibi sahip oldukları bir takım hak ve özgürlükleri 

kısıtlanmaktadır. 

Yaşlı haklarına bakıldığında, diğer yaş grubundaki bireylere göre yaşlı bireylerin 
haklarını ele alan herhangi bir yasal belge bulunmamaktadır. Benzer şekilde, uluslararası 
insan hakları hukukunun çekirdeğini oluşturan sözleşme hükümlerinde de yaşlı haklarına 
ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır (Olsson, 2019:41). Çağlar (2015:235), 
yaşlıların genel olarak toplumun bütünü için geçerli olan ve eşitlik temelinde 
oluşturulmuş haklardan yararlandığını ifade ederken, Olsson (2019:41) ise sözleşmelerin 
kimi hükümlerindeki düzenlemelerin doğrudan ya da dolaylı olarak yaşlı haklarını 
etkileyen özelliklere sahip olduğunu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Bildirgelerinde, 
yaşlıların insan haklarını doğrudan ya da dolaylı etkileyen düzenlemeler bulunduğunu 
vurgulamaktadır. 

Yasal belgelerde herkes için ele alınan hükümler, yaşlıları da ilgilendirmekte, yaşlı 
hakları olarak da dikkate alınmaktadır. Bunun yanında, tüm bireylere yönelik insan hak 
ve özgürlüklerinin yanı sıra yaşları itibariyle kendilerine özgü olan bir takım hakları 
Avrupa Sosyal Şartı’nda sağlığın korunması, sosyal güvenlik, sosyal ve tıbbi yardım, sosyal 
refah hizmetlerinden yararlanma, bakım hizmetlerinden yararlanma hakkı ekonomik ve 
sosyal haklar kapsamında güvence altına alınan haklar arasındadır. Karaca (2019:256) 
tarafından yapılan çalışmada ise yaşlılara yönelik hakların eğitim, sosyal güvenlik, sağlık 
vb. haklara ilaveten, özel durumlarına özgü bakım, rehabilitasyon, sosyal yardım ve 
hizmetlerden yararlanma gibi bazı özel haklara sahip olmasının sosyal uyum açısından 
bir zorunluluk olduğu vurgulanmaktadır. 

Covid-19 salgınının ortaya çıkması ile alınan tedbir ve yapılan kısıtlamalar, bu salgın 
hastalığının yaşlıları daha olumsuz etkilemesi düşüncesi ile yaşlıların yaşamlarında daha 
fazla kısıtlamaya gidilmiştir. Bu kısıtlamalar, yaşlıların izolasyonda bulundukları süre 
içinde yaşadıkları sorunları daha da kötüleştirmiştir. Kısıtlamalar koruyucu olmayı 
amaçlasa da, bu tür politikalar çoğu kez tüm yaşlı yetişkinleri toplumun “savunmasız” 
üyeleri olarak tasvir eden dayatmacı kamu iletişimine dönüşmüştür (Fraser vd., 
2020:693). Covid-19 salgın sürecinde tehlikelerle karşı karşıya kalan yaşlı bireylerin 
maruz kaldıkları kısıtlamalar, onların benlik saygısında azalmaya ve kimlik kaybına 
neden olmaktadır (Varışlı ve Gültekin, 2020:1234). Sosyal izolasyon ve karantina kapsamı 
içinde aile bireyleri ile evde daha fazla vakit geçirme (Aşkın vd., 2020:310), haber 

medyasının ve politik tartışma ve düzenlemelerin merkezinde yaşlıların olması (Previtali 
vd., 2020:507), tüm yaşlıları aynı kategoride görme eğilimi (Demir, 2020:196; Altın, 
2020:52) yaşlıların üzerindeki psikolojik baskıyı daha da arttırmıştır. Birleşmiş Milletler 
insan hakları uzmanları, salgın sırasında yaşlı yetişkinlerin haklarının ihlali riskinin daha 
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yüksek olduğunu kabul ettiklerini ifade etmişlerdir (Previtali vd., 2020:508). Ayrıca 
Mingazov (2020:154) da, birçok yaşlı insanın uluslararası kabul görmüş hak ve 
özgürlüklerinin yanı sıra temel sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamada zorluklarla 
karşılaştığını vurgulamaktadır (Mingazov, 2020:154). 

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda yaşlı haklarını dikkate alarak yaşlı bireylerin 
Covid-19 salgın sürecinde yaşadıkları sorunları incelemek, pandemi sürecinde yaşlı 
haklarının ne kadar korunduğunu belirlemek açısından önemlidir. Bu nedenle, Covid-19 
salgın sürecinde yaşlıların yaşadıkları sorunlar, yaşlılara yönelik haklar doğrultusunda 
değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme yapılırken ulusal ve uluslararası sözleşme ve 
belgelerde yaşlılara yönelik özel hükümler yer almadığından tüm insanlara yönelik 

hükümler dikkate alınmaktadır. Covid-19 salgın sürecinde yaşlılara yönelik yapılan her 
türlü ayrımcılık eylemlerinin yaşlıların politik, sosyal ve kültürel yaşama katılma hakkına 
etkisini incelemek amacıyla öncelikle yaşlılara yönelik ayrımcılık konusu, Covid-19 salgın 
sürecinde yaşlıların politik, sosyal ve kültürel yaşama katılma hakkının ihlali 
çerçevesinde incelenmekte ve yaşlılara yönelik ayrımcılığın yaşlıların politik, sosyal ve 
kültürel yaşama katılma hakkı üzerindeki etkileri tartışılmaktadır.  

Yaşlılara Yönelik Ayrımcılık ve  

Ayrımcılığa Karşı Korunma Hakkı  

Yaşlılıkta diğer yaş gruplarına göre bir takım koşullar farklılık göstermektedir. Yaşlı 
bireylerde diğer yaş grubundaki bireylere göre sağlık, sosyal, kültürel, ekonomik 
durumlar yaşlı bireyin özellikleri dikkate alındığında daha zayıf hale gelebilmektedir. 
Hatta, kamu yetkilileri tarafından yaşlıların kamu harcamaları ve ekonomik büyüme 
üzerinde bir yük olarak görüldüğü ifade edilmektedir (Officer vd., 2016:710; Fraser vd., 
2020:693). Bu zayıf durumlar ve kötü düşünceler, yaşlılar için dezavantaj oluşturması ile 
zaman zaman yaşlıların ayrımcılığa maruz kalmasına sebep olabilmektedir.  

Yaş ayrımcılığı; yaşa bağlı olarak başkalarına veya kendine karşı kalıplaşmış 
düşünceleri (nasıl düşündüğümüz), önyargıyı (nasıl hissettiğimiz) ve ayrımcılığı (nasıl 
davrandığımız) ifade eder (WHO 2020). İlk olarak Robert Butler (1969: 243) tarafından 

ortaya konulan yaşlı ayrımcılığı veya yaşçılık; üç biçimde kendini göstermektedir. Bunlar 
(a) kendilerine ait tutumlar da dahil olmak üzere yaşlı bireylere karşı önyargı, (b) ayrımcı 
uygulamalar ve (c) her zaman kasıtlı olmasa da, kurumsallaşmış klişeler ve onlara zarar 
veren politika ve uygulamalardır (Varışlı ve Gültekin, 2020:1231).  

Yaşlılara yapılan ayrımcılığın ortadan kalkması, yaşlıların bu duruma karşı 
korunması için yaşlılara yönelik bir hak olarak yasal belgelere dayandırmak 
gerekmektedir. Anayasa’nın 10. maddesinde “Kanun önünde eşitlik” başlığıyla yer verilen 
düzenleme eşitlik ilkesini düzenlemektedir (Karan, 2013:459). Aynı zamanda eşitlik 
ilkesine bağlı olarak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 7. maddesi ve AİHS’nin 14. 
maddesi, ayrımcılık yasağını düzenlemektedir.  

Anayasa’nın 10. maddesi ve AİHS’nin 14. maddesinde belirtildiği üzere eşitlik hakkı 
ve ayrımcılığa karşı korunma hakkı, yaşlılara özel olmayıp, tüm insanlar için ifade 
edilmektedir. Burada yaşlılara yönelik yapılan ayrımcılığın yaş itibariyle olduğu 
söylenebilir. AİHS’nin 14. maddesinde kişinin hangi duruma göre ayrımcılığa tabi 
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tutulmasının yasaklandığını belirten ifadelerin arasında yaş ifadesi bulunmamaktadır. 
Nitekim AİHS’nde yaş bakımından ayrımcılık yasağı olmamasına rağmen 14. maddesinde 
yer alan ayrımcılık yasağı, yaşa dayalı ayrımcılık yapılmasını da kapsadığından değinilen 
düzenlemeden yaşlılar da yararlanabilmektedir (Karaca, 2019:261). AİHS 14.maddesinde 
cümlenin devamında “gibi herhangi bir nedenle” ifadesinin kullanılmış olması yasaklanan 
ayrımcılık sebeplerinin sayılanlarla sınırlı olmadığını ortaya koymaktadır (Doğru ve 
Nalbant, 2013:603). AİHM’nin İsviçre-Schwizgebel kararında kişinin yaşı, “diğer 
nedenler” deyiminin yorumlanması suretiyle 14. maddeye dahil edilmiştir (Doğru ve 
Nalbant, 2013:619).  

Yaşlılara yönelik yapılan her türlü ayrımcılık ve kötü muamele, önemli ve önlenmesi 

gereken bir sorundur. Yaşamlarının son döneminde bulunan yaşlılara yönelik bu tür 
sorunların çözülmemesi, yaşlıların üzerinde daha da olumsuz etkiler yapabilecektir. 
Burnes ve arkadaşları (2019:e1) da yaşanan bu sorunların yaşlıların sağlıkları, refahları 
ve aldıkları sağlık hizmetlerinin kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu ifade 
etmektedir.  

Yaşlılara yönelik ayrımcılık ve kötü muamele yapılmasına sebep olan araçlardan 
birisi, medya ve kitle iletişim araçlarıdır. Taşdelen (2020:880), toplumda nadiren ses 
verilen gruplardan biri olan yaşlıların aidiyet duygusunu, toplumsal yaşama katılımını ve 
kamusal alanda var ya da yok şeklinde konumunu etkileyen önemli unsurlardan birinin 
medya olduğunu vurgulamaktadır. Kitle iletişim araçlarının içerisinde yer alan ve 

özellikle günümüz toplumlarında artık vazgeçilemez bir yere sahip sosyal medya, yaşlı 
bedenlerin dezavantajlı durumunu ön plana çıkarmaktadır (Demir, 2020:24). Hem 
devletlerin hem de medyanın dilindeki “yaşlılık” vurgusu, toplumda 65 yaş üstünün 
“tedbirli” olmasından çok, tehlikeli oldukları algısına yol açmıştır (Altın, 2020:52). 

Covid-19 salgını öncesi dönemde dışlanma, yoksulluk, yalnızlık ve ayrımcılık gibi 
sorunlarla karşı karşıya olan yaşlı bireyler; bu süreçte sosyal ve fiziki izolasyon ile birlikte 
toplum tarafından daha keskin ayrımcı tutum ve davranışlara maruz bırakılmışlardır 
(Varışlı ve Gültekin, 2020:1230). Yaşlı yetişkinler, yaşlanmayla ilişkili fizyolojik 
değişiklikler, azalmış bağışıklık fonksiyonu ve çok hastalığın yanı sıra çeşitli risk 
faktörlerinin bir arada bulunması (sağlık, psikososyal ve ekonomik) sebebiyle Covid-19 
salgınında şiddetli ve güçten düşürücü olan hastalık riskini önemli ölçüde artmıştır 

(Previtali vd., 2020:506).  

Yaşlı yetişkinlerin enfeksiyona karşı daha savunmasız olması “yaş ayrımcılığı” riskini 
arttırmaktadır (Deniz ve Kızılarslanoğlu, 2020:55). Medyada sunulan raporların 
oluşturduğu panik nedeniyle, kamuoyunun risk gruplarına yönelik tutum ve davranışları 
yaşa dayalı ayrımcılığın meşrulaştırılması, yaşlı istismarı ve ihmali şeklinde 
yansımaktadır (Taşdelen, 2020:881). Zira, dünyada birçok devlet, söylemlerinde yaş 
vurgusu yapmıştır ve böylelikle yaş(lı) ayrımcılığına zemin hazırlayan bir ortam 
oluşturmuştur (Altın, 2020:49). Salgının yaşlıları daha fazla etkilemesine yönelik 
düşünce, diğer yaş gruplarındaki bireyler üzerindeki kısıtlamaların hafifletilmesi, 
toplumu bulaşıcı hastalığın daha yüksek bir şekilde yayılmasına maruz bırakmıştır 

(Previtali vd., 2020:508). Mingazov (2020:154), günümüzde kısıtlayıcı tedbirlerin 
kademeli olarak kaldırılmaya başlanmış olmasıyla birlikte, 65 yaş üstü yaşlılar için ikamet 
yerlerini terk etmeme yasağının yürürlükte kalmakta olduğunu ve bu kısıtlamaların 
hiçbir şekilde bu kategorideki kişilere ek destek ile telafi edilemediğini, bu bakımdan bu 
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tür tedbirlerin aşırı ve ayrımcı olduğunu ifade etmektedir. Covid-19 salgın sürecinde 
devlet tedbirleri, medya ve kitle iletişim araçlarının etkisi, diğer yaş gruplarının 
davranışları ve sözleri gibi durumlardan dolayı yaşlılara yönelik yapılan ayrımcılıktan, 
yaşlılara tanınan diğer haklar da olumsuz etkilenmiştir. Ancak bu çalışmada yaşlıların 
etkilendiği düşünülen haklardan politik, sosyal ve kültürel yaşama katılma hakkı ele 
alınmaktadır.  

Politik, Sosyal ve Kültürel Yaşama Katılma Hakkı 

Yaşın ilerlemesi ile daha erken yaşlarda aktif olan hayatlar giderek yavaşlamaktadır. 

Bunun sebebi yaşlı bireyin kendisini geri çekmesinin yanında çoğunlukla dışlanmaya 
maruz kalmasıdır. Demir (2020:192), birçok savunmasız grupta olduğu gibi genellikle de 
yaşlı yetişkinlerin kendini geri çekmesini gönüllü olarak tercih etmeye zorlandıklarını 
ifade etmekte, Dağlı (2018:514) da geri çekilme kuramının öne sürdüğü şekilde 
kendilerine zor gelmeye başlayan etkinlikleri bırakma eğiliminin bazen kişisel tercih iken 
bazen de şartların zorlaması ile mecburiyet nedeniyle ortaya çıktığını ileri sürmektedir.  

Sosyal ilişkilerden dışlanma, yaşlı yetişkinlere yönelik önyargıların boyutu ve 
toplumda var olan yaşlı algısı ile ilişkilidir (Demir, 2020:192). Yaşın ilerlemesi ve yaşamın 
son dönemine girilmiş olmasından dolayı artık kendisinden bir fayda sağlanamayacağı, 
hatta yaşlıların, yapılanlara engel olabileceği, bir yük olma düşüncesi hem yaşlılara 

yönelik önyargıyı arttırmakta, hem de yaşlıların geri çekilmesine, herhangi bir politik, 
sosyal ve kültürel faaliyete katılamamasına sebep olmaktadır. Oysa yaşlılar refah 
düzeylerini doğrudan etkileyecek politikaların hazırlanması ve uygulanması aşamalarına 
aktif bir biçimde katılımda bulunmalıdır. Bilgi ve becerilerini genç kuşaklar ile 
paylaşmalıdır. Topluma hizmet etmek için çeşitli fırsatlar geliştirebilmelidir. Kendi ilgi ve 
yeteneklerine uygun etkinliklere gönüllü olarak katılımda bulunmalı ve hizmet 
edebilmelidir (Karaca, 2019:269).  

Fiziki olarak bir takım problem yaşamalarına rağmen önceki yaşlarında sahip 
oldukları bilgi ve becerileri genç nesillere aktarmaları, gerek politik gerekse de sosyal ve 
kültürel etkinliklerde söz sahibi olarak, hatta bu alanlarda yönetime katılarak bilgelik ve 
liderlik rolü üstlenmeleri gerekir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 21/1 maddesi 

de “Herkes, doğrudan ya da serbestçe seçilmiş temsilcileri aracılığıyla ülkesinin 
yönetimine katılma hakkına sahiptir.” ifadesi ile yaşlıların yönetime katılma gerekliliği 
fikrini desteklemektedir. Ulusal bakış açısıyla devlet, bilimsel topluluklar, paydaşlar ve 
sağlık politikası yapıcıları yaşlı yetişkinler için özel bir müdahalenin planlanması ve 
uygulanmasında merkezi role sahiptir. Bu alanlardaki karar alma mekanizmalarında 
yaşlılar da yer almalıdır (Altın, 2020:56). 

Yaşlıların emeklilik sonrası yaşamlarında zamanı etkin değerlendirme, ekonomik 
gelir elde etme, sosyalleşme, yalnızlıktan kurtulma, emeklilik öncesi bilgi ve becerilerini 
unutmama gibi istekler çerçevesinde sosyal ve kültürel alanda üretkenliklerini devam 
ettirebilmeleri gerekir. Bunun için çeşitli kurslara katılma, çalışma yaşamlarını devam 

ettirme, sahip oldukları bir takım yetenekleri ortaya çıkararak sanatla uğraşma yoluyla 
yaşamlarını aktif olarak sürdürme eğilimi göstermeleri gerekir. İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin 27/1 maddesine göre “Herkes, topluluğun kültürel yaşamına özgürce 
katılma, sanattan yararlanma ve bilimsel gelişmeye katılarak onun yararlarını paylaşma 
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hakkına sahiptir.” ifadesi yaşlıların da bu haklardan yararlanabilmesi açısından 
önemlidir. Yaşlıların emeklilik sonrası ya da 65 ve üstü yaşlarda artık yaşamının son 
dönemine girdiklerine dair düşüncelerden uzak durarak kendilerini iyi hissedebilmeleri, 
topluma fayda sağladıklarını düşünmeleri için her günlerini etkin ve verimli 
değerlendirmeleri gerekir.  

Yaşlıların bir kısmı kendini zorunlu ya da isteğe bağlı geri çekerken, Covid-19 salgın 
süreci öncesi yaşamlarını aktif yaşayan, tüm olumsuzluklara direnç gösteren yaşlılar da 
aktif yaşamlarını askıya alarak, kısıtlama ve tedbirler doğrultusunda evlerine kapanmak 
zorunda kalmışlardır. Her ne kadar bu tedbirler onları virüsten korumak için alınmış olsa 
da bu durum onların sosyal çevrelerinden bir süre de olsa uzaklaşmalarına neden 

olmuştur (Varışlı ve Gültekin, 2020:1231). Sosyal çevrelerinden kopmamaları, yalnız 
kalmalarını önlemek amacıyla elbette devlet, yerel yönetimler ve hatta gönüllüler 
tarafından destek verilmeye çalışılsa da salgın sürecinde yaşlıların sosyalleşme alanı ve 
tercihi sadece elektronik sistemler olmuştur. Bu uygulama her ne kadar yaşlıların bir 
bakıma sosyal ortamından kopmamasını sağlamış olsa da yine de bir takım sorunlar 
bulunmaktadır. Bu sorunlardan birisi yaşlıların teknoloji ile arasının iyi olmadığı; bu 
konuda bilgi eksikliğine sahip olduklarıdır. İkincisi ise teknoloji üzerinden sanal 
sosyalleşme, belirli bir yere kadar ihtiyaçlarını karşılamakta ama daha sonra yaşlının 
tekrar çaresizlik yaşamasına engel olamamaktadır. Yaşlılardaki sosyal izolasyona çözüm 
için üretilen çoğu projenin web üzerinden ağlar ile yapılıyor olması, bu platforma 
aşinalığın daha az etkin olduğu veya bu kaynaklara erişim sorunu olan yoksul ve bağımlı 

yaşlılar için sekonder (hastalıklar ve çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan yaşlanma) 
bir eşitsizlik alanı doğurmuştur. İletişim kaynaklarının bu eşitsizliği, salgınla mücadele, 
bilimsel bilginin takibi, sosyal, psikolojik ve maddi kaynaklara erişimi kısıtlamıştır (Altın, 
2020:54). Özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireylerin sosyal ve fiziki mesafeden kaynaklı 
olarak pek çok ihtiyaçlarını karşılayamamaları, başka bireylere zorunlu olarak muhtaç 
duruma gelmeleri onları hem psikolojik hem de sosyal olarak etkileyerek çevresel desteğe 
muhtaç hale getirmektedir (Varışlı ve Gültekin, 2020:1231).  

Salgın döneminde ayrımcı kararlar ile yaşlıların diğer yaş grubuna göre evlerinde 
daha fazla kalmaları sağlanarak, her türlü faaliyetten ve sosyalleşmeden uzak 
bırakılmaları ile yaşlılara yönelik yerine getirilmesi gereken bu politik, sosyal ve kültürel 

yaşama katılım hakkının ihlal edildiğini ifade etmek mümkündür.  

Sonuç  

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan Covid-19 
salgını sırasında dünya üzerinde hastalığa maruz kalan tüm devletler gerekli tedbirleri 
almaya çalışmışlar, hastalığın yayılmasını önleme yönünde çaba sarf etmişlerdir. 
Ülkemizde de yaygın bir şekilde nüfusumuzu etkileyen bu hastalık nedeniyle tedbirler 
alınmaya başlanmıştır. Ancak, yaşlı nüfusun salgın hastalıktan önemli derecede 
etkilendiğinin bilimsel olarak ispatlanması nedeni ile 65 yaş ve üstü nüfusa diğer yaş 

gruplarından daha ağır tedbirler uygulanmıştır. Bu tedbirler ile yaşlı bireylerin sahip 
oldukları temel hak ve özgürlüklerde önemli derecede kısıtlamalar yapılmıştır. Bu 
kısıtlamaların amacı, yaşlı bireyleri korumak kadar, toplumu da korumayı içermektedir.  
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Bu tedbirler alındığı ölçüde yaşlı bireylerin, tedbirlerden olumsuz etkilenme 
düzeylerinin en aza indirilmesi, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, eğitim ve çalışma 
hakları yönünden devlet gerekli çalışmaları yapmıştır. Bunlardan bir tanesi Vefa Destek 
Grupları adı altında yaşlı nüfusun zorunlu gıda ihtiyaçlarının karşılanması, hastalık 
durumunda hastaneye götürülüp getirilmeleri için oluşturulan gruplardır. Bunların 
dışında kronik hastaların sağlık kurulu rapor sürelerinin hastaneye gitmeden uzatılması, 
65 yaş ve üstü olup herhangi bir yerde çalışan ve geçimini buradan sağlayan bireylere 
sınırlı olarak kısıtlama saatlerinde işe gidip gelişlerine müsaade edilmesi, televizyon 
kanallarında yaşlılara yönelik moral verici ve sağlık yönünden yönlendirici programların 
yapılması, psikolojik anlamda telefonla destek verilmesi, yaşlılara verilen diğer hizmetler 

arasındadır. Ayrıca, geliştirilen mobil uygulamalar, sosyal bağlantılarının kopmaması için 
telefon faturalarının ödenmesine yönelik destekler, radyolarda yaşlılara yönelik özel 
programlar, fiziksel hareketler, psikolojik destek hatları, özellikle yalnız yaşayan yaşlılar 
için tavsiye ve destek hatları, çevrim içi sohbet imkanları, gazete ve dergi teslimi, resmi 
dairelerde yapılması gereken işlem sürelerinin uzatılması, sosyal medya ve görüntülü 
kapı telefonları aracılığı ile huzurevlerinde kalan yaşlıların yakınları ile temasının devam 
ettirilmesi, alışveriş destek hattı, gönüllü bireyler tarafından alışverişlerinin yapılması, 

ilaçlarının temini, hayvan sahibi olanların hayvanlarının bakımı ve gezdirilmesi 
faaliyetlerinin üstlenilmesi, ekonomik destek sağlanması, dünya çapında farklı 
devletlerde pandemi sürecinde yaşlılara yönelik yapılan iyilik hareketleridir 
(https://www.age-platform.eu, 2020). Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

pandemi sürecinde virüse karşı birinci derecede risk grubunda bulunan, kurum 
bakımında olsun ya da olmasın bütün engelli ve yaşlı vatandaşların korunmasına yönelik 
çalışmalar yapmıştır (Ekici, 2020:148). Fakat tüm bu hizmetlerin yaşlılara ve ihtiyaç 
sahiplerine eşit olarak ulaştırıldığı tartışma konusudur.  

Ancak, devlet tarafından alınan bu tedbirlere rağmen Covid-19 salgını sırasında yaşlı 
nüfus diğer yaş gruplarına göre daha fazla zarar görmüş, özellikle bireylerin sosyalleşme, 
eski dostlar ile bir araya gelme, yürüyüş yapıp hava alma gibi en temel ihtiyaçları 
kısıtlanmıştır. Her ne kadar devlet tarafından gerekli her türlü tedbirler alınmaya çalışılsa 

da yaşlı nüfusun evlerinde uzun saatler hareketsiz kalması, teknoloji üzerinden 
sosyalleşmenin kendilerine yetmediği için sevdiklerine karşı duydukları özlem ve salgın 

hastalığına yönelik korkudan dolayı psikolojik yönden olumsuz etkilenmelerine yeterince 
çözüm bulunamamıştır. Dolayısıyla, yaşlı nüfusa yönelik yapılan kısıtlama ve bu 
kısıtlamaların etkilerini azaltmak için ek tedbirlerden dolayı bu nüfusun aleyhine 
ayrımcılık konusunda önemli bir hak ihlali olduğu, ayrımcı tedbirlerden dolayı da hak ve 
özgürlüklerinin orantılılık ilkesini aşacak derecede kısıtlandığı,  buna bağlı olarak 
yalnızlığa terkedilmeleri, evde veya bulundukları mekânda istismara ya da kötü 
muameleye uğramaları değerlendirilmektedir. Yaşlıların sahip olduğu hakların yerine 
getirilememesi, ayrımcılık yapılmadığı takdirde, kısıtlama ve tedbirler kapsamında 
normal olabilir. Ancak yaşlılara yönelik yapılan ayrımcılıktan kaynaklı daha fazla 
kısıtlama yapılması sebebiyle yaşlıların politik, sosyal, kültürel yaşama katılma hakkı, 
ihlal edilmiş durumda görülmektedir. Yaşlılara uygulanan hak ve özgürlüklerin 

kısıtlanması durumlarının diğer yaş gruplarına göre aşırıya kaçılması ve onların bu 
özgürlüklerini engelleyecek haline gelmesi nedeniyle orantılılık ilkesinin aşıldığı 
düşünülmektedir.  
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“Her yaşam değerlidir” sözünden yola çıkarak Covid-19 salgın sürecinin yaşlıları daha 
çok etkilediği ve yaşlıların diğer yaş gruplarına bu salgın hastalığı potansiyel bulaştırıcı 
ve zarar verici olma algısından toplumun diğer yaş grubundaki bireyleri uzaklaştırmak 
önemli bir adım olabilir. Çünkü, Covid-19 salgını, yaşlı yetişkinlerin hastalığı değildir ve 
etkileri herkes tarafından hissedilecektir (Fraser vd., 2020:694). Aksi halde yaşlılarımızı 
salgın hastalığından korumak için atılan her türlü adım yaşlılarımızın kendilerini kötü 
hissetmelerine, psikolojilerinin bozulmasına, tüm bunlara bağlı olarak kendilerini daha 
fazla geri çekip hastalanmalarına ya da hastalıklarının artmasına sebep olabilir. Yaşlılar, 
bizim kültür değerlerimizdir, toplumun paha biçilmez üyeleridir (Fraser vd., 2020:694), 
toplumlarına önemli sosyal ve ekonomik katkılarda bulunurlar (Officer vd., 2016:710). 

Onları işsizlik oranının artmasına sebep olan değil, çalışma yaşamına yeni girecek 
gençlere tecrübelerini aktaran bilgeler olarak kabul etmek gerekir. Onları, ekonomiye yük 
olarak değil, sahip oldukları bilgi, tecrübe ve gönüllü çalışma istekleri ile topluma hizmet 
eden değerler olarak görmek gerekir.  

Yaşlılara yönelik algının değiştirilmesi için medyaya önemli görevler düşmektedir. 
Devletler yaşlıları özellikle korumak için farklı tedbirler alabilirler. Bu tedbirler devletler 
arasında farklılık gösterir, bazıları yaşa dayalı ve bazıları evrenseldir; ancak asıl mesele, 
bu tür tedbirlerin nasıl iletildiği ve uygulandığı ve olumsuz yaş kalıplarını güçlendirip 
desteklemediğidir (Previtali vd., 2020:509). 

Ayrımcı tutum ve davranışlara yol açmadan, bu salgının herkesi etkileyebileceği 

unutulmamalıdır. Yaşlılarımızı korumak için tedbir almaya çalışırken, yaşamlarının son 
döneminde onları daha da sıkıntıya düşürmekten, yaşamlarını zorlaştırmaktan uzak 
durulmalıdır. Bunları yaparken sevgi, saygı ve merhamet çerçevesi içinde hareket 
edilmelidir. Bunların yanında verilen psikolojik desteklerin artırılması, kuşaklar arası 
yardım ve dayanışmanın arttırılması, uzaktan terapi mekanizmalarının kurulması, dahası 
bütün bunları yaparken sadece bir görev olarak değil, onlara karşı sevgi, saygı ve şefkat 
ile yaklaşılması gerekir.  

Covid-19 salgın sürecinde yaşlıların yalnız yaşamaması, sevdikleri ile birlikte 
yaşamasını sağlamak için aile birliğini güçlendirecek hizmetler yapılmalıdır. Gerek 
televizyon kanalları, radyo, gerekse kitle iletişim araçları aracılığıyla ailenin önemi, 
yaşlıların toplum için değeri, kuşaklararası bağlılık konularına ağırlık verilebilir. Yaşlının 

yakın sosyal çevresi, bu sürecin daha kolay atlatılmasına katkı sağlayabilir (Tufan vd., 
2020:57). Covid-19 salgını öncesi yaşlıların hayatlarındaki hareketlilik, evlerinden dışarı 
çıkmasalar da kendilerine yaşatılabilir. Bilgisine ve tecrübesine ihtiyaç duyulduğu zaman 
kendisi ile görüşmelerin sağlanması, eğer herhangi bir yerel yönetime, bir sivil toplum 
kuruluşuna, bir hastaneye, bir okula veya herhangi bir kamu yararına hizmet veren bir 
kuruluşa hizmet ediyorsa uzaktan da olsun bağlantısı koparılmamalıdır. Sevgi, saygı ve 
merhametin olduğu yerde kötü muamelelerin olamayacağı düşüncesi ile bu önemli 
değerler, yaşlılara yaşatılmalıdır. Ayrıca, pandeminin önlenmesi, izlenmesi ve kontrol 
altına alınmasına ilişkin insan haklarına dayalı bir kamu politikasının, devletler arasında 
uluslararası işbirliği mekanizmalarını güçlendirmeye dayalı geniş, çok disiplinli bir 

yaklaşım gerektirdiğinin altını çizmek gerekir (IACHR, 2020:6). Salgının psikolojik 
boyutları ele alınırken bireysel sonuçlarının yanında aile içi şiddet gibi olumsuzlukların 
da değerlendirilmesi (Aşkın vd., 2020:310), yaşlılarımızın diğer savunmasız gruptakiler 
gibi korunması yönünde adımlar atılması önemlidir.  
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Covid-19 salgın sürecinde yaşlılara yönelik ayrımcı tutum ve davranışların yukarıda 
belirtilen yaşlı hakları üzerindeki etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışmada, 
Covid-19 salgın sürecinden etkilendiği düşünülen yaşlıların sahip olduğu haklardan 
politik, sosyal ve kültürel yaşama katılma hakkı incelenmiştir. Gelecek çalışmalarda, 
yaşlılara yönelik diğer haklar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilir. Yaşlı haklarına 
yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde yasal bir belge olmamasından dolayı, yaşlı hakları 
üzerine mevzuat çalışmaları yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.  
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İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından pandemi olarak nitelendirilen COVID-19 (Vieten vd., 2020; World Health 
Organisation [WHO], 2020) salgınının etkileri, 2021 yılı itibariyle tüm dünyada olduğu 

gibi Türkiye’de de yoğun olarak hissedilmektedir (Sarikaya, 2021). Virüsün yayılımını 
yavaşlatmak ve insan sağlığını koruyabilmek amacıyla ülkeler birtakım tedbirler almak 
zorunda kalmışlardır. Birçok ülkede sokağa çıkma yasakları uygulanmış, eğitim-öğretime 
ara verilmiştir (Gilani, 2020). Gündelik ve sosyal yaşantıyı doğrudan etkileyen bu sürecin 

eğitime yansıması ise acil uzaktan eğitim olarak görülmüştür (Eken vd., 2020). Örneğin 
Türkiye’de okul öncesinden lisansüstü eğitim kademesine kadar bütün eğitim öğretim 
faaliyetlerine ara verilmiştir. Ardından 23 Mart 2020 tarihinde Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle TRT EBA TV İlkokul, Ortaokul ve 
Lise şeklinde üç ayrı kanal üzerinden uzaktan eğitime başlanmıştır. 2020-2021 eğitim-
öğretim yılı güz döneminde ise, yukarıda belirtilen televizyon yayınlarına ek olarak, 
öğretmenlerin EBA üzerinden canlı bağlantı yoluyla ders yapmalarına olanak tanınmıştır.  

Daha sonra kademeli olarak ve gerekli tedbirlerin alınmasıyla bazı sınıf düzeylerinde 
yüz yüze eğitime başlanmış; geriye kalan sınıf düzeylerinde ise eğitimler uzaktan eğitim 
yoluyla sürdürülmüştür. Yüz yüze eğitime başlayan okullarda ders sayıları ve süreleri 

kısaltılmış; kalabalık sınıflar iki gruba ayrılarak haftanın iki günü okulda eğitim almıştır. 
Bu duruma bağlı olarak ders sayılarında ve ders sürelerinde kısıtlamaya gidilmiştir. 
Pandemi öncesi süreçte bile okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerinin okuma eğitimi 
sürecinde yaşadıkları güçlükler göz önünde bulundurulduğunda (Akyol, 2015; Johnson, 
2008), pandemi sürecinde okula başlayan öğrencilerin okuma eğitimi süreçlerinin 
incelenmesi önemli görülmektedir.  

Türkiye’de ilkokuma ve yazmanın programlı bir şekilde öğretilmesi ilkokul 1. sınıf 
düzeyinde gerçekleşmektedir. Okul öncesi dönemde okuma eğitimi için bazı adımlar 
atılsa da öğrencilerin okuma becerisini kazanmaları için ilkokul 1. sınıf düzeyi kritik bir 
öneme sahiptir. Okuma, insan zihnindeki görsel olan ve olmayan bilgilerin birleştirilerek 

bir anlam oluşturulması olarak tanımlanmaktadır (Johnson, 2008). Harris ve Sipay (1990) 
ise okumayı, yazıların duyu organları vasıtasıyla algılanması, anlamlandırılması ve 
yorumlanması olarak tanımlamış ve okumanın bilişsel ve dilsel becerilerin gelişmesi için 
kritik bir önem taşıdığını vurgulamıştır.  Okuma, bireylerin sosyalleşmesi, akademik 
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olarak gelişmesi ve kendilerini gerçekleştirebilmeleri için temel bir basamak olarak 
görülmektedir (Karadağ & Yurdakal, 2016). Karmaşık bir gelişim alanı olarak da 
tanımlanan okuma becerisi (Ateş & Yıldız, 2011; Sidekli, 2012), söz varlığının gelişmesi, 
değişen dünya şartlarına uyum, hayal dünyasının genişletilmesi, özgür, kültürlü ve 
düşünebilen bireylerin yetiştirilebilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Bu kazanımların 
elde edilebilmesi için ülkeler eğitim müfredatlarında okuma eğitimine ayrıca yer ve önem 
vermektedirler. 

Türkiye’de okuma ve yazma öğretimi, ses esaslı cümle yöntemine göre ilkokullarda 
yapılmaktadır. Okuma sürecinin hazırlık ve taklit, başlangıç, gelişim, ilerleme, 
ilişkilendirme, akıcı okuma, ustalık ve bağımsız okuma olmak üzere sekiz aşaması 

bulunmaktadır ve bu aşamalar bireylerin okuma becerisi kazanmasında kritik roller 
üstlenmektedir (Akyol, 2013; Özdemir & Baş, 2019). Pandemi sürecinde ilkokul 1. sınıf 
öğrencilerinin bu aşamalarını takip etmek ve öğrencilere bu becerileri kazandırmak gerek 
zaman gerekse altyapı yetersizliğinden dolayı daha zor hale gelmiştir. Alanyazında yer 
alan çalışmalar, pandemi sürecinde ilkokullarda yürütülen eğitimlerle ilgili olarak 
öğretmen, öğrenci ve velilerin kısmen olumlu ama büyük çoğunlukla olumsuz birtakım 
görüşler belirttiğini ortaya koymaktadır (Bakioğlu & Çevik, 2020; İnci-Kuzu, 2020; Marek 
vd., 2021; Sarikaya, 2021). Yapılan araştırmalarda temel sorunlar iletişim problemleri 
(Demir & Özdaş, 2020; Sarı & Nayır, 2020), altyapı yetersizlikleri (Fidan, 2020; Sarikaya, 
2021; Sönmez vd., 2020), öğrenci motivasyonunun ve öğrencilerin diğer duyusal 
özelliklerinin düşük olması (Saavedra, 2020; Uyar, 2020) olarak belirtilmektedir. 

Pandemi süreci ile ilgili olarak öğretmen görüşlerini tespit etmeyi amaçlayan 
çalışmalarda uygulama yapılamaması, fırsat eşitsizliği (Pınar & Döngel-Akgül, 2020); 
öğrencilerin pasif olması, ölçme-değerlendirme ve takip güçlüğü, dönüt-düzeltmenin 
verilememesi (Fauzi ve Khusuma, 2020), teknolojik araç ve zaman yetersizliği (Günbaş & 
Gözüküçük, 2020) gibi hususlara vurgu yapıldığı görülmektedir. Pandemi sürecinde 
ilkokul öğrencilerinin görüşlerini inceleyen çalışmalar ise öğrencilerin okuldan ayrı 
kaldıkları için kendilerini kötü hissettiklerini, yalnızlık ve can sıkıntısı duyduklarını rapor 
etmektedir (Sirem & Baş, 2020). Ayrıca öğrencilerle yürütülen araştırmaların büyük 

çoğunluğu ise öğrenci katılımına vurgu yapmakta; çeşitli nedenlerden dolayı öğrencilerin 
derslere katılmadığını ya da katılım için isteksiz olduğunu rapor etmektedir (Bakioğlu & 

Çevik, 2020; Bayburtlu, 2020; Genç, 2020; Sarikaya, 2021). 

Alanyazın incelendiğinde okuma becerisinin bireylerin gerek gündelik yaşamını 
gerekse akademik hayatını doğrudan etkilediği anlaşılmaktadır. Okuma becerisinin 
önemi göz önünde bulundurulduğunda COVID-19 sürecinde ilkokul öğrencilerinin ilk 
okuma ile ilgili gerekli eğitim olanaklarından faydalanma durumlarının tespit edilmesi 
önemli görülmektedir. Öğrencilerin süreç içerisinde yaşadığı güçlüklerin tespit edilmesi 
2. sınıf düzeyinde yapılacak olan telafi eğitimlerini ve alınacak tedbirleri 
etkileyebilmektedir. Bu bağlamda sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi gerekli 
görülmüştür. Bu çalışmanın amacı COVID-19 sürecinde 1. sınıfa başlayan ilkokul 
öğrencilerinin okuma öğretiminde yaşadığı güçlükleri sınıf öğretmenlerinin görüşleri 

doğrultusunda incelemektir. 
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Yöntem 

Bu bölümde çalışmanın metodolojisine yönelik bilgiler sunulmuştur. 

Araştırma Modeli  

Mevcut çalışma, nitel araştırma yaklaşımlarından değerlendirmeci durum çalışması 
yöntemine uygun olarak yürütülmüştür. Değerlendirmeci durum çalışmaları sınırları iyi 
belirlenmiş bir veya birkaç durumu betimlemeyi, açıklamayı ve nihayetinde bir yargıya, 
karara varmayı sağlamaktadır (Merriam, 1998). Çalışmada, mevcut şartlar içerisinde, 
COVID-19 sürecinde 1. sınıfa başlayan ilkokul öğrencilerinin okuma öğretiminde yaşadığı 
güçlükleri sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda ortaya koymak 

amaçlandığından, bu yöntemin kullanılması uygun görülmüştür. 

Katılımcılar 

Çalışma grubunun tespitinde amaçlı örneklem belirleme yöntemlerinden ölçüt 
örneklemeden yararlanılmıştır. Katılımcılarda, ilgili dönemde 1. sınıfları okutmak şartı 
aranmıştır. Bir pilot çalışma niteliği taşıyan bu araştırma, devlet okullarında görevli 21 
sınıf öğretmeni ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Çalışma bir ilin merkezinde yer alan 
okullarda görevli öğretmenlerle sınırlıdır. Her okuldan en az bir öğretmen çalışmaya dahil 
edilmiştir. Öğretmenlerin 11’i (Ö1, Ö2, Ö6, Ö8, Ö9, Ö10, Ö13, Ö14, Ö15, Ö18, Ö21) kız, 
diğerleri erkektir. Katılımcıların tamamı kadrolu olarak görev yapmaktadır. 

Öğretmenlerin tamamı en az beş yıllık mesleki deneyime sahiptir. Çalışmada, 
öğretmenlerin kimlik bilgileri gizli tutulmuş; öğretmenler “Ö1,2,..21”şeklinde 
kodlanmıştır. 

Süreç  

İlk olarak öğretmenlerle irtibat kurulmuş ve çalışmaya gönüllü olarak katılım 
sağlayacak öğretmenler belirlenmiştir. Daha sonra öğretmenlere çalışmanın süreci 
hakkında bilgi verilmiş; görüşmeler için randevular alınmıştır. Görüşmeler, çevrimiçi 
video konferans programı aracılığıyla yürütülmüş; katılımcı izinleri doğrultusunda 
görüşmeler kaydedilmiştir. Bu yolla veri kaybını en aza indirmek amaçlanmıştır. 

Veri Toplama Teknikleri ve Araçlar 

Çalışmanın verileri yarı-yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Bu amaçla 
araştırmacı tarafından yarı-yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir. Formun 
güvenirlik ve geçerliğini sağlamak için analitik yöntemlerden yararlanılmış ve sınıf 
eğitimi alanında uzman olan iki öğretim üyesinden destek alınmıştır. İlk olarak alanyazın 
taraması yapılmış ve benzer araştırmalarda öğretmenlere yönlendirilen sorular 
incelenmiştir. Ardından araştırmacı tarafından bir soru havuzu oluşturulmuş ve 
uzmanların görüşüne sunulmuştur. Uzmanlardan alınan dönütler sonucunda bazı 
görüşme soruları formdan çıkarılmış, bazı sorulara ise sonda soruları eklenmiştir. Form 
bu haliyle iki sınıf öğretmenine uygulanmış; dil ve anlaşılabilirlik konularında uygun 

görülen form katılımcılardan veri toplamak amacıyla kullanılmıştır. 
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Veri Analizi 

Verilerin analizinde izlenen adımlar Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 1. Veri Analizi Süreci 

Veri analizine video görüşme programları aracılığıyla kaydedilen verilerin 
transkripsiyonu ile başlanmıştır. Transkript edilen verilere satır numaraları eklenmiş ve 

doğrudan alıntılarda satır numaraları da rapor edilmiştir. Daha sonra veriler içerik 
analizine tabi tutulmuştur. Veri analizinde Dey’in (1993) önerdiği adımlar izlenmiş; ilk 
aşamada kodlar tespit edilmiştir. Daha sonra kodların uyumu göz önünde bulundurularak 
kategoriler oluşturulmuştur. Veri güvenirliği için kodlayıcılar arası uyuma bakılmıştır. 
Veri setinin yaklaşık olarak yarısı Temel Eğitim Türkçe Eğitimi alanında uzman bir 
öğretim üyesi tarafından da kodlanmıştır. Kodlayıcılar arası güvenirliğe Cohen Kappa 
formülü ile bakılmış ve kodlayıcılar arası uyum indeksi .85 olarak hesaplanmıştır. Miles 
ve Huberman (2015) bu değerin .80 ve üzerinde olduğu durumlarda kodlayıcılar arası 
güvenirliğin yeterli olduğunu vurgulamaktadır. Kodlamalarda araştırmacı ve uzmanın 
uzlaşması temele alınmış, bazı kodlarda gerekli görülen yapı değişikleri bazı kodlarda ise 
farklı bir kategoriye dahil etme işlemi yapılmıştır.  

Bulgular ve Yorum 

İçerik analizi sonucunda ulaşılan kategoriler Şekil 2’de yer almaktadır. 

Şekil 2. Kategoriler 

Şekil 2, analiz sonucunda elde edilen kodların öğrenci kaynaklı güçlükler, öğretmen 

kaynaklı güçlükler, veli kaynaklı güçlükler, altyapı yetersizliği, takip-dönüt-düzeltme-
zaman yetersizliği ve öneriler olmak üzere altı kategori içerisinde toplandığını 
göstermektedir. Öğrenci kaynaklı güçlükler kategorisinde en fazla vurgulanan kodlar 
Tablo 1’de yer almaktadır.  

Transkript 
etme

Satır 
numarası 

ekleme

İçerik 
analizi

Kodlayıcılar
arası uyum

Katılımcı 
teyidi



Covid-19 Sürecinde 1. Sinıf Öğrencilerinin Okuma Öğretimi ve Yaşanılan Güçlükler 

173 

Tablo 1. Öğrenci Kaynaklı Güçlükler 

Kategori Kodlar n 
 

Ö
ğr

en
ci

 K
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n
ak

lı
 

G
ü

çl
ü

k
le

r 

 Dikkat eksikliği 17 

 Motivasyon eksikliği 20 

 Sınıfa/okula adapte olamama 14 

 Katılım isteksizliği 12 

 Okuma güçlüğüne sahip olma 7 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların 17’sinin öğrencilerde dikkat eksikliği olduğunu 
vurguladığı görülmektedir. Ö10’un “İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin dikkatini bir şeyin üzerine 
odaklamak ve o dikkati sürekli kılmak gerçekten zor. Normal şartlarda bire bir müdahale 

edebilirdim ancak bu süreçte gerçekten yetişemediğim zamanlar oldu (Satır, 49-50).” 
ifadesinden de anlaşılacağı üzere sınıf öğretmenleri öğrencilerin dikkatini toplamakta ve 
dikkatlerini canlı tutabilmekte problem yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcının 
belirtmiş olduğu gibi bu durum, ders süresinin kısıtlı olması ve iş yoğunluğu gibi sürecin 
getirdiği dezavantajlardan kaynaklanıyor olabilir. Ö13’ ait “Ben öğrencilerimi tam 
anlamıyla motive edebildiğime inanmıyorum. Çocuklar okuma etkinliklerinden çok çabuk 
sıkılıyorlardı. Böyle olunca ilerlemek gerçekten zor oluyor (Satır, 35-36).” ifade örneğinden 
de anlaşılacağı üzere katılımcıların neredeyse tamamı öğrencilerin okuma öğretimine 
motive olamadıklarını ve çabuk sıkıldıklarını belirtmişlerdir. Bu durum öğrencilerin 
sınıfa ve okula adaptasyon sağlayabilme düzeyleriyle de ilişkili olabilir. Zaman yetersizliği 
veya bölünmesine rağmen kalabalık olan sınıflar öğrencilerin motivasyon ve öğrenme 

isteklerini etkilemiş olabilir. “İlk defa birinci sınıf okutmuyorum. İnanın bu dönemki kadar 
isteksiz başka bir öğrenci grubum olmadı. Zorlayarak yaptık birçok şeyi (Satır, 103-104).” 
Ö18’in ifadesinden de görüleceği gibi katılımcılardan yarısı, öğrencilerin derse ve 
aktivitelere katılımda isteksiz olduklarını belirtmiştir. Katılımcılardan bazıları (n=7) ise 
okuma güçlüğü yaşayan öğrencilere dikkat çekmiş; pandemi sürecinin en fazla bu 
öğrencileri etkilediğini belirtmişlerdir. Ö5’in “Normal şartlarda da sınıfınızda bir iki tane 
okuma güçlüğü yaşayan öğrenci olabilir. Bu normal. Ancak bu dönem öğrencilerimin 
çoğunda okuma güçlüğü varmış gibi hissettim. Belki bazılarının motivasyon eksikliği ya da 
öğretmenden gerekli ilgiyi görememesi buna neden olmuş olabilir ama bazı öğrencilerimle 
okuma eğitimimiz çok eksik kaldı (Satır, 36-39).” ifadesi bu duruma örnek olarak 

gösterilebilir. Öğretmenlerin okuma güçlüğü olan öğrenciler hakkındaki endişeleri dikkat 
çekicidir. Nitekim pandemi öncesinde okuma güçlüğü yaşayan öğrencilere yeterli zaman 
ayrılmadığını belirten çalışmaların var olması; pandemi sürecinde yaşanan zaman 
yetersizliğinin bu öğrencileri daha fazla etkilediğini düşündürmektedir. Öğretmen 
kaynaklı güçlükleri içeren bazı kodlar Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Öğretmen Kaynaklı Güçlükler 

Kategori Kodlar n 

 
Ö

ğr
et

m
en

 
K

ay
n

ak
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G

ü
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ü
k
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r 

 Motivasyon eksikliği  21 

 İş yükünün artması 21 

 Sınıf yönetiminde yaşanılan güçlükler 11 

 Teknoloji kullanımındaki yetersizlikler 6 

Tablo 2, okuma öğretimi sürecinde öğretmenlerden kaynaklanan bazı güçlükleri 
göstermektedir. Ö2’nin “Hep öğrencilerin motive eksikliklerinden bahsediyoruz; aslında 
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biraz da kendimize bakmamız lazım. Ben de bir süre sonra motivasyonumu kaybettim. O 
kadar yoğun geçiyor ki gerçekten yoruluyorsunuz. Ben açıkça söylemek isterim. Bu süreç 
pandemi öncesine göre daha yorucuydu (Satır, 67-69).” örnek ifadesinden de anlaşılacağı 
üzere araştırmaya katılan öğretmenlerin tamamı okuma öğretimi için gerekli olan 
motivasyona sahip olamadıklarını dile getirmişlerdir. Bu durum öğretmenlerin iş 
yükünün artmış olması ve yeterli zamana sahip olamamalarından kaynaklanmış olabilir. 
Ayrıca öğretmenlerin motivasyon eksikliğinin sadece okuma öğretimi ile ilgili olmadığı; 
pandemi sürecinin getirmiş olduğu güçlükler ve uzaktan eğitimin öğretmenlerin genel 
motivasyonunu düşürdüğü düşünülmektedir. “Çocukların sınıf iklimine uyumu normalden 
çok daha fazla zaman aldı. Ders süreleri kısa, okulda geçirilen zaman az. Uzaktan eğitimde 

sınıf yönetmek zaten çok zor. Bazen dersin 10 dakikası kontrolü sağlamakla geçti. Geriye 
zaten ne kaldı ki (Satır, 13-15)?” Ö9’un ifadesi sınıf öğretmenlerinin okuma eğitimleri 
esansında sınıf kontrolünü sağlamakta güçlükler yaşadığına ve öğrencilerin sınıfa/okula 
uyumlarının sağlanmasının bu süreçte daha zor olduğuna işaret etmektedir. 
Katılımcılardan altısı ise teknoloji kullanımındaki yetersizliklerini dile getirmiş; teknoloji 
kullanımı hususunda daha yetkin olmaları durumunda öğrencilerin okuma eğitimlerini 
okul dışında da takip edebileceklerini belirtmişlerdir. Ö21 ‘in aşağıda yer alan ifadesi bu 

duruma örnek olarak gösterilebilir. 

Bu süreci benden çok daha iyi değerlendiren bazı öğretmen arkadaşlarım oldu. 
Öğrencilerinin hem ödevlerini hem de okuma ve yazma performanslarını uzaktan 
eğitim olanakları ile artırdılar. Bazıları video görüşme programları ile öğrencileriyle 
bağlantı kurup okul dışında da etkinlikler yaptılar. Ben teknolojiyi onlar kadar etkin 
kullanamıyorum bir de bu durum iş yükünü fazlasıyla artırıyor. Emin olabilirsiniz bu 
süreçte öğretmenler daha çok emek verdiler (Satır, 50-54). Ö21 

Okuma eğitimi sürecinde velilerden kaynaklanan güçlüklerle ilgili kodlar Tablo 3’te 
yer almaktadır. Tablo 3, pandemi sürecinde okuma eğitimiyle ilişkili olarak velilerden 
kaynaklanan problemleri ortaya koymaktadır. Araştırmaya katılan sınıf 
öğretmenlerinden bazıları, bu sürece velileri aktif bir biçimde dahil edemediklerini, 
velilerle birtakım iletişim problemleri yaşadıklarını, velilerin teknoloji kullanımındaki 
yetersizliklerinden dolayı okul dışı okuma eğitimi takip işlemlerini ve uzaktan eğitim 
faaliyetlerini etkili bir biçimde yürütemediklerini dile getirmişlerdir. 

Tablo 3. Veli Kaynaklı Güçlükler 

Kategori Kodlar n 
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ü

k
le

r 

 Veli katılımının sağlanamaması 13 

 Velilerle yaşanılan iletişim problemleri 9 

 Velilerin teknoloji kullanımındaki yetersizliği 10 

 Veli ilgisizliği 11 

Ayrıca katılımcılar, velilerin birçoğunun katılım ve sorumluluk alma hususlarında 
isteksiz davrandığını vurgulamışlardır. Bu durumla ilgili olarak Ö4’e ait doğrudan alıntı 
aşağıda yer almaktadır. 

Şunu açık bir şekilde ifade edebilirim ki ilk defa velilere eğitim-öğretimde bu kadar 
ihtiyaç duyduğumu hissettim. Çünkü okuma öğretimi ile ilgili müfredat pandemi 
öncesiyle aynı olmasına rağmen zaman kısıtlıydı. Bu da veli katılımını daha da önemli 
hale getirdi. Ancak velileri sürece tam olarak katmak mümkün olmadı. Bunu birçok 
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öğretmen arkadaşım da dile getirdi. Tabi bu süreçte velilerle sağlıklı bir iletişim 
kurmak da çok önemliydi (Satır, 56-61). Ö4 

Katılımcının ifadesinden pandemi sürecinde veli katılımının çok daha önemli hale 
geldiği, öğretmenlerin müfredatı yetiştirmek için yeterli zamana sahip olamadıkları ve 
velilerden beklenilen desteği alamadıkları anlaşılabilmektedir. Altyapı yetersizlikleri ile 
ilgili kodlar Tablo 4’te yer almaktadır.  

Tablo 4. Altyapı Yetersizlikleri 

Kategori Kodlar n 

 
A

lt
y

ap
ı 

Y
et

er
si

z-
li

k
le

ri
  Teknolojik araç-gereçlerin yeterli olmaması 21 

 Bağlantı problemleri 21 

 İnternet erişiminin sınırlı olması 21 

 

Tablo 4’ten de anlaşılacağı üzere katılımcılar, altyapı yetersizliklerinin okuma 
eğitimini olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. İki gruba ayrılıp haftanın iki günü okulda 
yüz yüze eğitim imkânı da bulan 1. sınıf öğrencileri, haftanın bir günü uzaktan eğitim 
almışlardır. Bununla birlikte katılımcılardan sekizi video görüşme programları vasıtasıyla 

okul dışı saatlerde de öğrencilerinin okuma ve yazma faaliyetlerini takip ettiklerini 
belirtmişlerdir. Ancak katılımcıların tamamı uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin 
teknolojik cihaz yetersizliği yaşadığını ve bunun daha çok birden fazla okula devam eden 
kardeşe sahip olma durumundan kaynaklandığını dile getirmişlerdir. Ö12’ye ait “Düşünün 

ki evde üç öğrenci var. Ancak kullanılabilecek tek cihaz var. Bu durumda veliler cihaz 
kullanımını öğrenciler arasında paylaştırma yoluna gidebiliyorlar. Bu da katılımın 
olmamasına neden oluyor (Satır, 76-78).” ifade bu duruma örnek olarak gösterilebilir. 
Katılımcıların vurguladığı diğer hususlar ise bağlantı problemi ve internet erişimin sınırlı 
olmasıyla ilgilidir. Uzaktan eğitim süresinin dışında öğrencilerini takip etmek isteyen 
katılımcılar, özellikle bu hususa vurgu yapmış; bazı velilerin internet kotası sebebiyle 
öğrencilerini okul dışı destek programına katamadıklarını ifade etmişlerdir. Takip-dönüt- 
düzeltme ve zaman yetersizliği kategorisiyle ilgili kodlar Tablo 5’te sunulmuştur.  

Tablo 5. Takip-Dönüt- Düzeltme ve Zaman Yetersizliği 

Kategori Kodlar n 

 
T

ak
ip

-D
ö

n
ü

t-
 

D
ü

ze
lt

m
e-

Z
am

an
 

Y
et

er
si

zl
iğ

i 

 Öğretmenlerin öğrencilerin gelişimini istenen düzeyde takip edememesi 17 

 Zaman yetersizliği 21 

 Okuma eğitimine ayrılan sürenin az olması 21 

 Öğrenci sayısının fazla olması 8 

 Gerekli dönüt ve düzeltmenin verilememesi 18 

Tablo 5, öğretmenlerin okuma eğitimi sürecinde yaşadıkları güçlüklerle ilgili 
vurguladıkları kodları göstermektedir. Katılımcılar, haftalık ders süresinin azalmasından 
dolayı Türkçe öğretimine, özelikle okuma ve yazma öğretimine yeterli zaman 
ayıramadıklarını ifade etmişlerdir. Bu durumun, sınıf içerisinde öğrencilerin okuma 
gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde takip edilememesine ve gerekli dönüt ve düzeltmenin 

verilememesine neden olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca katılımcılar bazı gruplarda 
öğrenci sayısının fazla olmasının, sınıf öğretmenlerinin öğrencilere ayırdığı zamanı çok 
daha kısıtlı hale getirdiğini belirtmişlerdir. Ö16’nın görüşü bu durumu özetler niteliktedir.  
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İlk olarak ders saatlerinin azaldığını biliyoruz. Buna bir de ders sürelerinin azaldığı 
gerçeğini ekleyince okuma becerisi kazandırmanın ne kadar zor hale geldiğini 
anlayabilirsiniz. Çünkü pandemi öncesi şartlarında da bizler okuma becerisi 
kazandırmada bazı problemler yaşayabiliyorduk. Derste, ses öğretimi mi yapsam 
yoksa kimler bir önceki sesi kavrayamadı, bunu mu tespit etsem belemedim. Geri kalan 
öğrencilerle ek çalışma yapmaya kalksanız, yeni bir sese geçemiyorsunuz. Hele bir de 
öğrenci sayısı fazla ise o zaman işler iyice karışıyor (Satır, 102-107). Ö16 

Çalışma bulguları öğretmenlerin bazı önerilerini de içermektedir. Önerilerle ilgili bazı 
kodlar Tablo 6’da yer almaktadır.  

Tablo 6. Öneriler 

Kategori Kodlar n 

 
Ö

n
er

il
er

 

 Okuma becerisinin istenen düzeyde olmaması 19 

 Yaz dönemi çalışmaları 6 

 Veli desteği 17 

 2. sınıf düzeyinde okuma çalışmalarına yer verilmesi 15 

  Müfredatların revize edilmesi 5 

 

Tablo 6’da katılımcıların önerileriyle ilgili kodlar yer almaktadır. Katılımcıların 
neredeyse tamamı okuma öğretimini istediği düzeyde gerçekleştiremediğini 
vurgulamıştır. Katılımcılar, öğrencilerin okuma becerilerini geliştirebilmek amacıyla yaz 

döneminde uzaktan eğitim yoluyla destek sunulması, velilerin yaz dönemi süresince 
öğrencilerin okuma faaliyetlerini desteklemesi ve takip etmesi, 2. Sınıf düzeyinde okuma 
çalışmalarına tekrar yer verilmesi gerekiyorsa ses öğretiminin tekrarlanması ve 
müfredatların pandemi süreci göz önünde bulundurularak güncellenmesi hususlarında 
önerilerde bulunmuşlardır.    

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Çalışma sonucunda, genel olarak, ilkokul 1. sınıfların okuma sürecinde birçok 
problemin mevcut olduğu, pandemi sürecinin 1. sınıf öğrencilerinin okuma eğitimini 
olumsuz yönde etkilediği, uzaktan eğitim faaliyetlerinin okuma öğretiminde yetersiz 

kaldığı, öğretmenlerin sundukları eğitimi yetersiz gördükleri ve öğrencilerinin okuma 
becerisi açısından istenen düzeyde olmadığına inandıkları tespit edilmiştir. Alanyazında 
benzer bulguları içeren çalışmalara rastlamak mümkündür (Başar & Tanış-Gürbüz, 
2020). Bu araştırmanın uzaktan eğitimin etkililiği ile ilgili bulguları alanyazında yer alan 
bazı çalışma bulgularıyla çelişmektedir. Örneğin, Cavanaugh vd. (2004), yüz yüze eğitim 
ve uzaktan eğitim arasında öğrenci başarısı açısından anlamlı bir farklılaşmanın 
olmadığını rapor etmektedirler. Hatta bazı araştırmalar uzaktan eğitim faaliyetlerinin yüz 
yüze eğitim faaliyetleri ile kıyaslandığında akademik başarı üzerinde daha etkili olduğunu 
iddia eden çalışmalar da görülebilir (Shachar & Neumann, 2010). Aslan (2020) ise 
teknoloji destekli okuma ve yazma öğretiminin okuma ve yazma becerilerini artıracağını 

belirtmektedir. Bu durum katılımcı öğrencilerin gelişim düzeyleri, sınıf düzeyleri ya da 
uzaktan eğitimde kullanılan yöntem ve materyal farklılıklarından da kaynaklanıyor 
olabilir. Ancak bu araştırmaya katılan öğretmenler, kendilerine sorulmadığı halde yüz 
yüze eğitimin daha etkili olduğu görüşünde olduklarını açıkça ifade etmişlerdir. Sınıf 
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öğretmenlerinin ilk okuma eğitimleri süresince dikkat ve motivasyon eksikliği, okula ve 
sınıf iklimine uyum, katılım isteksizliği ve okuma güçlüğü gibi öğrencilerden kaynaklanan 
bazı problemlerle karşılaştıkları tespit edilmiştir. Bakioğlu ve Çevik (2020), Fidan (2020), 
Smith vd. (2020), Yurtbakan ve Yıldız (2020) ilkokul öğrencileri ile birlikte yürütmüş 
oldukları çalışmalarda, öğrencilerin pandemi sürecinde dikkat ve motivasyon eksikliği 
yaşadığını rapor etmektedirler. Sirem ve Baş (2020) okuma güçlüğü çeken öğrencilerle 
yapmış oldukları çalışmada, sürecin öğrencilerin duyusal özelliklerini olumsuz yönde 
etkilediğini vurgulamaktadırlar. Yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu ise öğrenci 
katılımına vurgu yapmakta; çeşitli nedenlerden dolayı öğrencilerin derslere katılmadığını 
ya da katılım için isteksiz olduğunu ortaya koymaktadır (Bakioğlu & Çevik, 2020; 

Bayburtlu, 2020; Genç, 2020; Sarikaya, 2021). Mevcut araştırma bulgularının, bu yönüyle 
alanyazını desteklediği ifade edilebilir. Ayrıca öğrencilerin katılım problemleri velilerin 
bulaş riskinden kaynaklanan endişelerinin de bir sonucu olabilir. Nitekim Erbil vd. (2021) 
yapmış oldukları çalışmada bu hususu dile getirmişlerdir. 

Çalışma sonucunda motivasyon eksikliği, iş yükünün artması, sınıf yönetiminde 
yaşanılan güçlükler ve teknoloji kullanımındaki yetersizlikler gibi öğretmenlerden 
kaynaklanan bazı durumların ilk okuma öğretimi sürecini olumsuz yönde etkilediği 
görülmüştür. Hiç şüphesiz eğitimin en önemli unsurlarından biri öğretmenlerdir. 
Özellikle pandemi sürecinde öğretmene düşen rol ve sorumluluklar, öğretmenlerin 
eğitim-öğretim faaliyetlerindeki önemli etkisini tekrardan gözler önüne sermiştir. 
Yapılan çalışmalar uzaktan eğitim sürecinde öğretmene büyük görev ve sorumluluklar 

yüklendiğini göstermektedir (Tekin, 2020). Akkaş-Baysal ve Ocak (2020) yapmış 
oldukları çalışma sonucunda öğretmenlerin, tıpkı öğrenciler gibi isteksizlik ve 
motivasyon eksikliği yaşadığını rapor etmişlerdir. Bu durum farklı nedenlerden 
kaynaklanmış olabilir. Nitekim Erbil vd. (2021) ile Geçgel vd. (2021) yapmış olduğu 
araştırma sonucunda öğretmenlerin büyük çoğunluğunun teknoloji kullanımında kendini 
yetersiz gördüğünü ve bu hususta hizmet içi eğitim alamadığını vurgulamaktadır. 
Korkmaz ve Toraman (2020) ise Türkiye’de öğretmenlerin acil uzaktan eğitime hazırlıklı 
olmadığını, deneyim sahibi olmadığını, kullanılan sisteme ayak uydurmada güçlükler 

yaşadığını rapor etmektedir. Fidan (2020) ve Uyar (2020) yapmış oldukları araştırma 
sonucunda pandemi sürecinde sınıf öğretmenlerinin iş yükünün arttığını; Kurnaz vd. 

(2020) ise öğretmenlerin sınıf yönetimi hususunda bazı güçlükler yaşayabildiğini rapor 
etmişlerdir. Bu bağlamda mevcut araştırma bulgularının alanyazını desteklediği ifade 
edilebilir.  

Veli katılımının sağlanamaması, velilerle etkili bir iletişim kuramama, velilerin 
teknoloji kullanımındaki yetersizlikleri ve velilerin isteksizliği gibi olumsuz durumların 
ilk okuma öğretimi sürecinde veli kaynaklı güçlükler olarak vurgulandığı tespit edilmiştir. 
Bu çalışmanın bulgularının aksine bazı araştırma sonuçları veli katılımında herhangi bir 
problem yaşanmadığını ve uzaktan eğitim sürecinde velilerle etkili bir iletişimin 
kurulduğunu rapor etmektedir (Erbil vd., 2021). Bu durum öğrenci velilerinin sosyo-
ekonomik düzeyi, öğretmenin iletişim becerileri vb. durumlarla açıklanabilir. Nitekim 

mevcut araştırmaya katılan öğretmenlerden bazıları ilk okuma öğretim sürecinde 
velilerle yaşanan olumsuz durumlara vurgu yapmıştır. Sözü geçen çalışmanın aksine 
alanyazında yer alan bazı araştırmalar veli katılımında problemler yaşandığını 
(Bayburtlu, 2020), velilerin katılımda isteksiz davrandıklarını (Ertan-Kantos, 2020) da 
rapor eden çalışmalara rastlanabilmektedir. Velilerin teknoloji kullanımındaki 
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yetersizliğine vurgu yapan çalışmalarda ise (Günbaş & Gözüküçük, 2020), bu durumun 
mevcut araştırmada da vurgulandığı üzere, derslerin verimliliğini ve öğretmenlerin ek 
çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtilmektedir. Bu bağlamda çalışma bulgularının 
alanyazında yer alan bazı çalışmalarla aynı yönde olduğu ifade edilebilir.  

Pandemi sürecinde ilk okuma öğretimi ile ilgili olarak çalışmada ulaşılan bir diğer 
önemli sonuç; teknolojik araç-gereç yetersizliği, bağlantı problemleri ve internet 
erişiminin sınırlı olması gibi alt yapı yetersizliğinden kaynaklanan bazı güçlüklerin 
yaşanmış olmasıdır. Yapılan araştırmaların büyük çoğunluğunda fiziksel altyapının önemi 
ve pandemi sürecinde pek çok öğretmen ve öğrencinin bu durumdan olumsuz yönde 
etkilendiği vurgulanmıştır (Bayburtlu, 2020; Erbaş, 2021; Fidan, 2020; Sarikaya, 2021; 

Uyar, 2020). Araştırmalar özellikle araç-gereç yetersizliğinin çevrimiçi derslere katılımı 
etkilediğini (Erbil vd., 2021), süreçte yaşanılan bağlantı problemlerinin öğrenci ve 
öğretmen motivasyonunu olumsuz yönde etkilediğini (Bakioğlu & Çevik, 2020; Demir & 
Özdaş, 2020; Erbaş, 2021) ve bazı öğrencilerin internet erişiminin olmaması süreçten 
olumsuz yönde etkilenmelerine sebep olduğunu (Genç, 2020; Sarikaya, 2021) 
vurgulamaktadır. Bu bağlamda çalışma sonuçlarının alanyazınla paralellik gösterdiği 
ifade edilebilir.  

Çalışmada öğretmenler tarafından vurgulanan bir diğer önemli husus ise öğrenci 
gelişiminin takip edilememesi, ders ve okuma eğitimi için ayrılan sürenin yetersiz oluşu, 
öğrenci sayısının fazla olması ve gerekli dönüt ve düzeltmenin sağlanamaması ile ilgilidir. 

Demir ve Öztaş (2020) ve Kurnaz vd. (2020) yapmış oldukları çalışma sonucunda 
kazanımların elde edilebilmesi için yeterli zamanın olmadığını buna bağlı olarak 
öğretmenlerin müfredatı yetiştirmede güçlük yaşadığını rapor etmektedirler. Bu durum, 
sınıf içerisinde öğrencilerin okuma gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde takip edilememesine 
ve gerekli dönüt ve düzeltmenin verilememesine neden olmaktadır. Nitekim Fauzi ve 
Khusuma, (2020) ile Yurtbakan ve Akyıldız’ın (2020) çalışmaları bu durumu destekler 
niteliktedir. Araştırmacılar, öğrenci öğrenmelerinin takip edilemediğini, gerekli dönüt ve 
düzeltmelerin yapılamadığını buna bağlı olarak öğretmenlerin objektif değerlendirme 
yapamadıklarını dile getirmişlerdir. 

Çalışma kapsamında araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin ilk okuma eğitiminin 
daha etkili hale getirilebilmesi için birtakım önerileri de olmuştur. Öğretmenler 1. sınıfı 

bitiren öğrencilerinin okuma becerisinin istenen düzeyde olmadığını vurgulamış ve yaz 
döneminde ek çalışmaların yapılmasını, ikinci sınıf düzeyinde okuma çalışmalarına ağırlık 
verilmesini, velilerin okuma eğitimi sürecine aktif bir biçimde katılımlarının 
sağlanmasını, okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerle ek çalışmaların yapılmasını 
önermişlerdir. Bu bağlamda uygulayıcı durumunda olan sınıf öğretmenlerinin 
önerilerinin değerli olduğu ve bu çalışmanın önerileri olarak gerek öğretmenlere gerek 
velilere gerekse müfredat yapımcılarına tavsiye edilebileceği düşünülmektedir. Ayrıca 
çalışma bulgularıyla doğrudan ilişkili olmasa da katılımcılar yeni eğitim-öğretim yılında 
yüz yüze eğitime geçilmesini tavsiye etmişlerdir. Yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu 
pandemi sürecinde veli katılımının pandemi öncesi sürece kıyasla çok daha önemli hale 

geldiğini ortaya koymaktadır (Bayburtlu, 2020, Erbil vd., 2021, Sarikaya, 2021).  
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Bilgi Notu 

Bu çalışma, 7-8 Ağustos 2021 tarihinde, çevrimiçi olarak düzenlenen “4. Uluslararası 
COVID-19 ve Güncel Sorunlar Kongresi”nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 

  



Sosyal Bilimlerde Covid-19 Salgını Dönemler ve Değişim Dinamikleri - 2 

180 

Kaynakça  

Akkaş-Baysal, E., & Ocak, G. (2020). Covid-19 salgını sonrasında okul kavramındaki 
paradigma değişimine ve okulların yeniden açılmasına ilişkin öğretmen görüşleri. 
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(2), 172-201. https://doi.org/10.37217/ 
tebd.787504  

Akyol, H. (2013). Programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri (6. b.). Pegem Akademi.  

Akyol, H. (2015). Türkçe ilk okuma ve yazma öğretimi. Pegem Akademi.  

Aslan, S. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının ilkokuma yazma öğretiminde animasyon ve 
simülasyon kullanımına yönelik deneyimleri ile ilgili görüşleri. Ana Dili Eğitimi 

Dergisi, 8(4), 1133-1148. https://doi.org/10.16916/aded.756564  

Ateş, S., & Yıldız, M. (2011). Okumayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim üçüncü sınıf 
öğrencilerinin sesli okuma akıcılıklarının karşılaştırılması. Türk Eğitim Bilimleri 
Dergisi, 9(1), 101-124. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/256223  

Bakioğlu, B. & Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri 
öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502  

Başar, M., & Tanış-Gürbüz, H. (2020). İlk okuma ve yazma öğretiminde karşılaşılan 
sorunlar ve çözüm önerileri. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 8(1), 1-20. doi: 

10.35233/oyea.666563 

Bayburtlu, Y. S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen 
görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Turkish Studies-Education, 15(4), 131-151. 
https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44460  

Cavanaugh, C., Gillan, K. J., Kromey, J., Hess, M., & Blomeyer, R. (2004). The effects of 
distance education on K-12 student outcomes: A meta-analysis. Learning Point 
Associates. https://eric.ed.gov/?id=ED489533  

Demir, F. & Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen 
görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim, 49(1), 273-292. https://doi.org/10.37669/ 
milliegitim.775620  

Dey, I. (1993). Qualitative data analysis: A user friendly guide for social scientist. Routledge. 

Eken, Ö., Tosun, N. ve Tuzcu-Eken, D. (2020). COVID-19 salgını ile acil ve zorunlu uzaktan 
eğitime geçiş: Genel bir değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi,49(1), 113-128. doi: 
10.37669/milliegitim.780722   

Erbaş, Y. H. (2021). Covid-19 salgını döneminde eğitim: İlkokuma yazma öğretiminde 
karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 360-380.   
https://doi.org/10.16916/aded.851724  

Erbil, D. G., Demir, E. & Armağan-Erbil, B. (2021). Pandemi sürecinde uzaktan eğitime 
yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies-Education, 

16(3), 1473-1493. https://dx.doi.org/10.47423/ TurkishStudies.49745  

Ertan-Kantos, Z. (2020). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile ilgili düşünceleri. 8. 
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi -Sosyal ve Eğitim Bilimleri Bildiri Tam 
Metin Kitabı içinde (ss. 67-81). 



Covid-19 Sürecinde 1. Sinıf Öğrencilerinin Okuma Öğretimi ve Yaşanılan Güçlükler 

181 

Fauzi, I., & Khusuma, I. H. S. (2020). Teachers’ elementary school in online learning of 
COVID-19 pandemic conditions. Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan, 5(1), 58-70. 
DOI: 10.25217/ji.v5i1.914 

Fidan, M. (2020). Covid-19 belirsizliğinde eğitim: İlkokulda zorunlu uzaktan eğitime 
ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 24-
43. https://doi.org/10.29065/usakead.736643  

Geçgel, H., Kana, F., & Eren, D. (2020). Türkçe eğitiminde dijital yetkinlik kavramının farklı 
değişkenler açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 886-904. 
https://doi.org/10.16916/aded.742352  

Genç, S. (2020). Uzaktan eğitim uygulamalarının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. 
Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 4(3), 101-107. 
https://doi.org/10.29329/ijiape.2020.271.3  

Gilani, I. (2020). Coronavirus pandemic reshaping global education system? 
https://www.aa.com.tr/en/education/ coronavirus-pandemic-reshaping-global-
education-system/1771350  

Günbaş, N., & Gözüküçük, M. (2020). Views of elementary school children’s parents about 
distance education during the Covid-19 pandemic. Sakarya University Journal of 
Education, 10(3), 686-716. DOI: 10.19126/suje.789705 

Harris, A. J., & Sipay, E. R. (1990). How to increase reading ability: A guide to developmental 

& remedial methods (9th ed.). Longman.  

İnci-Kuzu, Ç. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan ilkokul uzaktan eğitim 
program (EBA TV) ile ilgili veli görüşleri. Milli Eğitim, 49(1), 505-527. 
https://doi.org/10.37669/milliegitim.720556  

Johnson, A. P. (2008). Teaching reading and writing: A guidebook for tutoring and 
remediating students. Rowman and Littlefield Education.  

Karadağ, R., & Yurdakal, İ. H. (2016). Okuma eğitimi. F. Susar-Kırmızı (Ed.), İlk ve 
ortaokullarda Türkçe öğretimi içinde (ss. 107-162). Anı.  

Korkmaz, G., & Toraman, Ç. (2020). Are we ready for the post-COVID-19 educational 

practice? An investigation into what educators think as to online learning. 
International Journal of Technology in Education and Science, 4(4), 293-309. 
https://doi.org/10.46328/ijtes.v4i4.110  

Kurnaz, A., Kaynar, H., Şentürk Barışık, C., & Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan 
eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322. 
https://doi.org/10.37669/milliegitim.787959  

Marek, M. W., Chew, C. S. & Wu, W. C. V. (2021). Teacher experiences in converting classes 
to distance learning in the COVID-19 pandemic. International Journal of Distance 
Education Technologies, 19(1), 40-60. https://doi.org/10.4018/IJDET.20210101. 
oa3  

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, çev. 
ed.).  Nobel. (Çalışmanın orijinali 2009’da yayınlanmıştır.) 

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi (S. Akbaba Altun & A. Ersoy, Çev. 
ed.). Pegem Akademi. (Çalışmanın orijinali 1994’te yayınlanmıştır.) 



Sosyal Bilimlerde Covid-19 Salgını Dönemler ve Değişim Dinamikleri - 2 

182 

Özdemir, O., & Baş, Ö. (2019). Okuma eğitimi. H. Akyol & A. Şahin (Ed.), Türkçe öğretimi: 
Öğretmen adayları ve öğretmenler için içinde (ss. 29-54). Pegem Akademi.  

Pınar, M. A., & Dönel-Akgül, G., (2020). The opinions of secondary school students about 
giving science courses with distance education during the Covid-19 pandemic. 
Journal of Current Research on Social Sciences, 10(2), 461- 486. DOI: 
10.26579/jocress.377 

Saavedra, J. (2020). Educational challenges and opportunities of the Coronavirus (COVID-
19) pandemic. https://blogs.worldbank.org/education/educational-challenges-and 
opportunities-Covid-19-pandemic        

Sarı, T., & Nayır, F. (2020). Education in the pandemic period: Challenges and 
opportunities. Journal of Turkish Studies, 15(4), 959-975. https://dx.doi.org/ 
10.7827/TurkishStudies.44335  

Sarikaya, İ. (2021). Teaching writing in emergency distance education: The case of 
primary school teachers. International Journal of Curriculum and Instruction 13(2), 
1923-1945. http://ijci.wcci-international.org/index.php/IJCI/article/view/676  

Shachar, M., & Neumann, Y. (2010). Twenty years of research on the academic 
performance differences between traditional and distance learning: Summative 
meta-analysis and trend examination. MERLOT Journal of Online Learning and 
Teaching, 6(2), 318-334. https://jolt.merlot.org/vol6no2/shachar_0610.pdf  

Sidekli, S. (2012). Peer reading: Improving reading and reading comprehension skills. 
Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 
4(1), 1018-1022. https://www.researchgate.net/publication/319376817   

Sirem, Ö., & Baş, Ö. (2020). Okuma güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin Covid-19 sürecinde 
uzaktan eğitim deneyimleri. Turkish Studies, 15(4), 993-1009. DOI: 
10.7827/TurkishStudies.43346  

Smith, J., Schreder, K., & Porter, L. (2020). Are they paying attention, or are they shoe-
shopping? Evidence from online learning. International Journal of Multidisciplinary 
Perspectives in Higher Education, 5(1), 200-209. https://doi.org/10.32674/ 
jimphe.v5i1.2643  

Sönmez, M., Yıldırım, K., & Çetinkaya, F. Ç. (2020). Evaluation of distance education 
process due to new type of Coronavirus (SARS-CoV2) pandemic with the opinions 
of elementary school classroom teachers. Journal of Turkish Studies, 15(6), 855-875. 
https://dx.doi.org/10.7827/ TurkishStudies.43799     

Tekin, O. (2020). Uzaktan eğitim kullanılan hizmet içi eğitim programlarına yönelik 
öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 16(1), 20-35. 
https://doi.org/10.17244/eku.643224  

Uyar, E. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde sosyal bilgiler öğretmenlerinin uzaktan 
eğitime yönelik görüşleri. Kapadokya Eğitim Dergisi, 1(2), 15-32. https:// 

dosyalar.nevsehir.edu.tr/e7a60abaa87ffa5bba45899cb43c5b96/ emrah-uyar.pdf  

Vieten, U. M., Eranti, V., & Blokker, P. (2020). Thinking and writing in the time of pandemic 
COVID-19. European Journal of Cultural and Political Sociology, 7(2), 117-122. 
https://doi.org/10.1080/23254823.2020.1754558  



Covid-19 Sürecinde 1. Sinıf Öğrencilerinin Okuma Öğretimi ve Yaşanılan Güçlükler 

183 

WHO. (2020). Joint statement on COVID-19. https://www.icao.int/Security/COVID-
19/Pages/Statements.aspx  

Yurtbakan, E. & Akyıldız, S. (2020). Sınıf öğretmenleri, ilkokul öğrencileri ve ebeveynlerin 
Covid-19 izolasyon döneminde uygulanan uzaktan eğitim faaliyetleri hakkındaki 
görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 949-977. http://dx.doi.org/10.7827/Turkish 
Studies.43780  




	SOSYAL BİLİMLERDE COVID-19 SALGINI_on_kapak
	SOSYAL BİLİMLERDE COVID-19 SALGINI
	SOSYAL BİLİMLERDE COVID-19 SALGINI_arka_kapak



