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Yükseköğret�mde Onl�ne eğ�t�me da�r tartışmaya açılan başlıklar 

açısından özet olarak çıkarılab�lecek sonuç ve öner�ler aşağıdak� g�b�d�r:

1. Altyapı

YÖNETİCİ ÖZETİ

COVID-19 SALGIN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN 
ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ: TESPİT VE ÖNERİLER

Derslere katılımda karşılaşılan zorluklar. 

V�deo konferanslara zamanında katılamama. 

B�rçok öğrenc�n�n onl�ne ders s�stemler�ne g�r�şte veya s�stem 

�çer�s�nde sıkıntı yaşadıkları gözlemlenm�şt�r. 

Ders esnasındak� bağlantı kopuklukları ve sınav esnasında 

oluşab�lecek elektr�k kes�nt�s�, s�stem kaynaklı problemler g�b� tekn�k 

sorunlarla karşılaşıldığında öğrenc�n�n bütün cevaplarının s�l�nmes�, 

yen�den sınava g�r�şte problem yaşanılması ve bu durumlardan 

kaynaklanab�lecek olan zaman kaybı bu sıkıntılardan bazılarıdır. Bu tarz 

sorunlarda öğrenc�ler�n mağdur�yetler�n� g�dereb�lecek alt yapıda s�stemler 

oluşturulmalıdır. 

S�stem alt yapıları aynı anda b�rçok öğrenc� s�steme g�rd�ğ� zaman 

çökmeyecek; öğrenc�ler�n g�r�ş çıkışlarını kolaylaştıracak; öğrenc�ler�n 

cevaplarını, yazdıklarını, ödevler�n� otomat�k olarak kaydedecek şek�lde 

gel�şt�r�lmel�d�r. Fakültelerde d�j�tal eğ�t�me geç�şle b�rl�kte zorunlu 

uygulamalar tanıtılmış ancak �çer�k, uygulama ve n�hayet değerlend�rmeye 

�l�şk�n süreçler�n yeter�nce aktarılamadığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda 

paydaşların da dâh�l ed�leceğ� daha net süreçler�n ve artık hang� aracın 

kullanılacağından z�yade d�j�tal eğ�t�m�n kal�tes�n�n nasıl daha �y� 

artırılab�leceğ� hususlarının profesyonelce planlanması gerekt�ğ� 

anlaşılmaktadır. 
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2. Ders Mot�vasyonu
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Hoca �le öğrenc� arasında yeterl� bedensel/z�h�nsel etk�leş�m�n 

sağlanamaması ve bu durumun öğrenc�n�n dersten sağlayacağı ver�m� 

düşürmes�. Ders programları, okullarda örgün eğ�t�m�n devam ett�ğ� 

zamanlardak� g�b� sab�t b�r program şekl�nde planlanmalıdır. Böylece 

öğrenc�ler hem b�r d�s�pl�n �çer�s�nde kalıp okulun ve b�r düzen�n farkında 

olarak eğ�t�mler�ne daha adapte b�r şek�lde devam edeb�lecek hem de 

hayatlarını bu programa göre s�stemat�k hale get�reb�leceklerd�r. Haftalık 

zaman aralıklarıyla değ�şen b�r ders zamanı ve programı c�dd�yet� 

azaltacaktır. Bu konuda programlara c�dd� özen göster�lmel�d�r.

7

3. Dersler�n Uzaktan Eğ�t�me Uygunsuzluğu

Bazı uygulamalı dersler�n yapılamaması. Uygulamalı dersler�n 

sadece dokümanlar üzer�nden tak�b� konunun �çer�ğ� ve önem�n�n öğrenc� 

açısından kavranmasını zorlaştırmaktadır. Daha çok teor�k dersler�n 

�şlenmes�nde uygun görünen uzaktan eğ�t�m s�stem� uygulamalı dersler 

bakımından katılımcı ve paydaş görüşler� �le ayrıca değerlend�r�leb�l�r. 

Ün�vers�telerde paydaşlarla değerlend�rmeye dönük her hang� b�r çalışma 

veya b�lg�lend�rme yapılmamıştır. Bu çerçevede bu t�p b�r çalışmaya 

öncel�k ver�leb�l�r.
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4. Devamsızlık

Anlaşıldığı üzere uzaktan eğ�t�m görünenden daha fazla mot�vasyon 

gerekt�rmekted�r. 

Öğrenc�ler�n kend�ler�n� sürekl� mot�ve olmuş b�r şek�lde tutmaları 

zor olduğu �ç�n kend�ler�n� yalnız h�ssedeb�lmekte ve mot�vasyon kaybı 

sonucunda uzaktan eğ�t�m programını terk edeb�lmekted�rler. Bu durum 

başta devamsızlık olmak üzere ders ve �çer�ğ�ne �l�şk�n daha sorumsuz b�r 

öğrenc� profil�n� ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca benzer şek�lde öğret�c�n�n de 

bundan etk�lenerek sürec� kend� hal�ne bırakması durumları görülmüştür. 

Her ne kadar ülkem�zde ün�vers�teler çevr�m �ç� ya da çevr�m dışı 

eğ�t�m öğret�m sürec�n� çeş�tl� donanımlı �çer�klerle yürütmeye çalışsa da 

b�l�nd�ğ� g�b� sadece tekn�k alt yapı ya da �çer�k yeterl� değ�ld�r. Çünkü 

çevr�m�ç� kurslar �çer�k ve materyal açısından zeng�n, �y� tasarlanmış olsa 

da öğrenc�ler�n bakış açısı, tutum ve mot�vasyonu uygun değ�lse, e-

öğrenme başarılı olamamaktadır. 
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6. Ölçme S�stem�
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Yapılan değerlend�rmelerde akadem�syenler�n ölçme değerlend�rme 

yöntemler�n� öncel�kl� olarak yen�den bel�rlemes� ve farklı becer�ler� farklı 

yöntem ve araçlar kullanarak ölçme yönünde yapılandırmasının gerekl�l�ğ� 

�fade ed�lm�şt�r. Bu süreçtek� en büyük sorun ölçme değerlend�rme yöntem� 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygun b�r ölçme değerlend�rme yöntem� 

olmaması tüm eğ�t�m sürec�n� olumsuz etk�lemekted�r. Ders materyaller� 

çok başarılı olsa da başarısız b�r ölçme değerlend�rme tüm sürec� başarısız 

kılmaktadır.

Bu süreçte öğrenc� mağdur�yetler�n�n yaşanmaması adına eğ�t�mde 

normal şartlarda kullanılmayan çevr�m �ç� ölçme ve esnek değerlend�rme 

yöntemler� bu sürec�n get�rd�ğ� tolerans ölçüsünde kabul ed�leb�l�r olsa da 

özell�kle akadem�k eğ�t�mdek� başarıların ölçülmes� konusunda ad�l 

değerlend�rmeden uzak kalmıştır. Bu durum öncel�kl� olarak eğ�t�mc�ler� 

rahatsız ederken, raporlarda vurgulanan bulgulara göre öğrenc� ve vel�ler 

de bu durumdan rahatsız olmuştur. Bu sorun yen� ölçme ve değerlend�rme 

yöntemler�n�n eğ�t�m s�stem�ne uyarlanması ve kullanılması �ç�n b�r fırsat 

olarak değerlend�r�leb�l�r. UNESCO tarafından yayınlanan raporda da bu 

süreçte öğrenme çıktılarını değerlend�rmek ve doğrulamak �ç�n uygun 

yöntemler kullanılması gerekt�ğ�, uzaktan sunulacak kaynaklar ve dersler 

arasında, değerlend�rmey� çeş�tl� düzeylerde entegre etmen�n öneml� 

olduğu, değerlend�rme süreçler�n�n yen�den gözden geç�r�lmes� gerekt�ğ� 

vurgulanmıştır.
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5. Öğrenc� Algısı

Öğrenc�ler�n salgın sürec�n�n verd�ğ� ps�koloj�k ve sosyoloj�k 

algılamalarından dolayı, sürec� yanlış yorumlaması. Öğrenc�ler�n alınan 

uzaktan eğ�t�m�, örgün eğ�t�mle aynı paralelde değerlend�rememes�. 

Kısacası uzaktan eğ�t�me gereken özen�n göster�lememes�.
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7. Yabancılaşma

Öğrenc�ler�n dersler�ne, eğ�t�me, konulara ve en öneml�s� öğrenc� 

k�ml�kler�ne yabancılaşması pandem� dönem� d�j�tal eğ�t�m�yle b�rl�kte 

ortaya çıkmışa benzemekted�r.

8. İlet�ş�ms�zl�k

Özell�kle pandem�n�n �lk zamanlarında süreç �le �lg�l� öğrenc�ler�n 

yeterl� ve doyurucu b�lg� sah�b� olmamasından dolayı yaşanan bunalım ve 

çares�zl�k. Pandem� önces� doğrudan muhatap olunab�len öğret�m 

üyeler�/fakülte sekreterl�ğ� �le �let�ş�m kurmada yaşanan zorluklar. 

Okullarımızdak� öğrenc� �şler�ne benzer “öğrenc� onl�ne �şler b�r�m�” 

oluşturulmalıdır. Öğrenc�ler�n bağlantı, s�steme g�r�ş-çıkış, ş�fre �şlemler� 

ve çözemed�kler� b�r durum g�b� herhang� b�r konuda sıkıntı yaşadıklarında 

muhatap olab�lecekler� b�r�mler oluşturulmalıdır. Bu b�r�mlerde �lg�l� 

alanda uzman k�ş�ler görev almalıdır.

Her öğret�m kurumu, eğ�t�mc�, öğrenc�, yönet�c�ler ve gerek�rse l�se 

grupları �ç�n vel�ler�n b�r arada bulunacağı b�r haberleşme ağı (�nternet 

s�tes� olab�l�r, sosyal hesaplardan oluşturulmuş gruplar olab�l�r) kurmalıdır. 

Yaşanan yen� gel�şmeler, haberler, meydana gelen değ�ş�mler buradan 

duyurulmalıdır. Haber alınamadığı �ç�n eğ�t�mden uzak kalma durumu bu 

şek�lde ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır. İlet�ş�m mümkün olduğunca 

kuvvetl� tutulmalıdır.



9. Değ�şen Öğrenc� Profil�

COVID-19 SALGIN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN 
ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ: TESPİT VE ÖNERİLER

Normal dönemde ortalama b�r başarıda, bölümünü seven ve 

bölümüne değer katmak �ç�n çabalayan öğrenc� profil�n�n, d�ğer �lg�s�z, 

kopya z�nc�r� oluşturan, parayla ödev yaptırma durumunu yaygınlaştıran 

öğrenc� profil�ne evr�lmes�; sönük, �steks�z, başarısız ve pas�f kalmış 

öğrenc�ler. Öğrenc�n�n okul saat�nde uyanıp sınıfta derse yet�şmes�, 

devamsızlık yapmama çabası, öğretmen ve okul �dares�n�n d�s�pl�n�n�n 

farkında olması ve b�rçok etmen öğrenc�y� derse hazırlayan mot�ve eden ve 

gerekl� hassas�yet�n oluşmasını sağlayan faktörlerd�r. Uzaktan eğ�t�m 

sürec�nde bu ve benzer� b�rçok etken�n devre dışı kalması öğrenc� profil�n�n 

değ�ş�m�nde etk�l� rol oynamıştır.
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10. Eş�ts�zl�k

Sınıf ortamında her öğrenc� eş�tken uzaktan eğ�t�mde b�lg�sayarı olan 

�le olmayan, �nternet kotası bulunan �le bulunmayan ayrımının yaşanması. 

Bununla b�rl�kte her öğrenc�n�n çevresel uyaranlarının farklılık göstermes�. 

Kalabalık a�lede/ küçük evde yaşayanla, üyes� daha az ve gen�ş eve sah�p 

olan öğrenc�n�n aynı kal�tede eğ�t�m alamaması. Pandem�den dolayı 
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11. Akadem�syenler�n D�j�tal Yeterl�l�kler�

Akadem�syenler�n b�r bölümünün d�j�tal okuryazarlık konusunda 

yetk�n olmaması veya uzaktan eğ�t�m konusunda b�lg� ve deney�m 

eks�kl�ğ�. Onl�ne eğ�t�m konusunda öğrenc�lere sağlanab�lecek maks�mum 

fayda düşünülürken, eğ�t�mc�ler�n bu konuda yaşadıkları sorunlara da 

çözüm olab�lecek b�r s�stem gel�şt�r�lmel�d�r. 

Eğ�t�mc�ler, dersler�n� nasıl �şleyecekler�n�, ders �çer�ğ�yle �lg�l� 

yöntemler�n�, karşılaşılan sorunlarla �lg�l� problemler�n� gündeme get�r�p 

tartışab�lmel� ve karşılaşılan sorunlara çözüm bulab�lmel�d�r. Bunun �ç�n 

�lg�l� eğ�t�m kurumunda kend� yapısına uygun olarak eğ�t�mc�ler �ç�n 

gruplar oluşturmalıdır. Ün�vers�telerde, fakülteler�n aynı bölümler�ne 

mensup öğret�m üyeler� grup ve ek�p olarak dersler� nasıl daha ver�ml� 

�şleyeb�lecekler�ne da�r toplantılar yapmalı ve sağlanab�lecek faydayı nasıl 

artırab�lecekler�n� �st�şare etmel�d�r.

a�leler�n yanlarına dönen öğrenc�ler�n evler�nde �nternet bulunmaması, 

kend� �nternet paketler�n�n onl�ne eğ�t�mlere g�recek kadar çok olmaması, 

b�lg�sayar ya da gerekl� özell�klerde telefonunun bulunmaması g�b� madd� 

açıdan sıkıntı yaşayan öğrenc�ler mevcuttur. Bu durum eğ�t�mde fırsat 

eş�tl�ğ� konusunda sorunların doğmasına yol açmaktadır. Okulların burs 

s�stemler�, öğrenc�lere yardım eden b�r�mler� onl�ne eğ�t�me madd� açıdan 

ulaşma sıkıntısı yaşayab�lecek öğrenc�lere destek sağlamalıdır. 



13. Gelecek
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Genel manada eğ�t�c�ler ve öğrenc�lere yönel�k yeterl� hazırlık 

yapılamamış, yalnızca teknoloj�k açıdan hazırlık yapılmıştır. Benzer b�r 

süreçle karşı karşıya kalmamız durumunda eğ�t�c�ler ve öğrenc�ler 

açısından da daha �y� hazırlık süreçler� kurgulanmalıdır. Öğrenc�ler�n grup 

grup, yüz yüze eğ�t�me dâh�l ed�lmes� düşünüleb�l�r. Öğrenc�lere sabah-

akşam olarak ya da bel�rl� günlere ayrılarak fakültede eğ�t�m ver�leb�l�r. Bu 

durumda yerleşkem�zde zaman zaman yaşanan ulaşım problem�ne karşı 

önlem alınması gerek�r. Şeh�r dışından gelecek öğrenc�ler �ç�n devlet 

m�safirhaneler� ve oteller, devlet tarafından k�ralanarak öğrenc�lere uygun 

fiyatlı olarak tahs�s ed�leb�l�r. Böylece yurtlardak� kalabalık azaltılmış ve 

devlete ekonom�k açıdan fazla yük b�nd�r�lmem�ş olacaktır.
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12. Yen�l�kç� Yaklaşım

İfade ed�len görüşler arasında yen�l�kç� b�r yaklaşım olarak d�kkat 

çeken b�r d�ğer eğ�t�m fırsatı �se alternat�f (h�br�t) eğ�t�m yapılanmalarının 

mümkün olduğunu göstermes�d�r. Geleneksel eğ�t�m uygulamalarına 

salgın dönem�nde ara ver�lmes� ve uzaktan eğ�t�me geç�lmes�, uzaktan 

eğ�t�m�n geleneksel eğ�t�m uygulamalarına b�r alternat�f oluşturduğunun 

anlaşılmasını sağlamıştır. Planlı ve b�l�msel yöntemlerle yapılan uzaktan 

eğ�t�m�n 21. yy eğ�t�m anlayışının yen�den oluşturulması �ç�n b�r fırsat 

olarak değerlend�r�leb�l�r. Salgın sonrası normalleşme dönem�nde ve 

devamında okullarda yapılan yüz yüze derslere ek olarak bel�rlenecek bazı 

dersler�n uzaktan eğ�t�mle yapılması, okulların uzaktan eğ�t�m alt 

yapılarının güncel kalmasına katkı sağlayacağı g�b� ders materyaller�n�n 

d�j�tal ortama aktarılması, öğretmen ve öğrenc�ler�n uzaktan eğ�t�m 

platformlarını kullanma becer�ler�n�n gel�şmes� bakımından öneml� b�r 

fırsat olarak değerlend�r�leb�l�r.



G�r�ş
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Ç�n'de ortaya çıkan COVID-19 adlı v�rüsün tüm dünyaya yayılarak 

Türk�ye'de de etk�s�n� göstermes� üzer�ne 2020 yılı Mart ayında örgün 

eğ�t�m öğret�m faal�yetler�ne ara ver�lm�şt�r (YÖK, 2020). 

Bu süreçte M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı'nın yanı sıra Yüksek Öğret�m 

Kurumu da gerekl� önlemler� almıştır. Yükseköğret�mde Türk�ye; 207 

ün�vers�tes� ve 7,5 m�lyon öğrenc�s� �le Avrupa Yükseköğren�m Alanı'nda 

(EHEA) Rusya'dan sonra �k�nc� büyük ülked�r. 

11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel ölçekte pandem� 

olarak �lan ed�len bu olağanüstü durum karşısında, YÖK 17 Mart 2020'de 

yükseköğret�m kurumları �ç�n Uzaktan Öğret�m Yol Har�tası bel�rlem�şt�r. 

Oluşan bu an� ve olağanüstü durum sonucunda tüm kademelerdek� 

öğrenc�ler�n öğret�mler�n�n onl�ne ortama taşınması mecbur� hale gelm�şt�r. 

Özell�kle ün�vers�telerde bu geç�ş sürec� farklılıklar gösterm�şt�r. Tekn�k alt 

yapının sağlanması konusunda karşılaşılan sorunların yanı sıra çevr�m �ç� 
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Cov�d-19 Salgın Dönem� Yürütülen Çevr�m�ç� Eğ�t�m 
Faal�yetler�: Tesp�t ve Öner�ler
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öğrenme ortamının parçası olan öğret�m elemanları ve öğrenc�ler�n bu 

duruma ne kadar hazır oldukları durumu da öneml� b�r unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Çünkü özell�kle er�ş�leb�l�rl�k ve kapsayıcılık 

�lkeler�n� �çer�s�nde barındırması beklenen öğret�m faal�yetler� bu süreçte, 

tekn�k ve �nsancıl pek çok konuda köşeye sıkışmış b�r �zlen�m vermekted�r. 

Çünkü an�den ortaya çıkan bu kr�z�n kısa vadel� b�r sorun olarak 

kalmayacağı, bu kr�zden etk�lenen toplumlar üzer�nde kalıcı ve uzun vadel� 

sonuçlar doğurab�leceğ� ve eş�ts�zl�kler� artırab�leceğ� öngörülmekted�r 

(Nguyen ve Huynh, 2020).

Koronav�rüs Hastalığı (COVID-19) salgını sebeb�yle yükseköğret�m 

kurumlarının eğ�t�m ve öğret�m süreçler�n�n mümkün olduğunca kes�nt�ye 

uğramadan sağlıklı b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n Yükseköğret�m Kurulu 

b�r karar alarak ün�vers�telere b�ld�rd�. Bunun üzer�ne bütün ün�vers�teler 

uygulamada b�rl�k oluşturab�lmek düşünces�yle, 2019-2020 Bahar 

Dönem�n� uzaktan eğ�t�m �le yapma kararı almış ve fakülteler de alınan bu 

kararla derslere d�j�tal ortamda, uzaktan eğ�t�mle devam etm�şt�r. 

“Uzaktan eğ�t�m” ter�m� �lk olarak 1892 yılında W�scons�n 

Ün�vers�tes�'n�n kataloğunda geçm�şt�r (Kaya, 2002:30). Uzaktan eğ�t�m 

yalın anlamıyla öğreten ve öğrenen�n fiz�ksel olarak b�r arada bulunmadığı 

b�r eğ�t�m b�ç�m�d�r. En kısa ve en fazla kullanılan �fadelerden b�r� olarak; 

“zaman ve mekândan bağımsız eğ�t�m şekl�” olarak tanımlanab�l�r. 

Uzaktan eğ�t�m, b�reylere kend� kend�ler�ne öğrenme �mkânının 

sağlandığı, geleneksel eğ�t�me göre daha esnek ve b�rey�n özel koşullarına 
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uyarlanab�l�r b�r eğ�t�md�r. Uzaktan eğ�t�mle eğ�t�m h�zmet� götürmektek� 

sınırlılıkların kısmen ya da tümüyle ortadan kaldırılarak eğ�t�m 

�mkânlarının daha gen�ş k�tlelere ulaştırılması amaçlanmaktadır. 

Son dönemde �nternet ve b�lg�sayar kullanımının yaygınlaşmasıyla 

b�rl�kte uzaktan ver�len eğ�t�m ve çalışmalarda büyük b�r �lerleme 

sağlanmıştır. Uzaktan eğ�t�m�n en öneml� avantajı, eğ�t�m� �ş ve/veya ev 

yaşamına uygun hale get�rmes�ne �z�n vermes�d�r. Bu çerçevede öğrenc�ler, 

genell�kle �nterakt�f eğ�t�mler har�ç, kend� çalışma hızını da 

bel�rleyeb�lmekted�r. Bağlantı kurmak �ç�n �nternete sah�p olmak yeterl�d�r. 

Tam zamanlı b�r derste olduğu g�b�, öğrenc�ler planlama ve araştırma g�b� 

faydalı, aktarılab�l�r becer�ler kazandıklarını göreb�l�rler. Uzaktan eğ�t�m 

genell�kle tam zamanlı derslerden daha az mal�yetl�d�r. Uzaktan eğ�t�m�n 

dezavantajı �se, b�r kampüste bulunamamak ve günlük olarak d�ğer 

öğrenc�lerle yüz yüze olamamaktır. Küresel eğ�t�m s�stem�, dünyanın 

çeş�tl� yerler�nde bulunan ün�vers�telerden, öğrenc�lere uzaktan eğ�t�m 

programları �le bu eğ�t�mden yararlanab�lme, hatta yüksek l�sans veya 

doktora yapab�lme �mkânı sunmaktadır (İşman, 2011: 4). 

Uzaktan eğ�t�m senkron (eş zamanlı) yürütüleb�ld�ğ� g�b� asenkron 

(eş zamansız) olarak da yürütüleb�l�r (Yıldız, 2016). Senkron eğ�t�m, aynı 

ortamı paylaşmayan kullanıcıların (öğretmen ve öğrenc�) eş zamanlı olarak 

b�r araya gelmes�, etk�leş�ml� b�r öğret�m sürec�n� gerçekleşt�rmeler�d�r. 

Asenkron eğ�t�m �se y�ne farklı ortamlarda bulunan öğretmen ve 

öğrenc�ler�n kend� öğrenme hızlarına göre, ders �çer�kler�ne �sted�kler� 

zaman ulaşab�ld�kler� b�r öğret�m sürec�d�r (Erfidan, 2019; Özkaraca, 

2005).
Uzaktan eğ�t�m� etk�leyen unsurlar konusunda pek çok sınıflama yer 

almaktadır. Bu sınıflamalar �ncelend�ğ�nde “s�stem kal�tes�, �çer�k kal�tes�, 

h�zmet kal�tes�, öğret�c�ler�n tutumu, öğrenc�ler�n bakış açısı ve 

destekley�c� konuları” g�b� faktörler (Özkan ve Köseler, 2009) ele 

alınmaktadır.



Çalışmanın Konusu
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Çalışma, Cov�d-19 salgın dönem�nde yükseköğret�mde yürütülen 

çevr�m�ç� eğ�t�m ve öğret�m faal�yetler�n� öğrenc�ler gözüyle 

değerlend�rmey� kend�s�ne problem olarak seçm�şt�r. 
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Çalışmanın Amacı

Bu raporda çalışmanın amacını; salgın sürec�nde çevr�m�ç� eğ�t�m-

öğret�m faal�yetler�nde yapılanlar ve gel�şt�r�lmes� öner�lenler temel ayrımı 

üzer�nden dört temel tema olarak;
a) çevr�m�ç� akadem�k faal�yetler�n planlanması, 
b) eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�n�n onl�ne platformlara taşınması, 
c) sürec�n �zlenmes� ve güncellenmes�, 
d)ölçme-değerlend�rme faal�yetler� ve eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�n�n 

çıktıları hakkında l�sans ve yüksek l�sans öğrenc�ler�yle değerlend�rme 

oluşturmaktadır. 

Yöntem

Çalışmada yöntem serbest çağrışımlı bey�n fırtınası şekl�nde formüle 

ed�leb�l�r. Hal�yle bu yöntem�n çoklu b�r parad�gmada üret�ld�ğ� anlamına 

gelmekted�r. 

Çalışma l�sans ve yüksek l�sans öğrenc�ler�yle yürütülen tam 

yapılandırılmış soru formu, gözlem ve belge tarama tekn�kler�yle n�tel b�r 

desenle yürütülmüştür. Bu mülakatlar esnasında met�nde görülen her b�r 

üst sorunun alt amaç soruları paralel�nde değerlend�rmes� yapılmış ve 

n�hayet bunların tamamından çıkan özel ve genel sonuçlar sonuç kısmında 

karşılaştırmalı olarak anal�z ed�lm�şt�r. 
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Kapsam ve Sınırlılık

Çalışmanın yoğun koronav�rüs tartışmaları dönem�ne denk gelm�ş 

olması katılımı ve der�nl�kl� görüşler�n ortaya çıkmasını sınırlandırmıştır. 

Ayrıca henüz b�ten b�r sürec�n sağlıklı değerlend�reb�lmes� çoğu zaman 

mümkün olamamaktadır. Çalışmanın ver�ler� 15-25 Haz�ran 2020 

tar�hler�nde onl�ne olarak elde ed�lm�şt�r. Bu çalışma, sözel bölümler�n 

değerlend�r�lmes�yle �lg�l� sınırlılığa sah�pt�r. 

Çalışmanın Önem�

Tüm dünyayı etk�s� altına alan pandem� sürec� eğ�t�m alanını c�dd� b�r 

b�ç�mde etk�lem�şt�r. Bu çerçevede özell�kle ün�vers�telerde akadem�k 

faal�yetler�n devamı �ç�n çeş�tl� senaryolar devreye sokularak buna uygun 

çeş�tl� platformlardan yardım alınmıştır. Her ne kadar eğ�t�mde eş�tl�k �lkes� 

gereğ�nce ve daha çok destek amaçlı onl�ne alt yapılar var olsa da pandem� 

sürec�nde bu yapıların eğ�t�mde tak�p ed�leb�lecek tek yol hal�ne gelmes�, 

kurumların eğ�t�m süreçler�n� yapılandırma konusunda hazırlıksızlık 

yakalanması gerçeğ�n� de öne çıkarmıştır. Uzaktan eğ�t�m sürec� 

kolaylaştırma amacı gütse de hem öğrenc�ler�n hem de kurumların 

�mkânlarının kısıtlı olması bazı aksaklıklara da sebeb�yet verd�ğ� �ç�n bu 

s�stem�n gel�şt�r�lmes� söz konusu olmuştur.

İşte bu yüzden çalışmanın ortaya çıkaracağı çoklu nedenler ve 

sonuçlar, gelecekte muhtemel benzer durumlarda yol har�tası oluşturma 

potans�yel�nden dolayı öneml�d�r. 



A. Çevr�m�ç� Akadem�k Faal�yetler�n Planlanması
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Bulgu ve Yorumlar

Tesp�tler

Gel�şt�r�lmes� Öner�lenler

● Çevr�m�ç� akadem�k faal�yetler planlanırken öğret�m üyeler�n�n 
s�stem� nasıl kullanacakları konusunda c�dd� b�r şek�lde b�lg�lend�r�lmeler� 
gerekmekted�r.

● Öğrenc�lerle gerçekleşt�r�lecek her türlü �let�ş�m�n daha güçlü 
kurulması gerek�r. Bu şek�lde süreç daha �nterakt�f şek�lde yönet�leb�l�r.

● Özell�kle sürec�n başlangıcında öğrenc�ler�n b�rb�r�nden haber� 
olmadığı g�b� öğret�m üyeler�n�n öğrenc�lere duyurunun ulaşıp 
ulaşmamasından da haberler� olmadığı tesp�t ed�lm�şt�r. Bu �l�şk�ler�n daha 
sağlam kurulması gerek�r.

● Çevr�m�ç� akadem�k faal�yetlere genel olarak bakıldığında süreç 
b�reysel çabalara bağlı kalmıştır. Beklenmed�k gel�şmelere bağlı b�r 
zorunluluk oluştuğu �ç�n pandem� sürec�nde yaklaşık üç hafta sonunda 
öğret�m üyeler�n�n kend� gayretler� ve �n�s�yat�fler� doğrultusunda b�r 
�lerleme sağlanab�lm�şt�r. 

● Ölçme ve değerlend�rme konusunda daha çok ödev performansları 
bel�rley�c� olmuştur. Yüksek l�sans sev�yes�nde bu durum normal 
gözükmekted�r. 

● Çevr�m�ç� ders �şleme sürec� resm� olarak devamsızlık g�b� b�r 
prosedüre dayalı gerçekleşmem�şt�r. Tab�� olarak uzaktan eğ�t�mde 
devamsızlık g�b� b�r durumu s�stemat�k olarak düzenlemek güçlükler 
�çermekted�r. Ancak bu yükseköğret�mde genel olarak ders ver�ml�l�ğ�n� 
azaltan b�r durum olarak gözükmekted�r.

● Makale ödevler�; sayfa sayısı, �sten�len s�stem, punto aralığı, tesl�m 
tar�h�, konu terc�h� k�ş�ye bırakılarak s�stem�n esnek b�r yönet�ş�m model�n� 
ben�msed�ğ� görülmüştür. 
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● Öğrenc�ler�n öğret�m üyeler�nden beklent�ler�n� net b�r şek�lde d�le 
get�reb�ld�ğ� b�r s�stem gel�şt�r�leb�l�r. Öğrenc�ler�n �çer�s�nde bulunduğu 
ortam konusunda sadece öğret�m üyeler�n�n b�lg�lend�r�ld�ğ� b�r s�stem 
oluşturularak çevr�m�ç� eğ�t�m daha ver�ml� hale get�r�lmeye çalışılab�l�r. 
Bu şek�lde hem öğrenc�n�n derslerden alab�leceğ� maks�mum ver�m ve hem 
de öğret�m üyes�n�n ders�nden alacağı ver�m bel�rlenm�ş olur.

● Sürec�n en büyük hand�kabı çevr�m�ç� akadem�k faal�yetler�n geç�c� 
b�r çözüm olarak görülüyor olmasıdır. Bundan sonra eğ�t�mler�n onl�ne 
olab�leceğ� bel�rt�l�rse veya buna dönük adımlar atılırsa hem öğret�m 
üyeler�nde hem de öğrenc�lerde b�r c�dd�yet oluşacaktır. Fakat örgün 
eğ�t�me ger� dönüleceğ� düşünüldüğü �ç�n onl�ne mecra yeter�nce 
ben�msenmemekted�r.

● S�stem ara yüzler�n�n kullanıcı dostu olmaması, araçların 
sosyalleşme �ht�yacına cevap verememes�, akadem�syenler�n b�r 
bölümünün d�j�tal okuryazarlık konusunda yetk�n olmaması veya uzaktan 
eğ�t�m konusunda b�lg� ve deney�m eks�kler�n�n olması yen� s�stemde 
sorunlara sebeb�yet vermekted�r. Bu konuların üzer�nde tartışılması 
gerekmekted�r.

● İy� b�r uzaktan eğ�t�m sürec� �ç�n öğrenc�ler�n teor�k b�lg�ler�n� daha 
sonra prat�ğe dökmeler� açısından öğrenc�ler �ç�n argümanlar hazırlanab�l�r. 
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B. Eğ�t�m-Öğret�m Faal�yetler�n�n Onl�ne Platformlara 
Taşınması
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● Terc�h ed�len platformun, kısa sürede planlanması ve hayata 
geç�r�lmes� göz önünde bulundurulduğunda, oldukça kullanışlı olduğu 
görülmüştür. S�stem üzer�nde yer alan takv�mdek�, ödevlere ve sınavlara 
da�r, hatırlatmalar oldukça �şlevseld�r.

● Çevr�m�ç� Platform üzer�nden her ders �ç�n ayrı b�r yer oluşturulmuş 
ve s�stem üzer�nden öğrenc�ler�n derslere ulaşması sağlanmıştır. 

● Onl�ne olarak ders yapan öğret�m üyeler�n�n yanında konu 
başlıkları bel�rlenerek s�steme ders �le �lg�l� doküman ve �çer�k 
yüklenm�şt�r.

● Onl�ne ders yapmayı terc�h etmeyen öğret�m üyeler�, anlattığı ders� 
v�deo kaydına alarak s�steme yükley�p öğrenc�lere ulaştırmışlardır.

● Bazı öğret�m üyeler� hem onl�ne ders yapmamış hem de s�steme 
�çer�k yüklemem�şt�r. 

● Genel olarak s�stem� kullanırken b�r hata �le karşılaşılmamış, hızlı 
gel�şen sürece göre oldukça �ht�yacı karşılayan b�r s�stem olduğu �zlen�m� 
verm�şt�r. 

● Bu dönemde kullanılan eğ�t�m platformu, ödevler�n öğret�m 
üyeler�ne daha kolay aktarılab�lmes� ve öğrenc� tarafından canlı yayın 
ders�ne katılımın gerçekleşemed�ğ� durumlarda dersler� tekrar �zleme 
�mkânı sağlaması açısından yararlı bulunmuştur.

● Canlı olarak yürütülmey�p doğrudan kayded�lm�ş hal� gönder�len 
dersler�n hem tak�b� hem de anlaşılması canlı olanlara kıyasla daha zor 
olmuştur. Bunun temel neden� dersler�n canlı olarak yürütüldüğü zaman 
karşılıklı soru cevap �mkânının bulunması ve ders�n daha da d�kkatl� tak�p 
ed�lmes�ne yönel�k mot�vasyonun varlığıdır. Fakat v�deo kaydı olarak 
s�steme yüklend�ğ� zaman soru sorma �mkânı olmadığı ve herhang� b�r 
zamanda �zleme ve d�nleme �mkânı sağladığı �ç�n v�deo tak�b�n�n 
ertelenmeye çok müsa�t olduğu düşünülmekted�r.
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● Genelleme yapmaksızın �fade ed�lecek olursa dersler�n materyaller� 
zaman zaman yeterl� olamamıştır. Ders �çer�kler�n�n s�stem üzer�nde daha 
çok zeng�nleşt�r�lmes� gerekmekted�r.

● Bu süreçte onl�ne ders yapmamanın yanı sıra ders anlatım v�deosu 
yüklemeyen öğret�m üyeler� de olmuştur. Bu durum muhtemelen s�stem� 
kullanamamalarından kaynaklanmış olsa da s�stem�n �şley�ş� açısından 
öneml� b�r olumsuzluğa neden olmuştur. Çünkü pandem� sürec�nde şeh�r 
değ�şt�ren öğrenc�ler �ç�n k�taplarına ve ders�n kaynaklarına ulaşamama 
g�b� b�r mağdur�yet yaşanmıştır. Bu sebeple ders�n �çer�ğ�ne da�r yeters�z 
materyal s�stem�n yararlı ve faydalı b�r b�ç�mde �şlemes�ne engel 
olmaktadır. 

● Ders �çer�kler� hakkında öğret�m üyeler�n�n öğrenc�lere araştırma 
yapmak �ç�n önerd�kler� platform ve s�teler de yeters�zd�r. Bu nedenle 
öğrenc�lerden ödevlend�rmeler �ç�n n�tel�kl� kaynaklar �stend�ğ�nde 
hocanın kaynak öner�ler�n�n güçlü olamamasından kaynaklanan 
mağdur�yetler yaşanmıştır.

● Çevr�m�ç� eğ�t�m platformunun öğrenc�ler�n sadece zorunluluktan 
dolayı g�r çık yaptığı b�r yer olmaktan daha çok aldığı dersler �le �lg�l� 
gerçekten öneml� ve değerl� b�lg�ler ed�neb�leceğ� b�r platform olması 
beklenmekted�r.

● Özell�kle görüntülü çevr�m�ç� eğ�t�mde görüntüyü yalnızca 
öğret�c�n�n görmes� daha ver�ml� b�r eğ�t�m ortaya koyacaktır. K�ş�ler 
kend�ler�n� ve d�ğer katılımcıları gördükler�nde d�kkatler�n� toplamakta 
zorlanmışlardır. Çevr�m�ç� eğ�t�me katılan öğrenc�ler�n sadece öğret�c�ler 
tarafından görüleb�lmes�n�n sağlanmasının daha faydalı olacağı 
düşünülmekted�r. 

● Ders� d�nleyen �le d�nlemeyen öğrenc�ler�n eş�t değerlend�r�lerek 
aynı notlandırmaya tab� tutulması adalets�zl�ğe neden olan sebepler 
arasında görülmekted�r.
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● Genel olarak Türk�ye'dek� b�rçok ün�vers�ten�n b�r tak�p ve 
değerlend�rme yaptığı tesp�t ed�lemem�şt�r. Çoğunlukla çevr�m�ç� eğ�t�me 
ulaşmada sıkıntı ve �mkânsızlık yaşayan k�ş�lere herhang� b�r çözüm öner�s� 
ve destek ya sağlanamamış ya da uzun b�r süre sonra kısm� çözümler 
üret�leb�lm�şt�r. 

● Çevr�m�ç� (onl�ne) platformda herhang� b�r sorunla karşılaşma 
durumu çok fazla yaşanmasa da olası b�r sorunla karşılaşıldığında ne 
yapılacağına da�r b�r b�lg�lend�rme yapılmamıştır.

● Fakülteler�n t�t�zl�kle öğrenc�ler� destekleme n�yetler� pek çok 
hususun onların uhdes�nde olmamasından kaynaklı olmasından dolayı 
öğrenc�n�n �ş�n� tekn�k olarak kolaylaştıramamıştır. Bunun yanında 
b�reysel olarak bazı hocaların sürec�n eğ�t�m kal�tes� açısından gayretler� de 
her türlü takd�r�n üstünded�r.  

● Bu süreçte öğrenc�yle �let�ş�mde e-posta h�zmet� akt�f b�r şek�lde 
kullanılmıştır.

● Hoca ve öğrenc� arasında derse da�r daha kısa sürede �let�ş�m 
kurab�lmes� �ç�n derslere a�t WhatsApp grupları oluşturulmuştur. 
Duyurular böylece hem ma�l yoluyla hem de WhatsApp üzer�nden 
öğrenc�lere �let�lm�şt�r. Özell�kle herkes tarafından yaygın b�r şek�lde 
kullanılan WhatsApp uygulamasının b�lg�lend�rmede kullanılması oldukça 
yarar sağlamıştır. N�tek�m ma�l adres�n�n yanlış olması ya da ma�le 
ulaşılamaması durumunda bazı öğrenc�ler�n yaşamış olduğu ya da 
yaşayacağı mağdur�yetler g�der�lm�ş olmaktadır. 

● Genel olarak öğret�m üyeler� �nternet �mkânı olmayan öğrenc�lere 
canlı derslere katılım noktasında tolerans tanımışlardır. Hatta öğret�m 
üyeler� �nternet üzer�nden sınav yapımına bu sebepten dolayı çok sıcak 
bakmamışlar, bu yüzden de ödevlend�rme yolunu seçm�ş görünmekted�rler.

● Çevr�m�ç� platforma nasıl g�r�ş yapılacağı, b�lg�ler�n nasıl 
güncelleneceğ� g�b� karşılaşılab�lecek olası problemler �le �lg�l� dersler 
başlamadan önce Youtube'da Türkçe ve İng�l�zce b�lg�lend�rme v�deoları 
yayınlanmıştır. Bu sayede s�steme g�rme ve ş�fre değ�şt�rme �şlemler�n� 
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kolaylıkla yapılab�lm�şt�r.

● Yapılan b�lg�lend�rmeler öğret�m üyeler�n�n b�reysel çabalarına 
bağlı kalmıştır. Fakülte yönet�m� genel b�r duyuru mekan�zması 
oluşturmamıştır. 
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● Daha sağlıklı b�r çevr�m�ç� eğ�t�m-öğret�m sürec� �ç�n öğrenc�lerden 
dönüt alınması gerek�r. Herkes�n farklı şartlar altında geç�rd�ğ� bu dönemde 
duyuruların gerçekten ulaşıp ulaşmadığının kontrolü sağlanmalıdır. Bu 
konuda öğrenc� tems�lc�ler� görevlend�r�leb�l�r veya başka b�r yöntem 
gel�şt�r�leb�l�r. 

● Ders �çer�kler� zeng�nleşt�r�lmel� ve kes�nl�kle her ders �ç�n onl�ne 
şek�lde ders �şlenmese de �çer�k v�deosu s�steme yüklenmel�d�r. Öğrenc�ler 
PDF ya da sunum üzer�nden �sted�kler� ver�m� alamamaktadırlar.

● Bu süreçte faal�yetler mümkün olduğu kadar �nterakt�f �let�ş�m �le 
gerçekleşt�r�lmel�d�r.

● S�stemde olan dersler�n öğrenc� açısından yararlanılab�l�r olması 
�ç�n mutlaka ger� dönüt alınmalıdır. Derslere katılmayıp, ders �çer�kler�n� 
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çalışmadan ödev hazırlamak ve ders� geçmek bu bakımdan eğ�t�m�n n�tel�ğ� 
konusunda dezavantaj sağlamaktadır.

● Sınav yer�ne geçecek ödevlend�rmeler�n zorluğu ve n�tel�ğ�nden 
z�yade yüz yüze olan eğ�t�m de en azından sınıf ortamında ver�leb�lecek 
maks�mum b�lg�n�n öğrenc�ye ulaşıp ulaşmadığının kontrolü 
sağlanmalıdır.  

● Daha sağlıklı b�r uzaktan eğ�t�m �ç�n öncel�kle yapılacak olan, 
eğ�t�m önces�nde öğrenc�n�n karşılaşab�leceğ� sorun ve durumlara karşı 
hazırlık yapılmalı ve eğ�t�m sürec�nde yaşanab�lecek kaygılar en aza 
�nd�rgenmel�d�r. Daha sonra fakültelere göre ortak b�r karar �le ders 
programı ve ders�n yapılacağı platform bel�rlen�p öğrenc�ye sunulmalıdır.

● Ders süres�, öğret�m üyeler�n�n �sted�ğ� kadar değ�l süres� bel�rl� b�r 
oturum şekl�nde planlanmalıdır.

● Çevr�m�ç� eğ�t�mde öğrenc�y� canlı tutan bağlayıcı etk�nl�kler ve 
görevlend�rmeler yapılab�l�r. Slayt göster�ler� hazırlanıp paylaşılab�l�r. 
Konu �le bağlantılı kısa ve öz v�deolar ders aralarına ekleneb�l�r. 
Öğrenc�lere sunum hazırlamaları g�b� görevler ver�leb�l�r.
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● Öğrenc�ler�n başarısını ölçmek �ç�n genel anlamda ödevlend�rmeler 
yapılmıştır. Ödevlend�rme yapılırken ne �sted�ğ�n� açıkça bel�rten, ödev�n 
şartlarını maddeler hal�nde �fade eden, kaynaklara ulaşmada net b�r şek�lde 
yöntem gösteren öğret�m üyeler�n�n yaptığı değerlend�rmeler d�ğerler�ne 
nazaran daha objekt�f bulunmaktadır. 

● Genel anlamıyla ödevler�n değerlend�rme kr�terler� öğrenc�lere açık 
b�r şek�lde bel�rt�lmemekte, notlandırmanın neye göre yapıldığı öğrenc� 
açısından bel�rs�zl�k �çermekted�r. Bunun yanında s�stemde ders �çer�ğ�ne 
da�r yüklenen materyaller ödevler� kes�nl�kle karşılamayacak düzeyded�r. 
Ancak öğrenc�lere yararlanacakları s�teler bel�rt�leb�l�r. Sonuç olarak 
öğrenc�ler�n b�lg�ye ulaşmada aynı yeterl�l�kte olacağı düşünülerek hareket 
ed�lm�şt�r.

● Yapılan değerlend�rmeler bazı derslerde tam anlamıyla başarıyı 
yansıtmamaktadır. Öğrenc�ler�n muhakeme becer�ler�n� ölçmek yer�ne 
özell�kle bazı derslerde hem maddel� saf b�lg� �stenm�ş hem de bunların 
or�j�nal b�r şek�lde yapılması gerekt�ğ� söylenm�şt�r. Bu durum çel�şk� 
�çermekted�r.

●  Ölçme değerlend�rme faal�yetler� ödevler üzer�nden yapılmıştır. 
İlk defa karşılaşılan bu durumda bazı öğret�m üyeler�, mezun olacak 
durumda olan öğrenc�ler� mağdur etmemek adına puanlandırılması daha 
kolay ödevler verm�ş ve neredeyse bu öğrenc�ler tüm dönem aynı puanları 
alarak dönem� yüksek notlarla geçm�şt�r. Öğrenc�ler tab�� k� bu duruma 
�t�raz etmem�şlerd�r. Fakat bu süreç devam edecek olursa öğrenc�ler�n ders 
hakkındak� yeterl�l�kler�n� ölçmede c�dd� sıkıntılar yaşanab�lecekt�r çünkü 
hal� hazırda b�lg� b�r�k�m�n� ölçen ödevlerden z�yade “sırf yapmış olmak 
�ç�n yapılan ödev” konuları seç�lm�ş ve bu ödevlerden de herkes aynı not 
ortalamasıyla geçm�şt�r.
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● Öncel�kle öğrenc�ler�n mağdur ed�lmemes� �ç�n ödev ver�lmes� 
�sabetl� olmuştur. Ancak �sten�len ödevler�n uzunluğu ve öğrenc� sayısının 
çokluğu göz önüne alındığında yapılan değerlend�rmelerde objekt�f 
kr�terler atlanmaktadır.

● Değerlend�rmeler d�kkate alınırken ödevler�n şek�lsel olarak 
puanlanmasından z�yade �çer�ğe uygun olup olmadığına ve �sten�len 
cevabın ver�l�p ver�lmemes�ne göre b�r yol �zlenmel�d�r.

● Ancak bunu yaparken başta öğret�m üyes�n�n ne �sted�ğ�n� 
öğrenc�ye net b�r b�ç�mde aktarması gerek�r. Öğrenc�den �sted�ğ� yöntem� 
kend�s�n�n değerlend�reb�lecek b�r düzeyde olması gerek�r. Ödevlend�rme 
konusunda ayrıntılı b�r b�lg�lend�rme yapıldığı ve değerlend�rme aşamaları 
açıkça bel�rt�ld�ğ� sürece daha ver�ml� b�r eğ�t�m ver�leb�l�r. 

●  Ders�n başarısının n�speten yeterl� şek�lde ölçüleb�lmes� ödevler�n 
n�tel�ğ�ne bağlıdır. Ezber ve kuru b�lg�lerle hazırlanacak ödevlerden z�yade, 
sentezleme suret�yle anal�z ve muhakeme yaparak hazırlanan ve 
değerlend�r�len ödevler öğrenc�ler �ç�n çok daha ver�ml� olacaktır. Bu 
yüzden ödevler�n mutlaka benzerl�k oranlarına bakılmalı ve sürekl� tekrara 
dayalı ödev sah�pler� uyarılmalıdır.

● Öncel�kle öğret�m üyeler�n�n ver�len ödevlerde d�kkat ett�kler� ve 
görmek �sted�kler� hususları bel�rtmeler� gerek�r. Ödev �ç�n b�r öğret�m 
üyes� kapağı çok önemserken başka b�r öğret�m üyes� kapak olmasını 
�stememekted�r. Bu tür şek�l şartlarının standartlaştırılması elzemd�r.

● Bu dönemde ders başarılarının değerlend�r�lmes� öğrenc�ler�n en 
çok zorlandığı ve akıllarda soru �şaretler�n�n b�r�kt�ğ� b�r konu olmuştur. 
Öğret�m üyeler�n�n heps� kend� dersler� �ç�n genel olarak 1500 kel�mel�k 
makale tarzında ödevler yazılmasını �stem�şt�r. Bu ödevler �ç�n k�m�s� uzun 
b�r süre ver�rken k�m�s� de b�r hafta b�le sürmeyen süreler bel�rlem�şt�r. 
Ayrıca bu kadar çok emek harcanan ödevler�n değerlend�r�lmes� konusunda 
da nasıl b�r ölçme değerlend�r�lme yapıldığı öğrenc�ler tarafından şeffaf 
kr�terler çerçeves�nde b�l�nmek �stenmekted�r.

● Ödev sayısı ders�n AKTS ölçüsü �çer�s�nde olmalı, öğrenc�ye 
kazandıracakları programdak� ders saat� çerçeves�nde düşünülmel�d�r. V�ze 
ve final ödevler� puanlama s�stem�yle b�rl�kte öğrenc�ye gönder�lmel�d�r.
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● Ödev s�stem�nde tezlerde olduğu g�b� savunma s�stem� olmalı. 
B�reb�r �l�şk�lerde öğrenc�n�n kend�n� ve ödev�n� �fade etme �mkânı olsa da 
çevr�m�ç� eğ�t�mde bu pek mümkün olamamaktadır. O nedenle en azından 
final ödevler�nde öğrenc�lere genel b�r savunma hakkı tanınmalıdır. Eks�k 
kalan yerler veya asıl anlatılmak �stenen şey en azından böyle daha kolay 
aktarılab�l�r.

● Öğret�m üyeler�n�n puanlandırmada rubr�k ölçek kullanması 
durumunda öğrenc�lerden de değerlend�rme notlarına �t�raz gelmeyeceğ� ve 
bu ölçüte göre değerlend�rmen�n gayet adaletl� olacağı �fade ed�leb�l�r. 
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Çevr�m�ç� eğ�t�m sürec� avantajlar ve dezavantajlar barındırmaktadır. 

Buna göre en büyük avantajı zaman açısından sağladığı esnekl�kt�r. Okula 

ulaşımda ve sadece slayt okunarak �şlenen derslerde harcanan zamanın 

böylece telafis�n� yapma fırsatı doğmuştur. Yüz yüze alınan eğ�t�mde genel 

anlamıyla ders notlarıyla yet�n�l�rken çevr�m�ç� eğ�t�m öğrenc�ler� 

araştırmaya yöneltm�ş görünmekted�r. Bu açıdan düşünüldüğünde tekdüze 

g�den b�r eğ�t�m daha farklı b�r yöne evr�lm�ş görünmekted�r. Ancak 

araştırma yapmada çeş�tl� mecraların olması ve doğru b�lg�n�n n�tel�ğ�nde 

farklılıklar bulunması sebeb�yle ortaya büyük b�r b�lg� k�rl�l�ğ� de çıkmışa 

benzemekted�r. Bu b�lg�ler� değerlend�rmede bell� ölçütler�n olması 

gerek�r. Zamanı daha �y� değerlend�rme �ht�mal�n�n yanında öz d�s�pl�n� 

sağlayamadığı durumlar sürec�n aktörler� açısından dezavantaj 

doğurmuştur. Meslekten ve eğ�t�m hayatından z�h�nsel olarak uzaklaşma 

durumu d�j�tal sürec�n dezavantajları arasında sayılab�l�r. Bu süreçte b�rçok 

kurumun arş�vler�n� halka açması, ücrets�z ver�len onl�ne eğ�t�mler k�ş�sel 

gel�ş�m açısından hem öğrenc�ler �ç�n hem de toplumun d�ğer b�reyler� �ç�n 

son derece faydalı olmuşa benzemekted�r. K�tlelere ulaşmada yaşanan 

kolaylık da salgın sürec�n�n avantajlarındandır. Ancak madd� �mkânı olan 

�nsanlar �ç�n bu avantajları sıralamamız mümkün gözükmekted�r. 

Çevr�m�ç� eğ�t�me bu şek�lde devam ed�lmes� durumunda öğrenc�ler�n 

şartları eş�tlenmeye çalışılmalıdır. 

Bu dönemde bütün öğrenc�ler b�r sınıf ortamından çıkıp mecbur� 

olarak ev ortamında ders almak zorunda kaldı ve b�l�nd�ğ� g�b� sınıfta alınan 

b�r eğ�t�m �le evde alınan b�r eğ�t�m kes�nl�kle aynı olamaz. K�m� öğrenc� 

ev�nde çok �nsan olmasından ş�kâyetç� �ken b�r başkası �se evdek� 

rahatlıktan ve evde olmasından dolayı sah�p olduğu sorumluluklarından 

ş�kâyetç� olarak derslere kend�s�n� verememekten ş�kâyetç�d�r.

Ver�len ödevler noktasında �se öğrenc�ler�n kapas�teler�n�n b�l�nc�nde 

olarak onlardan sev�yeler�n�n çok üstünde şeyler beklenmemel�d�r. Tab� k� 
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herkes vakt�nde ve düzgün b�r ödev tesl�m etmel� ve ödevler adaletl� b�r 

şek�lde değerlend�r�lmel�d�r. Fakat unutulmamalıdır k� öğrenc�ler b�rden 

çok ders �ç�n ödev yet�şt�rmeye çalışmaktadır.

Ayrıca uzaktan eğ�t�m sosyalleşme ve �nsan� b�r �let�ş�m açısından 

oldukça zayıf b�r tekn�kt�r. Z�ra yüz yüze örgün eğ�t�mde doğaçlama sorular 

sorulab�l�r; sözlü cevaplarla b�rl�kte m�m�k ve jest tak�b� daha rahat 

yapılab�l�r. Örgün derslerde tecrübe aktarımı ve gündeme da�r 

değerlend�rmeler daha rahat yapılab�lmekted�r. 
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