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İZOLASYON DÖNEMİNİN TÜRKİYEDEKİ AKADEMİSYENLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Araştırma Genel Raporu 

ÖZET 

Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 olarak isimlendirdiği ve dünya genelinde dönemsel 
izolasyon uygulamalarına neden olan pandemi günlük yaşam pratiklerini derinden 
etkilemiştir. Fiziksel temas ve yakın etkileşim gerektiren birçok faaliyetin izolasyon 
dönemlerinde salgının yayılma hızını kontrol altına alabilmek amacıyla uzaktan 
yürütülmesi gerekmiştir. Bu faaliyetlerin önde gelenlerinden biri hiç şüphesiz ki eğitim-
öğretimdir. Covid-19 virüsünün ülkemizde ilk görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 
itibaren tüm eğitim-öğretim kademelerinde uzaktan eğitime hızlı bir geçiş yapılmıştır. Bu 
araştırma, izolasyon döneminin yükseköğretim faaliyetlerinin yürümesinde başat rolü 
olan akademisyenler üzerinde ne tür etkilere yol açtığı sorusuna cevap aramak amacıyla 
tasarlanmıştır. 

Araştırma, farklı üniversite ve kurumlarda çalışan araştırmacıların yer aldığı bir proje 
grubu tarafından gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan elektronik soru formu, Türkiye’deki 
üniversitelerde çalışan ve kamuya açık kaynaklardan eposta adresine ulaşılabilen 80.776 
akademisyene gönderilmiştir. Bu raporun bulgularına, soru formunu dolduran 8242 
akademisyenin cevaplarıyla ulaşılmıştır (anketin cevaplanma oranı %10,2’dir). 

Soru formu 7 ana bölümden oluşmaktadır. Demografi ve akademik alanla ilgili ilk 
bölümden sonra akademisyenlere 17 başlıkta günlük zaman kullanımında ne tür 
değişiklikler yaşadıkları sorulmuştur. İkinci bölüm akademik faaliyetlere ayrılan 
zamanda nasıl değişiklikler yaşandığını incelemektedir. Uzaktan eğitim-öğretim 
faaliyetlerinde meydana gelen değişimler veya uzaktan öğretime ilişkin görüşler önceki 
tecrübelerden bağımsız değildir. Bu nedenle izolasyon öncesi uzaktan öğretim tecrübesi 
ayrı bir bölümde ele alınmıştır. Soru formundaki en önemli başlıklardan biri hızlı bir 
şekilde geçiş yapılan uzaktan öğretim sürecinde akademisyenlerin ders verme ve ölçme-
değerlendirme için kullandıkları yöntemlerdir. Bununla beraber, akademisyenlerin bu 
tecrübe sonrasında uzaktan öğretimle ilgili tercihleri de alınmıştır. Bu süreçte meydana 
gelen tutum-davranış değişikliklerinin yanı sıra akademisyenlerin gelecek ile ilgili 
beklenti ve öngörülerinin alındığı bölümle anket sona ermektedir. 

Araştırmaya katılan 8242 akademisyenin 4132’si erkek, 4110’u ise kadındır. Deneklerin 
%56,8’i kırk yaş ve altındadır. Erkeklerde evli oranı %78,8 iken bu oran kadınlarda %54,8 
olarak bulunmuştur. Kadın akademisyenlerin %20,5’i, erkeklerin ise %11,9’u vakıf 
üniversitelerinde çalışmaktadır. Vakıf üniversitelerinde çalışan araştırma görevlileri her 
iki cinsiyette de en düşük evlilik oranına sahiptir. Her kademede vakıf üniversitelerinde 
çalışan kadın akademisyenlerin evlilik oranı erkeklere göre çok daha düşüktür. Örneğin 
profesörler içinde erkeklerde bekarlık oranı %6,8 iken bu oran kadınlarda %41,1’dir. 

Günlük zaman kullanımı açısından en fazla artış gösteren faaliyetler internette geçirilen 
süre, yemek hazırlamaya ayrılan zaman ve sesli/görüntülü görüşmelerdir. Çocuk bakımı 
(%67,9) ve çocukların derslerine destek için ayrılan zaman (%62,34) beklendiği gibi artış 
göstermiştir. En az artış ders anlatımına ayrılan zamanda olmuş (%22), akademisyenlerin 
%47’si bu konuda azalma olduğunu belirtmiştir. Zaman tahsisatı açısından en fazla azalış 
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gösteren faaliyet izolasyon dönemi şartlarına bağlı olarak spor ve egzersiz için ayrılan 
zamanda olmuştur (%48,9). Akademisyenlerin %50’si bu dönemde mesleki olmayan 
okumaya ayrılan zamanda artış olduğunu belirtmiştir.  

Akademik faaliyetler söz konusu olduğunda akademisyenlerin %92,4’ü uzaktan ders 
verme faaliyetinde artış olduğunu belirtmiş, en fazla artış bu faaliyette olmuştur. Uzaktan 
ders verenlerin %73,1’i ders destek malzemesi olarak daha fazla görsel/video 
kullanmıştır. Aynı dönemde bilimsel makale/araştırma/kitap okumada da artış 
gözlenmiştir (%54,1). 

İzolasyon döneminde hızlı bir şekilde uzaktan öğretime geçmek durumunda kalan 
akademisyenlerin %81,9’unun bu konuda herhangi bir tecrübesi yoktur. Araştırmaya 
katılan 8242 akademisyenden izolasyon öncesinde uzaktan/online ders verme tecrübesi 
olan 1503’ünün (%18,1) yalnızca yaklaşık yarısının (%51,2) 2019-2020 güz döneminde 
uzaktan/online ders verdiği görülmektedir. İzolasyon döneminin özel şartları gereği 
uzaktan ders verme mecburiyeti ile karşı karşıya kalan akademisyenlerin büyük 
çoğunluğu bu konuda tecrübesiz, tecrübeli olanların yarısı da yeterli tecrübeye sahip 
değildir. 

Bu dönemde uzaktan/online ders veren akademisyenlerin %75’i canlı ders verme 
(senkron) yöntemini kullanmaktadır. %62,5’lik bir bölüm uygun platformlarda ders 
malzemesini öğrencileriyle paylaşmakta, %43,1’i ise videoya kaydettikleri dersi sisteme 
yükleyerek ders vermektedir. Uzaktan/online olarak verilen derslerde en sıklıkla 
kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemi %84 ile ödev hazırlatmadır. Bunu %31,9 ile 
online, çoktan seçmeli sınav takip etmektedir.  

İzolasyon döneminde ders verme faaliyeti için en sık kullanılan uygulama üniversitelerin 
UZEM altyapısıdır (%47,8). Sıklıkla kullanılan diğer uygulamalar Zoom (%36,4), 
Microsoft Teams (%15,3), Google Classroom (%12,6) ve Adobe Connect (%12,5) 
uygulamalarıdır. İzolasyon öncesine göre kullanım yaygınlığı en fazla artan uygulama 
%12,3 ile Zoom uygulaması olmuştur. 

Uzaktan öğretimle ilgili görüşler incelendiğinde tüm akademisyenlerin %84,2’si uzaktan 
öğretimin, avantajları olmakla birlikte, yüz yüze eğitime alternatif olamayacağını 
düşünmektedir. Araştırma görevlilerinin %76,6’sı, öğretim görevlilerinin %86,4’ü, dr. 
öğretim üyelerinin %84,5’i, doçentlerin %88,8’i ve profesörlerin %87,7’si bu düşünceye 
sahiptir. Bu görüşe katılanların %86,2’si izolasyon döneminde ders verenlerdir. İzolasyon 
döneminde ders vermeyen akademisyenlerin %78,8’i de aynı görüştedir. Yine %79,9’luk 
büyük bölümü ölçme değerlendirme faaliyetlerinin güvenirliğinin düşük olacağı 
kanaatindedir. Akademisyenler en yüksek oranda, (öğrenme zamanı ve hızının öğrenci 
tarafından belirlenmesi nedeniyle) uzaktan öğretimin yüz yüze eğitimden daha etkin 
olabileceğine ilişkin görüşe katılmamıştır (%70,9). Uzaktan öğretimle ilgili genel olarak 
negatif yönlü bu görüşlerin sebebinin hazırlıksız olarak aniden bu yönteme geçme 
mecburiyetinde kalınması olduğu söylenebilir. 

Aynı durum izolasyon sonrası uzaktan öğretimle ilgili tercihlerde de geçerlidir. 
Akademisyenlerin %53,8’i uzaktan öğretimin sadece klasik sistemi destekleyici olarak 
kullanmasından yanadır. %28,4’lük bir bölümü ise uzaktan öğretimin zorunlu olmadıkça 
kullanılmaması gerektiğini düşünmektedir. Bu görüşteki akademisyenlerin  %34,1’ini 
izolasyon döneminde 5 veya daha fazla uzaktan ders verenler oluşturmaktadır.  
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Böyle dönemlerde tutum ve davranışlarda da değişiklik olması beklenir. Bunu incelemeye 
yönelik sorulara verilen cevaplara göre akademisyenlerden %90’ında salgın konusundaki 
haberlere ilgi düzeyinde artış görülmüştür. Yine yarıdan fazla bir kesim yardım amaçlı 
girişimlere ve aile büyükleriyle iletişimde artış belirtmiştir. Buna mukabil en fazla azalış 
komşularla iletişimde olmuştur. (%41,4). 

Son bölümde yer alan sorularda belirli konularda akademisyenlerin gelecek beklentisi 
veya öngörüsü alınmıştır. Bir önceki bölümdeki olumsuz yargı ve kanaatlere rağmen 
akademisyenlerin büyük çoğunluğu (%83,5) online akademik faaliyetlerin yaygınlığında 
artış beklemektedir. 
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Research on the Effects of the Isolation Period on Academics in Turkey 

 

SUMMARY 

 

The Pandemic outbreak, defined as COVID-19 by World Health Organisation (WHO), 
caused periodic isolation worldwide that has deeply affected the daily life experience of 
societies. Many activities requiring proximity and communication had to be carried out 
remotely to control the rate of spread of the epidemic during these isolation periods. One 
of the most prominent of these is the educational activity. As of 11 March 2020, when the 
virus was first seen in Turkey, a rapid transition to distance education has emerged at all 
educational levels. This research was designed to seek an answer to the question of what 
kind of effects the isolation period had on academics, which are the most important 
element of higher education. 

The research was carried out by a project team from different universities and 
institutions. An electronic survey was sent to the publicly accessible emails of 80.776 
academic staff from the universities in Turkey. The findings of this study were compiled 
with the response of 8.242 academicians who filled out the survey (the response rate of 
the survey is 10,2%). 

The survey consists of 7 main sections. After the first section on demography and 
information on the academic field, participants were asked for the changes they 
experienced in daily use of time in 17 titles during the pandemic outbreak. The next 
section examines how changes have occurred in the time allocated to academic activities. 
The changes occurring in distance education activities or the views on distance education 
cannot be considered independent from previous experiences. For this reason, whether 
there is pre-isolation distance learning/teaching experience or not is discussed in a 
separate section. One of the most important topics in the survey is the quickly adopted 
methods that academicians use in teaching and assessment-evaluation in distance 
education. Academicians' preferences for future experiences regarding distance 
education were also taken. The survey form ends with the section where attitudes and 
behaviour changes, and the expectations and predictions are received.  

Of the 8.242 academics participating in the research, 4.132 are men and 4.110 are women. 
56,8% of the participants are forty years old and under. While the rate of married in men 
is 78,8%, this rate was found to be 54,8% in women. 20,5% of female academics work in 
private (foundation) universities, while this rate is 11,9% for men. Research assistants 
working at foundation universities have the lowest marriage rate in both genders. Female 
academicians working at private (foundation) universities at all levels have a much lower 
marriage rate than men. For example, the rate of single men is 6,8%, while this rate is 
41,1% in women among the professors working at foundation universities. 

The activities that increase most in terms of daily time use are the time spent on the 
internet, the time allocated for cooking, and audio/video calls. 

As expected, the time allocated for child care (67,9%) and support for children's lessons 
in families (62,3%) is increased. The least increase was in the time allocated to the 
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lectures (22%), 47% of the academicians stated that there was a decrease in this respect. 
The activity which showed the greatest decrease in terms of time allocation was for sports 
and exercise depending the isolation conditions (48,9%). 50% of the academicians stated 
that there was an increase in the time allocated for non-professional reading in this 
period. 

When it comes to academic activities, 92,4% of the academicians stated that there was an 
increase in distance teaching activities, which is the highest increase in the research. 
73,1% of instructors used more image/video content as lesson material in distance 
learning. In the same period, an increase was observed in reading scientific 
articles/research reports/books (54,1%). 

81,9% of the academicians who had to switch to distance education in isolation period 
did not have any experience in this regard.  In other words, the majority of academicians 
who taught in this term with distance education did this for the first time. It is seen that 
only half of the academicians, who had an experience of distance/online lessons before 
isolation, gave distance/online lessons in the 2019-2020 fall semester. The majority of the 
academicians, who are faced with the need to give distance lessons as a result of the 
special conditions of the isolation period, did not have any experience, while half of the 
experienced ones did not have close experience. 

In this period, 75% of the academicians who offer distance/online courses use live 
teaching (synchronous) method. A portion of 62,5% shares the course material with 
students in learning platforms, while 43,1% teach by uploading a recorded video to the 
system. The most frequently used measurement-assessment method in remote/online 
courses is having homework prepared with 84%. This is followed by an online multiple-
choice exam with 31,9%.  

The most commonly used application for teaching in the isolation period is the remote 
education centre infrastructure of universities (47,8%). Other applications used 
frequently are Zoom (36,4%), Microsoft Teams (15,3%), Google Classroom (12,6%), and 
Adobe Connect (12,5%). The software with the highest increase in usage prevalence 
compared to the pre-isolation period is Zoom, with an increase of 12,3% 

Exploring the opinions about distance education, 84,2% of all academicians think that 
although distance education has advantages, it cannot be an alternative to face-to-face 
education. 76,6% of research assistants, 86,4% of lecturers, 84,5% of assistant professors, 
88,8% of associate professors, and 87,7% of professors adopt this opinion. 86,2% of the 
participants in this view are those who teach in the isolation period, while 78,8% of the 
academicians who did not teach during the isolation period confirms. Furthermore, a 
large portion (79,9%) believes that the reliability of distance measurement and 
assessment activities will be low.  

The view that the rate of academicians disagree most is that distance learning can be more 
effective than face-to-face education because of the learning time and speed determined 
by the student (70,9%). The sudden emergency switch to the method may justify these 
negative views about distance education.  

The same perception is valid for post-isolation distance learning preferences. 53,8% of 
the academicians support the use of distance education only as a supplementary face-to-
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face system. 28,4% think that distance education should not be used unless there is a 
compelling reason. 34,1% of academics who think accordingly are those who gave 5 or 
more distance courses during the isolation period. On the one hand, this negative view is 
thought to be stemmed from sudden necessity to the switch and heavy course load on 
academics. 

It is inevitable to see changes in attitudes and behaviours in such periods. The answers 
show that 90% of the academics showing an increased interest in the news about the 
epidemic. Furthermore, more than half of them stated an increase in aid and charity 
initiatives and communication with family elders. The most substantial decrease is in 
relations with neighbours (41,4%).  

In the last section, the future expectations or predictions of academics have been taken 
on certain topics. When the distribution of expectations is analyzed, despite the negative 
judgments and opinions in the previous section, the majority of academicians (83,5%) 
expect an increase in the prevalence of online academic activities. 
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1. Giriş  
 

Koronavirüsün (Covid–19) pandemiye dönüşmesi sonrasında hemen hemen bütün ülkelerde 
virüsün yayılımını azaltmak amacıyla tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verilmiştir. 
Ülkemizde ilk vakanın 11 Mart 2020 tarihinde görülmesinin hemen ardından MEB bünyesindeki 
okullarda yüz yüze eğitime 12 Mart 2020 tarihinde son verilerek uzaktan eğitim yöntemine 
geçilmiştir. Yükseköğretimde ise 23 Mart 2020 tarihinde dijital eğitime geçildiği YÖK tarafından 
üniversitelere bildirilmiştir. Bu tarihten itibaren daha önce sınırlı sayıda üniversite ve program 
tarafından kullanılmakta olan uzaktan eğitim tüm üniversitelerde ve tüm kademelerde yaygın 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. 11 Mayıs 2020 tarihinde sınavların yüz yüze 
gerçekleştirilmeyeceği, alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılmasına dair YÖK 
kararı üniversitelere iletilmiştir. 27 Mayıs tarihinde ise YÖK üniversitelerden, dijital ortamda 
yapılacak ölçme ve değerlendirme süreçlerinde küresel salgın dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla 
uygulanması gereken genel ilkelerin göz önünde bulundurulmasını istemiştir.  

Pandemi sürecindeki eğitim-öğretim faaliyetlerini de ilgilendiren önemli tarihler aşağıda 
listelenmiştir. 

12.03.2020: MEB, ilk ve ortaöğretim kurumlarının tatil edilmesi  

13.03.2020: Kamuya açık toplu etkinliklerin kısıtlanması  

15.03.2020: Kapsamlı seyahat ve ulaşım kısıtlamaları 

16.03.2020: Cuma namazı ve vakit namazların cemaat ile kılınmasına ara verilmesi 

22.03.2020: Kamuda esnek çalışmaya geçilmesi  

23.03.2020: Yükseköğretimde uzaktan eğitime geçilmesine ilişkin YÖK kararı 

24.03.2020: Toplu taşıma araçlarının kapasitesinin %50’ye düşürülmesi 

28.03.2020: Şehirlerarası otobüs-uçak yolculuklarının izne tabi kılınması, yurt dışına uçuşların 
durdurulması  

04.04.2020: 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesi. 30 Büyükşehir ve 
Zonguldak iline giriş-çıkış yasağı. Toplu çalışılan yerler, market ve pazarlarda maske takmanın 
zorunlu hale getirilmesi  

10.04.2020: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı (11-12.04.2020 tarihlerinde)  

15.04.2020: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı (18-19.04.2020 tarihlerinde). Bu tarihten itibaren 1 
Haziran tarihine kadar tüm hafta sonları, resmi tatil ve bayram günleri sokağa çıkma yasağı 
uygulanmıştır, 25-26 Nisan, 2-3 Mayıs, 9-10 Mayıs, 16-19 Mayıs, 23-26 Mayıs ve 30-31 Mayıs) 

11.05.2020: YÖK tarafından alınan dönem sonu sınavlarının yüz yüze yapılmayacağına dair 
kararın üniversitelere bildirilmesi 

27.05.2020: Dönem sonu sınavlarının uzaktan yapılması ile ilgili genel ilkelerin ilanı 

Bu süreçte tüm üniversite ve akademisyenler için yeni olarak nitelenebilecek uygulamalar 
hayata geçirilmiştir. Bu çalışma, pek çok zorluğu beraberinde getiren bu sürecin akademisyenler 
üzerindeki etkisini araştırmaya yönelik olarak bu çalışma planlanmıştır. Farklı üniversite ve 
kurumlardan birçok araştırmacının yer aldığı proje ekibi aşağıda listelenmiştir. 
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Proje Ekibi: 
Prof. Dr. Ömer Demir, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
omer.demir@asbu.edu.tr 
Prof. Dr. Metin Toprak, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, metin.toprak@istanbul.edu.tr 
Prof. Dr. Sıtkı Yıldız, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, sitkiyildiz@kku.edu.tr 
Prof. Dr. Zekiye Demir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 
zdemir@ybu.edu.tr  
Doç. Dr. Dilara Bakan Kalaycıoğlu, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, dilarabakan@gazi.edu.tr 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Güç, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, 
ayse.guc@asbu.edu.tr  
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burcu Uğur, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler 
Fakültesi, zeynep.ugur@asbu.edu.tr 
Dr. Cem Eyerci, cemeyerci@hotmail.com 
Dr. A. Ömer Toprak, mraotoprak@gmail.com 
Ömer Faruk Yıldız, farukyildiz@gmail.com 
Ramazan Çelikkaya, rmzn.clky@hotmail.com 
 

Bu rapor, çalışma sonucunda elde edilen temel bulguları içeren 4 bölümden oluşmaktadır. Giriş 
bölümünden sonra ikinci bölümde çalışmanın metodolojisi açıklanmıştır. Üçüncü bölüm 
örneklemin özellikleri ve temel demografik değişkenler hakkında bilgi içermektedir. Dördüncü ve 
son bölüm izolasyon döneminde akademisyenlerin zaman kullanımı, akademik faaliyetler ve bazı 
tutum ve davranışlarına dair genel tabloları içermektedir. Rapor dördüncü bölümünde verilen 
tabloların başlığı kırmızı olanlar doğrudan soru ifadesini içermektedir. Verilen cevapların dağılımı 
listelenirken soruların orijinal halinin kullanılmasına özen gösterilmiştir. Bu çalışmadan 
çıkarılacak konu bazlı detaylı analizlerle çakışmaması amacıyla raporda çapraz tablolara fazla yer 
verilmemiş, içerik genel durumun özetlenmesiyle sınırlandırılmıştır.  
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2. Araştırma Yöntemi  
 

Amaç: Araştırmanın amacı Covid-19 pandemisi nedeniyle tüm dünya ile birlikte ülkemizde de 
uygulanan tedbirler kapsamındaki izolasyon döneminin akademisyenler üzerindeki etkilerini 
tespit etmektir. Bu amaçla, akademisyenlerin demografik bilgilerinin yanı sıra, zaman kullanımı, 
ders verme yöntemleri ve bazı tutum davranışlarında meydana gelen değişiklikleri ölçmeyi 
amaçlayan bir anket formu oluşturulmuş ve uygulanmıştır.  

Kapsam: Araştırma YÖK bünyesinde faaliyet gösteren yurt içinde yerleşik üniversitelerde görev 
yapan tüm akademisyenleri kapsamaktadır. 20 Nisan 2020 itibariyle 207 devlet ve vakıf 
üniversitesinde çalışan toplam 174.568 öğretim elemanının kamuya açık kaynaklardaki e-posta 
adresinden erişilebilen 80.776’sına form ulaştırılmıştır.  

Yöntem: Eposta adresine erişilebilen tüm akademisyenler tamsayım yöntemiyle araştırmaya 
dahil edilmiştir. Kamuya açık kaynaklardan (üniversite web siteleri, YÖK akademik bilgi sistemi, 
akademisyen özgeçmişleri, kamunun erişimine açık diğer internet kaynakları) elde edilen 
akademisyen e-posta adreslerinin tamamına (80.776) anket formu linki gönderilmiş ve 
kendilerinden gönüllülük esasıyla anket formunu doldurmaları istenmiştir.  

Anket/Soru formu: Farklı üniversite ve kurumlarda görev yapan araştırma ekibi tarafından 
tasarlanan anket formu toplam 64 sorudan oluşmaktadır. Uygulama öncesi 100 kişi üzerinde pilot 
çalışma yapılmıştır. Demografik bilgilerin yanı sıra akademisyenlerin izolasyon döneminde ev ve 
akademik hayatları ile genel bazı tutum/davranışlarında meydana gelen değişiklikleri ölçmeyi 
amaçlayan form, web-anketi olarak uygulanmış, hem bilgisayar hem de mobil cihazlarda kullanım 
için optimize edilmiş Google-Forms ve Typeform uygulama arayüzleri kullanılmıştır.  

Veri derleme süreci: Web ortamında ve yukarıda sayılan arayüzlerle oluşturulan anket 
formlarına ait bağlantı adresleri, eposta adresine ulaşılabilen 80.776 akademisyene bir açıklama 
metniyle birlikte gönderilmiş ve anket formunu doldurmaları istenmiştir. Uygulama, izolasyon 
döneminin yoğun olarak yaşandığı, neredeyse tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan 
öğretim araçlarıyla yürütüldüğü, hafta sonları ve resmi tatil günlerinde sokağa çıkma yasağının 
uygulandığı 1-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında yürütülmüştür. Proje ekibi tarafından Mayıs ayı 
başından itibaren her gün yaklaşık 4300 akademisyene e-posta gönderilmiş ve gönderim işlemi 
20 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanmıştır. 31 Mayıs tarihine kadar veri girişi devam etmiş, 
uygulamalar 31 Mayıs 2020 tarihinde erişime kapatılmıştır. 

Örnek hacmi ve dağılımı: Araştırmaya toplam 8.242 akademisyen katılmıştır. Anketin 
cevaplama oranı (8.242/80.776) % 10,2‘dir. Elde edilen örnekleme ait dağılımlar ile YÖK 
tarafından yayımlanan kitle dağılımları Tablo 1’de verilmiştir. Araştırma görevlisi oranları hariç 
dağılımlar birbirine yakın çıkmış ve ders verme konusunda araştırma görevlilerinin sorumluluğu 
olmadığı için onların eksik temsilinin sonuçları etkilemeyeceği varsayılmış bu nedenle herhangi 
bir ağırlıklandırma yapılmamıştır.  
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Tablo 1. Cinsiyet, Unvan ve Üniversite Türü için Kitle ve Örneklem Dağılımları 

Dağılımlar (%)   
Cinsiyet Kitle(%) Örnek(%) 
Erkek 54,8 50,2 
Kadın 45,2 49,8 
Üniversite   
Devlet 84,4 83,8 
Vakıf 15,6 16,2 
Unvan   
Araştırma Görevlisi 29,1 22,9 
Öğretim Görevlisi 21,5 20,8 
Doktor Öğretim Üyesi 23,6 26,4 
Doçent 9,5 13,0 
Profesör 16,3 16,9 

    

Kaynak: Kitle dağılımları YÖK web sayfasından alınmıştır. 
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3. Örneklemin Özellikleri ve Demografik Değişkenler 
 

Araştırmaya katılan 8.242 akademisyenin 4.132’si erkek, 4.110’u ise kadındır. Cinsiyet 
ayrımında örneklemin temel özellikleri Tablo 2’de verilmektedir. Deneklerin %56,8’i kırk 
yaş ve altındadır. Erkeklerde evli oranı %78,8 iken bu oran kadınlarda %54,8’dir. Kadın 
akademisyenlerin %20,5’i, erkeklerin ise %11,9’u vakıf üniversitelerinde çalışmaktadır. 

Tablo 2. Örneklemin Özellikleri 

                
   Erkek Kadın Toplam 
   Sayı Oran(%) Sayı Oran(%) Sayı Oran(%) 
          
Yaş Grubu 21-30 581 14,1 1112 27,1 1693 20,5 
  31-40 1376 33,3 1612 39,2 2988 36,3 
  41-50 1146 27,7 901 21,9 2047 24,8 
  51-60 797 19,3 399 9,7 1196 14,5 
  61+ 232 5,6 86 2,1 318 3,9 
          
Medeni Durum Evli 3256 78,8 2253 54,8 2733 33,2 
  Bekar 876 21,2 1857 45,2 5509 66,8 
         
Hane Büyüklüğü 1 476 11,5 685 16,7 1161 14,1 
  2 712 17,2 1020 24,8 1732 21,0 
  3 1088 26,3 1193 29,0 2281 27,7 
  4 1188 28,8 850 20,7 2038 24,7 
  5+ 668 16,2 362 8,8 1030 12,5 
          
Akademik Unvan Araştırma Gör. 709 17,2 1169 28,4 1878 22,8 
  Öğretim Gör. 843 20,4 878 21,4 1072 13,0 
  Dr. Öğretim Üyesi 1028 24,9 1150 28,0 2178 26,4 
  Doç. Dr. 603 14,6 469 11,4 1721 20,9 
  Prof. Dr. 949 23,0 444 10,8 1393 16,9 
   

 
 

 
    

Devlet/Vakıf Devlet 3639 88,1 3269 79,5 6908 83,8 
  Vakıf 493 11,9 841 20,5 1334 16,2 
          
Akademik Alan Eğitim Bilimleri 285 6,9 379 9,2 664 8,1 

  
Fen Bilimleri ve 

Matematik 372 9,0 298 7,3 670 8,1 
  Filoloji-Diller 171 4,1 216 5,3 387 4,7 
  Güzel Sanatlar 124 3,0 156 3,8 280 3,4 
  Hukuk 110 2,7 108 2,6 218 2,6 
  İlahiyat 252 6,1 86 2,1 338 4,1 

  
Mimarlık-Planlama-

Tasarım 81 2,0 210 5,1 291 3,5 
  Mühendislik 634 15,3 360 8,8 994 12,1 
  Sağlık Bilimleri 604 14,6 1206 29,3 1810 22,0 

  
Sosyal-Beşeri ve İdari 

Bilimler 1189 28,8 947 23,0 2136 25,9 
  Spor Bilimleri 116 2,8 46 1,1 162 2,0 

  
Ziraat, Orman ve Su 

Ürünleri 194 4,7 98 2,4 292 3,5 
        
   Toplam 4132   4110   8242   
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Akademik unvan açısından bakıldığında kadın akademisyenler içinde araştırma 
görevlilerinin ve profesörlerin oranı sırasıyla %28,4 ve %10,8 iken erkeklerde bu oran 
%17,2 ve %23,0’dır. İzolasyon döneminde yaşanılan hanedeki fert sayısı açısından 
akademik unvanlar arasında bir fark gözlenmemiştir. Genel olarak akademisyenlerin 
ortalama hane büyüklüğü 3’tür. Tablo 3’te katılımcıların akademik unvan bazında 
cinsiyet-medeni durum oranları verilmektedir.  

Tablo 3. Akademik unvan ve cinsiyet bazında medeni durum 

                
  Devlet Devlet Vakıf Vakıf Genel 
Unvan Erkek Kadın Genel Erkek Kadın Genel Toplam 
Araştırma Gör. 17,1% 28,4% 22,5% 17,8% 28,4% 24,5% 22,8% 

Bekar 51,9% 63,8% 59,0% 83,0% 77,0% 78,6% 62,4% 
Evli 48,1% 36,2% 41,0% 17,0% 23,0% 21,4% 37,6% 

Öğretim Gör. 20,2% 19,2% 19,7% 22,1% 29,6% 26,8% 20,9% 
Bekar 22,5% 38,6% 29,9% 41,3% 55,8% 51,4% 34,4% 
Evli 77,5% 61,4% 70,1% 58,7% 44,2% 48,6% 65,6% 

Dr. Öğretim 
Üyesi 24,3% 27,3% 25,8% 28,8% 30,6% 29,9% 26,4% 

Bekar 14,3% 33,1% 23,8% 17,6% 44,4% 34,8% 25,8% 
Evli 85,7% 66,9% 76,2% 82,4% 55,6% 65,2% 74,2% 

Doç. Dr. 15,6% 13,1% 14,4% 7,5% 4,8% 5,8% 13,0% 
Bekar 11,1% 29,1% 18,9% 10,8% 40,0% 26,0% 19,4% 
Evli 88,9% 70,9% 81,1% 89,2% 60,0% 74,0% 80,6% 

Prof. Dr. 22,9% 11,9% 17,7% 23,7% 6,7% 13,0% 16,9% 
Bekar 5,3% 32,0% 13,8% 6,8% 41,1% 17,9% 14,3% 
Evli 94,7% 68,0% 86,2% 93,2% 58,9% 82,1% 85,7% 

Genel Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Tablo 3’ te görüldüğü gibi vakıf üniversitelerinde çalışan araştırma görevlileri her iki 
cinsiyette de en düşük evlilik oranına sahiptir. Her kademede vakıf üniversitelerinde 
çalışan kadın akademisyenlerin evlilik oranı erkeklere göre çok daha düşüktür. Örneğin 
profesörler içinde erkeklerde bekarlık oranı %6,8 iken bu oran kadınlarda %41,1’dir.  
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4. Temel Bulgular 
4.1. Zaman Kullanımı 

Bu bölümde katılımcılara 17 başlıkta izolasyon döneminde, öncesine göre bazı 
faaliyetlere tahsis ettikleri zaman konusunda ne yönde değişimler yaşadıkları 
sorulmuştur. Bu şekilde akademik faaliyetlerin yanı sıra büyük ölçüde evde geçirilen 
zamanın dağılımında meydana gelen değişimin ölçülmesi amaçlanmıştır. Belirtilen bazı 
faaliyetler tüm birimler için geçerli olmayabilir. Bu nedenle her soru için “benimle ilgili 
değil” (BİD) seçeneği de mevcuttur. Tablo 4’te BİD dahil cevapların yüzde dağılımı 
verilmektedir. 

 
Tablo 4. COVID-19 izolasyon döneminde aşağıdaki faaliyetleriniz, bu dönem 

öncesine göre nasıl değişti? 

Zaman Kullanımı (%) Arttı Azaldı Değişmedi BİD 
Günlük internette geçirilen süre 78,3 2,9 18,6 0,2 
Günlük telefonla sesli ve görüntülü görüşme süresi 67,7 4,3 27,5 0,4 
Yemek hazırlamaya ayrılan zaman 64,3 2,7 27,1 5,9 
Diğer ev işlerine (temizlik, ütü vb.) ayrılan zaman 61,7 3,6 28,2 6,5 
Kişisel bakım ve hijyene ayrılan zaman 55,6 16,9 27,4 0,1 
Sosyal medyada geçirilen süre 52,1 5,5 36,0 6,5 
Mesleki olmayan genel okumaya ayrılan zaman 49,8 12,3 37,5 0,5 
Ders(ler)e hazırlık için ayrılan zaman 47,5 15,1 27,3 10,1 
Günlük uykuda geçen süre 38,5 18,3 43,0 0,2 
Günlük TV izleme süresi 37,3 13,6 42,2 6,9 
Çocuk bakımı için ayrılan zaman 35,4 1,3 15,4 47,9 
Hobilere ayrılan zaman 33,8 27,7 36,8 1,6 
Kendini geliştirici faaliyetlere ayrılan zaman 30,7 22,3 42,7 4,3 
Çocukların derslerine yardımcı olmak için ayrılan zaman 30,4 1,7 16,6 51,2 
Öğrenci danışmanlığı için ayrılan zaman 27,6 27,3 28,0 17,2 
Spor ve egzersiz için ayrılan zaman 21,9 48,3 28,6 1,2 
Ders anlatımına ayrılan zaman 18,6 39,8 26,3 15,3 

 

- Sayılan faaliyetler içinde en fazla artışın görüldüğü/belirtildiği ilk üç faaliyet 
sırasıyla internette geçirilen süre(%78,3), telefonda sesli/görüntülü görüşme 
(%67,7) ve yemek hazırlamaya ayrılan zamandır (%64,3) 

- Derslere hazırlık için ayrılan zaman için BİD cevabı verenlerin %72,1’i araştırma 
görevlisi, %11,5’i ise öğretim görevlisidir 

- Aynı durum ders anlatımı için ayrılan zaman için de geçerlidir (sırasıyla %74,6 ve 
%10,8) 

- Çocuk bakımı için ayrılan zaman için BİD cevabı verenlerin %56,6’sı, çocukların 
derslerine yardım için ayrılan zaman sorusuna BİD cevabı verenlerin %54’ü 
bekardır. 
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Tüm sorulardan BİD cevabı verenlerin çıkarılması sonucunda ortaya çıkan dağılım Şekil 
1’de artış oranına göre sıralanmış olarak gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 1. Akademisyenlerin günlük zaman kullanımındaki değişim 

 

- En fazla artış gösteren faaliyetler internette geçirilen süre, yemek hazırlamaya 
ayrılan zaman ve sesli/görüntülü görüşme süresidir 

- Çocuklu ailelerde çocuk bakımı (%67,9) ve çocukların derslerine destek için 
ayrılan zaman (%62,34) artış göstermiştir 

- En az artış ders anlatımına ayrılan zamanda olmuş (%22); akademisyenlerin 
%47’si bu konuda azalma olduğunu belirtmiştir 

- Zaman tahsisatı açısından en fazla azalış gösteren faaliyet izolasyon dönemi 
şartlarını yansıtır biçimde spor ve egzersiz için ayrılan zamanda olmuştur 
(%48,9) 

- Akademisyenlerin %50’si mesleki olmayan okumaya ayrılan zamanda artış 
olduğunu belirtmiştir 
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[Öğrenci danışmanlığı için ayrılan zaman]

[Hobilere ayrılan zaman]

[Günlük uykuda geçen süre]
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[Mesleki olmayan genel okumaya ayrılan zaman]

[Ders(ler)e hazırlık için ayrılan zaman]
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[Çocukların derslerine yardımcı olmak için ayrılan…
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ZAMAN KULLANIMI

Arttı Değişmedi Azaldı
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4.2. Akademik faaliyetler 

Araştırmada günlük zaman kullanımının yanı sıra akademik faaliyetler için harcanan 
zamanın izolasyon dönemi öncesine göre nasıl değiştiği de sorulmuştur. Tablo 5, altı 
başlıkta incelenen akademik faaliyetlere ayrılan zamanın değişimini vermektedir. Bu 
soruda da “benimle ilgili değil” (BİD) seçeneği mevcuttur ve cevapların BİD dahil dağılımı 
Tablo 5’te verilmiştir. 
 

Tablo 5. COVID-19 izolasyon döneminde aşağıdaki akademik faaliyetleriniz, bu 
dönem öncesine göre nasıl değişti? 

Akademik Faaliyetler (%) Arttı Azaldı 
Değişmed

i BİD 
Uzaktan öğretim yöntemiyle ders verme 76,5 1,0 5,3 17,2 
Ders destek malzemesi olarak video/görsel vb. kullanma 64,2 3,5 20,2 12,1 
Bilimsel makale/kitap/araştırma raporu okuma 54,1 16,0 29,3 0,6 
Akademik araştırma yapma 43,4 26,5 29,4 0,7 
Uzaktan bilimsel etkinliklere katılma 43,0 16,4 34,2 6,5 
Proje faaliyetleri (hazırlama veya yürütme) 22,9 26,8 40,0 10,3 

 

BİD dahil cevaplar incelendiğinde; 

- Akademisyenlerin %76,5’i uzaktan ders verme faaliyetinde artış olduğunu 
belirtmiştir, en fazla artış bu faaliyette olmuştur. 

- Uzaktan ders verme faaliyeti için BİD cevabı veren %17,2’lik akademisyen 
topluluğunun %84,8’i uzaktan ders vermeyen araştırma görevlisi (%73,3) veya 
öğretim görevlisidir (%11,5). 

- Akademisyenlerin %64,2’si uzaktan verdikleri derslerde ders destek malzemesi 
olarak video ve görsel kullanma düzeyinde artış olduğunu belirtmişlerdir. 

- Akademisyenlerin yarıdan fazlasının artış bildirdiği bir diğer faaliyet ise %54,1 
ile bilimsel makale/araştırma/kitap okumadır.   

BİD cevabı verenler dışarıda bırakıldığında, akademik faaliyetlerde meydana gelen 
değişimler Şekil 2’de verilmektedir.  

 

Şekil 2. Akademik faaliyetlerdeki değişim (%) 
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[Uzaktan öğretim yöntemiyle ders verme]

AKADEMİK FAALİYETLERDE DEĞİŞİM

Arttı Değişmedi Azaldı
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BİD cevabı verenler hariç tutulduğunda; 

- Akademisyenlerin %92,4’ü uzaktan ders verme için ayrılan zamanda artış 
olduğunu belirtmişlerdir 

- Uzaktan ders verenlerin %73,1’i ders destek malzemesi olarak daha fazla 
görsel/video kullanmıştır 

4.2.1. Uzaktan/online ders verme tecrübesi 

Uzaktan eğitim tecrübesi olmayan akademisyenler izolasyon dönemi koşulları gereği 
uzaktan eğitime hızlı bir geçiş yapmak mecburiyetinde kalmışlardır. Bu sürecin uzaktan 
eğitim tecrübesi olan akademisyenler ile olmayanlar tarafından nasıl deneyimlendiği 
önemlidir.. Araştırmada bu durumu da gözlemek amacıyla katılımcılara izolasyon öncesi 
herhangi bir zamanda ve 2019-2020 öğretim yılında izolasyon dönemi öncesinde 
uzaktan/online ders verme tecrübelerinin olup olmadığı iki ayrı soruyla irdelenmiştir. 
Tablo 6 ve bağlı grafik bu konudaki akademisyenlerin uzaktan/online ders verme 
tecrübelerini özetlemektedir, %81,8’lik büyük çoğunluk bu konuda geçmiş bir 
deneyimlerinin olmadığını belirtmişlerdir. 
 

Tablo 6. İzolasyon öncesinde uzaktan/online ders verme tecrübeniz var mıydı? 

   
 
 

         
            
            
            
            
            

Tecrübe Sayı 
Oran 

(%)          
Evet 1503 18,2          
Hayır 6739 81,8          
Toplam 8242            
            
            
            
            
            

 

Tablo 6 izolasyon öncesi herhangi bir dönemde böyle bir tecrübe edinilmiş olup-
olmadığını irdelerken Tablo 7 yakın dönemi, 2019-2020 güz yarıyılında uzaktan ders 
verme oranını göstermektedir.   

  

18,2

81,8

İzolasyon öncesi Uzaktan/Online ders 
verme tecrübeniz var mıydı?

Evet Hayır
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Tablo 7. 2019-2020 güz yarıyılında izolasyon öncesi uzaktan/online ders veriyor 
muydunuz / kaç farklı dersi uzaktan/online veriyordunuz? 

   
 
          

   
 

        
            
2019-2020 ders 
verme Sayı Oran(%)          
1 ders 436 29,0          
2 ders 182 12,1          
3 ders 66 4,4          
4 ders 27 1,8          
5 veya fazla 59 3,9          
Hayır 733 48,8          
Toplam 1503 100,00%          
            
            
            
            
            

 
Tablo 7’ye göre araştırmaya katılan 8242 akademisyenden izolasyon öncesinde 
uzaktan/online ders verme tecrübesi olan 1503’ünün (%18,1) yaklaşık yarısının (%51,2) 
2019-2020 güz döneminde uzaktan/online ders verdiği görülmektedir. İzolasyon 
döneminin özel şartları gereği uzaktan ders verme mecburiyeti ile karşı karşıya kalan 
akademisyenlerin büyük çoğunluğunun bu konuda tecrübesiz olduğu görülmektedir.  

Önceki tablo ve grafiklerde uzaktan ders verme konusundaki tecrübe durumu 
incelenirken, Tablo 8 izolasyon döneminde uzaktan ders verme ile ilgili mevcut durumu 
irdelemektedir. 

 

Tablo 8. İzolasyon döneminde uzaktan/online ders veriyor musunuz / kaç farklı 
dersi uzaktan/online veriyorsunuz? 

   
 
          

   
 

        
            
İzolasyon dönemi ders 
verme Sayı Oran(%)          
1 ders 934 11,3          
2 ders 1026 12,5          
3 ders 1085 13,2          
4 ders 1062 12,9          
5 veya fazla 1904 23,1          
Hayır 2231 27,1          
Toplam 8242 100,00          
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Tecrübesi olsun veya olmasın İzolasyon döneminde; 

- Akademisyenlerin %72,9’u en az bir ders vermiştir. 
- 5 veya daha fazla ders verenlerin oranı %23,1’dir. 
- %27,1 oranında izolasyon döneminde uzaktan ders vermeyen vardır/Uzaktan 

ders vermeyen oranı %27,1’dir. 

Bu dönemde uzaktan ders vermeyen 2231 akademisyenin (%27,1); 

- %61,1’i araştırma görevlisidir. 
- %30’u Sağlık Bilimleri temel alanında faaliyet göstermektedir 
- Yaklaşık dörtte biri Sosyal-Beşeri Bilimler alanındadır (%24,3) 

 
 

4.2.2. Verilen derslerde kullanılan yöntem 

İzolasyon döneminde ders verdiğini belirten akademisyen oranı %72,9) dur. Bu 
akademisyenlere bu dönemde ders verme ve ölçme-değerlendirmede kullandıkları 
yöntemler sorulmuş, buna göre en çok tercih edilen yöntem(ler) belirlenmeye 
çalışılmıştır. Tablo 9 uzaktan/online ders verirken kullanılan yöntemlerin dağılımını 
vermektedir. Aynı anda birden fazla yöntem kullanımı mümkün olduğundan bu soru 
çoklu seçmeli olarak düzenlenmiştir, bu nedenle oran toplamları 100’ü vermemektedir.  

Tablo 9. İzolasyon döneminde uzaktan/online verdiğiniz derslerde aşağıdaki 
işlemlerden hangilerini yapıyorsunuz? (Derslerin en az birinde yapıyorsanız 

işaretleyiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz) 

Ders Verme Yöntemi Sayı Oran (%) 
Canlı ders verme (Senkron) 4508 75,0 
Ders malzemesi paylaşma (eposta, Google Drive) 3758 62,5 
Dersi videoya kaydedip sisteme yükleme 
(Asenkron) 2588 43,1 
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- İzolasyon döneminde uzaktan/online ders veren akademisyenlerin %75’i canlı 
ders verme yöntemini kullanmıştır. 

- %62,5’lik bir bölüm uygun platformlarda ders malzemesini öğrencileriyle 
paylaşmıştır. 

- Akademisyenlerin %43,1’i ise videoya kaydettikleri dersi sisteme yükleyerek 
ders vermiştir. 
 

 4.2.3. Ölçme değerlendirme 

Ders verme yöntemi ile beraber akademisyenler tarafından kullanılan ölçme-
değerlendirme yöntemi araştırmada konu edinilmiştir. Bu sorunun hedef kitlesi de bir 
önceki soruda olduğu gibi izolasyon döneminde ders veren akademisyenlerdir. Tablo 10 
kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemlerinin oransal dağılımını vermektedir. Burada 
da birden fazla yöntem aynı akademisyen tarafından kullanılabileceğinden soru çoklu 
seçmelidir ve toplamlar 100’ü vermemektedir. 
 

Tablo 10. İzolasyon döneminde uzaktan/online verdiğiniz derslerde ölçme-
değerlendirme amacıyla aşağıdakilerden hangilerini kullanıyorsunuz / 

kullanmayı planlıyorsunuz? (Derslerin en az birinde kullanıyorsanız / kullanmayı 
planlıyorsanız işaretleyiniz) 

Ölçme Değerlendirme Yöntemi Sayı Oran (%) 
Ödev (kısa yazı, klasik soru, proje vb dahil) hazırlatma 5051 84,0 
Online, çoktan seçmeli sınav 1915 31,9 
Uygulama ödevinin online olarak sunumu ve tartışılması 1072 17,8 
Online olarak klasik soruları verip, belirli bir sürede kağıt 
üzerinde elle çözülmüş cevap görüntülerini isteme 810 13,5 
Online, açık kitap klasik yazılı sınav 780 13,0 
Online, sesli ve görüntülü sözlü sınav 555 9,2 
Bireyselleştirilmiş (adaptive) sınav 382 6,4 
Online, kapalı kitap klasik yazılı sınav 345 5,7 
Uzaktan grup çalışması yaptırıp video kaydını isteme 331 5,5 
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- İzolasyon döneminde uzaktan ders veren akademisyenlerin en fazla tercih ettikleri 
ölçme-değerlendirme yöntemi %84 ile ödev hazırlatma olmuştur. 

- İkinci olarak en çok tercih edilen ölçme-değerlendirme yöntemi %31,9 ile online, 
çoktan seçmeli sınavdır. 

4.2.4. Uzaktan öğretimde tercih edilen uygulamalar 

Araştırmada incelenen konulardan biri de uzaktan ders verme ve diğer akademik 
faaliyetlerde sıkça kullanılan veya tercih edilen uygulamalardır. Uzaktan öğretim amaca 
yönelik hazırlanmış bazı özel bilgisayar programların ve internet uygulamalarını 
kullanmayı zorunlu kılmaktadır. Online soru formunda kullanıcılardan izolasyon 
öncesinde ve sırasında, iki ayrı soruda listelenen uygulamalardan hangilerini 
kullandıklarını işaretlemeleri istenmiştir. Birden fazla program aynı anda 
kullanılabileceğinden toplamlar 100’ü vermemektedir. Tablo 11 izolasyon öncesi ve 
sürecinde hangi programların ne oranda kullanıldığını ve izolasyon döneminde 
kullanımda öncesine göre nasıl bir değişiklik olduğunu göstermektedir. Soru şekli sadece 
ders vermeyi değil tüm akademik faaliyetleri kapsadığından hedef kitlesi tüm 
akademisyenlerdir. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere kullanımda sıklığa göre 
üniversitenin UZEM altyapısı (%47,8) öne çıkarken, en yüksek artış oranı %12,3 ile Zoom 
isimli uygulamada olmuştur. 

Tablo 11. İzolasyon öncesinde ve izolasyon döneminde ders verirken veya 
akademik faaliyet (toplantı, konferans, seminer vb.) yürütürken aşağıdaki video 

konferans/online eğitim/toplantı programlarının hangilerini kullandınız? 

   Öncesi Dönemi 2+ 
Uzaktan/online öğretimde Kullanılan 
Programlar Oran Oran Değişim 
Üniversitenin uzaktan öğretim (UZEM) 
altyapısı 37,3 47,8 ↑ 
YÖK Dersleri Platformu 1,0 1,6  
Adobe Connect 10,5 12,5 ↑ 
Big Blue Button 3,0 4,6  
Blackboard 2,7 2,7  
Google Classroom 11,5 12,6 ↓ 
Google Hangouts 5,8 7,3  
Moodle 5,0 4,4  
MS Teams 9,3 15,3 ↑ 
Perculus 3,7 5,6  
Schoology 0,4 0,2  
Skype 17,3 11,8 ↓ 
Webex 1,2 1,7  
Youtube 10,9 8,8  
Zoom 24,1 36,4 ↑ 
Diğer 17,9 12,8 ↓ 

 

4.2.5. Uzaktan öğretimle ilgili görüşler 

İzolasyon döneminde uzaktan ders versin vermesin tüm katılımcılara uzaktan öğretimle 
ilgili aşağıdaki ifadelere katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Tablo 12 ve buna bağlı 
oluşturulan grafik belirtilen ifadelere katılım oranlarını göstermektedir. 
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Tablo 12. Uzaktan/Online Öğretim ile ilgili aşağıdaki ifadelere katılıp 
katılmadığınızı belirtiniz 

Uzaktan Öğretim…  Katılıyor Katılmıyor Kararsız/Fikri yok 
Avantajlar sunsa da yüz yüze eğitimden daha 
iyi bir alternatif olamaz. 84,2 6,4 9,4 

Yapılan ölçme ve değerlendirme 
faaliyetlerinin güvenirliği düşük olur. 79,9 8,8 11,3 

Öğrencileri dersi takip etmede yeterince 
motive etmez. 75,7 12,0 12,3 

Mekan ve ona bağlı harcamaları ortadan 
kaldırdığı için büyük maliyet avantajı sağlar. 66,2 18,3 15,5 

Eğitim materyalinin tekrarlı kullanılabilmesi 
dersin hocası için avantajlıdır. 61,4 16,1 22,5 

Dersi veren hocanın nitelikli ders verme 
motivasyonunu azaltır. 55,5 27,2 17,3 

Üniversite yönetimlerinin yapacakları ders 
takip ve değerlendirme işlemini zorlaştırır. 44,8 34,8 20,4 

Üniversite yönetimlerinin kurumlarında 
yapacakları kalite denetimi imkanlarını 
artırır. 

40,1 32,7 27,2 

Eğitim materyali tekrarlı kullanılabildiği için, 
orta vadede, eğitimciye olan ihtiyacı azaltır. 32,8 46,7 20,4 

Akademik telif haklarını olumsuz etkiler. 32,7 25,0 42,3 

Akademik özerkliği olumlu etkiler. 23,7 35,1 41,2 

Öğrenme zamanı ve hızı öğrenci tarafından 
belirlendiği için, yüz yüze öğretime göre 
daha etkindir. 

12,6 70,9 16,5 
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- Tüm akademisyenlerin %84,2’si uzaktan öğretimin avantajları olmakla birlikte 
yüz yüze eğitime alternatif olamayacağını düşünmektedir. 

- Araştırma görevlilerinin %76,6’sı, öğretim görevlilerinin %86,4’ü, dr. öğretim 
üyelerinin %84,5’i, doçentlerin %88,8’i ve profesörlerin %87,7’si bu düşünceye 
sahiptir. 

- Bu görüşe katılanların %86,2’si izolasyon döneminde ders verenlerdir 
- İzolasyon döneminde ders vermeyen akademisyenlerin %78,8’i de aynı 

görüştedir.  
- %79,9’luk büyük bölümü ölçme değerlendirme faaliyetlerinin güvenirliğinin 

düşük olacağı kanaatindedir. 
- Verilen seçenekler arasında akademisyenlerin katılmama oranının en yüksek 

olduğu görüş, öğrenme zamanı ve hızının öğrenci tarafından belirlenmesi 
nedeniyle uzaktan öğretimin yüz yüze eğitimden daha etkin olabileceğine ilişkin 
görüştür (%70,9). 

 

 4.2.6. İzolasyon sonrasında uzaktan öğretimle ilgili tercih 

Akademisyenlere izolasyon sonrası döneme ilişkin uzaktan eğitim ile ilgili tercihleri de 
sorulmuştur. Tablo 13 ve buna bağlı grafik bu soruya verilen cevapların oransal dağılımını 
göstermektedir. 

 

Tablo 13. İzolasyon döneminden sonra yüz yüze ve uzaktan/online öğretim tercihi 
nasıl olmalıdır? 

İzolasyon Sonrası Nasıl Olmalı? Sayı Oran (%) 
Klasik sistem esas olmalı uzaktan öğretim sadece 
destekleyici olarak kullanılmalıdır. 4433 53,8 

Uzaktan öğretim zorunlu olmadıkça 
kullanılmamalıdır. 2337 28,4 

Teorik derslerin tamamı uzaktan öğretimle 
yürütülmeli, uygulamalar ve sınavlar yüz yüze 
yapılmalıdır. 

956 11,6 

Teorik dersler ve sınavları uzaktan, uygulamalar 
ise yüz yüze yapılmalıdır. 282 3,4 

Teorik ve mümkün olan uygulamalı dersler ve 
sınavları uzaktan yapılmalıdır. 234 2,8 
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- Tüm akademisyenlerin %53,8’i uzaktan öğretimin sadece klasik sistemi 
destekleyici olarak kullanmasından yanadır. 

- %28,4’lük bir bölümü ise uzaktan öğretimin zorunlu olmadıkça kullanılmaması 
gerektiğini düşünmektedir. 

- Zorunlu olmadıkça kullanılmaması gerektiğini söyleyenlerin %34,1’ini izolasyon 
döneminde 5 veya daha fazla uzaktan ders verenler oluşturmaktadır. 

- İzolasyon döneminde uzaktan ders vermeyen akademisyenlerin hiçbiri bu 
seçeneği işaretlememiştir. 

  

2,8

3,4

11,6

28,4

53,8

0 10 20 30 40 50 60

Teorik ve mümkün olan uygulamalı dersler
ve sınavları uzaktan yapılmalıdır.

Teorik dersler ve sınavları uzaktan,
uygulamalar ise yüz yüze yapılmalıdır.

Teorik derslerin tamamı uzaktan öğretimle
yürütülmeli, uygulamalar ve sınavlar yüz…

Uzaktan öğretim zorunlu olmadıkça
kullanılmamalıdır.

Klasik sistem esas olmalı uzaktan öğretim
sadece destekleyici olarak kullanılmalıdır.

Tercih Nasıl Olmalı (%)



25 
 

4.3. Tutum/davranış değişiklikleri 

Günlük zaman kullanımı ve akademik faaliyetler dışında katılımcılara, izolasyon 
döneminde öncesine göre, bazı tutum ve davranışlarda ne yönde değişiklikler 
yaşadıkları sorulmuştur. Tablo 14 ve buna bağlı grafik bu davranışlardaki değişimin 
yönünü oransal olarak vermektedir. 

 

Tablo 14. İzolasyon döneminde, öncesine göre, aşağıdaki tutum ve davranışlarınız 
nasıl değişti? 

Tutum ve Davranış Değişiklikleri (%) Arttı Azaldı Değişmedi 
Salgına ilişkin ulusal ve uluslararası haberlere ilgi 90,0 2,1 7,9 
Yardım amaçlı girişimlere ilgi 57,0 2,5 40,5 
Aile büyükleriyle iletişim 56,9 8,3 34,8 
Hayatın anlamına dair dini, manevi ve felsefi konulara ilgi 40,0 3,4 56,6 
Arkadaşlarla iletişim 31,1 33,4 35,5 
Meslektaşlarla iletişim 21,4 41,0 37,6 
Ev içinde anlaşmazlık ve tartışmalar 15,8 13,7 70,4 
Komşularla iletişim 12,2 41,4 46,4 

 

 

 

- Akademisyenlerden salgın konusundaki haberlere ilgi düzeyinde artış 
bildirenlerin oranı %90’dır. 

- Yarıdan fazla bir kesim yardım amaçlı girişimlere ve aile büyükleriyle iletişimde 
artış belirtmişlerdir. 

- En fazla azalış gösteren davranış komşularla iletişimdir (%41,4). 
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4.4. Gelecek beklentileri 

Son bölümde belli başlıklarda akademisyenlerin gelecek öngörüleri sorulmuştur. Tablo 
15 ve buna bağlı grafik bu konudaki beklentilerin dağılımını oransal olarak 
göstermektedir. Buna göre bir önceki bölümde ortaya çıkan online ders vermeye ilişkin 
olumsuz yargı ve kanaatler ile ters orantılı bir şekilde akademisyenlerin büyük çoğunluğu 
(%83,5) online akademik faaliyetlerin yaygınlığında artış beklemektedir. 

 

Tablo 15. İzolasyon sonrasında aşağıdaki konuların bu dönemden nasıl 
etkileneceğini düşünüyorsunuz? 

Nasıl Etkilenecek? (%) Artacak Azalacak Değişmeyecek 
Fikrim 

yok 
Online akademik faaliyetlerin 
yaygınlığı 83,5 2,9 10,8 2,8 

Esnek/evden çalışma 
sisteminin yaygınlığı 80,7 2,8 13,7 2,8 

Sağlık çalışanlarına olumlu 
bakış 78,6 1,8 18,6 1,0 

Kişisel veri güvenliğinin önemi 74,9 6,9 12,6 5,7 

Toplumsal yardımlaşma ve 
dayanışma faaliyetleri 58,6 7,1 30,5 3,8 
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