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Bir ülkenin geleceği olan neslin yetişmesini sağlayan eğitimin en 
önemli unsurları öğretmen ve öğrencidir. Bu önemli unsurların 
eğitim öğretim faaliyetleri yürüttüğü kurumlar okullar 
ve okulların parçası olan sınıftır. Sınıflar öğretmenlerin, öğrencileri 
hedeflerine ulaştırmada, nitelikli bireyler edinmelerini 
sağlamada, ahlak ışığıyla değerlerimizi vermede öğrencilere yol 
gösterdiği birimlerdir. Eğitim öğretimde belirlenen hedeflere 
ulaşmak ve verim alabilmek için gerekli düzenin sağlanabileceği 
ortamlara gerek vardır. Bu ortamın sağlanmasında en büyük görev 
öğretmenlere düşmektedir. Buda etkili bir sınıf yönetimiyle 
mümkündür. Öğretmenler edindikleri bilgi ve becerilerle olumlu 
bir sınıf ortamı oluşturmaya çalışırlar. Bu süreçte istenmeyen 
olumsuz birçok davranışla karşılaşabilirler. Bu istenmeyen 
davranışları gidermek için tecrübelerinden ve bilgilerinden 
yaralanırlar. 
Ülkemiz COVID-19 salgınıyla eğitimde alışık olmadığı bir sürece 
girmiştir. Eğitim hayatımız bu süreçten etkilenmiş ve eğitimi verimli 
geçirebilmek için hızlı tedbirlerle uzaktan eğitime 
geçmiştir. Sınıflar, sınıf kuralları evlere taşınmıştır. Öğretmen ve 
öğrencilerin hazırlıksız yakalandığı bu durumda birçok sorunda 
yaşanmıştır. Uzaktan iletişim ile yürütülmeye sağlanan eğitimde sınıf 
yönetimi güçleşmiş, yüz yüze uygulanan kabul edilen kurallarda, 
yöntemlerde değişikliklere gidilmiştir. Burdan hareketle sınıf 
yönetiminde öğretmenlerin yaşadığı bu sorunları belirleyerek, bu 
sorunları çözmek için hangi yöntem ve teknikleri 
kullandıklarını, hangi aşamaları tercih ettiklerini belirlemek 
amaçlanmıştır.
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ÖNSÖZ 

Bir ülkenin geleceği olan neslin yetişmesini sağlayan 
eğitimin en önemli unsurları öğretmen ve öğrencidir. Bu önemli 
unsurların eğitim öğretim faaliyetleri yürüttüğü kurumlar okullar 
ve okulların parçası olan sınıftır. Sınıflar öğretmenlerin, 
öğrencileri hedeflerine ulaştırmada, nitelikli bireyler edinmelerini 
sağlamada, ahlak ışığıyla değerlerimizi vermede öğrencilere yol 
gösterdiği birimlerdir. Eğitim öğretimde belirlenen hedeflere 
ulaşmak ve verim alabilmek için gerekli düzenin sağlanabileceği 
ortamlara gerek vardır. Bu ortamın sağlanmasında en büyük 
görev öğretmenlere düşmektedir. Buda etkili bir sınıf yönetimiyle 
mümkündür. Öğretmenler edindikleri bilgi ve becerilerle olumlu 
bir sınıf ortamı oluşturmaya çalışırlar. Bu süreçte istenmeyen 
olumsuz birçok davranışla karşılaşabilirler. Bu istenmeyen 
davranışları gidermek için tecrübelerinden ve bilgilerinden 
yaralanırlar.  

Ülkemiz COVID-19 salgınıyla eğitimde alışık olmadığı 
bir sürece girmiştir. Eğitim hayatımız bu süreçten etkilenmiş ve 
eğitimi verimli geçirebilmek için hızlı tedbirlerle uzaktan eğitime 
geçmiştir. Sınıflar, sınıf kuralları evlere taşınmıştır. Öğretmen ve 
öğrencilerin hazırlıksız yakalandığı bu durumda birçok sorunda 
yaşanmıştır. Uzaktan iletişim ile yürütülmeye sağlanan eğitimde 
sınıf yönetimi güçleşmiş, yüz yüze uygulanan kabul edilen 
kurallarda, yöntemlerde değişikliklere gidilmiştir. Burdan 
hareketle sınıf yönetiminde öğretmenlerin yaşadığı bu sorunları 
belirleyerek, bu sorunları çözmek için hangi yöntem ve teknikleri 
kullandıklarını, hangi aşamaları tercih ettiklerini belirlemek 
amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda yaptığım proje çalışmamda 
öncelikle, her durum ve şartta bana zaman ayıran, engin bilgi ve 
tecrübeleriyle yol gösteren,  pes edeceğim zamanlarda çalışmamı 
tamamlayacağıma olan inancını göstererek bana destek veren, 
hem öğretmenliğinden hem danışmanlığından istifade ettiğim, 
insani olarak değerli ve çok kıymetli olan danışmanım Doç. Dr. 
Ramazan YİRCİ’ye en içten teşekkürlerimi sunarım. 
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Proje dersinde bize yardımcı olan kıymetli hocalarım 
Doç. Dr. Ahmet KAYA’ya ve Doç. Dr. Esef Hakan 
TOYTOK’a, hiçbir zaman desteğini esirgemeyen, pes edeceğim 
zaman bana moral olan yüksek lisans arkadaşım Seval ÖĞÜT’e, 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
GİRİŞ 

Araştırmanın bu bölümünde sırasıyla; araştırmanın 
problem durumu, araştırmanın amacı, önemi, sayıltıları, 
sınırlılıkları ve araştırmayla ilgili tanımlara ve açıklamalara yer 
verilmiştir.  

1.1. Problem Durumu 

Günümüze kadar veba, kolera, çiçek hastalığı, kızamık, 
sarıhumma, tifüs gibi birçok salgın hastalık görülmüş, bunlarla 
mücadele edilmiştir. Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının 
sonlarında görülmeye başlayan koronavirüs adı verilen virüs 
Covid-19 salgınını yaymaya başlamıştır (Wikipedia, 2020). ‘‘ 
Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 salgınını 30 Ocak’ta “uluslararası 
boyutta halk sağlığı acil durumu” olarak sınıflandırmış’’ (Sağlık 
Bakanlığı, 2020). Kısa sürede hızla yayılarak tüm dünyayı etkisi 
altına almıştır. 113 ülkede görülmeye başlaması üzerine pandemi 
olarak ilan edilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2020). Pandemi birçok 
kıta ve ülkede hızlı yayılan salgın hastalık olarak belirtilen bir 
terimdir (Til, 2020). Hızla yayılan bu salgın; dünya üzerindeki 
ülkeleri gündelik hayatın yanında kurumsal alanlarının da 
düzenini aksatmış, yapılan çalışmalarının değişmesine sebep 
olduğu gözlenmiştir (Yaman, 2021). Bu alanların başında 
özellikle sağlık, ekonomi ve eğitim alanı gelmektedir. Bu etkiler 
halen devam etmekte ve ne zaman sona ereceğine 
bilinmemektedir (Can E. , 2020). Bu bilinmezliğin içinde salgının 
artmaması, olumsuz etkilenen alanlarda yaşanan aksaklıkların 
giderilebilmesi için bütün ülkeler çeşitli önlemler almaya 
başlamıştır. Hızla yayılan bu virüse Türkiye’de 11 Mart’ta 
rastlanmıştır. Türkiye’de bu zorlu süreçten geçen ülkelerden 
olmuştur. Ülke olarak salgınla mücadele stratejileri geliştirme ve 
uygulama çalışmalarına başlanmıştır. Birçok ülkede devreye giren 
sokağa çıkma yasağı, karantina, sosyal mesafe, maske kullanımı, 
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HES kodu zorunluluğu, seyahat kısıtlaması gibi çalışmalar 
uygulanmaya başlanmıştır (Kavuk & Demirtaş, 2021).  

Pandemi sebebiyle uygulanan kısıtlamalardan en çok 
etkilenen alanlardan biride eğitim olmuştur. Yaşamın devamı için 
nasıl temel ihtiyaçlar gerekliyse, nitelikli bir eğitim öğretim içinde 
eğitim faaliyetlerinin devamlılığı önemlidir (Yılmaz, 2020’den 
aktaran (Kavuk & Demirtaş, 2021). Çoğu ülkenin hazırlıksız 
yakalandığı bu süreç eğitim alanında yeniliklerin aranmasına, 
değişiklerin yapılmasına, teknolojiye dayalı çözümlerin 
getirilmeye çalışılmasına neden olmuştur. ‘‘Uzaktan eğitime geçişte 
her ülke kendi imkânına göre uygulamalar geliştirmeye çalışmıştır.’’ 
(Yaman, 2021) Bazı ülkelerde okullar tatil edilmiş, bazılarında 
kapatılmış ve salgının devam etmesiyle uzaktan eğitime 
geçilmiştir (Saygı, 2021).  

Dünya genelinde etkili olan bu salgın nedeniyle eğitim 
öğretimin en önemli ayakları olan öğretmenlerimizin, 
öğrencilerimizin, velilerimizin ve toplumumuzun sağlığı için 
ülkemiz de uzaktan eğitime geçme sürecine girmiştir. İlkokul, 
ortaokul, lise ve üniversitelerde uzaktan eğitim ve açık öğretim 
tecrübemiz olsa da, tüm eğitim öğretimde ilk defa uzaktan 
eğitime geçilmiştir. Bu tecrübesizliğimizle eğitim öğretimin 
devamı sağlanmaya çalışılmıştır (Karip, 2020). Öncelikle 16 Mart 
Pazartesi itibariyle eğitim öğretime iki haftalık tatil verilmiş, 
pandeminin seyrinde artış görülmesiyle birlikte 23 Mart tarihi 
itibariyle uzaktan eğitime geçileceği belirtilmiştir (MEB, 2020b). 
Tüm kademelerdeki yüz yüze yapılan eğitim öğretim çalışmaları 
ve yapılacak sınavlar ertelenmiştir (Can E. , 2020). Bütün dünyayı 
ve ülkemizi olumsuz etkileyen salgının ilerlemesi sebebiyle 2019-
2020 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle kapatılmıştır. 20 
milyondan fazla öğrenci ve bir milyondan fazla öğretmen 
uzaktan eğitime giriş yapmıştır. Hazırlıksız yakalandığımız bu 
süreçte alt yapımız olmadığı için sorunlar yaşanmıştır. Eğitim 
öğretim yuvamız olan okullara, geçici ara verilmiş olsa da bu 
sıkıntılı bir durumdur. Bu karar, uygun görülüp yetişebilecek 
şekilde ayarlanan müfredat süresinin azalmasına, eğitim öğretim 
içerisinde yer alan öğrenci ve öğretmen performansının 
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düşmesine sebep olması kaçınılmazdır. Sadece bununla da 
kalmayıp okula gelemeyen öğrenci ailelerinin, çalışan anne 
babaların sorumlulukları arttırır, burada kurulan ekonomik düzen 
bozularak bunun gibi sıkıntılara da yol açabilir. En büyük 
etkilerinden biride ekonomik eşitsizlik yaşayan aile çocuklarının 
eğitim öğretime eşit erişememelerinde yaşanabilir. İnterneti, 
elektronik kaynağı olmayan; kardeş sayısı çok olduğu için ders 
saatlerinin çakışmasından dolayı derse katılamayan çocuklar bu 
duruma örnek olarak gösterilebilir. Bu sorunları en aza indirmek 
ve eğitim öğretimin devamlılığı sağlamak için televizyon, eğitim 
bilişim ağı (EBA) ve sanal sınıflardan faydalanılmıştır. Milli 
Eğitim Bakanlığı (MEB) TRT ile işbirliği yaparak TRT EBA TV 
İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul, TRT EBA TV Lise kanallarıyla 
öğrencilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu kanallarda toplam 2 bin 
516 saat yayın aktarılmıştır (MEB, 2020c). ‘‘Uzaktan eğitim 
sürecinde öğretmen ile öğrenci arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak 
etkileşimli ders işlenmesine imkan sağlayan canlı sınıf uygulaması da 
devreye alındı.’’ (MEB, 2020c). İnternet sıkıntısı yaşayabilecek 
öğrenciler için MEB tarafından EBA’ya ulaşma kolaylığı 
sağlamak için ücretsiz ama sınırlı internet hizmeti verilmiştir 
(Emin, 2020). Öğretmenler eba üzerinden Zoom, Google meet 
ve Skype’e bağlanarak derslerini işlemişlerdir (Arslan & Şumuer, 
2020 ). Bu araçlarla öğrencilere etkinlik gönderip, takiplerini 
yapmışlardır. İlkokul, ortaokul ve liselerde dersler senkron iken 
üniversitelerde fakülte ve bölüme göre asenkron olarakta 
işlenmektedir (Yaman, 2021). 

Başlarda sıcak bakılmayan uzaktan eğitim, pandemiyle 
birlikte eğitim öğretimin en uygun alternatifi olmuştur. Uzaktan 
eğitimden en iyi şekilde yararlanabilmek için birçok çalışma 
yapılmıştır. Öğretmen, öğrenci ve veliler psikolojik olarak 
desteklenmiş, uzaktan eğitime katılabilmeleri için 
yönlendirilmişlerdir. Bütün bunların yanında eğitim öğretimin bu 
üç önemli merkezini oluşruran öğretmen, öğrenci ve veli, yeterli 
teknolojik alt yapının olmaması hem de uzaktan eğitime yabancı 
olmanın sıkıntısını yaşamışlardır. Yüz yüze eğitime alışık olan 
öğrenci ve öğretmenler iletişim kurmada, yönlendirmede 
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zorlanmışlar, öğretmenler sınıf ortamını ekrana taşımada, 
sınıftaki kuralları evde öğrencilere benimsetmekte, ders 
takiplerinde, istenmeyen öğrenci davranışlarını gidermede güçlük 
yaşamışlardır. Zamanla bazı şeyler otursada tam anlamıyla verim 
alınamamıştır. Sınıf yönetimi bu verimin alınamamasının başlı 
başına sorunu olmuştur. Bu nedenle sınıf öğretmelerinin uzaktan 
eğitimde sınıf yönetiminde yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara 
uyguladıkları çözümler araştırmanın problemini oluşturmaktadır.  

 
1.2. Araştırmanın Amacı 

 
Bu araştırmanın amacını; : Bu araştırmanın amacı; sınıf 

öğretmenlerinin görüşlerine göre uzaktan eğitimde sınıf 
yönetiminde yaşanan sorunları belirleyerek uzaktan eğitimin sınıf 
yönetimine etkilerini değerlendirmek ve uzaktan eğitimde sınıf 
yönetiminde etkililiği arttırmak için önerilerde bulunmaktır. 

Böylece araştırmada elde edilen bulguların, öğretmenlere 
bu zorlukları nasıl aşabileceklerine dair yol gösterici nitelikte 
olabileceği, uzaktan eğitimde sınıf yönetimini öğretmen bakış 
açısıyla değerlendirmenin, ilerleyen dönemlerde uygulanabilecek 
uzaktan eğitim faaliyetlerinde sınıf yönetimini daha etkili ve 
verimli yürütülmesini, literatüre katkı sağlayabileceği 
düşünülmektedir.  

 
1.3. Araştırmanın Önemi 

 
Bütün dünyayı etkisi altına alan Covıd-19 pandemisi 

ortaya çıktığı andan itibaren bilimsel araştırmaların konusu 
olmaya başlamıştır. Birçok alanda çalışanları etkilediği gibi eğitim 
alanında yer alan öğretmenleri ve öğrencileri de etkilemiştir. 
Okulların kapanmasıyla birlikte eğitim öğretim; alışık olunmayan 
yeni uygulamalarla, Milli Eğitim Bakanlığının aldığı tedbirlerle, 
uzaktan eğitimle ev ortamlarında devam ettirilmeye çalışılmıştır. 
TRT EBA ve EBA en çok kullanılan ve faydalanılan platformlar 
olmuştur. 23 Mart-19 Haziran arasında TRT EBA TV İlkokul, 
Ortaokul ve Lise kanallarından toplam 2 bin 516 saat yayın 
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yapılmış, uzaktan eğitim süreci boyunca 7 milyon 383 bin 213 
öğrenci, 1 milyon 30 bin 516 öğretmen EBA'yı aktif kullanmış, 
EBA, 18 milyon öğrenci için 7 gün 24 saat ulaşılabilecek şekilde 
ayarlanmıştır. Ayrıca öğretmen öğrenci arasındaki mesafe 
sorununu gidererek ders işlenmesini sağlayacak EBA canlı sınıf 
uygulaması çözüm olarak uygulanmaya başlamış, bugüne kadar 5 
milyon 954 bin 174 canlı ders yapılmıştır (MEB, 2020c) 

Yeterli alt yapımız olmamasından, öğrenciler arasında 
teknolojik imkan eşitsizliklerinin bulunmasından ve velilerin 
yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmamalarından dolayı yeterli 
şekilde ulaşım sağlanamamıştır. Zamanla bu sorunlar üzerinde 
çalışılmasının ulaşıma katkısı olsa da okulu eve taşıyıp ders 
işlemek başka sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu 
sorunlardan biride sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminde 
yaşadığı sıkıntılar olmuştur. Sınıf yönetimi eğitim öğretimin 
verimliliği, öğrencinin gelişimi için en önemli faktörlerden 
birisidir. Gerekli bilgi ve becerilerin aktarılması, istenilen 
hedeflere ulaşılabilmesi için etkin bir sınıf yönetimine ihtiyaç 
vardır. Bunu sağlayacak en önemli kişide öğretmendir. 
Öğretmenlerimiz yüz yüze eğitimde uyguladıkları sınıf yönetimi 
uygulamalarını, yöntemlerini uzaktan eğitime aktarmaya 
çalışmışlardır. Ancak aynı ortam ve şartlar olmadığı için 
zorlanılmıştır. Öğrencinin ders dinleme için uygun ortamının, 
internetinin olmaması, iletişimin sağlıklı kurulamaması, 
anlatılanların somuta indirgenememesi ve ilkokul çağındaki 
öğrencileri uzun süre ekran karşısında tutmanın zor olmasından 
dolayı zorluklar yaşanmıştır. Devam eden Covıd-19 salgınında 
tekrardan hayatımıza girebilecek olan uzaktan eğitimde, yaşanan 
bu sorunların yanında başka sorunlarında olup olmadığını 
öğrenebilmek, bu sorunların çözümlerine ulaşabilmek, etkili 
çözümler üretebilmek ve ilerdeki araştırmalara yön verebilmesi 
açısından önem taşımaktadır. Öğretmenlere, öğrencilere ve 
velilere düşen sorumlulukları belirleyerek daha verimli bir eğitim 
öğretim süreci geçirilebilmesine, bu sorumlulukların doğru 
tespitine yardımcı olacağı düşünülmektedir. 
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1.4. Araştırmanın Varsayımları 

 
Araştırmanın sayıltıları aşağıda sıralanmıştır: 

• Görüşlerine başvurulan öğretmen grubunun 
yanıltıcı ve eksik bilgi vermediği,  

• Görüşme sürecinde öğretmenlerin doğal ve samimi 
davrandıkları,    

• Araştırmada kullanılan görüşme sorularının 
araştırmaya uygun olduğu   

• Yapılan analizlerin geçerli ve güvenilir olduğu 
varsayılmıştır. 

1.5. Araştırmanın Sınırlılıkları 
 

• Araştırma 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 
Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesinde görev yapan 
sınıf öğretmenleriyle 

• Araştırmanın demografik özellikleri öğretmenlerin 
cinsiyet, görev yapmakta olduğu okuldaki hizmet 
yılı ile 

• Veri toplama aşaması, demografik özellikleri 
belirlemek için kullanılan “Yarı Yapılandırılmış 
Görüşme Formu” ve formda yer alan sorular ile 
sınırlıdır. 

1.6. Tanımlar 
 
Eğitim: Okullar, kurslar, üniversiteler aracılığıyla bireyin 

yaşantısında istendik davranışlar meydana getirme sürecidir 
(Vikipedi, 2021). 

Uzaktan Eğitim: (Yaman, 2021)’a göre uzaktan eğitim, 
‘‘öğretmen ve öğrencinin fiziksel olarak aynı kapalı alanda 
bulunmasına gerek duyulmaksızın öğretme-öğrenme 
etkinliklerinin düzenlenip icra edilmesidir.’’ 

Sınıf Öğretmeni: İlkokullarda eğitim-öğretimi, 
belirlenen hedefler doğrultusunda planlayıp uygulayan kişidir 
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(Vikipedi, 2021). Öğrencilere kılavuz olan, çok yönlü 
gelişmelerine yardımcı rehberdir. 

Sınıf Yönetimi: Eğitim öğretimin amacına ulaşabilmesi 
için sınıf öğretmeninin; öğrencilerin gelişimlerini takip etmesi, 
etkili öğretim tasarımı yaparak, olumlu sınıf iklimi oluşturmak 
için disiplini sağlama çabasıdır (Can & Ermeydan, 2017) 

Disiplin: topluluğun, yasa, ilke, yazılı olan ve olmayan 
kurallarına uygun davranmasıdır. Genel olarak topluluğun bu 
kurallara uymaları için alınan tedbirdir. Verilen görevi istenildiği 
gibi yerine getirmede denebilir (TürkçeBilgi, 2021)  
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İKİNCİ BÖLÜM 
KONUYLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 
Araştırmanın bu bölümünde araştırma problemi ile ilgili 

literatür taraması yapıldığında uzaktan eğitim, sınıf yönetimi, sınıf 
yönetimi sorunları ve çözümleri, disiplinle ilgili ulaşılabilen 
çalışmalara yer verilmiştir. 

(Koç, 2021), tarafından yapılan ‘‘İlkokul Öğretim 
Programlarının COVID-19 Sonrası Yaygınlaşan Uzaktan Eğitime 
Uygunluğunun İncelenmesi’’ çalışmasında İlköğretim 
programlarının uzaktan eğitime uygunluğunu inceleyerek, 
uzaktan eğitim programlarının ve süreçlerinin gelişmesine ilişkin 
öneriler sunmaya çalışmış, nitel araştırma tekniği ile yaptığı 
çalışmada elde ettiği bulgulara göre kazanımların büyük 
çoğunluğunun uzaktan eğitime uygulanabileceğini, öğrencilerin 
öğrenme kaybı yaşamamaları için bazı kazanımların düzenlenmesi 
gerektiğini tespit etmiş. 

(Çoban & Cizrelioğulları, 2021)’nın özel ve devlet 
okullarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri ile yaptığı 
çalışmalarında, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimine dair 
görüşlerini incelemeyi amaçlamışlar. 30 okul öncesi öğretmeninin 
görüşlerine dayanarak yaptıkları nitel çalışmada öğretmenlerin 
yöntemlerden, uygulamalarına, karşılaştıkları zorluklara kadar 
örnek olaylarla elde ettiği sonuçlara göre her öğretmenin sınıf 
yönetimi anlayışının farklı olduğu, sınıfı yönetme anlayışının 
baskın olduğu, yaş gruplarına göre sınıf yönetimi algılarının 
farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmışlar. 

(İnci Kuzu, 2020 ) bu çalışmasında uzaktan eğitimle 
birlikte Türkiye’de uygulanmaya başlayan EVA TV ve EBA 
aracılığıyla verilen evde uzaktan eğitim kapsamında velilerin 
görüşlerini belirlemeye çalışmıştır. Karadeniz Bölgesinin bir 
ilinde uyguladığı bu çalışmada 257 veliye ulaşmıştır. Velilerin 
görüşlerini betimsel ve içerik analizle değerlendirmiştir. Bu 
değerlendirme sonucunda veliler; uzaktan eğitimin bu süreçte en 
iyi çözüm olarak gördüklerini, ders sürelerini içeriği uykun 
bulduklarını, çocukların derse aktif katıldıklarını, sınıf 
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öğretmenleri ne ulaşabildiklerini, ders sayısının az olduğu için 
çocukların dikkatlerinin dağıldığını, ödev verilmedi için tekrar 
edilemediğini, dersleri TV den izleyemediklerini, telefondan 
bağlandıklarında bağlantı sorunu yaşadıklarını dile getirmişler. 

(Akıncı & Pişkin Tunç, 2021 ) tarafından yapılan bu 
çalışma uzaktan eğitim uygulamalarında matematik 
öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerini 
incelemek amacıyla yapmışlardır. Araştırmalarını kendilerini 
geliştirdikleri açık uçlu iki sorudan oluşan bir anketle 
toplamışlardır. Katılımcılar bu sorulara bilgisayar ortamında 
cevap vermiş ve araştırmacılara ulaşmışlar. Verilerin analizinde 
içerik analizi yöntemini kullanmışlar. Katılımcılar yaşanan 
sorunların daha çok teknolojiden kaynaklı olduğunu belirtmişler. 
Ayrıca öğrenci takibinin arttırılması, sınavların ödev olarak 
gözetimli bir şekilde yapılması, öğretmen adaylarına materyalle 
altyapı desteğinin sunulması gibi önerilerde bulundukları 
görülmüştür. 

(Bıyıklı & Özgür, 2021) senkron ders sürecini yaşayan 
öğretmenlerin görüşlerinden hareketle senkron ders sürecinde 
ortaya çıkacak problemlere çözüm önerileri geliştirmek amacıyla 
bu çalışmayı yapmışlardır. Çözüm önerilerini 9 kategoride 
toplamışlardır. Bunlar “öğretim yöntem ve tekniklerinde 
değişiklik yapılmalı”, “öğrencilerle sağlıklı bir iletişim kurulmalı”, 
“öğrenci motivasyonunu arttırıcı etkinlikler yapılmalı”, 
“teknolojiyle ilgili problemler çözülmeli”, “öğrenme eksiklikleri 
takip edilmeli ve en kısa sürede giderilmeli”, “senkron ders 
planlaması ayrıntılı bir şekilde yapılmalı”, “velilerin üzerine düşen 
görevleri yapması sağlanmalı”, “öğretmenler okuldaki diğer 
çalışanlar ile işbirliği yapmalı”, “süreç değerlendirme esas 
alınmalı” dır. Bu çözüm önerileri ve araştırmaya katılanların 
verdikleri cevaplar ışığında öğretmenlerin ders sürecini verimli 
geçirebilmeleri için; senkron ders işleme süreciyle ilgili bir alt yapı 
oluşturulması, yeterli materyal sağlanması, kullanılan web 
uygulamalarının uygulamasının yaptırılması, sürecin içinde olan 
veli ve öğrencinin de bu konularda bilgilendirilmesi gerektiği 
sonucuna ulaşmışlardır. 



10 
 

(Erdoğan, ve diğerleri, 2010) çalışmalarını bilişim 
teknolojileri dersi öğretmenlerinin sınıf yönetimi ve sınıf içi 
disiplin problemlerini belirleyerek, problemin nedenlerini ve 
çözümlerini; veli yönetici ve öğretmen görüşleri yoluyla ortaya 
koymak için yapmışlardır. Veri toplamak için yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanmışlardır. Verileri içerik analizi ile analiz 
edilmiştir Analizleri sonucunda; sınıf yönetimi sorunlarını “ (a) 
ilgi ve motivasyon eksikliği, (b) kural ve rutin ihlali, (c) altyapı eksikliği, 
(d) zaman yönetimi, (e) sınıf ortamı/düzeni, ve (f) sınıf içi iletişim 
eksikliği” başlıkları altında gruplandırılmış. Görüşlerden elde 
ettikleri verileri karşılaştıklarında farklılıklar olduğunu 
görmüşlerdir. Bazı yönetici ve veliler sorunun öğretmenin bilgi 
ve beceri yetersizliğinden kaynaklandığını belirtmiş, öğretmenler 
ise bu problemlerin velilerin tutumlarından kaynaklandığını dile 
getirmiş. Ayrıca öğretmenler yöneticilerin ders dışı kendilerine 
verdikleri görevlerden dolayı zaman bulamadıklarını belirtmişler. 
Genel olarak problemlerin çözülmesi için ders yapısında 
değişiklik yapılması ve öğretmenlerin alan bilgisi ve sınıf yönetimi 
konusunda yetiştirilmesinin önem taşıdığı sonucuna varmışlar. 

(Dirlikli, Sakallı, & Akgün, 2015) tarafından yapılan 
araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş ilinde görev 
yapan matematik öğretmenleri oluşturmaktadır Araştırmanın 
amacı, “sınıf yönetiminde karşılaştıkları sorunlar ve istenmeyen 
öğrenci davranışları nedenleri ve çözüm yolları ve etkili bir sınıf 
yönetimi” için bir öğretmenin sahip olması gereken özellikler 
neler olduğu ile ilgili görüşleri belirlemektir. Araştırmacılar 
çalışma gruplarına yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulayıp, 
verilerini içerik analizi ile analiz etmişlerdir. Analizlerini frekans 
ve yüzde tabloları tabloları ile betimlemişlerdir. Analizleri 
sonucunda sınıf yönetiminde sorunların kaynağına öğrenci ve 
ortam kaynaklı olmak üzere ikiye ayrıldığını görmüşlerdir 
Matematik öğretmenleri karşılaştıkları sorunun temelinde 
öğrencilerin derse karşı ilgisiz olmalarından kaynaklı olduğu, bu 
sorunu çözmek için öğrencilerle daha yakından ilgilendikleri, 
dersi daha etkili anlatarak öğrencilerin derse odaklanmalarını 
sağladıkları sonucuna ulaşmışlar. 
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(Kırbaş & Atay, 2017) tarafından nitel araştırma 
yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılarak sınıf 
öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları sorunlar ve bu 
sorunlara çözüm önerileri sunmaya çalışmışlardır. Çalışma 
grubunu Malatya'da görev yapan kolay ulaşılabilir 10 sınıf 
öğretmeni oluşturmaktadır, veri toplamak için yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda sorunları 
belirlemek için 5 soru sorulmuştur. Araştırma sonucunda 
öğretmenlerin en çok karşılaştığı sorun olarak; derste sırasında 
konuşma ve öğretmeni dinlememe olduğunu görmüşlerdir. 
Sorunun çözümü olarak öğrenci merkezli ders işleme, sınıf 
kurallarını birlikte belirleme, okul veli öğretmen işbirliğinin 
sağlanması olarak belirlemişlerdir. 

(Çakın & Külekçi Akyavuz, 2020), Covıd-19 süreci ve 
eğitime yansıması öğretmen görüşlerinin incelenmesi adlı 
çalışmasında fenomenoloji desenini tercih etmişler, amaçlı 
örneklem türlerinden kolay ulaşılır örneklem yöntemi 
kullanmışlardır. Çalışmasını Gaziantep merkez ilçesinde farklı 
hizmet bölgelerindeki öğretmenlerden oluşan örneklem grubu 
oluşturmuştur. Veriler online olarak yapılan görüşmelerden elde 
edilmiş, öğretmenlerin öğrencileri motive etme yöntemleri 
kategorilerle incelenmiş, öğrencileri motive etmek için yeni 
yöntem tekniklerle birlikte uzaktan eğitim de okulun 
devamlılığını hissettirmeye çalışmışlar, öğrencileri motive edici 
sözlerle aktif katılım sağlanması hedeflenmiştir. Çalışma 
sonucunda öğrencilere  internet sağlanması velilerin 
bilinçlendirilmesi ve öğrencileri motive etme yöntemlerini 
yaygınlaştırılması önerilmektedir. 

(Kavuk & Demirtaş, 2021), Covıd-19 Pandemi sürecinde 
öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı zorluklar adlı 
çalışmasında da Covıd-19 pandemisine ilişkin bilgilerini, pandemi 
sürecinde uzaktan eğitim de yaşadıkları sorunları ve pandeminin 
öğretmenlik mesleğine etkilerini değerlendirmek amacıyla 
yapmışlardır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim 
deseninde yürütülmüş, araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılarak, 43 öğretmen örneklem seçilerek 
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toplanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara ise öğretmenler 
yaşadıkları zorlukların başında teknolojik altyapı bakımından 
yetersizlikler ve internet bağlantısı sorunlarının olduğunu ifade 
etmişlerdir. Fırsat eşitsizliği, EBA sistemindeki sistemsel hatalar, 
öğrencilerin derslere aktif katılım sağlamamaları, ders esnasında 
teknolojiyi yeterince kullanamamış olmaları, teknik aksaklıklar, 
sistemsel hatalar, velilerin süreci etkin bir şekilde yönetememiş 
olması ve süreçte oldukça fazla müdahale olmaları öğretmenlerin 
karşılaştıkları sorunlardan bir kaçıdır. Bu sorunların çözümü için 
öneriler de bulunmuştur. 

(Saygı, 2021), Covıd-19 pandemi uzaktan eğitim 
sürecinde sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar adlı 
çalışmasında, çalışmasının amacını Covıd-19 virüsünün sebep 
olduğu pandemi nedeniyle uzaktan eğitim faaliyetlerinde sınıf 
öğretmenlerinin karşılaştığı soruların tespit edilmesi ve bunlara 
yönelik çözüm önerileri oluşturmaktadır. Bu çalışmanın evreni 
Konya’nın Karatay ilçesinde görev yapan sınıf öğretmenlerin 
basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen uzaktan eğitim 
sürecinde aktif bir şekilde görev alan 40 sınıf öğretmenidir. 
Veriler  online ortamda toplanmıştır araştırma sonunda uzaktan 
eğitim sürecinde teknolojik altyapının yetersiz olduğu, derslere 
devamlılık konusunda sorunlar  yaşandığı, bununla birlikte 
öğretmenler arasında iletişimin oldukça iyi olduğu fakat ölçme 
değerlendirme konusunda zorluklar yaşandığı sonucuna 
varılmıştır. Bu yaşanılan sorunların çözümü için öğrencilerin 
teknolojik olarak desteklenmesi ve ölçme değerlendirmenin 
uzaktan eğitime uygulanabilir hale gelmesi önerilerinde 
bulunulmuştur. 

(Çok, 2021), Van 100. yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstütüsü yüksek lisans tezi Covıd-19 pandemi sürecinde 
öğretmenlerin öz yeterlik algılarını ve bu süreçte karşılaştıkları 
engelleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın 
örneklem grubunu Van’da görev yapan 381 öğretmen 
oluşturmaktadır. Çalışma nicel desen de gerçekleşmiştir. 
Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin öz yeterlik algılarını ortaya 
çıkarmak için çalışma kapsamında 36 maddeden oluşan bir ölçek 
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geliştirilmiştir. Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde 
karşılaştıkları engelleri belirlemek için İngilizceden Türkçeye 
çevrilerek geliştirilen 21 maddelik bir ölçekle birlikte uzman 
görüşleri ile madde sayısı 25’e çıkarılmıştır. Öz yeterlilik algı 
ölçeği beş tane alt faktörden oluşmuş, ölçeğin tamamına ilişkin 
cronbach alfa güvenirlik katsayısı 966 bulunmuştur. Analizler 
sonucunda elde edilen bulgularda öğretmenlerin uzaktan eğitime 
ilişkin öz yeterlilik algıları öğretmenlerin cinsiyet, eğitim öğretim 
kademesi, sahip oldukları mobil cihaz ve uzaktan eğitim de EBA 
kullanımı değişkenlerinde anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. 
Branş, mesleki çalışma süresi, kişisel bilgisayara sahip olunması, 
internet bağlantısı, uzaktan eğitimle ilgili bir eğitim almış olması, 
uzaktan eğitim de Zoom kullanmış olması ve canlı sınıf 
teknolojisini kullanım değişkenleri açısından anlamlı farklılıklar 
görülmüştür. Çalışma sonucunda ders materyalleri ve 
öğretmenlerin uzaktan eğitim konusunda yeterli donanım ve 
bilgiyle birlikte kendilerine olan güvenlerinin olmamasıyla ilgili 
bir engel oldu görülmüştür. Bununla birlikte bu sorunların 
çözümü için uzaktan eğitim için materyal hazırlama, 
öğretmenlere uzaktan eğitim hakkında bilgi verme gibi öneriler 
sunulmuştur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
KURAMSAL ÇERÇEVE 

 
Araştırmanın bu bölümünde sınıf öğretmenlerinin 

uzaktan eğitimde sınıf yönetimi: sorunlar ve çözüm önerilerini 
daha detaylı ele almak amacıyla kuramsal açıklamalara yer 
verilmiştir. 

 
3.1. Eğitim  

 
Eğitim bireyleri bilgi ile bir araya getirerek, toplum 

değerlerine paralel olarak bu değerleri kazandırarak toplum 
içerisinde ilerletmedir. Bilimde, sanatta, teknolojide ilerleyen; 
araştırıp sorgulayan bireyler yetiştirmek eğitimin 
hedeflerindendir. (Sarıbaş & Babadağ, 2015). Eğitim insanın 
doğumundan itibaren başlayan ve hayatı boyunca devam eden bir 
sistem bütünüdür. İnsan bu sistem içerisinde istenmeyen bilgi ve 
beceriler de edinilebilir. Doğumla başlayan eğitimin ilk basamağı 
aile ve çevredir. Burada alınan informal eğitim aile ve çevrenin 
özelliklerine göre şekil alır. Formal eğitimle birlikte herkesin 
kabul ettiği, mantıklı bütünlük içerisinde verilir. 

 
3.2. Yönetim 

 
“İngiltere'de buharlı makinenin icadı ile başlayıp XIX. 

yüzyıl ve XX. yüzyılda Amerika ve Avrupa'da yayılma alanı 
gösteren Endüstri(Sanayi) Devrimi neticesinde "yönetim" ve 
"örgütlenme" kavramı ortaya çıkmıştır" (Dursun, 2020). İnsanları 
hedeflerine ulaştırmak amacıyla, bir araç vasıtasıyla başarıya 
ulaştırmadır. Yönetme, idare etmede denebilecek yönetim 
toplumun gereklerini karşılamak için kurulan örgütlerde bir araya 
gelen insan topluluklarını harekete geçirme durumudur (Enstitü, 
2021). Örgütlerin yapısına göre yönetimde farklılıklar olabilir. 
Merkezine insanı aldığı için en çok farklılık gösteren örgütlerin 
başında eğitim örgütü gelir. Eğitim örgütünün birimleri olan 
okullarda, sınıflarda istendik başarıyı sağlamanın, başarıya 
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ulaştırmanın koşullarından biriside etkili bir yönetimdir. 
Yönetimin aksadığı yerde düzen bozulur, verim azalır. Bu yüzden 
etkili bir eğitim yönetimi başarının anahtarıdır. 

 
3.3. Sınıf  

 
“Sınıf, eğitim öğretim etkinliklerinin gerçekleştiği bir 

yaşama alanıdır” (Aktaş, 2019). Sınıf; eğitim öğretimin 
gerçekleştiği ilk yer, merkez, eğitim öğretime atılan ilk adımdır. 
Öğretmenin kılavuzluğunda hedeflerine ulaşmak için etkinlikler 
gerçekleştirilen birimdir. Öğretmen ve öğrencinin bir arada 
bulunup öğrenme gerçekleştirdikleri mekandır (Güleç & Alkış, 
2004). Öğrenciler ve öğretmenler belli bir plan ve program 
çerçevesinde sınıf ortamında bir araya gelirler. Sınıfın amaçlara 
ulaşmasından, olumlu bir sınıf ikliminin sağlanmasından, nitelikli 
bireylerin yetiştirilmesin, iyi bir yönetimin sağlanmasından 
öğretmen sorumludur. Bu sorumluluğunun farkında olup 
gereğini yerine getiren öğretmenin bulunduğu sınıfta yetişen 
bireyler daha mutlu, huzurlu, istekli ve başarılı olurlar. 

Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu COVID-19 
salgınından dolayı eğitim hayatımızda birçok değişiklik ve yenilik 
yaşanmıştır. Bu değişikliklerden biriside yüz yüze eğitim yapılan 
sınıflarımızda çevrimiçi eğitimin yapıldığı sanal sınıflara geçiş 
yapılarak öğrencilere eğitim öğretim imkanı sunulmuştur. “Sanal 
sınıf, çevrimiçi ortamda öğrenenler ile öğretenlerin buluştuğu bir 
çevrimiçi öğrenme sistemidir” (Teknortam, 2019). Uzaktan 
eğitimle hayatımıza giren çevrimiçi dersler EBA platformunda 
sanal sınıflarda canlı derslerle öğrencilerin eğitimden geri 
kalmamasını sağlamıştır. Okul çatısı altındaki sınıfları eve, ekrana 
taşıyan bu sanal sınıfların hem avantajları hem dezavantajları 
olmuştur. Öğrenci ve öğretmenin mekan kısıtlaması olmadan bir 
araya gelebilmesi, yüz yüze iletişim kurabilmeleri, plan ve 
programın aksamadan devam etmesi, ödevlerin verilip sınavların 
yapılabilmesi avantajları arasında gösterilebilir. Dezavantajları 
arasında ise internet zorunluluğundan dolayı interneti 
olmayanların derse katılamaması, ödev kontrollerinin zorlaşması, 
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sınıf kurallarının uygulanamaması, öğretmenlerin sınıf 
yönetiminde zorluk yaşamaları, yüz yüze de alışıla gelen yöntem 
ve teknikleri uygulama zorluğu yaşamaları gösterilebilir. 

 
3.4. Sınıf Yönetimi 

 
Sınıf yönetiminin tanımı; (Şişman & Turan, 2020)’a göre 

“sınıfta pozitif bir öğrenme iklimi oluşturma, öğrencilerin 
kendilerini özgürce ifade edebilmelerine ve potansiyellerini ortaya 
koyabilmelerine fırsat sağlama süreci” (Can & Ermeydan, 2017)’a 
göre “Sınıf yönetimi öğretimsel amaçlara ulaşmak üzere sınıfın 
insan gücü ve fiziksel kaynaklarını koordineli olarak kullanarak 
eğitim ve öğretim etkinliklerinin yönetilmesi” olarak 
tanımlanmıştır. Sınıf yönetimi sadece öğrenci davranışlarını 
kontrol etme, disiplin sağlama değil (Aktaş, 2019), sınıf ortamının 
etkili öğrenme ve öğretme için düzenlenmesi (Ceylan Arpacı, 
2021), eğitimi amacına ulaştırmak için planlı, örgütlü ve sistemli 
değerlendirmenin yapıldığı (Kalender, 2021) ortamdır. Nasıl etkili 
bir eğitim öğretim için uygun okul ortamı gerekse, sınıfta da etkin 
bir sınıf ortamı gereklidir.  Öğrencilere bu ortamı sağlamak sınıf 
yönetiminden sorunlu öğretmenin görevidir. Bunu yapabilmesi 
için belli bir eğitim alıp uzmanlaşması gerekir. Çünkü herkes 
hayata öğretmen olarak başlamıyor. Her mesleğe başlamadan 
önce bir eğitim alınıyor. Nitelikli bir çalışma isteyen 
öğretmenlikte, sınıf yönetimi etkili bir eğitim öğretim vermede 
etkin rol alan faktörlerin başında yer alıyor. Ayrıca öğrencilerin 
diğer yönlerden gelişimini de etkilemekte (Kırbaş & Atay, 2017), 
sağlıklı bir sınıf ikliminin oluşmasına da yardımcı olmaktadır. Bu 
sınıf iklimini oluşturmak için otoriteyle birlikte, uygun eğitim 
öğretim ortamı da oluşturulmalıdır. Oluşturulan bu ortamda 
öğrenci kendini güvende hisseder, daha rahat ifade etme imkanı 
bulur, fikirlerini çekinmeden dile getirebilir. 

Eğitim öğretimde bir süreç olan sınıf yönetimi, yalnızca 
disiplin ve istenmeyen öğrenci davranışlarıyla ilgili bir süreç 
değildir (Aktaş, 2019). Sınıfın çok boyutlu hedeflerine ulaşmasını 
sağlayan ve öğrencilerin donanımlı, düzgün kişilikli yetişmesine 
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yardımcı olan bir araçtır. Bu aracı kullanarak amaca ulaşmaya 
çalışan öğretmenlerden, geleneksel sınıf yönetimi anlayışıyla 
hareket edenler olsa da, gelişen teknoloji ve eğitim alanındaki 
gelişmeler çağdaş sınıf yönetimi anlayışına yönlendirmiştir. 
Çağdaş yönetimin hakim olduğu anlayıştaki bir sınıf 
öğretmeninin sınıf yönetiminde başarı sağlayabilmesi için; 
etkinliklerin merkezinde öğrenciyi bulundurmalı, sınıf kurallarını 
öğrenciyle birlikte almalı, rehber olmalı, öğrenciye uygun 
öğrenme stratejileri uygulamalıdır.  Bunların göz ardı edildiği 
sınıflarda kaos ortamı oluşabilir, öğretmen ve öğrenciyle birlikte 
okul ortamı da bu durumdan olumsuz etkilenebilir.  
 
3.4.1. Sınıf Yönetimini Oluşturan ve Sınıf Yönetimine Etki 
Eden Faktörler 

 
Öğretmen: Sınıf yönetimini oluşturan en önemli öge 

öğretmendir. Öğretmen sadece öğretime etki etmez, sınıfın 
rehberi olarak öğrencinin gelişimine, kişiliğinin oluşmasına etki 
eden, yeri geldiğinde anne babadan etkili olan kişidir denilebilir 
(Can & Baksi, 2014)Sınıf yönetiminin oluşumundan, işleyişinden 
sorumludur. Öğrenme ve öğretme sürecine rehberlik eder. Sınıf 
yöneticisi olarak sınıfı, öğrencileri eğitim öğretime hazırlar, sınıf 
yönetiminin sağlıklı işleyebilmesi için kuralları belirlemeye 
öğrencileri de dahil eder. Öğrencilerle birlikte sağlıklı bir sınıf 
yönetimi sağlayabilmesi için öğrencinin ilgilerini, beklentilerini, 
ihtiyaçlarını, özel durumlarını bilmesinde fayda vardır (Cevher & 
Denizel Güven, 2005). Öğretmensiz bir sınıf yönetimi 
düşünülemez ve oluşturulamaz. Öğretmenin etkili bir sınıf 
yönetimi sağlayabilmesi için yeterli bilgi, beceri ve donanıma 
sahip olmalıdır. Bu donanımlara sahip olan öğretmen aynı 
zamanda bunları hangi aşamada, hangi durumlarla karşılaştığında 
uygulaması gerektiğini de bilmelidir. Yeni mesleğe başlayan 
öğretmenlerin sınıf yönetiminde zorlandıkları bilinmektedir. Bu 
zorluğu aşamayan öğretmenler diğer yönlerden başarılı olsalar da 
istedikleri sonuca ulaşamazlar (Cevher & Denizel Güven, 2005).  
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Eğitim öğretimimizde öğretmenin, öğrenciyi gerekli 
donanımlara sahip olmasında etkili olacak kazanımlara ulaştıracak 
bir köprü olması gerekmektedir. Bu kazanımları edinmesinde 
rehber olan öğretmene başka görevlerde düşmektedir. Bu 
görevlerin sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi, istenilen 
hedeflere varılabilmesi, akademik başarının yakalanabilmesi için 
bir düzen olmalıdır. Bu düzeni kuracak, yönetip yönlendirecek 
olan kişi sınıf yönetiminin merkezi olan öğretmendir. 
Öğretmenin beklentileri karşılayabilmesi; iyi organize edilmiş, 
gerekli şartlar sağlanmış, istenmeyen davranışları giderme 
yöntemleri uygulanmış bir sınıf ortamıyla mümkündür. O zaman 
etkili bir sınıf yönetiminden söz edilebilir (Dirlikli, Sakallı, & 
Akgün, 2015).  

Öğrenci: Sınıf yönetiminin merkezi olan öğrenciler, 
okulun ve sınıfların oluşma sebepleridir. Öğrencinin olmadığı bir 
sınıf ve okul ortamından bahsedilemez. Belli bir amaç için bir 
araya gelerek sınıf ortamının oluşmasını sağlarlar. Bu ortamda 
birbirinden farklı özellikler bulunan öğrenciler öğretme ve 
öğrenme sürecini etkiler. Bu etkilemenin olumlu sonuçlanması ve 
istenmedik durumların ortaya çıkmaması için öğretmen buna 
göre plan ve program yapmalı, gerekli önlemleri almalıdır. 

 Önceden plan ve programın yapıldığı birimlerde, 
öğrenme yaşantısını belirli sürede edinmeye çalışan öğrenciler 
arasında bireysel farklılıklar bulunmaktadır. “Bu farklılıklar cinsiyet, 
fiziksel özellik, yetenek gibi bireysel farklılıklar olabileceği gibi, aile yapısı, 
ekonomik durum, ebeveyn tutumu ve yaşadığı çevre gibi farklılıklarda 
olabilmektedir” (Ceylan Arpacı, 2021). Bu farklılıklar sınıfların 
şekillenmesinde bazen olumlu bazen de olumsuz etkileyebilir. 
Burada sorumluluğun çoğunluğu öğretmenlere düşmektedir. 
Öğrencilerini iyi gözlemlemeli, onlara ulaşmanın yollarını 
denemeli, aileleriyle iletişim içinde olmalıdır. Öğrenci ve 
öğretmen arasındaki iletişim ne kadar sağlıklı olursa sınıf 
yönetimi de o oranda etkili olur, sorunsuz iler. Kendini değerli 
hisseden, önemsendiğini gören öğrencinin; akademik başarısı 
artar, yaratıcı düşünme becerisi gelişir, kişiliği de olumlu yönde 
gelişme gösterir. Etkili bir sınıf yönetimi öğrencinin; sorumluluk 
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almasına, paylaşmayı birlik olmayı öğrenmesine, saygı ve sevgi 
kavramlarının yerleşmesine, değerlerimizin farkına varıp 
önemsemesine de katkı sağlar. 

Sınıf Ortamı: Amaçlı öğrenmelerin gerçekleştiği, toplu 
öğretimlerin yapıldığı, karşılıklı etkileşim ve verimli öğretimin 
sağlanabilmesi için yönetime ihtiyaç duyulan ortamlardır (Arslan 
M. M., 2017). Okul yapısı altında bulunan sınıflar öğrenmenin 
gerçekleştiği en merkez nokta, öğrenciler için yapılandırılmış özel 
bölümlerdir (Kırbaş & Atay, 2017). Sınıf ortamı sadece dört 
duvardan ibaret değildir, bu ortamın oluşmasında fiziksel şartlar 
(ısı, ışık, konum, sağlamlık, büyüklük …) ve sosyal ilişkilerde 
(öğretmen, öğrenci, aile, okul yönetimi arasındaki iletişim) etkili 
olmaktadır. Eğitim öğretim için gerekli donanıma sahip, 
öğretmen ve öğrencinin sağlıklı iletişim kurabildiği, fiziksel 
koşullar bakımında öğrenci ve öğretmeni sıcak tutan bir sınıf 
ortamında sınıf yönetimi kolaylaşır ve olumlu dönütler 
sağlanabilir. Sınıf ortamı sınıf yönetimini etkilediği gibi, sınıf 
öğretmeninin sınıf yönetimindeki yeterliliği de sınıf ortamına etki 
eder. Sınıf yönetimi konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip, 
olumsuzlukların yaşandığı durumlarda uygun çözümler 
üretebilen, sınıftaki imkanları öğrencilerin öğrenmesi için en 
uygun şekilde kullanıp dizayn eden öğretmen sınıf ortamına 
olumlu yönde katkı sağlar denilebilir.  

Haftanın belirli günlerinde ve belirli saatlerde bir araya 
gelen öğrenci ve öğretmen birbirlerini etkiler. Bu etkilenmenin 
olumlu olması nitelikli bir öğretmene ve etkili bir sınıf 
yönetimine bağlıdır. Yeni bilgiler, alışkanlıklar, tecrübeler 
kazanılır.  

Okul ve Okul Yönetimi: “Okul, bulunduğu ülkenin eğitim 
sistemi tarafından kontrol edilen, belirli plan ve prosedürler çerçevesinde 
işletilen eğitim örgütlerdir” (Ceylan Arpacı, 2021). Bu örgütün çatısı 
altında bulunan sınıfları okuldan ve okul yönetiminden ayrı 
düşünmek ve değerlendirmek doğru olmaz. Burada alınan 
kararlar, buranın iklimi sınıf yönetimini etkiler. Okulun 
bulunduğu çevre, fiziksel yapısı, teknolojik donanımı, 
yöneticilerin niteliği, sosyal ortamı öğrencinin gelişimini, sınıf 
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yönetiminin işleyişini şekillendirir. Okul ortamı ne kadar düzenli 
olur, okul yönetimi sağlıklı işlerse öğretmen ve öğrenci öğrenme 
ortamına istekli katılır, sosyal ilişkileri gelişir. Zincirleme devam 
eden bu yönetimde etkili sonuç alabilmek için herkesin görevini 
yerine getirmesi, sorumluluklarının bilincinde olması, kendini 
geliştirmesi gereklidir. 

Çevre: Sosyal bir varlık olan insan yetiştiği çevreden 
etkilenir ve etkiler. Bu sosyal çevrede yer alan okulda, sosyal 
çevrenin kültüründen ve değerlerinden etkilenir. Okul, bazı 
kurum ve kuruluşlarla etkileşim içinde bulunan örgütsel bir 
yapıdır. Bu yüzden birbirlerinden tamamen bağımsız 
düşünülemez. Çevredeki olumsuzluk ya da herhangi bir değişiklik 
okulu etkileyeceğinden dolayısıyla okul içi yapıları da 
etkilemektedir. Bu yapıları bir zincir halkası gibi kabul edersek 
birindeki değişim diğerine de sirayet eder. Okul çevreden aldığı 
etkiyi en küçük birimlerinden sınıflara kadar aktarır. Öğrencinin 
en çok vaktini geçirdiği ortam sınıf olduğundan öğrenciler de bu 
durumdan etkilenmektedir. Bu yüzden öğrencinin gelişimi, 
başarısı için birimlerden biri olan çevre noktasında da dikkat 
edilmeli göz önünde bulundurulmalıdır. 

Aile: Aile, öğrencinin ilk eğitim ortamıdır. Toplumun 
temel yapı taşı olduğundan aile ne kadar sağlam olursa üzerine 
inşa edilecek diğer yapılarda o kadar sağlam olur. Öğrenci 
ailesinden gördüğü şeyleri sınıf ortamına taşır böylece diğer 
öğrencilerle olan ilişkilerine de yansır. Aile içi şiddet, yetiştirme 
stili, ebeveynin ilgisi çocuğu etkileyeceğinden dolayısıyla sınıf 
yönetimini de etkilemektedir. Çocuk ne kadar güvenli ve sağlıklı 
bir aile ortamında yetişirse sınıfa ve arkadaşlarına uyumu o derece 
kolay olur böylece sınıf yönetimi de kolaylaşmış olur. 
Ebeveynlerde karma bir ortam olan sınıfa çocuklarını 
gönderirken bunun bilincinde olmalılar ben merkezli 
davranmamalıdırlar.  Aile, öğretmen ve öğrenci bir aradayken 
sınıf yönetimini olumsuz etkileyecek davranışlardan 
kaçınmalıdırlar. Aile gerek çocuğun gerekse öğretmenin 
eleştirilerine tarafsız yaklaşmalı bilinçli bir şekilde 
değerlendirmesini yapmalıdır. Ne çok sert ne de baştan savma bir 
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şekilde yaklaşmamalıdır. Bu üçlü dengenin sağlanmasının en 
temel yapısını oluşturan birim ailedir (Şişman & Turan, 2020). 

 
3.4.2. Sınıf Yönetiminin Boyutları 

 
Eğitim yönetiminin kalitesi etkili bir sınıf yönetimine 

bağlıdır. Bu etkili sınıf yönetimini sağlayacak kişide öğretmendir. 
Öğretmenlerin eğitim öğretimi hedeflerine ulaştırabilmek için 
gerekli donanıma sahip olmaları, öğrencilerin öğrenmesine etki 
edecek sınıf yönetiminin boyutlarını bilmesi gerektiği söylenebilir. 
Sınıf ortamına etki eden faktörlerin bilinmesi öğrenciyle 
etkileşime katkı sağlayacağı gibi öğrencinin öğrenmeye karşı 
yaklaşımını da pozitif yönde yönlendirir. Bu noktada öğretmen, 
öğrencinin bu olumlu algı oluşmasına etki edecek sınıf yönetimi 
boyutlarını iyi bilmesi ve yönetmesi gerekmelidir (Arslan M. M., 
2017). Yapılan literatür taraması sonucunda ulaşılan sınıf 
yönetimi boyutları: 

a.Sınıfın fiziki düzeni: “Sınıfın genişliği, sınıf alanının çeşitli 
etkinliklerin yapımı için bölümlenmesi, ısı, ışık, gürültü düzenekleri, 
renkler, temizlik, estetik, eğitsel araçlar, oturma düzeni, sınıftaki eşyaların 
sınıfın alanına oranı ve miktarı, öğrencilerin gruplanması en önemlileridir” 
(Aktaş, 2019). Bir sınıfta öğretmen ilk olarak bunlara bakmalı, 
sorunlu olan noktalara çözüm bulmaya çalışmalıdır. Bunların her 
biri öğretmen ve öğrencinin eğitim öğretimdeki öğrenme ve 
öğretmesine etki edecek önemli unsurlardandır. Bu unsurlar 
öğrencilerin bulunduğu sınıfa, yaşlarına ve genel özelliklerine 
göre düzenlenmelidir. Eğer öğrencileri rahatsız eden bir fiziksel 
sorun varsa bu sınıf yönetimine olumsuz yansıyacak istenmeyen 
davranışların ortaya çıkmasına neden olabilir. Buda eğitim 
öğretimin diğer alanlarına yansır. Akademik başarıyı, sosyal 
ilişkileri, sınıfın okulun iklimini olumsuz etkiler, aksaklıklara 
sebep olur. Bu yüzden sınıfın boyutları içerisinde yer alan fiziki 
düzen dikkate alınmalı, sınıf yönetimini ne kadar etkilediği 
unutulmamalıdır. 

b.Plan-Program: öğretimin düzenli ilerleyebilmesi için 
öğretmen plan ve programını başta ayarlamalıdır. Her çalışmada 
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olduğu gibi eğitim öğretimde de planlı olmak verilmek istenen 
değerlerin ve kazandırılmak istenen kazanımların zamanında 
verilerek, öğrencilerin akademik başarısına ve sınıf yönetimine 
katkı sağlar. Planlı ve programlı olunan sınıflarda eksiklik 
yaşanmaz, konular zamanında yetişir, öğrencilerle farklı etkinlik 
yapmaya zaman kalır. Bu etkinlikleri de planlayarak yapmak, sınıf 
yönetimine engel olacak istenmeyen davranışların ortaya 
çıkmasına engel olduğu söylenebilir (Aktaş, 2019).   

c.Zaman Yönetimi: Sınıf yönetiminin işleyişinde en 
önemli boyutlardan biriside zaman yönetimidir. Zamanı yönetme 
becerisine sahip bir sınıf öğretmeni dersini verimli işler, 
etkinliklerini zamanında yetiştirir, olumlu bir sınıf iklimi 
oluşturur. Ayrıca öğretmenin zamanı iyi yöneterek; öğrencileri 
dinleyecek, onlarla eğlenceli vakit geçirebilecek, teneffüslerine 
zamanında girip çıkabilmelerini sağlayacak şekilde planlamalıdır. 

d.Sınıf İçi İlişkiler: Sınıf yönetiminde öğretmen-
öğrenci, öğrenci-öğrenci ilişkileri etkin olmaktadır. Bu ilişkilerin 
sorunsuz yürütülmesi için dürüst ve adaletli olunması gerekir. 
Sınıf yönetiminde sınıf içi iletişimi sağlamak için öğretmenin 
etkili iletişim becerilerine hakim olması gereklidir (Kalender, 
2021). Ayrıca sınıftaki iletişim ortamının sağlanmasında sınıf 
kurallarının da etkisi vardır. Bu yüzden sınıf kuralları baştan 
öğrencilerle birlikte belirlenmelidir. 

e.Davranışların Düzenlenmesi: Sınıf ortamı ikliminin 
bozulmaması için öğrencilerin istendik davranışları 
sergileyebilecekleri ortam ayarlanmalıdır. Etkin bir sınıf 
öğretmeni istenmeyen öğrenci davranışlarının nedenini önceden 
tahmin edip önlemler almalıdır, geçici çözümler yerine kalıcı 
çözümler bulmalı, istenen davranışları arttırmak için 
pekiştirmelidir.  
 
3.4.3. Sınıf Yönetimi Yaklaşımları 

 
a) Tepkisel Yaklaşım: Bu yaklaşımda öğretmen 

istenmeyen davranışın ortaya  
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b) çıkmasını beklemeli, ortaya çıktığında gerekli önlemleri 
alarak müdahale etmelidir. Bu müdahalesi sonucunda 
tepkiyle karşılaşabilir ama bu davranışı değiştirebilmek 
için uğraşmalıdır. Bu yaklaşımda ödül ve cezaya 
başvurulabilir (Kalender, 2021). İstenmeyen davranış 
uygun şekilde çözüme kavuşturulmaya çalışılır.  

c) Önlemsel Yaklaşım: İstenmeyen hatalı davranış ortaya 
çıkma ihtimaline karşı  

önceden önlem alınan bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Bu 
yaklaşımda öğretmen istenmeyen, sınıf yönetimini 
olumsuz etkileyecek davranışları öngörüp buna uygun 
plan yaparak önlemeye çalışmalıdır (Aktaş, 2019).  

 
d) Gelişimsel Yaklaşım: Öğrencilerin gelişimlerini göz 

önüne alan bir   
yaklaşımdır. Bu yaklaşımda öğrencilerin gelişim aşamaları dikkate 

alınır (Kalender, 2021). Her öğrencinin gelişimi, bireysel 
ve fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır. Sınıf 
yönetiminde uygulanacak yöntem ve teknikleri 
belirlerken, kurallar koyarken öğrencilerin gelişim 
dönemleri dikkate alınmalıdır.  

 
e) Bütünsel Yaklaşım: Gerekli görülen durumlarda, 

uygun zamanlarda ve ortamda  
uygun olan yaklaşımın tercih edildiği bir yaklaşımdır. Grubu 

olduğu kadar bireyide ön plana alır. İstenilen davranışın 
ortaya çıkması, istenmeyenin nedenini yok etmek için 
önlemler alınabilir, çıktığı zamanda tepkisel yaklaşıma 
başvurulabilir. Bu süreçte öğrencinin gelişimi göz 
önünde bulundurulur. 
 

3.5. Uzaktan eğitim 
 
Eğitim öğretim örgütlerinde artan öğrenci sayısı, buna 

karşılık yeterli olmayan  öğretmen ve öğretim elemanı, insanların 
farklı yerlerde ders almak istemeleri, kurumların personellerinin 
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eğitimini ekonomik ve hızlı olmasını istemeleri sebebiyle 
alternatif eğitim modellerine yönelme olmuştur. Bunların 
sonucunda çevrimiçi, çoklu ortam, uzaktan eğitim, uzaktan 
öğretim gibi kavramlar bulunmuştur (Arabacı, 2021). Covıd 
salgını döneminde de tedbir amaçlı alınan yasaklardan dolayı, 
dışarı çıkma yasağının getirilmesiyle okullarda yüz yüze eğitime 
ara verilmesiyle birlikte uzaktan eğitime geçiş yapılmıştır (Bıyıklı 
& Özgür, 2021). Alan yazın incelendiğinde uzaktan eğitimle ilgili 
birçok tanıma ve bilgiye ulaşılmıştır. (Kurt, Kandemir, & Çelik, 
2021)’e göre fiziksel olarak aynı ortamda olmayan öğrenci ve 
öğretmenin kitle iletişim araçlarıyla etkileşime girmesi olarak 
tanımlanabilir. “Uzaktan eğitim öğretme ve öğrenme öğelerini bir araya 
getiren bir terimdir” (Kaya, 2002).  (Arabacı, 2021)’ ya göre uzaktan 
eğitim; öğrencilerin bazen ders içeriklerini bağlı oldukları eğitim 
kurumlarından internet ortamında temin etmeleridir. (Çok, 
2021)’a göre uzaktan eğitim; bireylerin ihtiyaçlarını farklı yollarla 
karşılama imkanı sağlayan sistemdir. (Koç, 2021)’a göre uzaktan 
eğitim; “Uzaktan eğitim, öğretme ve öğrenme süreçlerinin teknoloji ve 
bilginin yapılandırılmış bir şekilde kullanılmasıyla gerçekleştirildiği eğitim 
şeklidir.” (Tanhan & Özok, 2020)’a göreyse uzaktan eğitim; 
“Uzaktan eğitim telekomünikasyon araçları ile öğrenmeyi tanımlamak için 
kullanılan bir kavramdır.” Yapılan bu tanımlardan yola çıkılarak 
uzaktan eğitim için, mekan kısıtlaması olmadan, teknolojiye bağlı 
olarak, eğitimini devam ettirmek isteyen, öğrenenle öğreteni bir 
araya getiren sistemdir denilebilir. 

 
3.5.1. Uzaktan Eğitimin Tarihçesi 

 
Şimdiye kadar tüm eğitim alanlarında mecburi 

kullanılamadığı için, öneminin ve varlığının bilinmediği uzaktan 
eğitim, son yıllarda özelliklede covıd-19 salgınıyla birlikte tüm 
ülkelerde, eğitimin bütün bölümlerinde zorunlu olarak 
uygulanmaya başlamasıyla birlikte daha çok tanınmış ve herkesin 
hayatına girmiştir. Yapılan alan yazın çalışmasında da uzaktan 
eğitimin köklerinin üç asır öncesine dayandığı görülmüştür ama 
tam başlangıç tarihiyle ilgili kesin bir tarihe ulaşılamamıştır. 
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(Kaya, 2002), “20 Mart 1728 tarihli Boston Gazetesinde mektupla, 
steno dersleri verildiğini, 1833 yılına ait bir İsveç gazetesinde mektupla 
yazılı anlatım dersi verileceğine ilişkin bir ilana rastlandığını, ilk uzaktan 
eğitim uygulamasının 1840 yılında, İngiltere’de, Isaac Pitman tarafından 
başlatıldığı, öğrencilerin notla değerlendirildiğini” belirtmiştir. 1884’te 
üniversite giriş sınavı için öğrencileri hazırlayan Rustinches 
Uzaktan Öğretim Okulu açılmış, 1898’de ise uzaktan eğitim 
uygulayan lise kurulmuştur. (Kaya, 2002).  

19. yüzyılda İsveç, İngiltere ve Amerika Birleşik 
Devletlerinde çeşitli uzaktan eğitim faaliyetleri uygulanmıştır. 
Dönemin imkânları doğrultusunda 1930-1980 arası mektup 
postası ile 1930-1980 yılları arası radyo, televizyon ve videokaset 
ile uygulanmış, 1980- 1995 yılları arasında bilgisayar destekli 
eğitim ile 1995 yılından sonrada teknolojilerindeki gelişmelerle 
birlikte uzaktan eğitim genel olarak internet üzerinden 
yürütülmeye çalışılmıştır (Altun, 2020). Dünyadaki bazı uzaktan 
eğitim uygulamalarının başlangıç tarihleri ve ilk uygulamalarına 
yönelik bilgi Tablo 1’de verilecektir. 
Tablo 3.1. Dünyadaki Bazı Uzaktan Eğitim Uygulamalarının 

Başlangıç Tarihleri ve İlk Uygulamaları (Kaya, 2002) 

Yıl Ülke İlk Uygulamalar 

1840 İngiltere Pitman Mektupla steno 
1874 ABD Illinois Wesleyan Üniversitesi 
1884 Almanya Rustinches Uzaktan Öğretim Okulu 
1898 İsveç Hans Hermod Lisesi 
1910 Avustralya Qucensland Üniversites 

1922 
Yeni 
Zelanda 

Mektupla Öğretim Okul 

1956 Türkiye 
Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Hukuku 

Araştırma Enstitüsü 
1966 Polonya - 
1972 İspanya Ulusal Uzaktan Öğretim Üniversitesi 

 
Tablo 1’de farklı yıılarda dokuz ülkeye ait uzaktan 

eğitimdeki ilk uygulamalar görülmektedir. Ülkemizde ilk 
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uygulamanın 1956 yılında Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret 
Hukuku Araştırma Enstitüsünde olduğu anlaşılmaktadır. 

 
3.5.2. Uzaktan Eğitimin Avantajları 

 
Bazı dönemlerde zorunlu bazı dönemlerde de isteyerek 

tercih edilen uzaktan eğitim, önceden var olan ama pandemiyle 
birlikte önemini arttıran bir sistem olarak hayatımıza girmiştir. 
Ülkelerin içinde bulundukları durumlar tercih etme sebeplerini 
belirlemiştir. Savaşlarda okul binalarının zarar görmesi, covıd-19 
salgını, artan nüfusla birlikte öğretim elemanı eksikliği, öğretmen 
başına düşen öğrenci sayısındaki artış, okul yaptırma ve öğretmen 
atamanın maliyetli olması gibi sebepler ülkeleri uzaktan eğitime 
yönlendirmiştir (Tuncer, 2021). Bu tercih edilme sebeplerine 
uzaktan eğitimin sağladığı yararlarda etkili olmuştur. Yapılan 
literatür taramaların taramalarına göre (Kaya, 2002)’ya göre 
uzaktan eğitimin yararları: 

➢ İnsanlara değişik eğitim seçeneği sunma. 

➢ Fırsat eşitsizliğini en aza indirme. 

➢ Kitle eğitimini kolaylaştırma. 

➢ Eğitim programlarında standart sağlama. 

➢ Eğitimde maliyeti düşürme. 

➢ Eğitimde niteliği arttırma. 

➢ Öğrenciye serbesti sağlama. 

➢ Öğrenciye zengin bir eğitim ortamı sunma. 

➢ Öğrenciyi sınıf ortamında öğrenim görmeye zorlamama. 

➢ Bireysel öğrenmeyi sağlama. 

➢ Bağımsız öğrenme sağlama. 

➢ Bireye öğrenme sorumluluğu kazandırma. 

➢ İlk kaynaktan bilgi sağlama. 

➢ Uzmanlardan daha fazla kişinin yararlanmasını sağlama. 

➢ Başarının aynı koşullarda belirlenmesini sağlama. 
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➢ Eğitimi bir taraftan kitleselleştirebilirken, diğer taraftan 
bireyselleştirebilme. 

➢ Belli bir zamanda ve belli bir kapalı alanda bulunma 
zorunluluğunu ortadan kaldırma, olarak belirtmiştir. 

➢ Ağır (2007) ise uzaktan eğitimin avantajlarını şu şekilde 
değinmiştir: 

➢ Öğrenci ve öğretmenlerin belli bir alanda toplanmadan, 
bulundukları mekandan katılma fırsatı verir. 

➢ Öğrencilere zaman kısıtlaması getirmeden katılma sağlar. 

➢ Her yaştan her bireye eğitimine devam etme olanağı 
tanır.  

➢ Uzaktan eğitim, ulaşım, konaklama gibi masraflardan 
kurtararak maddi anlamda destek sağlar. 

➢ Bireysel öğrenme fırsatı sunduğu için karşılaştıkları 
sorunları çözme kolaylığı kazandırır. 

➢ Uzaktan eğitim teknoloji desteğiyle etkili ve verimli 
öğrenmeye yardımcı olur. 

➢ Uzaktan eğitimle, öğrencilerin konu hakkında farklı 
uzmanlara ulaşma şansı vardır. 

➢ İstenilen bilgiye ulaşma ve edinilen bilgileri paylaşım 
ortamı sağlar. 

➢ Yaşam boyu öğrenme imkanı verir. 
 
Alan yazından ulaşılan bu bilgiler ışığında uzaktan 

eğitimin avantajlarını; mekan kısıtlaması olmadan, engelli 
bireylerde dahil fırsat eşitliği sağlayarak, daha fazla kişiye 
ulaşılmasını, sınıflarda meydana gelen sorunlardan 
uzaklaşılmasını, teknolojinin yararlı amaçlar için kullanımını, 
teknoloji okuryazarlığının gelişmesini sağlaması olarak 
toparlayabiliriz. Bu avantajlara ulaşabilmek için gerekli alt yapının 
sağlanması, öğrenen ve öğretenin yararlanabileceği materyallerin 
hazırlanması, bilgi ve beceri sağlayacak eğitimlerin verilmesi 
uzaktan eğitimin avantajlarından istifade etmeye fayda sağlar. 
ayrıca bu süreçte öğrenciler yalnız bırakılmadan sık sık dönütler 
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verilmesi, Puanlama, değerlendirme objektif olarak daha hızlı 
yapılır, ölçme ve değerlendirmenin objektif yapılabilmesi (Dinçer, 
2006), daha etkin olabilmeleri için yönlendirilmeye çalışılmaları 
da uzaktan eğitimden yararlanılmayı sağlayabilmektedir (Kurt, 
Kandemir, & Çelik, 2021). 

 
3.5.3. Uzaktan Eğitimin Sınırlılıkları 

 
Uzaktan eğitim, avantajlarının yanında diğer eğitim 

sistemlerinde olduğu gibi bunda da uygulama, planlama, alışma 
ve psikolojik açıdan kabullenme noktalarında bazı sınırlılıkları da 
beraberinde getirmiştir.  

Teknolojik imkanların yetersiz ve maliyetli olmasından 
dolayı herkesin katılım sağlayamaması, ileri vadeli bir plan ve 
program yapılmadan uygulanmaya çalışılması, uzaktan eğitime 
uygun olmayan derslerin olması, öğrencilerin sosyalleşmesine 
fırsat vermemesi (Koç, 2021), farklı bir işte çalışan öğrenenlerin 
dinlenebilmeleri için kullanacakları zamana engel olması, 
uygulamalı derslerin yapılamayarak gerekli olan becerinin 
kazanılamaması, birlikte çalışma ortamı olmadan öğrenemeyen, 
öz denetimini yapamayan öğrencilerin destek alamaması, 
teknolojik imkanlara zorunlu olma (Kaya, 2002), öz denetim 
becerisi olmayan öğrencilerin eksikliklerini belirleyip kendini 
kontrol edememesi, ileri seviyede teknoloji okuryazarlığını 
gerektirmesi, gerekli geribildirimin sağlanamaması, materyal 
tasarımında eksikliklerin olması (Yıldız, 2015) uzaktan eğitimin 
sınırlılıkları arasında gösterilebilir. 

 
3.5.4. Uzaktan Eğitiminde Yaşanan Sorunlar  

                                                        
Covıd-19 salgınını yaşayan ve hisseden bütün sektörler 

devamlılıklarını sağlayabilmek için bir takım önlemler almıştır. 
Eğitim alanı da covıd-19 salgınından en çok etkilenen ve bir 
ülkenin geleceği olan sektör olarak acil telafi önlemlerine 
gidilmiştir. Bu önlemler sorunları da beraberinde getirmiştir. 
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Yapılan literatür taramasında yapılan çalışmalardan yola çıkılarak 
uzaktan eğitim sürecinde aşağıdaki sorunlara ulaşılmıştır: 

● Teknik sorunlardan dolayı bağlantı sorunu yaşanmış, 
buda öğrenen ve öğreten arasında iletişim 
problemine sebep olmuştur. 

● Kişi sayısının fazla olmasından dolayı herkese eşit 
şekilde dönüt yapılamamıştır. 

● Ders sürelerinin ve oturum sürelerinin öğrenen ve 
öğretenden yana uyuşmaması, 

● Öğretim elemanlarının uzaktan dersleri planlama ve 
yönetme açısından yeterliliğe sahip olmamaları, 

● Teknolojik araç gereç eksikliğinden dolayı 
bağlanılamaması, 

● Öğrencilerin yaşadıkları yerin olumsuzlukları 
(Kırmacı & Acar, 2018) 

● Öğrencilerin alışık olmamasından dolayı odaklanma 
sorunu yaşamaları, 

● Öğretmenlerin geleneksel sınıflarda uyguladıkları 
yöntem ve teknikleri, sanal sınıflara uygulamada 
zorlanmaları, 

● Uygulamalı yapılabilecek etkinliklerin yapılamaması, 
 

3.5.5. Uzaktan Eğitim Materyalleri 
 
Uzaktan eğitiminde internet kullanımı teknolojinin 

uzaktan eğitimle bütünleşmesine olanak sağlamıştır. Uzaktan 
eğitimde yeteri kadar verim alınabilmesi içinde bu gerekli 
şartlardan biridir. (Altun, 2020)’a göre “eş zamanlı uzaktan eğitime 
imkân veren uygulamalar,  anlık mesajlaşma yazılımları, öğretim yönetim 
sistemi yazılımları, sosyal medya uygulamaları, arttırılmış gerçeklik 
uygulamaları, sanal gerçeklik uygulamaları, mobil cihazlar, uygulama 
mağazaları” gelişen teknolojiyle birlikte uzaktan eğitimde 
kullanılan teknolojik araç gereçlere belirlemiştir. 

Uzaktan eğitimin geniş kitlelere ulaşabilmesi ve ders 
içeriğini daha anlaşılabilir verebilmek için öğreticiler bir takım 
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materyallere başvurmuşlardır. Bunları tablo 1’de ayrıntılı olarak 
belirtilmiştir. 
Tablo 2: (Altun, 2020)’un uzaktan eğitimde kullanılan materyaller 

tablosundan alıntıdır. (s.42) 

Yazılı-Basılı 
Materyaller  

Ders Kitapları, Resimler, Grafikler, Şemalar, 
Gazete ve Dergiler, Broşürler, E-Kitap, Yaprak 
Testler 

Görsel-İşitsel 
Materyaller 

Konu Anlatım Videoları, Senkron Uzaktan 
Eğitim Dersleri, Televizyon Yayınları, Canlı 
Yayınlar, Canlı Yayın Kayıtları, Seminer Kayıtları 

İşitsel Materyaller 
Podcastler, Radyo Yayınları, Sesli Kitaplar, Ünite 
Özeti Seslendirmeleri 

Multimedya ve 
İnteraktif 
Materyaller 

Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımları, Oyunlar, 
Etkileşimli Multimedya Öğeleri, Çevrimiçi 
Deneme Sınavları, Ders Forumları, Mobil 
Uygulamalar 

 
Tablo 2’de uzaktan eğitimde kullanılan materyaller 

Yazılı-Basılı Materyaller, Görsel-İşitsel Materyaller, İşitsel 
Materyaller, Multimedya ve İnteraktif Materyaller olarak dört 
bölüme ayrılmıştır.   

 
3.5.6. Türkiye’de Uzaktan Eğitim ve Gelişimi 

 
Türkiye’de uzaktan eğitim uygulamaları dünyadakine 

göre geride kalmıştır. Cumhuriyetin ilanıyla gündeme gelmiş, 
eğitimimizin temeli Tevhidi Tedrisatla atılmaya başladığı 
dönemlerde John Dewey’nin ülkemize sunduğu raporda uzaktan 
eğitim düşüncesi dile getirilmiştir (Altun, 2020). Yavaş yavaş 
gündeme gelen uzaktan eğitim ülkemizde 1923’ten 1960’lı yıllara 
kadar isim olarak bilinmiş, 1970’li yıllardan itibaren uzaktan 
eğitim çalışmalarıyla tecrübe sahibi olunarak azda olsa ilerleme 
sağlanmıştır. 1980’den sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi’nin de kurulmasıyla yükseköğretimde uygulanmıştır. 
1980 ve 1990’lı yıllarda uzaktan eğitim ilk, orta ve yükseköğretim 
düzeyinde gelişme göstererek, büyük katılımın olduğu bir sistem 
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konumuna ulaşmıştır. Bu yıllardan sonra ilerlemeye başlamıştır. 
2000’li yılların başından itibaren internet sisteminin ve 
teknolojinin gelişimiyle birlikte eğitime katkı sağlamasıyla daha 
geniş kitlelere ulaşmaya başlamış ve eğitim sistemimizin bir 
parçası olmuştur (Bozkurt, 2017).  

 
Şekil 3.1. Uzaktan eğitimin Türkiye bağlamında dönem ve 

evreleri. (Bozkurt, 2017) 

 
Yukarıdaki şekil 2’de ülkemizdeki uzaktan eğitim 

süreçleri; dönemlere, kullanılan materyallere göre aşamaları daha 
ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Buradan da anlaşıldığı gibi 
uzaktan eğitim aşama aşama gelişme göstererek ilerlemiştir. 
Kullanılan araç gereçler teknolojinin gelişimine bağlı olarak 
değişim ve gelişim göstermiştir. 

 
3.5.7. Pandemi Döneminde Türkiye’de Uzaktan Eğitim 
Süreci  

 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük etkisi 

olan covıd-19 salgını sonucunda eğitim alanımızda değişiklikler 
yapılmış, farklı sistemler uygulanmıştır. Ülkemizde 11 Mart 
2020’de tespit edilen covıd-19 salgınının üzerine 16 Mart 2020’de 
tüm kademelerdeki okullarımızda eğitim öğretime ara 
verdirilmiştir. Yaklaşık 25 milyon öğrencimiz bu durumda 
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kalmıştır (Arabacı, 2021). Pandeminin eğitim alanındaki olumsuz 
etkilerini en aza indirebilmek ve insanların gelişimleri için önemi 
tartışılamayacak eğitimlerinin devamının aksamadan 
sağlayabilmek için birçok tedbirler alınmaya başlanmıştır. Bu 
tedbirler kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki 
tüm birimler çalışmalara başlamıştır. 

Ülkemizin hazırlıksız yakalandığı bu pandemide ilk 
olarak öğrencilere ulaşılabilecek sistemlerin alt yapıları 
ayarlanmaya çalışılmıştır. Ulaşılabilecek en sağlıklı yollardan birisi 
olan Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) alt yapısı güçlendirilmiş, 
internet ve teknoloji gibi fırsat eşitsizliğinden doğacak 
olumsuzlukları giderebilmek için televizyon kanallarıyla iletişime 
geçilerek yayınlarla öğrencilere ulaşılmaya çalışılmıştır. MEB 
tarafından eğitim bilişim ağı (EBA) üzerinden ve televizyon 
kanalları yardımıyla eğitim ve öğretim yapılmaya başlanmıştır. 
(Kurt, Kandemir, & Çelik, 2021) Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu (TRT) ile işbirliği yapılarak TRT EBA kanalı 
oluşturulmuş, Ankara ve İstabul’daki stüdyolarda gönüllü 
öğretmenlerimiz aracılığıyla 2 bin 358 ders videosu ve 221 
etkinlik videosu hazırlanmıştır. Bu videolar TRT EBA TV 
İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise 
kanallarından toplam 2 bin 516 saat yayınlar yapılarak 
öğrencilerle buluşturulmuştur (MEB, 2020c). Derslerin bu 
şekilde işlendiği süreçte öğrencilerin sıkılmadan katılımını 
sağlamak için aralara etkinlikler bırakılmıştır. Katılım 
sağlayamayan öğrenciler için tekrar yayınları verilmiştir. 2019-
2020 eğitim öğretim yılı böyle tamamlanmış, covid-19 
salgınından dolayı karnelerde online şekilde öğrencilere 
ulaştırılmıştır.  

Uzaktan eğitim alanındaki diğer bir çalışma canlı sınıf 
uygulaması olmuştur. Öğrenci ile öğretmen arasındaki mesafeyi 
kaldıran canlı sınıf uygulamasına 30 Mart’ta geçilmiştir (MEB, 
2020a). Öğretmenler ders programı ve ders saatleri konusunda 
öğrenci ve velileri bilgilendirmiştir. Canlı dersleri verirken çeşitli 
internet uzantılarından yararlanılmıştır. En çok kullanılan 
platform zoom olmuştur. Zoom üzerinden öğretmenler 
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müfredata göre derslerini işlemeye çalışmışlardır. Uzaktan 
eğitimdeki sıkıntılı dönem bu süreçte yaşanmıştır. İnternet alt 
yapısının olmaması, teknolojik araç eksikliği, evdeki birden fazla 
öğrenci olan evlerde ders saatlerinin çakışması, verimli ders 
ortamının sağlanmaması gibi sorunlar yaşanmıştır. MEB bu 
durumun önüne geçmek için bir takım çalışmalar yapmıştır. 
Tablet projesi kapsamında içerisinde 25 GB internetle birlikte 
öğrencinin şartları değerlendirilerek 445.750 öğrenciye tablet 
dağıtımı yapılmış (webTekno, 2022). EBA platformu öğrenci ve 
öğretmenlerin ulaşabileceği etkinliklerle, öğretmenlerin 
öğrencileri ödevlendirebileceği, soru-cevap-test içerikleriyle 
zenginleştirilmiştir.  

Devam eden salgından dolayı, vakanın ve nüfusun fazla 
olduğu yerlerde bulaşma riskinden dolayı sınıflar iki gruba 
ayrılarak birinci grup iki gün yüz yüze eğitime devam etmiş, 
Çarşamba günleri sınıf ve okullarda hijyen önlemleri alınarak 
diğer iki gün ikinci grup yüz yüze eğitime gelmiştir. Köy 
okullarında ise gerekli önlemler dahilinde beş gün yüz yüze 
eğitim verilmiştir. Hibrit öğrenme modeli bu şekilde 
uygulanmaya çalışılmıştır. Böylelikle uzaktan eğitimde öğretmen 
ve öğrenci arasındaki iletişim kopukluğunu giderme, yüz yüze 
eğitime destek olması noktasında yarar sağlamıştır (Koç Akran, 
2021), ancak artan vakalardan dolayı 17 Kasım 2020’den sonra 
bilim kurulunun önerisiyle tamamen uzaktan eğitime geçilmiştir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
YÖNTEM 

 
Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, 

verilerin toplanması, verilerin analizi, geçerlik ve güvenirlik 
çalışmalarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

 
4.1. Araştırmanın Modeli 

 
Bu araştırma uzaktan eğitimde sınıf öğretmenlerinin 

karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini sınıf öğretmenlerinin 
görüşlerine göre tespit etmek amacıyla olgu bilim deseninde 
incelenen nitel bir çalışmadır. Olgu bilim (fenemoloji) desen, 
araştırmacının farkında olduğu ancak geniş bir anlayışa sahip 
olmadığı durumlar için kullanılan bir desendir (Şimşek, 2018).  

Olgubilim deseninde yapılan çalışmalarda genel ve kesin 
sonuçlara ulaşılamayabilinir ancak yaşanan durumu daha iyi 
anlama ve öğrenme imkanı sağlanabilir (Şimşek, 2018). Olgubilim 
deseninde araştırmacı belli bir süreci takip ederek çalışmasını 
tamamlar. Bu süreçteki amaç, yaşanmış bir duruma ya da olaya 
tecrübeli bireylerin bu süreçteki tecrübeleriyle nasıl anlamlar 
yüklediğini analizle belirlemektir. Olgubilim deseninde aranan 
cevap gerçeği bulmak içindir (Cemaloğlu, 2020). Bu araştırmanın 
olgusu uzaktan eğitimde sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminde 
yaşadığı sorunları belirlemek ve bu sorunları nasıl çözdüklerinden 
hareketle gerçeğe ulaşmaya çalışmaktır. 

 
4.2. Çalışma Grubu 

 
Kimlerden veriye ulaşılacağı evren ve örneklem 

kavramıyla ilgili bir durumdur. Evren; “benzer özellikleri taşıyan 
bireylerin ya da öğelerin oluşturduğu bir bütündür” (Şimşek, 2018). 
Örneklem; “ belli bir evrenden, belli kurallara göre seçilen ve seçildiği 
evreni temsil etme yeterliği kabul edilen küçük kümeye denir” (Cemaloğlu, 
2020). Evren üzerinde çalışma olanağı olmadığında evreni temsil 
eden örneklemden faydalanılır. 
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Bu araştırmanın çalışma grubunun evreni 
Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesinde bulunan, kamu okullarında 
görev yapan sınıf öğretmenleri, örneklemini ise toplamda en az 
her sınıf kademesinden 8 sınıf öğretmeni olmak üzere toplamda 
32 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.  

Araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde amaçlı 
örneklem yöntemi tercih edilirken, katılımcılarını belirlemede 
zaman ve kaynakları verimli kullanmak amacıyla kolay ulaşılabilir 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Aynı zamanda maliyetinin 
düşük olması, izin almada kolaylık sağlaması da bu örnekleme 
yöntemini seçme nedenlerindendir (Şimşek, 2018). Bu 
araştırmada çalışma grubu öğretmenlerin seçilmesinde devlet 
okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri ölçüt olarak alınmıştır. 
Araştırmada etik kurallara uymak adına katılımcı öğretmenler 
adları yerine Ö1, Ö2.....Ö32 şeklinde sembolle gösterilmiştir. 
Katılımcıların demografik özellikleri görüşme formunda verilen 
bilgilerden faydalanılarak tablo-1’de gösterilmiştir.  
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Tablo 4.1. Çalışma Grubu Sınıf Öğretmenlerinin Demografik 

Özellikleri 

Katılımcı Cinsiyet Yaş 
Sınıf 

Düzeyi 
Hizmet 

Yılı 
Eğitim 

Durumu 

Ö1 Kadın 26 1.Sınıf 3 Lisans 

Ö2 Kadın 29 1.Sınıf 5 Lisans 

Ö3 Erkek 40 1.Sınıf 18 Lisansüstü 

Ö4 Kadın 35 1.Sınıf 13 Lisans 

Ö5 Erkek 51 1.Sınıf 27 Lisans 

Ö6 Kadın 49 1.Sınıf 23 Lisans 

Ö7 Erkek 29 1.Sınıf 7 Lisans 

Ö8 Kadın 39 1.Sınıf 20 Lisans 

Ö9 Erkek 34 2.Sınıf 6 Lisans 

Ö10 Kadın 41 2.Sınıf 17 Lisans 

Ö11 Kadın 28 2.Sınıf 6 Lisans 

Ö12 Kadın 30 2.Sınıf 8 Lisans 

Ö13 Erkek 48 2.Sınıf 15 Lisans 

Ö14 Kadın 51 2.Sınıf 19 Lisans 

Ö15 Erkek 33 2.Sınıf 10 Lisans 

Ö16 Kadın 37 2.Sınıf 12 Lisansüstü 

Ö17 Kadın 26 3.Sınıf 3 Lisans 

Ö18 Erkek 46 3.Sınıf 23 Lisans 

Ö19 Erkek 28 3.Sınıf 6 Lisans 

Ö20 Erkek 32 3.Sınıf 10 Lisans 

Ö21 Kadın 49 3.Sınıf 26 Lisans 

Ö22 Kadın 36 3.Sınıf 10 Lisans 

Ö23 Erkek 29 3.Sınıf 5,5 Lisans 

Ö24 Kadın 29 3.Sınıf 6 Lisans 

Ö25 Erkek 29 4.Sınıf 2 Lisans 

Ö26 Kadın 31 4.Sınıf 5 Lisans 

Ö27 Erkek 32 4.Sınıf 5 Lisans 

Ö28 Kadın 24 4.Sınıf 2,5 Lisans 

Ö29 Kadın 50 4.Sınıf 27 Lisans 

Ö30 Erkek 36 4.Sınıf 10 Lisans 

Ö31 Kadın 26 4.Sınıf 2 Lisans 

Ö32 Kadın 28 4.Sınıf 3 Lisans 
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Tablo-3 incelendiğinde çalışmaya katılan kadın 
öğretmenlerin oranı %59 iken erkeklerin oranı %41 dur. 
Çalışmaya katılan öğretmenlerin yaşları incelendiğinde yaşları 24-
51 aralığındadır. En küçük yaşa sahip sınıf öğretmeni 24 iken en 
büyük yaşa sahip sınıf öğretmeni 51 yaşındadır. Hizmet yılları ise 
2,5 ile 27 arasındadır. En az meslek yılına sahip sınıf öğretmeni 
2,5 yıl iken an fazla hizmet yılına sahip sınıf öğretmeni 27 yıldır. 
Çalışmaya katılan öğretmenlerin ikisi yüksek lisans, otuzu ise 
lisans eğitim durumuna sahip olduğu görülmektedir. 
 

4.3. Veri Toplama Yöntemi 
 
Araştırmada verilerin toplanmasında nitel araştırmalarda 

en çok tercih edilen, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme, 
“araştırmanın amaçlarına uygun bilgi toplamaya çalışan araştırmacıyla 
görüşülen kişi arasında soru sorma ve yanıtlamaya dayalı etkileşimli bir 
iletişim sürecidir” (Şimşek, 2018). Sorular türüne, katılımcıların 
özelliklerine göre üç tür görüşme vardır. Araştırmada verilerin 
toplanmasında bu görüşme türlerinden,  araştırmacı tarafından 
geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu 
görüşme formu iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda 
katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik beş 
soru, ikinci kısım ise çalışmanın amacına yönelik altı sorudan 
oluşmaktadır. 

 
4.4. Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi  

 
Bu bölümde araştırmada kullanılan veri toplama 

araçlarının nasıl geliştirildiği ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. 
 

4.4.1. Görüşme Formu 
 
Araştırmacı tarafından hazırlanan Görüşme Formu (Ek-

1) iki kısımdan oluşmaktadır. Formun başında katılımcıları 
araştırmanın amacı, takip edeceği yol, etik kurallarla ilgili bilgi 
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verilmiştir. İlk kısımda katılımcıların demografik özelliklerini 
belirlemeye yönelik cinsiyet, hizmet süresi, okuttuğu sınıf, eğitim 
durumu, yaş sorulara cevap aranmıştır. İkinci kısım ise çalışmanın 
amacına yönelik altı sorudan oluşmaktadır. Görüştürme 
sorularının oluşturulmasında pandemi sürecinde uzaktan eğitim 
süreci takip edilerek, daha önce uygulanan uzaktan eğitim ve sınıf 
yönetimiyle ilgili literatür taraması yapılarak oluşturulmuştur. 
Görüşme soruları uzman görüşü alınarak hazırlanmış ve uzman 
incelemişine sunulmuştur. Görüşme formu öğretmenlere 
araştırmanın amacı daha etkili anlatılıp bilgi verilebilmesi için yüz 
yüze verilmiş, pandemi sürecinden dolayı formlar katılımcılar 
doldurduktan sonra görev yaptıkları okullardan gidilip alınmıştır. 

 
4.5. Verilerin Analiz Edilmesi 

 
Çalışmada toplanan verilerin analizinin yapılmasında 

içerik analizinden yararlanılmıştır. (Kalender, 2021)’e göre içerik 
analizi “bir metnin, görsel veya işitsel bir parçanın nesnel, sistemli ve 
niceliksel olarak çözümlemesinde kullanılan bir araştırma yöntemidir.” 
Elde edilen veriler kod ve temalar aracılığıyla düzenlenir (Şimşek, 
2018). Bunların düzenlenmesinde nitel içerik analizinin aşamaları 
takip edilmiştir. Kavramlardan temalara ulaşılır, bu temalar 
sayesinde olgular daha iyi düzenlenir. Bu sayede okuyucuların 
araştırmanın amacını daha iyi anlamasına yardımcı olunur.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
BULGULAR 

 
Bu bölümde, yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer 

alan açık uçlu sorulara katılımcıların verdikleri cevaplar içerik 
analiz yöntemiyle analiz edilmiş, bu analiz sonucunda altı ana 
temaya ulaşılmıştır. Bu temalar; sınıf yönetiminde yaşanan 
sorunlar, istenmeyen öğrenci davranışları, istenmeyen öğrenci 
davranışlarının çözümü, öğretmenlere düşen sorumluluklar, 
öğrencilere düşen sorumluluklar, velilere düşen sorumluluklar 
şeklindedir. Bu temaların şematik gösterimi Şekil 2’de 
gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 5.1. Ana Temalar 

Uzaktan 
eğitimde sınıf 

yönetimi 
:Sorunlar ve 

çözüm önerileri 

Sınıf 
yönetiminde 

yaşanan 
sorunlar

İstenmeyen 
öğrenci 

davranışlarının 
çözümü

Öğrenci 
sorumlulukları

Öğretmen 
sorumlulukları

Veli 
sorumlulukları

İstenmeyen 
öğrenci 

davranışları
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5.1. Tema 1: Sınıf yönetiminde yaşanan sorunlar  
 
Araştırmanın 1.ana temasının amacı sınıf yönetiminde 

yaşanan sorunları saptamaktır. Şekil 3’te bu amaç doğrultusunda 
elde edilen alt temalar ve bunlara ait bulgular sunulmuştur. 

 

 
Şekil 5.2. Uzaktan eğitim sürecinde sınıf yönetiminde yaşanan 

sorunlara ilişkin alt temalar 

Şekil 3 incelendiğinde uzaktan eğitimde sınıf 
yönetiminde yaşanan sorunlara ilişkin tema altında en fazla görüş 
ifade edilen tema internet (f:19)dır. Bu tema altında motivasyon 
(f:9), ders ortamı (f:19), iletişim (f:9), teknolojik altyapı (f:10), 
dönüt (f:5), ders süresi(f:4), ders katılımı(f:10 )gibi kodlar 

Uzaktan 
eğitimde sınıf 
yönetiminde 

yaşanan 
sorunlar 

ders 
ortamı(f:16)

motivasyon(f:
9)

internet(f:19)

iletişim(f:9)

dönüt(f:5)

teknolojik alt 
yapı(f:10)

ders 
süresi(f:4)

derse 
katıım(f:10)
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oluşmuştur. Katılımcıların görüşlerini yansıtan bazı ifadeler şu 
şekildedir: 

“Öncelikle internetin çekmemesi, donması, sesin gidip gelmesi ve 
gibi iletişim araçlarından kaynaklanan sorunlardan dolayı sağlıklı bir 
iletişim kurulamadı.”(Ö2) 

“En büyük sorunlardan biri öğrencilerimin yüzde otuzuna 
yakınında internetin olmaması, bilgisayarların olmaması ve telefon 
kullanarak derse katılmak zorunda olması bunun sonucunda da ekran 
küçük olduğu için ekrandaki yazıları okuyamaması. Köyde yaşadıkları 
için sobalı evde yaşıyorlar ve evde sesten dolayı derse adapte olmakta 
zorlanmaktadırlar.”(Ö30) 

“Geri dönütlerde kazanımların tam olarak kavrayıp 
kavrayamadıklarını anlayamadım.”(29) 

“Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin dengesi sürekli dağınık 
olmaktadır. Odaklanma problemi yaşıyorlardı. Çünkü ders esnasında 
ellerinde telefon, tablet ya da bilgisayar varken dersi dinlemek yerine 
akıllarına oyun gelerek çekici bir şekilde ekran dondurup oyun 
oynuyorlardı.”(Ö19) 

“Söz alma noktasındaki karışıklıklardan ve aynı anda konuşma 
gibi sorunlardan dolayı ders düzeninin sağlanamaması.”(Ö14) 

“Uzaktan eğitim tüm coğrafi şartlar da aynı imkan sunamadığı 
için çocukların ayrı odası ve internet ağıda bulunmadığından ya komşu 
evinde ya da ailenin hep bir arada kaldığı tek bir odada ders almak 
zorunda kaldılar. Böyle bir ortamda sınıf yönetiminden bahsedilemez 
Çünkü önce ortam ve eşit imkanlar olmalı. Çocuklar aynı anda canlı ders 
ve aile ile iletişimde olduğundan dikkat dağınıklığı yaşamakta. Televizyon 
sesi, aile bireylerini sesi, internetin zayıf çekmesi nedeni ile çocuğa ulaşmak 
çok zor olduğundan yönetimde zorlanıyordu.”(Ö12) 

Tablo 4’te araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 
uzaktan eğitim sürecinde sınıf yönetiminde yaşanılan sorunların 
sınıf kademelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin veriler 
sunulmuştur.  
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Tablo 5.1. Uzaktan eğitim sürecinde sınıf yönetiminde yaşanılan 

sorunların sınıf kademelerine göre karşılaştırılması 

Alt temalar 
4. Sınıf 

(f) 
3. Sınıf 

(f) 
2. Sınıf 

(f) 
1. Sınıf 

(f) 
Toplam 

(f) 

İnternet 5 3 3 8 19 

Motivasyon 2 4 2 1 9 

Ders ortamı 3 3 6 4 16 

İletişim 5 1 1 2 9 

Dönüt 2 0 1 2 5 

Teknolojik alt 
yapı 

3 3 3 1 10 

Ders süresi 2 0 2 0 4 

Derse katılım 1 5 0 4 10 

Toplam (f) 23 19 18 22 82 

 
Tablo 4’te sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre uzaktan 

eğitim sürecinde sınıf yönetiminde yaşanılan sorunların sınıf 
kademelerine göre karşılaştırılmasına dair bulgular görülmektedir. 
Alt temalarda yer alan sorunların yoğunlukları sınıflara göre 
ayrılmıştır. Buna göre sınıf öğretmenlerinin en fazla değindiği 
temalar “internet”, “ders ortamı”, “ teknolojik alt yapı”, “derse 
katılım”, “motivasyon” temaları olarak görülmektedir. Uzaktan 
eğitimde sınıf yönetiminde yaşanılan sorunlardan sınıf 
öğretmenleri en çok internet sorunu noktasında görüş 
bildirmiştir. Bu tema kapsamında uzaktan eğitimde her 
öğrencinin düzenli olarak derse katılamaması sorunsalını ortaya 
çıkarmaktadır. Aynı şekilde teknolojik alt yapı sorunu da bu 
sorunsalın ortaya çıkmasına sebep teşkil eden temalardan 
birisidir. Ders ortamının oluşturulamaması yüz yüze eğitimin 
sağladığı olanakları ve disiplini apaçık göstermektedir. Derse 
katılımın eksikliği yine yüz yüze eğitimin, öğrenciyi eğitim 
sürecine bağlı tutma noktasındaki gücünü gözler önüne 
sermektedir. 
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5.2. Tema 2: İstenmeyen öğrenci davranışları  
 
Araştırmanın 2.ana temasının amacı istenmeyen öğrenci 

davranışlarının neler olduğunu tespit etmektir. Bu amaç 
doğrultusunda elde edilen alt temalar ve bunlara ait bulgular şekil 
4’te sunulmuştur. 

 

 
 

Şekil 5.3. Uzaktan eğitim sürecinde sınıf yönetiminde istenmeyen 

öğrenci davranışlarına ilişkin alt temalar 

Şekil 4 incelendiğinde uzaktan eğitim sürecinde 
istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin tema altında en fazla 

İstenmeyen öğrenci 
davranışları 

aktif katılım 
(f:8)

ölçme 
değerlendirm

e (f.10)

derse katılım 
(f:7)

ders ortamı 
(f:7)

motivasyon 
(f:7)

uzaktan 
eğitime önem 
vermeme (f:1)

sınıf kuralları 
(f:1)

teknoloji 
bağımlılığı 

(f:2)
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görüş ifade edilen tema ölçme değerlendirme(f:10)dir.  Bu tema 
altında aktif katılım(f:8), derse katılım(f:7), ders ortamı(f:7), 
motivasyon(f:7), teknoloji bağımlılığı(f:2), sınıf kuralları(f:1), 
uzaktan eğitime önem verme(f:1) gibi kodlar oluşmuştur. 
Katılımcıların görüşlerini yansıtan bazı ifadeler şu şekildedir: 

“Bazen öğrenciler söz hakkı almadan ben ders anlatırken ikisi 
üçü birden konuşmaya başlıyordu.  Söylemeden ya da unutarak seslerinin 
açık kaldığı oluyordu. Aile içi diyaloglar, komşu akraba ziyaretinden 
kaynaklı sesler derste duyuluyordu. Öğrenci dersteyken aile bireyleri 
arkadan öğrenciye müdahale ediyordu. Ders dinlerken aynı zamanda çocuk 
sofraya oturtuluyor. Bu da öğrencinin dersten kopmasına sebep oluyordu.” 
(Ö4) 

“Öğrencilerin dijital bağımlılıkları arttı. Uzaktan eğitimi 
teknolojik aletlere ulaşmada birer araç olarak kullanmaya başladılar. Yüz 
yüze eğitimin vermiş olduğu otoriter ortam oluşmadığı için öğrenciler daha 
ciddiyetsiz bir duruma girdiler. (Ö9)  

“Teknolojik okuryazarlığın az olması nedeniyle öğrenciler sesi ve 
kamerayı açıp kapatma da yetersiz kalmaları.  Bununla birlikte dikkat 
dağınıklığı.” (Ö13) 

“….. Derse katılınca mikrofonların açık olması ve gürültülü bir 
ortam. İlkokul 1. sınıf öğrencisinin bile adını farklı yazıp derse katılmak 
istemesi. Bir öğrencinin bir şey için izin istediğinde diğerlerinin de aynı 
şekilde izin istemeleri.”(Ö15) 

“Bağlanmak istemeyen öğrenciler çoğaldı. Katılım sorunu yaşadık. 
Ekran karşısında sabit oturmaktan sıkıldıkları için ders düzenlerini 
bozuyorlardı. Duymak ya da dinlemek istemedikleri yerde bağlantı sorunu 
yaşadık diyerek katılmadılar.”(Ö17) 

“Öğrencinin derse giriş çıkışını engelleyememek, yani öğrenci 
istediği ders veya vakitte dersten çıkabiliyor. Soru cevap bölümlerinde 
sorumluluk almayan öğrenci ya ses gelmiyor diyor veya internet gitti diyerek 
dersten çıkabiliyor.”(Ö23) 

“Öğrencilerin kendi ekran görüntüsünü kapatıp ders dinlemeyip 
diğer arkadaşlarla mesajlaşması ve evdeki gürültülü ortamlarda bulunması, 
ders esnasında bir şeyler yiyip içmesi, telefonu bırakıp başka yerlere gidip 
gezmesi.”(Ö30) 
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“Öğrenciler uzaktan eğitimi keyfi eğitim gibi karşıladılar. Tatil 
gibi görüp katılmadılar. Sınavda olmadığı için aşırı rahatlık sergilediler. 
Düzenli katılmadıkları için ders konularını da sürekli kopukluklar ve 
aksaklıklar yaşandı.” (Ö32) 

Tablo 5’te araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 
uzaktan eğitim sürecinde istenmeyen öğrenci davranışlarının sınıf 
kademelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin veriler sunulmuştur.  
Tablo 5.2. Uzaktan eğitim sürecinde istenmeyen öğrenci 

davranışlarının sınıf kademelerine göre karşılaştırılması  

Alt Temalar  
4.sınıf 

(f) 
3.sınıf(f) 2.sınıf(f) 1.sınıf(f) 

Toplam 
(f) 

Derse katılım  5 0 0 2 7 

Ölçme değerlendirme  3 5 1 1 10 

Ders ortamı  0 2 1 4 7 

Motivasyon 2 1 2 2 7 

Aktif katılım 2 4 0 2 8 

Teknoloji bağımlılığı 1 0 1 0 2 

Sınıf kuralları 0 0 1 0 1 

Uzaktan eğitime önem 
vermeme 

2 0 0 2 4 

Toplam(f) 15 12 6 13 46 

 
Tablo 5’te sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre uzaktan 

eğitimde sınıf yönetiminde istenmeyen öğrenci davranışlarının 
sınıf kademelerine göre karşılaştırılmasına dair bulgular yer 
almaktadır. Buna göre sınıf öğretmenlerinin en fazla görüş 
bildirdiği temalar “ölçme değerlendirme”, “aktif katılım”, “derse 
katılım”, “ders ortamı”, “motivasyon” temaları olmuştur. En çok 
değinilen ölçme değerlendirme temasına bağlı olarak sınıf 
yönetiminde gözlem eksikliğinden öğrencilerin tutum ve 
davranışları, dersi anlayıp anlamadıkları tespit edilememektedir. 
Öğrenciler ise bunun vermiş olduğu rahatlıkla daha disiplinsiz 
hareket etmektedir. Aynı zamanda bu rahatlık sınıf kurallarının 
ihlalini de beraberinde getirmektedir. Ölçme değerlendirme 
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sadece sınavlar aracılığıyla yapılmamaktadır. Öğrencinin 
davranışları, öğrenci ile göz teması kurulması dahi bir çıkarım 
sağlar. Bu temalardaki diğer sorunlar ise genelde birbirini tetikler 
niteliktedir. Örneğin ders ortamının oluşturulamaması(tüm 
bireyleri ile aynı odada derse girme vb.) motivasyon eksikliğine 
bu da derse aktif katılamama sorununu doğurmaktadır. Kısacası 
bu temalar bir zincir halkası gibi birbirini takip eder niteliktedir. 
 

5.3. Tema 3:  İstenmeyen öğrenci davranışlarının çözümü 
 
Araştırmanın 3.ana temasının amacı istenmeyen öğrenci 

davranışlarının çözümünün neler olduğunu tespit etmektir. Bu 
amaç doğrultusunda elde edilen alt temalar ve bunlara ait 
bulgular şekil 5’te sunulmuştur. 

 

 
Şekil 5.4. Uzaktan eğitim sürecinde istenmeyen öğrenci 

davranışlarının çözümüne ilişkin alt temalar 

İstenmeyen 
öğrenci 

davranışları
nın çözümü

ders ortamı 
(f:6)

derse katılım 
(f:8)

yöntem 
teknik (f:5)

veli 
bilgilendirm

e (f:15)

ödev (f:3)

ders 
kontrolü 

(f:15)
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Şekil 5’te uzaktan eğitim sürecinde istenmeyen öğrenci 
davranışının çözümüne ilişkin alt temalar yer almaktadır. 
Bunlardan en fazla görüş bildirilen tema “ders kontrolü(f:15)” ve 
“veli bilgilendirme(f:15)dir. Bu ana tema altında ders ortamı(f:6), 
derse katılım(f:8), yöntem teknik(f:5), ödev(f:3) gibi kodlar 
oluşmuştur. 

Katılımcıların görüşlerini yansıtan bazı ifadeler şu 
şekildedir: 

“Öğrencilerin ilgisini çekecek materyallerini planlayıp derse 
hazırlıklı giderek istenmeyen davranışların önüne geçilmeye çalışıldı. 
Öğrencilerin odaklanma süreleri azaldığı zaman da zoom ortamında çeşitli 
video ve görsel materyalleri devreye sokarak ilgileri toplanmaya çalışıldı.” 
(Ö2) 

“Derse katılımı sınıf kurallarına (ders öncesinde bu kurallar 
uzaktan eğitim şartlarına uygun hazırlanmalı) uyan öğrencileri 
ödüllendirerek, beslenme gibi saatlerini aralarda yaptırarak gidermeye 
çalıştım.” (Ö4) 

“Kameralar kesinlikle kapanmayacak, söz hakkı vermediğim 
kesinlikle mikrofon açmayacak.”(Ö8) 

 “Aile-öğrenci-idare ile işbirliği içerisinde hareket ederek. Çünkü 
bunlardan her biri bu sürecin bir parçasıdır. Bu parçalardaki kopukluk 
diğerlerini de etkiler.”(Ö14) 

“Tekdüze ders anlatmak yerine hareketli etkinlikler, onların da 
aktif katılım sağladıkları etkinlikler seçtim.”(Ö17) 

“Sesi kapatarak chati kapatarak, rehberlik amaçlı konuşarak ve 
veliler ile Zoom üzerinden veli toplantısı yaparak çözmeye çalıştık.” (Ö18) 

“Genelde ödül sistemi ile sorunları çözmeye çalıştım. Kurallara 
uyanlara artı verdim ya da sevdikleri videolar izlettim. Uymayanlara uyarı 
verdim bazı noktalarda bir müddet dersten uzaklaştırdım.”(Ö24) 

Tablo 6’da araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 
uzaktan eğitim sürecinde istenmeyen öğrenci davranışlarının 
çözümünün sınıf kademelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin 
veriler sunulmuştur.  
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Tablo 5.3. Uzaktan eğitim sürecinde istenmeyen öğrenci 

davranışlarının çözümünün sınıf kademelerine göre 

karşılaştırılması 

Alt Temalar  4.sınıf(f) 3.sınıf(f) 2.sınıf(f) 1.sınıf(f) Toplam(f) 

Veli 
bilgilendirme  

4 3 3 5 15 

Yöntem 
teknik  

1 2 0 2 5 

Derse katılım  0 4 3 1 8 

Ders ortamı 2 0 2 2 6 

Ders kontrolü 4 4 2 5 15 

Ödev 2 0 0 1 3 

Toplam(f) 13 13 10 16 52 

 
Tablo 6’da sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre 

uzaktan eğitim sürecinde istenmeyen öğrenci davranışlarının 
çözümünün sınıf kademelerine göre sınıflandırılmasına dair 
veriler yer almaktadır. Buna göre sınıf öğretmenlerinin en fazla 
görüş bildirdiği alt temalar “veli bilgilendirme”, “ders 
kontrolü”dür. Katılımcıların görüş birliğinde yoğunlaştığı bu 
temalardan da anlaşıldığı üzere davranışların çözümü için bilinçli 
ve birlikte hareket etmek gerekmektedir. Veliler gerek ödev 
gerekse ders kontrolü noktasında öğretmenin eli kolu olmaktadır. 
Veli bilgilendirme noktasındaki görüşün ağırlıkta olması bu 
durumu destekler niteliktedir. Ders kontrolü ve derse katılım 
temaları yönünde de görüş bildirme azımsanamayacak 
derecededir. Bu temalardaki kontrollerin sağlanması aynı 
zamanda öğrenci davranışlarının da bir nevi kontrol altına 
alınması sonucunu doğuracağı görülmektedir. Belirtilen 
görüşlerden de anlaşılacağı üzere ve örgün eğitim imkanı da 
olmadığı için ancak bu temalarda değinilen şekillerde davranışlara 
müdahale edilebileceği açıkça ortadır.  
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5.4. Tema 4: Öğretmenlere düşen sorumluluklar 
 
Araştırmanın 4.ana temasının amacı öğretmenlere düşen 

sorumlulukların neler olduğunu tespit etmektir. Bu amaç 
doğrultusunda elde edilen alt temalar ve bunlara ait bulgular şekil 
6’da sunulmuştur. 

  

 
 

Şekil 5.5. Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlere düşen 

sorumluluklar temasına ilişkin alt temalar 

Şekil 6’da uzaktan eğitim sürecinde sınıf yönetiminde 
yaşanan sorunların çözümünde öğretmenlere düşen 

Öğretmenlere 
düşen 

sorumlulukları

rehberlik 
(f:1)

ders 
devamlılığı 

(f:3)

ödev 
kontrolü 

(f:2)

plan (f:3)

motivasyon 
(f:5)

ortak kural 
(f:3) 

hazırlık (f:3)

yöntem 
teknik (f:14)

iletişim 
(f:19)
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sorumluluklara ilişkin ana tema 8 alt kategoriye ayrılmıştır. 
Bunlardan en fazla görüş bildirilen “iletişim(f:19)”dir. Bu tema 
altında yöntem teknik(f:14), hazırlık(f:3), ortak kural(f:3), 
motivasyon(f:5), plan(f:3), ödev kontrolü(f:2), ders 
devamlılığı(f:3), rehberlik(f:1) gibi kodlar oluşmuştur.  

Katılımcıların görüşlerini yansıtan bazı ifadeler şu 
şekildedir: 

“Veli ile yapılacak görüşmelerle öncelikle çocukların sessiz rahat 
olabileceği fiziksel ortamın sağlanması önemlidir. Öğrencilerin ilgilerinin 
dağıldığı anlaşıldığı zaman onları derse odaklayacak materyallerin 
kullanması sağlanmalıdır. Uzaktan eğitimde kullanılan iletişim dikkate 
alınmalıdır.” (Ö2) 

“Uzaktan eğitim de anlatılan derslerin anlaşılıp anlaşılmadığını 
kontrol etmek, dönüt almak, biraz zor oluyor. Gerek whatsapptan gerekse 
bireysel kurulan iletişimlerin düzenli olması lazım. Maddi durumu olmayan 
öğrencilere cihaz temin edilip, internet sıkıntısı yaşanan yerlerde bu 
sıkıntının giderilmesi için gerekli yerlerle görüşülmesi lazım.” (Ö4) 

“Sürecin yan etkileri oldukça fazla olduğu için öğretmen kendini 
çok yakından ilgilendiren konularda bilgi, beceri ve yeterlik alanlarında 
eksikliklerini gidermek için süreç başlamadan genel bir hazırlık yapmalı. 
Kendi yetersizlik alanlarında yaşadığı sorunları gidermek için düzenlenen 
eğitim süreçlerine katılmalı. Kendisini nasıl daha verimli olurum 
noktasında geliştirmeli.”(Ö7) 

“Öğretmenler bu süreçte sorun yaşayan öğrencilerin aileleri ile 
iletişim halinde olmalıdır. Aile ile birlikte ödevlerin kontrolünü 
sağlamalıdır ailelerin bu süreci nasıl geçirecekleri konusunda 
bilgilendirilmelidir bu süreçte öğretmen, öğrenci,  veli işbirliği içinde 
olmalıdır.” (Ö11) 

“Konunun dağılmasına, velilerin müdahalelerine izin 
verilmemeli. İmkanlar ölçüsünde kurallara uyulmalı.”(Ö20) 

“Eğitim öğretime eğlenceli ve somut hale getirmeli, uzaktan eğitim 
de olsa onları sevdiğini değerli olduklarını hissettirmeli…..” (Ö23) 

“Eksik konuları tekrarlama. Ödevlerin kontrolü mutlaka 
sağlama. Veli iletişimi sağlama. Öğrenci ile iletişimde kalma. Derse 
devamlılığını sürdürme konusunda takip sağlama. EBA üzerinden ödev, 
konu, soru vb.  destekleme.” (Ö26) 
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“Çocuklarla birlikte ortak kararlar alınmalı verimli olacak 
saattir seçilmeli. Sınıfı rehberliğini iyi bir şekilde sağlamalı. Ortak 
paylaşılan alanı ve ekranı çocuklar için daha uygun hale getirmeli.”(Ö28) 

Tablo 7’de araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 
uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlere düşen sorumlulukların 
sınıf kademelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin veriler 
sunulmuştur.  

 
Tablo 5.4. Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlere düşen 

sorumlulukların sınıf kademelerine göre karşılaştırılması 

Alt 
temalar  

4.sınıf(f) 3.sınıf(f) 2.sınıf(f) 1.sınıf(f) Toplam(f) 

Yöntem 
teknik 

2 5 3 4 14 

İletişim 4 5 5 5 19 

Hazırlık  1 1 0 1 3 

Ortak kural 1 0 1 1 3 

Motivasyon 1 2 1 1 5 

Plan 1 0 1 1 3 

Ödev 
kontrolü 

1 0 1 0 2 

Ders 
devamlılığı 

1 1 0 1 3 

Rehberlik 0 0 0 1 1 

Toplam (f) 12 14 12 15 54 

  
Tablo 7’de sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre 

uzaktan eğitim sürecinde sınıf yönetiminde yaşanan sorunların 
çözümünde öğretmenlere düşen sorumlulukları sınıf 
kademelerine göre karşılaştırılmasına ait veriler yer almaktadır. 
Bu tabloya göre sınıf öğretmenlerinin en fazla görüş bildirdiği 
kategori “iletişim”dir. Duygu ve aktarılmak istenen her türlü 
düşünce  jest, mimiklerle ve göz teması kurularak daha iyi  
aktarılır. Uzaktan eğitimde bu imkan kısıtlandığı için ağırlıklı 
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görüşten de anlaşılacağı üzere öğretmenlere iletişim noktasında 
daha çok iş düşmektedir. Ayrıca yine büyük bir çoğunluk 
oluşturan yöntem teknik kategorisinin de önemi yadsınamayacak 
derecededir. Zira uzaktan eğitim örgün eğitimden önemli 
derecede farklı süreci kapsadığı için buna yönelik farklı yöntem 
ve tekniklerin kullanılması da kaçınılmaz oluyor. Gerek 
öğrencinin derse odaklanmasını sağlayacak gerekse derste 
verilmek isteneni en iyi şekilde aktarmayı sağlayacak yöntem ve 
tekniklerin kullanılması eğitim ve öğretimin amacına ulaşılması 
için şarttır dense yerinde olacaktır. Ayrıca diğer kategorilere de 
göz atıldığında uzaktan eğitimde süre noktasında kısıtlılık olduğu 
için bu sürenin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekecektir. Bu 
da bildirilen görüşlerde yer alan “plan” kategorisine denk 
gelmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere bu sürenin verimli 
kullanılması planlı bir şekilde ilerlemeye bağlıdır.  

 
5.5. Tema 5: Öğrencilere düşen sorumluluklar 

 
Araştırmanın 5.ana temasının amacı öğrencilere düşen 

sorunlulukların neler olduğunu tespit etmektir. Bu amaç 
doğrultusunda elde edilen alt temalar ve bunlara ait bulgular şekil 
7’de sunulmuştur. 
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Şekil 5.6. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere düşen 

sorumluluklara ilişkin alt temalar 

Şekil 7’de uzaktan eğitim sürecinde sınıf yönetiminde 
yaşanan sorunların çözümünde öğrencilere düşen sorumluluklara 
ait ana tema 9 alt temaya ayrılmıştır. Bunlardan en fazla görüş 
bildirilen “derse katılım(f:19)”dır. Bu tema altında tekrar(f:5), 
ödev(f:8), ders kuralları(f:19), ders ortamı(f:2), dikkat(f:7), 
yöntem teknik(f:3), teknoloji kullanım yeterliliği(f:3), 
bilinçlendirme(f:5) gibi kodlar oluşmuştur. Katılımcıların 
görüşlerini yansıtan bazı ifadeler şu şekildedir: 

“Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlere düşen ne kadar 
sorumluluk varsa aslında öğrencilere daha fazla düşüyordu. Çünkü tek bir 
kişinin tüm sınıfı kontrol etmesi oldukça zor oluyordu. Fakat her öğrenci 
kendi öz sorumluluğunu bilir ve derste o şekilde davranırsa genel kontrol 
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Bir nevi sağlanmış oluyordu. Bu etapta yine devreye veliler giriyordu tabii.” 
(Ö1) 

 “Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinin gereksiz gördüğü algısını 
ortadan kaldırması sürecin daha ihtiyatlı ilerlemesinde büyük rol oynar. 
Öğrenci bu süreci boş ders gibi nitelendirmemeli yüz yüze eğitim de verdiği 
önemi vermelidir.”(Ö7) 

“Yaşlarının küçüklüğünden dolayı öğrenci çözüm üretme 
noktasında yetersiz kalabiliyor. Ancak en azından öğretmenin uyarılarını 
dikkate almalı ve ailesi ile birlikte hareket etmeli.”(Ö10) 

“Uyku düzenine dikkat ederek derslere Daha zinde ve dinlenmiş 
bir şekilde katılmak nokta ailelerine karşı çıkmayarak onların uyarılarını 
dikkate almak. Derse başlamadan gerekli araç ve gereçleri hazır 
etmek.”(Ö14) 

 “Derslerin zamanında katılmalı, verilen ödevleri yapmalı, çeşitli 
teknik bahaneleri öne sürmemeli örneğin ses gelmiyor, internet dondu, şarjım 
bitti, internetim az kaldı ve benzeri. Gerçekte olabilir fakat olmayan 
sorunları oluşturmamalı.”(Ö23) 

“Öğrencinin sorumluluğunu bilmesi ve bu yönde derse katılımı 
sürekli sağlamalı. Bir sebeple bağlanamadığı katılamadığı ders mutlaka 
EBA veya öğretmen aracılığı ile telafi etmeli. Eksik öğrenmeleri gidermeli, 
tekrar yapmalı anlamadığını mutlaka öğretmen iletişime geçerek 
gidermeli.”(Ö26) 

“Derse her zaman ilgili ve istekli olmalı. Alınan ortak kararları 
uyulmalı, derslere zamanında girilmeli ders bitmeden çıkılmamalı, açılan 
ekranı ders dışı karalamalarla ya da gereksiz yazılarla 
kaplamamalı.”(Ö28) 

Tablo 8’de araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 
uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere düşen sorumlulukların sınıf 
kademelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin veriler sunulmuştur.  
  



57 
 

Tablo 5.7. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere düşen 

sorumlulukların sınıf kademelerine göre karşılaştırılması 

Alt Temalar  4.sınıf(f) 3.sınıf(f) 2.sınıf(f) 1.sınıf(f) Toplam(f) 

Bilinçlendirme 1 2 1 1 5 

Derse katılım 6 4 5 4 19 

Tekrar 3 0 1 1 5 

Ödev 1 3 2 2 8 

Ders kuralları 4 2 2 2 10 

Ders ortamı 2 0 0 0 2 

Dikkat 1 1 2 3 7 

Yöntem teknik 1 0 1 1 3 

Teknoloji 
kullanımı 
yeterliliği 

1 0 1 1 3 

Toplam(f) 20 12 15 15 62 

 
Tablo 8’de sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre 

uzaktan eğitim sürecinde sınıf yönetiminde yaşanan sorunların 
çözümünde öğrencilere düşen sorumlulukların sınıf kademelerine 
göre karşılaştırılmasına dair veriler yer almaktadır. Bu tabloya 
göre sınıf öğretmenlerinin en fazla görüş bildirdiği alt tema 
“derse katılım”dır.  Uzaktan eğitim öğrenciye tabiri caizse boş 
ders gibi gelmektedir. Bu yüzden derse katılım noktasında sıkıntı 
çıkmasının kaçınılmaz olduğu öğretmen görüşlerinden de 
anlaşılmaktadır. Öğrenci örgün eğitimde gerek derse katılımda 
gerekse ders kuralları gibi hususlarda gösterdiği hassasiyeti 
uzaktan eğitimde de göstermelidir. Yine bu görüşlerden de 
anlaşıldığı üzere süre kısalığından dolayı ders işlenmesi tek başına 
yeterli olmamakta öğrenci tekrarlarına ekstra dikkat etmelidir. 
Kaldı ki ders süresinin bir kısmı da öğrenciyi derse odaklamakla 
dikkatini toplamakla geçmektedir. Bu yüzden öğrencinin derse 
hazır  ve dikkatini vermiş bir şekilde girmesi gerektiği ortaya 
çıkmaktadır. Tüm bu verilerden anlaşıldığı üzere öğrenci bu alt 
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temalardaki sorumluluklarını yerine getirmesi için öncelikle 
uzaktan eğitimin de bir eğitim süreci olduğunu benimsemelidir. 

 
5.6.  Tema 6: Velilere düşen sorumluluklar 

 
Araştırmanın 6.ana temasının amacı velilere düşen 

sorunlulukların neler olduğunu tespit etmektir. Bu amaç 
doğrultusunda elde edilen alt temalar ve bunlara ait bulgular şekil 
8’de sunulmuştur. 
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alt temalar yer almaktadır. Bu temalardan en çok “ödev 
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rehberlik(f:8), teknolojik alt yapı(f:7), internet(f:10) gibi kodlar 
oluşmuştur.  

Katılımcıların görüşlerini yansıtan bazı ifadeler şu 
şekildedir: 

“Genel olarak velilerin altyapıda yaşadığı sorunların sağlıklı bir 
şekilde çözüme kavuşmasının sağlanması velilerin süreci kabullenmesine ve 
daha çok sürece sahip çıkmalarına olanak sağlayacaktır. Uzaktan eğitim 
sürecinin gereksiz, boş, işe yaramaz algısının çok yanlış olduğunu 
kavratma, olumlu düşünce gerçekleşmesi adına bazı kural, yaptırım ve 
sınırlamalara gerek duyulduğunu anlamında yüksek oranda inancının 
sağlanması adına ortamın hazır hale getirilmesi planlanıp düzenlenmesi. 
Veli bu süreci bir zorunluluk olarak görüp çekilmez hale getirmemeli. 
Görev bilinciyle itinalı bir şekilde yaklaşmalı.”(Ö7) 

“Evdeki teknik sorunları sürekli olacak şekilde çözüme 
kavuşturmak. Öğrencileri ilgisiz bırakmamak, ödevlerinin yapılıp 
yapılmadığını takip etmek.”(Ö13) 

“Çocuğun beslenmesine dikkat etmek. teknolojik araçların 
başındayken vaktini ne ile geçirdiğini kontrol etmek nokta teknik 
konularda yol göstermek. Öğrenciye uygun çalışma ortamı 
ayarlamak.”(Ö14) 

“Çocuklarının derslere katılımını takip etmeli. Ödevlerini kontrol 
etmeli. Öğretmenle iletişim halinde kalıp çocuklarının durumunu takip 
etmeli. Gerekli durumlarda ek kaynaklar almalı. Yapabileceği kadar 
çocuklara yardım edip konu eksiklerini gidermeliler.”(Ö17) 

 “Öğrencisine derse zamanında katılmasını sağlamak, ders 
sırasında ev ortamına seslik sağlamak, ev müsaitse uygun bir ortama soba 
veya elektrikli soba kurarak öğrencinin hastalanmadan dersi dinlemesini 
sağlamak, öğrenci dersteyken çaktırmadan öğrenciyi takip etmek, ders 
bittikten sonra telefonu verip telefondan uzun süre oyun 
oynatmamalıdır.”(Ö30) 

Tablo 9’da araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 
uzaktan eğitim sürecinde velilere düşen sorumlulukların sınıf 
kademelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin veriler sunulmuştur.  
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Tablo 5.8. Uzaktan eğitim sürecinde velilere düşen 

sorumlulukların sınıf kademelerine göre karşılaştırılması 

 Alt Temalar  4.sınıf(f) 3.sınıf(f) 2.sınıf(f) 1.sınıf(f) Toplam(f) 

Ders ortamı 5 3 5 2 15 

Ödev takip 5 5 5 3 18 

Tekrar 4 1 1 0 6 

İletişim 3 6 3 4 16 

Motivasyon 1 1 1 0 4 

Rehberlik 1 2 0 5 8 

Teknolojik 
altyapı 1 1 1 4 7 

İnternet 1 3 3 3 10 

Toplam(f) 21 22 19 21 83 

Tablo 9’da sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre 
uzaktan eğitim sürecinde sınıf yönetiminde yaşanan sorunların 
çözümünde velilere düşen sorumlulukların sınıf kademelerine 
göre karşılaştırılmasına dair veriler yer almaktadır. En çok görüş 
bildirimi ödev takip, iletişim ve ders ortamı noktalarındadır. 
Uzaktan eğitimde öğrenci ve öğretmen aynı ortamda 
bulunamadığından sınıf yönetiminin bir parçası olan ödev 
takipleri gereği gibi yapılamamaktadır. Belirtilen görüşlerden de 
anlaşıldığı üzere bu eksikliği kapatma görevi velilere düşmektedir. 
Yine en önemli hususlardan birisi ders ortamının sağlanmasıdır. 
Öğrencinin kendisini sınıftaymış gibi hissetmesi gerekmektedir. 
Uzaktan eğitim süreci de genelde evlerde geçtiğinden bu ortamı 
oluşturmakta velilerce sağlanmak zorundadır. Nitekim öğretmen 
görüşlerinin büyük çoğunluğu da bu yöndedir. Uzaktan eğitimde 
öğrencilerle tek tek iletişim kurmak çok zor olduğundan bu 
sorunun çözümünde de yine veli devreye girmekte öğretmen ve 
öğrenci arasında bir köprü vazifesi görmesi gerekmektedir. 
Anlaşılmayan noktaları öğrenciye izah etmeli bu iletişim 
sorunsalını en aza indirmesi gerektiği göz önündedir. Derse 
katılımı engelleyecek internet gibi sorunlara kalıcı çözüm 
üretmekte velilerin sorumluluğundadır. Yeri gelecek öğretmenle 
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işbirliği içinde çocuğuna rehberlik edecek motivasyonunu yüksek 
tutmaya çalışacaktır. Tüm bunların gerekliliği tablodaki verilerden 
ve öğretmen görüşlerinin içeriğinden anlaşılacaktır.  
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ALTINCI BÖLÜM 
TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

 
Yapılan bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin görüşlerine 

göre uzaktan eğitimde sınıf yönetiminde yaşanan sorunları 
belirleyerek, uzaktan eğitimin sınıf yönetimine etkilerini 
değerlendirmek ve uzaktan eğitimde sınıf yönetiminde etkililiği 
arttırmak için sınıf öğretmenlerinin çözümleri doğrultusunda 
sundukları önerilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Katılımcıların görüşme formundaki açık uçlu sorulara yönelik 
verdikleri cevaplar doğrultusunda oluşturulan tema ve kodlarla 
oluşturulan bulgulardan yararlanılarak tartışılıp yorumlanmıştır. 
Daha sonra ulaşılan tüm sonuçlar doğrultusunda önerilerde 
bulunulmuştur.  

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre 
uzaktan eğitim sürecinde sınıf yönetiminde yaşanılan sorunların 
yaşanmasında en çok internet, ders ortamı ve teknolojik alt 
yapıdan kaynaklanan sorunların, sınıf yönetimini en çok 
güçleştiren sorunlar arasında olduğunu belirtmişlerdir. Alan yazın 
incelendiğinde Türkiye’de Covid-19 kaynaklı uzaktan eğitim 
uygulaması ve bu sürecin etkilerini belirlemeye yönelik 
çalışmaların arttığı görülmektedir (Kızıltaş & Çetinkaya Özdemir, 
2021). Uzaktan eğitim internet, teknolojik alt yapı ve donanım 
gerektiren bir sistemdir (Bayram, Bıyık, & Gölbaşı, 2021). 
Yapılan araştırma sonucunda ve literatür taramalarında 
öğrencilerin bunlara ulaşma imkanı bulamadığı için eğitim 
öğretimde fırsat eşitsizliği ortaya çıktığı görülmektedir. Sanal 
sınıflarda öğrenci ve öğretmenin aynı ortamda bulunmaması ve 
teknoloji aracılığıyla iletişim kurmaları ilişkilerin devamını 
sağlaması açısından önem kazandırmaktadır (Arslan & Şumuer, 
2020). (Kurt, Kandemir, & Çelik, 2021) yaptıkları çalışmada 
uzaktan eğitimin devamlılığı için iletişim önemini belirterek 
bunun için internet ve teknolojik imkanlara ihtiyaç olduğunu 
belirtmiştir. Ancak teknoloji eksikliği olan öğrenciler bu 
durumdan istifade edememiş, öğretmenler bu yüzden iletişim 
problemi yaşamıştır. İnternet bağlantısının olmaması, sürekli 
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kesintilerin yaşanması da katılımcıların en çok dile getirdiği 
sorunlardan olmuştur. Araştırmadan ulaşılan bulguları 
destekleyen benzer çalışmalara alan yazın incelendiğinde 
ulaşılmaktadır. (Arslan M. M., 2017; Kırbaş & Atay, 2017; Altun, 
2020; Arslan & Şumuer, 2020; Saygı, 2021; Akıncı & Pişkin 
Tunç, 2021; Er Türküresin, 2020; Uzoğlu, 2017; Ülger, 2021; 
Telli & Altun, 2021) yaptıkları çalışmalarda bu durumu destekler 
sonuçlara ulaştıkları görülmektedir. Alan yazın sonucunda (Fidan, 
2020)’ın ekranın arkasına hakim olarak tüm sınıfı derse 
odaklamanında sınıf yönetiminde sorunların oluşmasına neden 
olduğu sonucuna ulaştığı görülmektedir. 

(Saygı, 2021) ders noktasındaki iletişimin önemi dışında 
farklı olarak, iletişimdeki eksikliğin öğrencilerin sosyalleşmesine 
de engel olduğuna değinmiştir. Uzaktan eğitimde öğrenen ve 
öğretenin aynı ortamda olmasını gerektirmemesinden dolayı 
(Akyürek, 2020) ders ortamları evlere taşınmıştır. 
Araştırmacıların çoğunluğunun belirttiği bir diğer sorunda ders 
ortamı olduğuna yönelik bulgulara ulaşılmıştır. (Dirlikli, Sakallı, & 
Akgün, 2015) yaptıkları çalışmada öğrenme ortamının sınıf 
yönetimine etki ettiğini yaptığı çalışmasında desteklemektedir. 
Burada öğrencilere ait bir çalışma ortamı oluşturulmaması, aile 
bireylerinin seslerinin, müdahalelerinin dersin akışını bozduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. (Kurt, Kandemir, & Çelik, 2021; Genç, 
Engin, & Yardım, 2020) öğrencinin öğrenmesinin kolaylaşması 
için kendini ait hissedeceği bir ortamın olması gerektiğinin 
önemine yaptıkları çalışmada bu durumu destekler sonuçlara 
ulaştıkları görülmüştür. 

Araştırmaya katılan katılımcılardan bu tema altında en az 
sorun olarak gördükleri ders süresinin az olması olmuştur. 
Yapılan alan yazın çalışmasında bununla ilgili çok çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bulgulardan edinilen diğer bir sonuç ise 
sorunları dile getiren sınıf kademelerinin genelde dört ve birinci 
sınıf olduğu görülmüş, bunda birinci sınıfların daha oyun 
döneminde olmaları, okuma yazma bilmemeleri, dördüncü 
sınıfların ise mezun olma havasına girip odaklanma problemi 
yaşamaları olduğu sonucuna verilen cevaplardan ulaşılmaktadır. 
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Araştırmanın ikinci teması “istenmeyen öğrenci 
davranışları” temasına ilişkin görüşler incelendiğinde derse 
katılım, ölçme değerlendirme, ders ortamı, motivasyon, aktif 
katılım, teknoloji bağımlılığı, sınıf kuralları, uzaktan eğitime önem 
vermeme alt temalarına rastlanmıştır. Verimli bir sınıf ortamının 
oluşması için etkili bir sınıf yönetimi gereklidir (Kırbaş & Atay, 
2017). Bu başarıyı engelleyen birçok istenmeyen öğrenci 
davranışlarıyla karşılaşılmaktadır. (Çetin, 2013) yaptığı 
çalışmasında, istenmeyen öğrenci davranışlarının eğitim öğretim 
sürecini, zaman yönetimini etkilediğine ve ders içeriğinin 
öğrenene aktarılmasına engel olduğuna değinmiştir. Bu tema 
altında ulaşılan alt temalarda yüz yüze eğitimde görülen 
istenmeyen davranışlarla benzer istenmeyen davranışlar olduğu 
görülmekte, farklı olarak (Arslan & Şumuer, 2020)’in 
çalışmasında değindiği ve katılımcılarında dile getirdiği teknoloji 
bağımlılığı sorunu dikkat çekmektedir. Uzaktan eğitimin 
zorunluluğu olan teknoloji kullanımı ilkokul öğrencilerinin 
genelinde amacı doğrultusunda kullanma bilincinin 
oturmamasından kaynaklı farklı olarak kullanılmıştır. Özellikle 
telefonla bağlanan öğrencilerin oynamak için ellerinden 
düşürmemesi bunu göstermektedir.  

Öğretim sürecinin kesintisiz devam edebilmesi ve 
programların düzgün bir şekilde uygulanabilmesi için verilmekte 
olan öğrenme yaşantılarının uygun ölçme-değerlendirme 
yöntemleriyle beraber işlenmesi gerekmektedir (Koç, 2021). Bu 
temada en çok istenmeyen davranış olarak katılımcıların ölçme 
değerlendirmesine engel teşkil eden öğrenci davranışları 
bulgusuna ulaşılmaktadır. Verilen bilgilerin öğrenilip 
öğrenilmediğini anlamak için uygun ölçme değerlendirmelerin 
yapılması gerekliyken uzaktan eğitimde bu basamakta sıkıntı 
yaşandığı katılımcıların verdiği cevaplardan da anlaşılmaktadır. 
İstenmeyen öğrenci davranışlarından kaynaklı öğretmenler 
öğrencilere ulaşılamadığını, ilgisizlik ve aktif katılım 
göstermedikleri için ders değerlendirmesi yapılamadığını 
görüşmeye katılan öğretmenlerin bulguları ve (Erdoğan, ve 
diğerleri, 2010)’nin yaptığı çalışmasıda desteklemektedir. Bu 
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durumu etkileyen ve aynı zamanda istemeyen davranışların 
oluşmasına sebep olan aktif katılım, katılımcıların en çok dile 
getirdiği diğer alt temayı oluşturmaktadır. Aktif katılım 
sağlanmadığı için dönüt alamayan öğretmenler öğrencileri 
değerlendiremezler. Dönüt alınamamayla ilgili (Erzen & Ceylan, 
2020; Duman, 2020)’ın yaptığı çalışmalarda bu konuya 
değinilmiştir. Alınan görüşler doğrultusunda öğretmenler; ders 
ortamının öğrencilerin dersi dinlemesine engel olduğunu, bu 
duruma öğrencilerin sosyoekonomik yapılarının sebep teşkil 
ettiğine dikkat çekmişlerdir. Öğrencilerin kendilerine ait 
odalarının olmamasından, sobalı evde yaşayan öğrencilerin aileyle 
birlikte aynı ortamda derse girmek zorunda kaldıklarını, bu 
yüzden seslerden dolayı iletişim kurulamayıp öğrencilerin 
dikkatlerinin dağıldığı, odaklanma sorunu yaşadıkları için aktif 
katılım sağlayamadıklarını, öğretmenlerinde ölçme değerlendirme 
yapamadıklarını belirtmişlerdir. (Bayram, Bıyık, & Gölbaşı, 
2021)’nın yaptığı çalışmada bu durumu destekler niteliktedir. 

İkinci temada dikkat çeken nokta sınıf kurallarından 
kaynaklı istenmeyen davranışların meydana gelmesine sadece 
ikinci sınıf öğretmeni Ö11 belirtmiştir (Kalender, 2021)’in yaptığı 
çalışmada sınıf kurallarına uymamanın istenmeyen davranışlara 
sebep olduğu sonucuylada paralellik göstermektedir. 

Tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizi de etkileyen covıd-
19 salgını sonucu öğretmen-veli ve öğrenci uzaktan eğitimle yeni 
bir deneyim edinmiştir. Çok yaygın olarak kullanılmayan uzaktan 
eğitim beraberinde getirdiği sorunları çözüm arayışına 
yönlendirmiştir. Bulgulardan hareketle üçüncü temada 
istenmeyen öğrenci davranışlarının çözümü için öğretmenlerin 
görüşlerine ulaşılmıştır. Bu görüşler doğrultusunda öğretmenlerin 
en çok kullandıkları çözümün veli bilgilendirme ve ders kontrolü 
sağlama olduğu görülmektedir. “Bireylere yeterince eğitim 
sağlanamamasının nedeninin, eğitim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar 
olduğu söylenebilir” (Kaya, 2002). Öğrencilerin okul, sınıf ve ders 
ortamında bilinçli olarak yaptıkları ve eğitim öğretime engel olan 
davranışları istenmeyen davranış olarak tanımlanabilir (Aktaş, 
2019). Bu istenmeyen davranışlar aynı zamanda sınıf yönetimine 
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de engel olmaktadır. Bu noktada öğretmen devreye girmeli ve 
gerekli müdahaleyi yapmalıdır. Bunu yaparken davranışın 
sebebini, şeklini, kaynağını doğru tespit etmeli ki çözüme 
kavuşturabilsin. Uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkan istemeyen 
davranışlar benzer olsa da dersler geleneksel sınıf ortamından 
farklı yerde işlendiği için öğretmenleri zorlamış ve farklı 
çözümler bulmaya yönlendirmiştir. Bulgular sonucunda 
öğretmenlerin en çok istenmeyen davranışların çözümünde veli 
ile iletişime geçme ve ders kontrolünü sağlama olarak ulaşılmıştır. 
(Kalender, 2021) istenmeyen davranışların çözümüne yönelik 
yaptığı çalışmasında ulaştığı önerilerden biride velilere rehberlik 
edilmesi gerektiği olmuştur. Öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde 
daha çok ailenin yanında bulunmaktalar, ders ortamlarına aileler 
dahil olmakta, birebir etkileşim sağladıkları için kontrollerini 
sağlamada daha etkili olabilirler. Öğretmenlerde bundan istifade 
ederek veli ile sürekli iletişim halinde olarak sorunu çözdüklerini 
belirtmekteler. (Güleç & Alkış, 2004) yaptıkları çalışmada bu 
durumu destekler nitelikte olan, öğretmenlerin aileler ile işbirliği 
içinde olunmasının ve öğrencilerin derse aktif katılımlarının 
sağlanarak istenmeyen davranışların engellenebileceği sonucuna 
ulaşmışlardır. Katılımcılar öğrencilerle birebir aynı ortamda 
olamadıkları için ders kontrolünü sağlamada zorlandıklarını, ders 
kurallarını başta belirledikleri, dikkatleri dağılıp dersten kopan 
öğrencileri toparlayabilmek için zoom üzerinden video ve görsel 
materyalleri devreye girdirdikleri, soru çözerken ödüller 
verdikleri, sözlü uyarılarda bulundukları bulgularına ulaşılmıştır.  
Yapılan alan yazın sonucunda istenmeyen davranışların 
çözümüyle ilgili (Çetin, 2013; Kırbaş & Atay, 2017; Aktaş, 2019; 
Akıncı & Pişkin Tunç, 2021; Can & Baksi, 2014; Arslan & 
Şumuer, 2020; Kalender, 2021) çalışmalar yapmış ve benzer 
çözümler sundukları görülmüştür.  

Covıd-19 salgınıyla birlikte eğitim hayatımıza giren 
uzaktan eğitim daha öncesinde bireyler için bir seçenekken, bu 
süreçle birlikte zorunlu bir eğitim olarak uygulanmış, uzaktan 
eğitimin kalitesinden sorumlu en önemli kişide öğretmen 
olmuştur (Bıyıklı & Özgür, 2021). Bu eğitim sisteminde 
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öğretmen bir köprü vazifesi görmüştür (Dirlikli, Sakallı, & 
Akgün, 2015). Yüz yüze eğitimde sadece ders anlatan, ödev 
veren, sınav yapıp not veren bir öğretici değildir. Aynı zamanda 
öğrencilerin gelişimlerinden sorumlu, onlara rehberlik eden, 
yöneten bir eğiticidir (Güleç & Alkış, 2004). Bu sorumlulukları 
uzaktan eğitimle birlikte daha da artmıştır. Özellikle ilkokul 
öğrencilerinin ve öğretmenlerinin uzaktan eğitim konusunda 
tecrübesiz olmaları ve acil bir şekilde geçiş yapılması 
öğretmenlere beraberinde birçok sorumlulukta getirmiştir. 
Bulgulardan edinilen sonuçlar doğrultusunda katılımcılar 
kendilerine düşen sorumluluklarını en çok “iletişim kurma” ve 
“yöntem teknik” noktasında gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. 
Katılımcılar bilgi, beceri ve yeterlilik alanlarında kendilerini 
geliştirerek sürece hakim olmaları gerektiğini, öğrencilerin 
takiplerini yapabilmek için hem öğrenciyle hem de aile ile sıkı bir 
iletişim içinde olmaları gerektiği üzerinde durmuşlardır. Uzaktan 
eğitim sürecinin başarısı aynı zamanda öğretmen performansına 
da bağlıdır (Bıyıklı & Özgür, 2021). Öğretmenlerin 
sorumlulukları ile ilgi yapılan çalışmalardan (Yılmazsoy & 
Kahraman, 2018) kaliteli bir eğitim için öğreticinin sosyal ağları 
uzaktan eğitimde verimli kullanması ve rehberlik etmesi gerektiği, 
(Uğurlu, 2013; Erdem & Okul, 2015) iyi bir iletişim kurmanın 
gerekliliği sonucuna ulaşmışlardır. Katılımcılar velilerin 
çocuklarına rehberlik ederek ders çalışmada motive etmeleri, 
teknolojiyle bağlantılı uzaktan eğitimde teknolojiyi amaçları 
doğrultusunda kullanmalarını sağlama ve uzaktan eğitim sürecine 
dahil olabilmeleri için internete erişimde imkanlar sunabilme 
sorumluluklarının olduğuna değinmişlerdir.  

Araştırmaya katılan katılımcıların 19’u beşinci tema için 
öğrencilerin en çok sorumlulukları olarak derse katılımı 
belirtmişlerdir. Katılım sağlanmaması dersin veriminin 
düşmesine, istenmeyen davranışların ortaya çıkmasına ve iletişim 
sağlanamamasına neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcı 
olan öğretmenler uzaktan eğitimin merkezi konumunda olan 
öğrenci için dile getirdikleri sorumluluklar; kendisine düşen 
sorumluluğu bilmeli, tekrarlarını zamanında yapmalı, derse 
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zamanında aktif katılım sağlamalı, derste ortak alınan kararlara 
uymalı, yaşadığı sorunda öğretmeniyle iletişime geçmeli şeklinde 
anlatmışlardır. (Bayram, Bıyık, & Gölbaşı, 2021)’nın çalışmasında 
değindiği öğrencinin öğrenme sorumluluğunu üzerine alması, 
çaba sarf etmesi gerek sonucuyla paralellik gösterir. Bulgular 
sonucunda öğrencilere en az sorumluluk verilen noktalar 
teknoloji kullanımı yeterliliği ve yöntem tekniktir. Öğrencilerin 
ilkokul seviyesinde olmaları, bu konularda gereken yeterliliğe 
sahip olamayacaklarını düşünmeleri etili olmuştur. 

Araştırmanın altıncı teması olan “veli sorumlulukları” 
temasında katılımcılar “ödev takip, iletişim ve ders ortamı”nı 
velilerin en çok sorumlu olduğu noktalar olarak belirtmişlerdir. 
İlkokul olduğu için ödevlerini kontrol etmede tam yeterlilik 
kazanamadıklarından ve düzeltmelerin yapılabilmesi için anında 
dönüt sağlanması gerektiğinden velileri en çok bu noktada 
sorumluluk vermişlerdir. Evlerin okul olduğu bu süreçte velilerin 
maddi manevi önemi artmış ve destek vermedikleri tadirde bu 
sürecin zor geçeceği bilinmektedir (Dal, Kutlu Abu, & Çakır, 
2021). Evlerde derse katılan öğrenciler sosyoekonomik şartlardan 
dolayı aile bireyleriyle aynı ortamda derse katılmak zorunda 
kalıyorlar. Ders saatlerinde onlara etkin katılım sağlayabilmeleri 
için sessizliği, çalışma ortamını sağlamaları gereklidir. (İnci Kuzu, 
2020)’da çalışmasında uygun ortam sağlanmadığı zaman 
öğrencilerin dikkatlerinin dağıldığını ve not alamadıklarına 
değinerek katılımcıların görüşlerini desteklediği görülmektedir. 
Eğitim öğretimin en büyük destekçilerinden birisi olan velilerin 
bu süreçte yükü artmıştır. Uzaktan eğitimde çocukların 
öğretmenler tarafından zorlaşan gözetiminde, onlara yön 
vermede en önemli rolü sahiplenmişlerdir (Çakın & Külekçi 
Akyavuz, 2020). Özellikle ilkokullarda öğrencilerin öğrenmede 
özerkleşmeleri tam olmadığı için veli rehberliğine, veli desteğine, 
iletişimine daha çok ihtiyaç duyulmuştur. Önce evdeki 
çalışmalarını takip ederken şimdi evdeki uzaktan eğitim 
ortamlarını ve ders süreçlerini takip etmeleri gerekmektedir. 
Öğretmenlerle daha çok iletişimde kalmalı, yaş olarak uzaktan 
eğitimin önemini kavramada zorlanacak olan çocuklarını motive 
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etmeli, onların okul ve sınıf iklimine bağlı kalacakları etkinlikler 
ayarlamalıdırlar. (Koç, 2021) yaptığı çalışmasında, ilkokul 
çağındaki öğrenciler için uzaktan eğitim sürecinde aile desteğinin 
ve katılımının önemini belirterek katılımcıların görüşünü 
destekleyen önerilerde bulunmuştur. (Akça & Akgün, 2020)’ün 
yaptıkları çalışmada, uzaktan eğitimin tüm sürecinde öğrencilerin 
ailelerin yanında olduğu için ailenin öğretmen ve öğrenci 
arasındaki boşluğu iletişimle doldurulabileceğini belirterek 
katılımcıların en çok sorumluk yükledikleri iletişimle paralellik 
göstermektedir. (Babaoğlan, Çelik, & Nalbant, 2018)’ın yaptıkları 
çalışmada da öğretmenlerin velilerden en çok beklentilerinin veli 
çocuk iletişimi olduğu sonucu çıkmıştır. Veli sorumlulukları 
temasında katılımcıların en az sorumlu gördükleri noktanın tekrar 
alt temasıyla ilgili olduğu, bu konuda yazılı yaptıkları için tekrar 
çalışmasını önemli gören dördüncü sınıf öğretmenlerinin en çok 
katılım sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Covıd-19 salgını tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de 
birçok alanda etkilemiştir. Her alan kendi içerisinde yeni bir 
deneyim edinmiştir. Buda yaşanılan alanların kendi içerisindeki 
eksiklerini görmelerine, tekrar yaşanma durumunda gerekli plan 
ve programlarla hazırlıklı olmaları adına önemli olmuştur. Aynı 
zamanda da sahip olunan ve alıştığımız değerlerin önemini 
kavramamıza sebep olmuştur. En çok etkilenen ve hazırlıksız 
yakalandığımız, yaşanılan sorunlardan da anlaşıldığı üzere eğitim 
alanımız olmuş, isteğe bağlı olmadan zorunlu bir geçiş yapılan 
uzaktan eğitim sistemi bir takım sorunları da beraberinde 
getirmiştir. Öğretmenlerin, uzaktan eğitimin dijital teknolojiyle 
yapıldığı bu süreçte internet erişimi ve teknolojik alt yapıdan 
kaynaklı sorunlardan dolayı alışık olmadıkları ortamdaki sınıfları 
yönetmek noktasındaki sorunlar karşımıza çıkmıştır. Yapılan alan 
yazın çalışmalarında ve katılımcıların görüşleri doğrultusunda da 
benzer sorunlar yaşandığına ulaşılmıştır. Eğitimdeki fırsat 
eşitsizliğinin doğurduğu bu sorunlar bu sistemin içinde olan 
herkesi etkilemiştir. Bu sorunların giderilmesinde açık ve uzaktan 
eğitim sistemimizdeki erişim, teknolojik alt yapı, plan, kalite, 
uygulam, içerik olarak geliştirilmesi gerekliliğinede ulaşmak 
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mümkündür (Can E. , 2020). Ayrıca eğitimin sunumuyla beraber 
öğrencinin etkili ölçme değerlendirilmesi gerektiğide önem arz 
etmektedir. 

Öğrenci ve öğretmenin aynı ortamda bulunma 
zorunluluğu olmadan eğitime katılma avantajı sağlasa da bilişsel 
beceri ve akademik alt yapıları tam oluşmayan, kendi öz 
düzenlemelerini yapma yeteneği kazanamayan ilkokul 
öğrencilerinin bu avantajdan yararlanamadığı görülmektedir.  
Özellikle okuma yazma aşamasındaki birinci sınıflar daha okul 
kavramının bilincine varmadan farklı bir sistemin içine alınmış, 
birebir etkileşim sağlanmadan öğretilmesi sıkıntı olan okuma 
yazma ilerleyen sınıflarda çıkacak aksaklıkları beraberinde 
getirmiştir. Öğrencilerle iletişim kurulamadığı için dersler verimli 
bir şekilde işlenememiş, sosyoekonomik şartlardan dolayı ders 
ortamlarının eğitime uygun olmayışı aktif katılımın, ölçme 
değerlendirmenin, sınıf yönetimine engel olan öğrenci 
davranışlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yaşanılan bu 
sorunların çözümü için yetkili kurumlar çalışmalar yapsada, 
uzaktan eğitimin içerisinde yer alan herkese ulaşılamadığı yaşanan 
sorunlardan anlaşılmaktadır. Salgın sürecinde tek çözüm olarak 
uygulanmak zorunda kalınan uzaktan eğitimin, eğitim-öğretimin 
aksamadan devamını sağladığı gerçeğide inkar edilemez. Bu süreç 
bizlere eğitim öğretim haritamızda böyle bir durumda tekrar 
kalındığında uzun vadeli plan program hazırlamamız ve bit takım 
önlemler alınması gerektiğini gösteren bir deneyim olmuştur. 
(Yirci & Özdemir, 2021)’in yaptığı çalışmada bu durumu 
destekler niteliktedir.  

Katılımcıların görüşleri doğrultusunda aşağıdaki önerilere 
ulaşılmıştır: 

● Öğrenciler arasındaki fırsat eşitsizliği gidermek için 
uzaktan eğitime erişimlerini sağlayacak internet, tablet, 
bilgisayar gibi cihazların temini sağlanmalıdır. 

● Okullardaki alt yapı geliştirilerek öğrenci ve öğretmene 
destek verilmelidir. 

● Bu sisteme dahil olan herkese uzaktan eğitimin önemini 
anlatacak, sorumluluklarının bilincine vardıracak, etkili 
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kullanmaları için yol haritası sunacak;  rehberlik 
yapılmalı, psikolojik destek sağlanmalıdır. 

● Bu çalışmada uzaktan eğitim sürecinde yer alan 
kişilerden sadece sınıf öğretmenlerinin görüşleri 
alınmıştır. Bu sistemin doğrudan içinde bulunan veli ve 
öğrenci görüşleri de alınarak eklenebilir. 

● Uzaktan eğitimin sınırlılıklarını en aza indirecek 
çalışmalar yapılarak, daha nitelikli hale getirilebilir. 

● Öğretmenlerin ve öğrencilerin uzaktan eğitim sürecini 
daha aktif ve verimli kullanabileceği dijital içerikler ve 
materyaller geliştirilebilir. 

● Uzaktan eğitime dahil olan herkesin teknolojiyi kullanma 
düzeyleri geliştirilebilir. Bunun için çevrimiçi eğitimler 
verilebilir, broşürler hazırlanabilir, yayın ve paylaşımlar 
yapılabilir.  

● Uzaktan eğitimin ilerleyişi sağlayan plan ve programların, 
materyallerin, ders içeriklerinin, çevrimiçi ve çevrimdışı 
eğitimlerin kısa vadeli değil de uzun vadeli gelişimi ve 
planlaması yapılmalıdır. 

● Öğrenci ve veliler hem teknik hem de psikolojik olarak 
desteklenmelidir. 
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EKLER 
 
GÖRÜŞME FORMU 
 

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE 
UZAKTAN EĞİTİMDE SINIF YÖNETİMİ: SORUNLAR VE 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 

              Sayın Meslektaşım, 
Doç. Dr. Ramazan YİRCİ danışmanlığında yürütmüş 

olduğumuz yüksek lisans projesi; sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre 
uzaktan eğitimde sınıf yönetiminde sorunları ve bu sorunlara çözüm 
önerilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Aşağıdaki sorulara vereceğiniz 
cevaplar, yalnızca bilimsel çalışma amacıyla kullanılacak olup başka 
hiçbir kişi veya kurum/kuruluşla paylaşılmayacaktır. Bu nedenle forma 
adınızı ve çalıştığınız okulu yazmayınız. Araştırmanın amaçlarına 
ulaşması için, soruları boş bırakmadan ve samimi bir şekilde 
yanıtlamanız önem taşımaktadır. 

Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. 
 
Fazilet ZİNCİRKIRAN 
KSÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 
                            Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı 
Öğrencisi 
 
 
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE İLİŞKİN SORULAR 
 
Cinsiyetiniz                                       : Erkek (    )     Kadın  (     ) 
Yaşınız                                    : .......... 
Eğitim durumunuz                          : Lisans (   )     Lisansüstü (   ) 
MEB' deki toplam hizmet süreniz : ......... 
Okuttuğunuz sınıf                           : ……….. 
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GÖRÜŞME SORULARI 
 

1. Uzaktan eğitimde sınıf yönetiminde yaşadıkları sorunlar 
nelerdir? 

2. Uzaktan eğitim sürecinde en çok hangi istenmeyen öğrenci 
davranışları ile karşılaşmaktasınız? 

3. Uzaktan eğitim sürecinde istenmeyen öğrenci davranışlarını 
nasıl çözmektesiniz? 

4. Uzaktan eğitim sürecinde sınıf yönetiminde yaşanan sorunların 
çözümünde öğretmenlere düşen sorumluluklar nelerdir? 

5. Uzaktan eğitim sürecinde sınıf yönetiminde yaşanan sorunların 
çözümünde öğrencilere düşen sorumluluklar nelerdir? 

6. Uzaktan eğitim sürecinde sınıf yönetiminde yaşanan sorunların 
çözümünde velilere düşen sorumluluklar nelerdir? 
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