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ÖZET 
 

Bu bildiri kapsamında Türkiye’deki büyük şehirlerden 
birinde yer alan ve köklü bir üniversite olan Ege 
Üniversitesi’nde Bilgisayar Teknolojilerine yönelik 
bir ön lisans programına katılan ve eğitimlerini paralı 
ve parasız sürdüren öğrencilerin uzaktan eğitime bakış 
açıları irdelenmektedir. Bunun yanı sıra, bu 
öğrencilerin uzaktan eğitimi tercih etme/etmeme 
nedenleri ve bu tercihlerini etkileyen faktörler ortaya 
konmaktadır. Ayrıca, bu öğrencilerin öğretim üyesi ile 
iletişim için e–postayı kullanıp kullanmadıklarının 
yanı sıra bilgisayar ve interneti hangi amaçlar için 
kullanmayı tercih ettikleri de ortaya konmaya 
çalışılacaktır. 
 
ABSTRACT 
 

In this paper, the current views of students for 
distance learning who are continuing their educations 
both charging tuition and not and who are taking pre-
license about Computer Technologies in Ege 
University which is  located in one of big cities of 
Turkey and which is an old and well-known university 
are investigated. Meanwhile, the reason for the 
preferences of the students in choosing or not 
choosing the distance learning and the factors that 
affects this choice transaction has been stated. 
Additionally, whether the students use e-mails in 
order to communicate with the lecturers as well as 
why they use computers and internet has been 
determined. 
 
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Teknolojileri 
Dersi, Uzaktan Eğitim Programları 
 
1. GİRİŞ 
 

World Wide Web’in ortaya çıkması, İnternet’in her an 
ve her yerde hazır bulunan bir iletişim ve uygulama 
alanı olarak kullanılmasına neden olmuştur. Bilgisayar 
ve iletişim teknolojilerine yönelmenin devam etmesi 
ve bunların maliyetlerinin azalması ve ağ bağlantısı 
yapılmış çoklu ortam iletişimi ile Web ve e-posta 
etkileşim teknolojisi ile desteklenen eğitim öğretme ve 

öğrenme kuruluşları tarafından yaygın olarak 
benimsenmeye başlanmıştır [5]. 
Çoğu üniversite ve kolejler, öğrencileri için mevcut 
eğitim özelliklerini arttırmak ve zaman ve gezicilik 
gibi kısıtlamaları olan yeni öğrencileri çekmek için, 
uzaktan eğitim programları geliştirmektedirler. Eğitim 
Teknoloji Komisyonu tarafından uzaktan eğitim için 
aşağıdaki şekilde bir tanım vermektedir [4]. 
“Öğrenmeyi veya eğitimsel kaynak paylaşım 
özelliklerini bir sınıf, bina veya kampustan uzak bir 
başka sınıfa video, ses, bilgisayar, çoklu ortam 
araçları veya bunlar ile diğer geleneksel dağıtım 
metotlarının farklı kombinasyonlarını kullanarak 
dağıtma veya genişletme sürecidir.” 
Uzaktan öğrenme, uzaktan eğitim ile aynı anlamda 
kullanılabilir, uzaktan öğretim uzaktan eğitim 
sonucundaki ürün olarak tanımlanabilir [8]. Uzaktan 
eğitim ve uzaktan öğrenme modern eğitimin bir trendi 
olarak aynı terim gibi kullanılmaktadır [1]. 
Uzaktan öğrenmenin avantajları birçok öğrenci ve 
eğitmen tarafından ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Kampuslardan uzakta yaşayan öğrencilerin, sadece 
kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek dersler ve 
özellikleri olmayan yerel okullara gidebilmelerine 
neden olan coğrafik kısıtlar kalkmaktadır. Yurtdışında 
ise kolej öğrencileri uzaktan eğitimi kendilerine uygun 
herhangi bir yerde herhangi bir zamanda kendi 
kariyerleri için seçmektedirler [4]. 
Türkiye’de gerçekleştirilen ve yaygın olarak katılım 
sağlanan uzaktan eğitim programlarında bilgisayar ve 
internet aktif öğrenme ortamı olarak henüz yaygın 
olarak kullanılmaya başlanmamış, bunun yerine posta, 
TV gibi araçlar kullanılmaktadır. 
Bu bildiri kapsamında Türkiye’deki büyük şehirlerden 
birinde yer alan ve köklü bir üniversite olan Ege 
Üniversitesi’nde Bilgisayar Teknolojilerine yönelik 
bir ön lisans programına katılan ve eğitimlerini paralı 
ve parasız sürdüren öğrencilerin uzaktan eğitime bakış 
açıları irdelenmektedir. Aynı zamanda bu öğrencilerin 
uzaktan eğitimi isteyip/istememe nedenlerinin 
cinsiyet, mezun oldukları lise ve büyüdükleri şehir 
gibi faktörlerin etkilerinin yan sıra interneti ve 
bilgisayarı daha çok hangi amaçla kullandıkları da 
araştırılmıştır. Öğrencilere e-postayı ders veren 



öğretim üyesi ile haberleşmek için kullanıp 
kullanmadıkları, daha önce herhangi bir uzaktan 
eğitim programına katılıp katılmadıkları da sorulmuş 
ve bu iki etki arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 
Temel olarak aşağıdaki araştırma soruları ele 
alınmaktadır: 
1. Öğrencilerin büyüdükleri şehirlerin uzaktan eğitime 

bakış açıları üzerinde etkileri var mıdır? 
2. E-postayı öğretim üyesi ile haberleşmek üzere 

kullanan öğrencileri ile daha önceden uzaktan 
eğitim alan öğrenciler arasında bir ilişki var mıdır? 

3. Uzaktan eğitimi öğrencilerin isteme ve istememe 
nedenleri nelerdir? 

 
2. İLGİLİ ÇALIŞMALAR 
 

Literatür incelendiğinde uzaktan eğitimi etkileyen 
faktörler üzerine oldukça geniş araştırmalar yapıldığı 
görülmektedir. Bu faktörlerden biri olarak da 
öğrencilerin büyüdükleri yerleşim yerlerinin uzaktan 
eğitimi etkileyip etkilemediğidir. Bu konuda ilk 
çalışma Hofstede [2] tarafından ortaya konmuş ve bu 
faktör beş grupta kategorize edilmiştir. Araştırması 
biraz basit ve demode olarak eleştirilmiş olmasına 
rağmen, bu konudaki diğer araştırmak için kullanışlı 
bir başlama noktası olmuştur [3;7].  
Web-tabanlı öğrenmenin etkilerini en iyi düzeye 
çıkartmak için, Quinland (Educational Technology, 
1999), öğretmenlerin yapılandırılmamış büyük veriler 
için öğrencilere rehberlik etmesi ve bilgiyi 
kazanmaları için nasıl araştırma yapacaklarını ve 
isteyeceklerini öğretmede yardımcı olması gerektiğini 
belirtmiştir. 
Liang ve McQueen [5] tarafından gerçekleştirilen 
çalışmada ise meslek sahibi olmuş ve üniversite 
eğitimleri belli bir süre önce bitmiş bazı yetişkinlerin 
katıldığı bilgi teknolojilerine yönelik bir kursta etkin 
öğrenme için tavsiyelerde bulunulmuştur. 
Uzaktan eğitim alan öğrenciler ile sınıf öğrencileri 
arasında performans ve kazanımı ölçen bir araştırma, 
kazanımın Web öğrencilerinde daha fazla olduğunu 
gösterirken proje ve performansın ise sınıf 
öğrencilerinde daha fazla olduğu sonucunu 
göstermektedir. Buna rağmen, tüm öğrencilerin Web 
tabanlı öğrenmeden yarar sağlamadığı görülmüştür. 
Bu çalışma uzaktan eğitimde öğrenenin özelliklerinin 
de performans ve kazanımı etkilediğini göstermektedir 
[6]. 
Bu çalışmada ise bilgisayar teknolojileri ile yakından 
ilgili olan öğrencilerin uzaktan eğitime bakış açıları 
araştırılmaktadır. Öğrencilerin uzaktan eğitime olan 
bakış açılarını etkileyen faktörler de ortaya 
çıkarılmaya çalışılmıştır. 
 
 
 

3. ÇALIŞMANIN GERÇEKLEŞTİĞİ 
ORTAM 
 

Bu çalışma 14 haftalık kredili bir derse katılan 110’u 
parasız eğitim 100’ü ise paralı eğitim gören ve yaşları 
19 ile 24 arasında değişen ön lisans öğrencilerinin 
uzaktan eğitime bakış açılarını ve bilgisayar ve 
interneti kullanım alanlarını raporlamaktadır.  
Öğrencilerin %52,4’ü erkek, %47,6’sı bayan 
öğrencilerden oluşmaktadır. Bu öğrencilerin %57’si 
teknik meslek liselerinden, %42’si ise ticaret 
liselerinden mezun olmuştur. Öğrencilerin %91’i 
üniversiteye başlamadan önce bilgisayar ile 
tanışmıştır. Bu öğrencilerin % 79’u büyük kentlerde 
lise eğitimi alırken, %19’u ise küçük kentlerde lise 
eğitimlerini tamamlamışlardır. Bu öğrencilerin %2’lik 
bölümü ise yurt dışından gelen öğrencilerdir. 
Anketler, gözlemler ve karşılıklı görüşmeler 
sayesinde, öğrenenlerin özellikleri, uzaktan öğrenme 
ile bilgisayar ve internet kullanımı üzerindeki etkileri 
araştırılmış ve öğrenenlerin uzaktan eğitimden 
beklentileri değerlendirilmiştir. 
 
4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 
 
Bilgisayar ve İnternet Kullanımı: Bu araştırmaya 
katılan öğrencilerin %1,9’u okul dışında bilgisayar 
kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerden 
%44,3’ü oyun oynamak, %22,4’ü derslerine çalışmak 
ve ödev yapmak, %14,3’ü internet, %31’i program 
yazmak amacıyla bilgisayar kullandıklarını 
belirtmişlerdir. Bilgisayarı sadece oyun oynamak 
amacı ile kullanan öğrenciler %0,5, sadece ders için 
kullanan öğrenciler %3,8 ve sadece internet için 
kullanan öğrenciler ise %4,7 oranındadır. 
Bu araştırmaya katılan öğrencilerden sadece %1’i 
interneti kullanmadığını belirtmiştir. Öğrencilerden 
%21,9’u interneti oyun oynamak için, %94’ü 
araştırma yapmak için,  %39’u ise muhabbet etmek 
için interneti kullandıklarını belirtmişlerdir. İnternet’i 
sadece oyun oynamak için %0,5, sadece muhabbet 
etmek için %1, sadece araştırma yapmak için ise 
%15,7 oranında öğrenci kullanmaktadır.  
Cinsiyet Farklılığı: Bu araştırmaya katılan 
öğrencilerden %52,4’ünin erkek, %47,6’sının ise 
bayan öğrenciler olduğunu belirtmiştik. Bayan 
öğrencilerden %76,7’si uzaktan eğitim ile bir kusa ya 
da lisans/yüksek lisans programına katılabileceğini 
belirtirken, erkek öğrencilerin %77,9’u da uzaktan 
eğitim ile bir programa ya da kursa katılabileceklerini 
belirtmişlerdir. Bu sonuçlara göre cinsiyet farklılığı ile 
uzaktan eğitime olan eğilim arasında herhangi bir 
ilişki görülmemiştir (p>0.05). 



Mezun Oldukları Liselerin Bulunduğu Şehirler: Bu 
araştırmaya katılan öğrencilerin %57’si teknik meslek 
liselerinden, %42’si ise ticaret liselerinden mezun 
olmuştur. Öğrencilerin %91’i üniversiteye başlamadan 
önce bilgisayar ile tanışmıştır. Bu öğrencilerin % 79’u 
büyük kentlerde lise eğitimi alırken, %19’u ise küçük 
kentlerde lise eğitimlerini tamamlamışlardır. 

Büyük kentlerde lise eğitimi tamamlayan öğrencilerin 
%90,4’ü üniversiteye başlamadan önce bilgisayar 
kullandıklarını belirtmişlerdir. Küçük kentlerde 
yaşayan öğrencilerin %92,5’i de üniversiteden önce 
bilgisayar ile tanışmışlardır. Bu sonuçlara göre 
öğrencilerin yaşadıkları kentlerin büyüklüklerinin 
üniversiteye başlamadan önce bilgisayar kullanmayı 
etkilemediği görülmüştür (p>0.05). 
Büyük kentlerde lise eğitimini tamamlayan 
öğrencilerin %76’sı uzaktan eğitim ile bir kursa ya da 
lisans/yüksek lisans programına katılabileceklerini 
belirmişlerdir. Küçük kentlerde lise eğitimini 
tamamlayan öğrencilerin %87,5’i ise uzaktan eğitim 
ile bir programa katılabileceklerini belirtmişlerdir. Bu 
sonuçlara göre öğrencilerin yaşadıkları kentlerin 
büyüklüklerinin uzaktan eğitime katılma isteklerini 
etkilemediği görülmüştür (p>0,05). 

E-posta Kullanımında Uzaktan Eğitimin Etkisi: 
Çalışmaya katılan öğrencileri daha önce ders veren 
öğretim üyeleri ile ders için haberleşmek için e-
postayı kullanıp kullanmadıkları sorulmuştur. 
Öğrencilerin %50,5’i daha e-postayı ders veren 
öğretim üyeleri ile haberleşmek için kullanırken, 
%49,5’i bu amaç için e-postayı hiç kullanmamıştır. 

Bu çalışmaya katılan öğrencilerin %7,6’sı daha önce 
uzaktan eğitim ile bir derse ya da kursa katıldıklarını, 
%92,4’ü ise uzaktan eğitim ile henüz tanışmadıklarını 
belirtmişlerdir. E-postayı ders veren öğretim üyesi ile 
haberleşmek için kullanan öğrencilerin %81,3’ü daha 
önce uzaktan eğitim ile bir programa katılmışlardır. 
Bu sonuçlara göre e-postayı ders veren öğretim üyesi 
ile haberleşmek için kullanım ile uzaktan eğitim alma 
arasında bir ilişki olduğu görülmektedir (p<0,05). 
Uzaktan eğitime katılan öğrenciler eğitim süresince en 
fazla çevrim içi erişim sorunu yaşadıklarını 
bildirmişler, bazı öğrenciler ise dersi veren öğretim 
üyesi ile görüşmede sıkıntı yaşadıklarını 
belirmişlerdir.  

Uzaktan Eğitimi İsteme/İstememe Nedenleri: 
Anket sonuçlarına göre öğrencilerin %77,6’sı uzaktan 
eğitim ile bir kursa ya da bir lisans/yüksek lisans 
programına katılmak istediklerini belirtirken, %22,4’ü 
uzaktan eğitim ile bir lisans/yüksek lisans programına 
ya da kursa katılmak istemediklerini belirtmişlerdir 
(Şekil 1). 

Uzaktan eğitim ile bir programa katılmak isteyen 
öğrencilerin %9,2’si, uzaktan eğitime katılmak 
istemeyen öğrencilerin %38,3’ü bu istekleri için 

herhangi bir neden belirtmemişlerdir. Bu öğrenciler 
dışarıda bırakılarak sonuçlar tekrar gözlendiğinde, 
uzaktan eğitimi etkileyen etkenler zaman, yararlılık, 
devam problemi, pahalılık, erişim, rahatlık, merak ve 
kariyer olarak ortaya çıkmıştır. 

Şekil 1. Uzaktan Eğitimi İsteyen/İstemeyen 
Öğrencilerin Dağılımı 
Bu çalışmada, zaman uzaktan eğitimi hem isteyen 
hem de istemeyen öğrenciler için önemli etkenlerden 
biri olarak karşımıza çıkmıştır. Uzaktan eğitime 
katılmak isteyen öğrencilerin %26,4’ü zaman 
problemi yaşamamak için tercih edebileceklerini 
belirtirken, uzaktan veya yüz yüze olması fark 
etmeden eğitime zamanı olmadığını belirten 
öğrencilerin oranı %6,9 olarak belirlenmiştir. 
Öğrencilerin %15,3’ü uzaktan eğitimin yüz yüze 
derslere göre daha yararlı olacağını düşünürken, 
%12,4’ü ise yüz yüze gerçekleştirilen derslerin 
uzaktan eğitime göre daha yararlı olacağını 
düşünmektedir. 
Öğrencilerin %32,2’si bir uzaktan eğitim programına 
kariyerlerinde ilerlemek için katılabileceklerini 
belirtmişlerdir. Öğrencilerin %8,5’i ise bir uzaktan 
eğitim programına sadece merak ettikleri için 
katılabileceklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin %7,4’ü 
uzaktan eğitim programlarının yüz yüze programlara 
göre daha rahat olduğunu düşünmektedirler. 
Öğrencilerin %0,6’sı devam problemi yaşamak 
istemediği için bir uzaktan eğitim programına 
katılabileceğini belirtmişlerdir. 
Öğrencilerin %1,2’si uzaktan eğitimi yüz yüze derse 
göre daha pahalı buldukları ve %0,6’sı ise kendine ait 
bir bilgisayarı olmadığı için bir uzaktan eğitim 
programına katılmak istemediğini belirtmişlerdir. 
Bu etkenlere bakıldığında uzaktan eğitime olan talebi 
etkileyen temel faktörlerin zaman, yararlılık düşüncesi 
ve ekonomik nedenlere bağlı olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Uzaktan eğitim isteyen öğrencilerin 
%72,9’u zaman açısından, %16,8’i yüz yüze eğitime 
göre daha yararlı bulduğu için, %10,1’i ise merak 
ettiği için bu tür programlara katılmak istediklerini 
belirtmişlerdir (Şekil 2).  
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Şekil 2. Uzaktan Eğitim İsteme Nedenleri 

Uzaktan eğitime katılmak istemeyen öğrencilerin 
%0,6’sı zaman açısından, %83’ü yüz yüze dersi daha 
yararlı bulduğu için, %10,1’i ise ekonomik 
nedenlerden dolayı bu tür programlara 
katılmayacağını belirmektedir (Şekil 3).   

83%

0,6% 10,1%

Yararlılık
Zaman
Ekonomik

 
Şekil 3. Uzaktan Eğitim İstememe Nedenleri 

 
5. SONUÇLAR 
 

Bu çalışmada bilgi teknolojileri ile yakından ilgili 
öğrenciler arasında yapılan bir araştırma ile bilgisayar 
ve internet teknolojilerinin kullanım alanları ile 
uzaktan eğitimi etkileyen etkenler ortaya çıkarılmaya 
çalışılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler cinsiyet, 
bitirdikleri liselerin bulundukları şehir dolayısıyla da 
yaşadıkları kentlerin büyüklüklerinin ve uzaktan 
eğitim ile e-posta kullanım arasındaki ilişkiler 
açısından aşağıdaki sonuçlara varılmıştır: 
1. Bilgi teknolojileri ile yakından ilgili olmalarına 

rağmen okul dışında bilgisayar ve internet 
kullanmayan öğrenciler bulunmaktadır. 

2. Üniversiteye girmeden bilgisayarla tanışmayan 
öğrencilerin oranı %10’dur. 

3. Öğrencilerin büyük ya da küçük kentlerde yaşamış 
olmaları bilgisayarla tanışmalarını 
etkilememektedir. 

4. Öğrencilerin büyük ya da küçük kentlerde yaşamış 
olmaları uzaktan eğitime olan istekliliklerini 
etkilememektedir. 

5. Öğrencilerin daha önce uzaktan eğitime katılmış 
olmaları haberleşmek amacı ile ders veren öğretim 
üyesi ile e-postayı kullanmaları arasında bir ilişki 
bulunmaktadır. 

6. Uzaktan eğitime katılmak isteyen öğrenciler başlıca 
avantaj olarak zamanı görürken, uzaktan eğitime 
katılmak istemeyen öğrencilerin uzaktan eğitimde 
başlıca dezavantaj olarak gördükleri nokta daha az 
yararlı olmasıdır. 

Ankete katılan öğrencilerin uzaktan eğitimi katılmayı 
istememe nedenlerinde temel faktör yüz yüze 
gerçekleştirilen derslerin daha yararlı olacağını 
düşünmeleridir. Bu öğrencilerin çoğunluğunun daha 
önce bir uzaktan eğitime katılmadığı göz önüne 
alınacak olursa uzaktan eğitimin yüz yüze derslere 
göre neden daha yararlı olduğu/olmadığı bir tartışma 
konusu olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu çalışmadaki sınırlamalardan dolayı, bulgular tüm 
öğrencilere mal edilmeyebilir fakat uzaktan eğitime 
olan istekliliği de göz ardı etmemek gerektiği açıkça 
ortaya konmaktadır. 
Bu çalışmanın devamı olarak yine bilgi teknolojileri 
ile yakından ilgili olan öğrencilere bir dersin belirli bir 
bölümü uzaktan eğitim ile belirli bir bölümü yüz yüze 
ders şeklinde verilerek, öğrencilerin iki farklı eğitim 
programı arasındaki avantaj ve dezavantajları 
değerlendirilip karşılaştıkları zorluklar analiz 
edilmelidir. 
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