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ÖZ
Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de 2003-2021 yılları arasında yayımlanan eğitim-öğretim konulu
e-öğrenme tezlerindeki eğilimleri ortaya koymaktır. Betimsel içerik analizi yaklaşımı ile yürütülen
bu çalışmada Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan 60 tez
incelenmiştir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından Microsoft Excel
programında oluşturulan E-Öğrenme Tezleri İnceleme Formu kullanılmıştır. Bu forma kodlanan
veriler, sonrasında SPSS ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda lisansüstü tezlerin çoğunun
yüksek lisans tezleri olduğu, tezlerin sayısında 2009 yılından itibaren bir artış olduğu, tezlerin çok
büyük bir kısmının Türkçe yazıldığı, yayımlanan tez sayısı bakımından Gazi ve Hacettepe
üniversitelerinin ön plana çıktığı, tezlerin yarısının eğitim bilimleri enstitülerinde yürütüldüğü,
tezlerin en fazla bilgisayar ve öğretim teknolojileri anabilim dalında yapıldığı belirlenmiştir. Ayrıca
tezlerde; araştırma metodolojisi olarak çoğunlukla nicel yaklaşımın kullanıldığı, araştırma deseni
olarak en çok tarama deseninin kullanıldığı, örneklem/çalışma grubu olarak en çok lisans
öğrencileri ile çalışıldığı, nicel çalışmalarda en çok basit seçkisiz örneklemenin ve karma
çalışmalarda amaçsal örnekleme yöntemlerinin kullanıldığı, çoğunlukla 200 kişiyi aşmayan
örneklem grupları ile çalışıldığı, veri toplama aracı olarak nicel araştırmalarda en çok ölçeğin ve
karma araştırmalarda en çok görüşmenin kullanıldığı, çoğunlukla klasik veri toplama yönteminin
kullanıldığı, veri çözümleme yöntemleri olarak nicel çalışmalarda en çok ANOVA ve ilişkisiz
örneklemler için t-testinin, karma araştırmalarda ise en çok içerik analizinin kullanıldığı
belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: E-öğrenme, uzaktan öğrenme, içerik analizi
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IN EDUCATIONAL THEMED E-LEARNING THESIS PUBLISHED IN TURKEY
BETWEEN 2003-2021

ABSTRACT
This study aimed to reveal the trends in e-learning theses on education and training published in
Turkey between 2003-2021. 60 theses in the database of the National Thesis Center of the
Council of Higher Education were examined with the descriptive content analysis approach. The
E-Learning Thesis Review Form, which was created in the Microsoft Excel by the researchers, was
used as a data collection tool. Then the data were analyzed with SPSS. It has been found that
most of the postgraduate theses were master's theses, the number of theses has increased since
2009, most of the theses were written in Turkish, Gazi and Hacettepe universities stand out in
terms of the number of theses published, half of the theses were conducted in educational
sciences institutes, and theses were conducted in the department of computer and instructional
technologies most. Also, the quantitative approach was used as the research methodology and
the survey design is used as the research design most, the sample/study groups consisted of the
undergraduate students most, the simple random sampling method was used in the quantitative
studies and the purposive sampling in the mixed studies most, sample groups did not exceed 200
people mostly, scales were used in quantitative research and interviews in mixed research most
as data collection tools, classical data collection method was used most, ANOVA and independent
samples t-test were used in quantitative studies and content analysis in mixed studies most as
data analysis methods.
Keywords: E-learning, distance learning, content analysis
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GİRİŞ
Bilim ve teknolojide meydana gelen değişimler, beraberinde eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin değişiklikler de
doğurmuştur. Gelişen teknoloji hem bilgiye ulaşma yöntemlerini etkilemiş hem de bilginin daha hızlı yayılmasını
sağlayarak geniş kitlelere ulaşmasını kolaylaştırmıştır.
Taşlar ve kâğıtlar üzerinde başlayan bilginin yolculuğu, günümüzde uydu yayınları ve ağ kabloları üzerinde
devam etmekte, gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla yaşanan değişim ve dönüşüm sayesinde bilgi,
elektronik ortamlarda devamlı yer değiştirmek suretiyle yolculuğunu sürdürmektedir. Söz konusu yolculuk
eğitim-öğretim kapsamında ele alındığında karşımıza e-öğrenme (elektronik öğrenme) kavramı çıkmaktadır. Eöğrenme, bir uzaktan eğitim kavramı olduğundan önce uzaktan eğitim kavramını tanımlamak gerekir. Uzaktan
eğitim, iletişim teknolojileri aracılığıyla aynı ortamda bulunmayan öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin
bir araya getirilerek eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir (Gülbahar, 2021). Öğrenciler ile eğitmenlerin yüz
yüze iletişim kurma zorunlulukları olmadan, diledikleri zaman dilimlerinde ders çalışabilecekleri, mekândan
bağımsız eğitim ve öğretim faaliyetlerinin tamamı uzaktan eğitim faaliyetleri olarak değerlendirilebilmektedir
(Bates, 2005). Uzaktan eğitim, mevcut teknolojileri yararlı bir yaklaşımla kullanarak öğrenen, öğreten ve
öğrenme materyalleri arasındaki sınırları ortadan kaldıran bir disiplin alanıdır (Bozkurt, 2017). Uzaktan eğitim ile
gerçekleştirilen eşzamanlı eğitim ortamları gerçek anlamda yüz yüze eğitimin etkisini yaratmamakla birlikte bu
ortamlar katılımcılara birbirleri ile aynı anda iletişim olanağı sağladığından örgün sınıf etkinlikleri yapma
imkânını sanal olarak sunabilmektedir (Özkaraca, 2005). Uzaktan eğitim ile geleneksel öğrenme ortamında sınıf
içindeki sınırlılıklardan dolayı gerçekleştirilemeyen eğitim, öğrenen ve öğreten arasındaki iletişim ve etkileşimin
özel olarak planlanması yoluyla sağlanabilir (Alkan, 2019).
E-öğrenme, öğretim faaliyetlerinin elektronik ortamlarda yürütülmesi veya elektronik teknolojiler kullanarak
bilgi ve becerileri aktarma şeklinde tanımlanabilir (Gülbahar, 2021). E-öğrenme, çeşitli teknolojik ve dijital
kaynaklar aracılığıyla mekân ve zaman sınırlaması olmaksızın herkese öğrenme imkânı sağlayan; etkileşimli,
kolaylaştırıcı, esnek ve açık öğrenme ortamları sunan, yeniliklere açık ve öğrenci merkezli bir yaklaşımdır (Khan,
2005). E-öğrenme düşük eğitim maliyetine karşın yüksek kalitede eğitim imkânı sunarak öğrenenlerin ihtiyaçları
doğrultusunda çeşitlilik kazanabilmekte ve öğrenenlerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılarak öğrenme
etkinliklerini artırabilmektedir (Lee vd., 2009).
E-öğrenmenin avantajları arasında; öğrenci merkezli olması, konu öğrenilene kadar üzerinde çalışma fırsatı
sunması, zaman sınırının olmaması ve herkese kendi hızında öğrenme imkânı tanıması gibi özellikler sayılabilir.
Ancak öğrencilerin kendilerini izole edilmiş ve yalnız hissedebilmeleri gibi dezavantajların olduğu da söylenebilir
(Duran vd., 2006). Özellikle e-öğrenme ortamlarında yürütülen eğitimlerde, öğretmen ve öğrencinin farklı
mekânlarda bulunmasından dolayı ortaya çıkabilecek iletişim problemlerinin üstesinden gelebilmek için eöğrenme ortamları sosyal iletişim araçlarıyla zenginleştirilmektedir (Sung & Mayer, 2012). Bu bakımdan
geleneksel öğrenme süreçlerinde eğitimciler ile öğrenciler arasında kurulan sözlü ve sözsüz iletişim, öğrenme
sürecini önemli ölçüde etkilemekte; buna benzer şekilde e-öğrenme ortamlarında da eğitimcilerle kurulan
etkileşim en az geleneksel öğrenme ortamlarındaki kadar önem taşımaktadır (Swan, 2001).
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Günümüzde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden geçmişe kıyasla çok daha fazla
yararlanılmakta ve bu durumun giderek artacağı düşünülmektedir. Bu bakımdan e-öğrenmeye ilişkin
çalışmaların incelenmesi önem arz etmektedir. Özellikle bilimin ilerlemesinde yüksek lisans ve doktora
tezlerinin önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. E-öğrenmenin öneminin ve yaygınlığının her geçen gün
arttığı göz önüne alındığında, e-öğrenme üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesinin hem
araştırmacılara hem uygulayıcılara hem de karar vericilere önemli ölçüde katkı sunacağı, ihtiyaçları ortaya
çıkaracağı ve bundan sonra e-öğrenme ile ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı Türkiye'de 2003-2021 yılları arasında yayımlanan e-öğrenme tezlerindeki eğilimleri
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda ele alınan tezlerin hem demografik hem de yöntemsel kısımlarına ilişkin
şu sorulara yer verilmiştir:
1. Demografik özelliklere ilişkin sorular:
E-Öğrenme tezlerinin;
a) Türlerine göre dağılımı nasıldır?
b) Yıllara göre dağılımı nasıldır?
c) Yayın diline göre dağılımı nasıldır?
d) Üniversitelere göre dağılımı nasıldır?
e) Enstitülere göre dağılımı nasıldır?
f) Anabilim dallarına göre dağılımı nasıldır?
2. Yöntemsel özelliklere ilişkin sorular:
E-Öğrenme tezlerinin;
a) Araştırma metodolojisine göre dağılımı nasıldır?
b) Araştırma desenine göre dağılımı nasıldır?
c) Örneklem/çalışma grubuna göre dağılımı nasıldır?
d) Örnekleme yöntemine göre dağılımı nasıldır?
e) Örneklem/çalışma grubu büyüklüğüne göre dağılımı nasıldır?
f) Veri toplama aracına göre dağılımı nasıldır?
g) Verilerin toplanma şekline göre dağılımı nasıldır?
h) Veri çözümleme yöntemlerine göre dağılımı nasıldır?
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırma, içerik analizi yöntemlerinden betimsel içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Yazılı verilerin
incelenmesi, analiz edilmesi ve özetlenerek raporlaştırılması süreci olarak tanımlanan betimsel içerik analizinin
temel amacı, eğilimlerin belirlenmesidir (Cohen vd., 2011). Betimsel içerik analizinde gerek nicel gerek nitel veri
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türlerinden her ikisi de kullanılabilmektedir. Analizler ise çoğunlukla frekans ve yüzde dağılımları ile
yapılmaktadır (Dinçer, 2018).
Bu çalışma, Dicle Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulunun 05.01.2021 tarih ve 81787 sayılı Olur'u ile
uygun görülmüştür.
Evren/Örneklem
Bu araştırmanın evrenini, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan e-öğrenmeye ilişkin lisansüstü tezleri
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile seçilmiştir.
Amaçlı örnekleme, araştırmanın amacına bağlı olarak belli ölçütleri karşılayan ya da belli özelliklere sahip olan
bir veya birden fazla özel durumda çalışılmasına olanak sağlayan bir örnekleme yaklaşımıdır. Ölçüt örnekleme
ise belli ölçütleri karşılayan birimlerin örnekleme dâhil edilmesidir (Büyüköztürk vd., 2018). Bu çalışmada ele
alınan ölçütler, çalışmaların; YÖK Ulusal Tez Merkezinde yer alan tezler olması, eğitim-öğretim konusuyla sınırlı
olması ve 2003 ile 2021 yılları arasında yazılmış olmasıdır. Bu doğrultuda araştırmanın örneklemini YÖK Ulusal
Tez Merkezinde yer alan, eğitim-öğretim konusuyla sınırlı olan 2003 ile 2021 yılları arasında yazılmış eöğrenmeye ilişkin toplam 60 lisansüstü tezi oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada, veri toplama aracı olarak Microsoft Excel programında araştırmacılar tarafından oluşturulan EÖğrenme Tezleri İnceleme Formu (EÖTİF) kullanılmıştır. Oluşturulan form ile yapılan ön çalışmada
araştırmacılar; rastgele seçilen onar tezi bu forma kodlamıştır. Hazırlanan formda tezin; sıra numarası, türü,
yayın yılı, yayın dili, yayımlandığı üniversite, yayımlandığı enstitü, yayımlandığı anabilim dalı, araştırma
metodolojisi, araştırma deseni, örneklem/çalışma grubu, örnekleme türü, örneklem/çalışma grubu büyüklüğü,
veri toplama araçları, verilerin toplanma şekli, veri çözümleme teknikleri alanlarına yer verilmiştir.
Verilerin Toplanması
Araştırma kapsamında gerçekleştirilen veri toplama sürecinde şu adımlar takip edilmiştir:
1. YÖK Ulusal Tez Merkezinin ana sayfasında (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) yer alan Tarama
terimi giriniz arama kutusuna “e öğrenme” yazılarak tarama yaptırılmıştır. Bu işlem sonucunda toplam
112 adet teze ulaşılmıştır.
2. Ulaşılan tezler, konu kısmında Eğitim ve Öğretim filtresi ile filtrelenmiş; bunun sonucunda geriye kalan
toplam tez sayısı 74 olmuştur.
3. Bu tezlerden 71 tanesi YÖK Ulusal Tez Merkezinden indirilmiş; YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından
indirilme izni olmayan 3 tez ise Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS) üzerinden indirilmiştir. Tez
indirme işlemi 19.12.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
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4. İncelenen 74 tezden 14 tanesinin her ne kadar eğitim-öğretim filtresi ile filtrelenseler de temelde
mühendislik alanları ile ilgili oldukları belirlenmiş ve bu tezler kapsam dışında tutularak geriye kalan 60
tez (bkz. EK-1) ile nihai çalışma yürütülmüştür.
5. Araştırma kapsamına alınan 60 tez, araştırmacılar arasında paylaşılmadan önce 10 tez rastgele
seçilmiş ve araştırmacılar tarafından incelenerek kodlanmıştır. Kodlayıcılar arası tutarlılık için kodlamalar
üzerinde Miles ve Huberman’ın (1994) Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) x 100
formülü kullanılmıştır. Hesaplama sonucunda kodlayıcılar arası uyuşum değeri %92 bulunmuş ve bu
değer kabul edilebilir seviyede çıkmıştır.
6. Kodlayıcılar arası tutarlılığın belirlenmesinin ardından sıra numarası verilmiş tezlerin ilk 30’u bir
araştırmacıya geriye kalan 30’u diğer araştırmacıya kodlanmak üzere paylaştırılmıştır.
7. Tezleri paylaştırma işleminin ardından tezler, her iki kodlayıcı tarafından Microsoft Excel’de
oluşturulan

forma

kodlanmıştır.

Kodlama

işlemi,

tez

yazarlarının

beyanları

esas

alınarak

gerçekleştirilmiştir. Bazı tezlerde yöntem bölümündeki bilgilerin yeterince açık olmadığı görülmüş bunun
üzerine bu tezler her iki araştırmacı tarafından birlikte incelenmiş ve kodlanmıştır.
8. Araştırmacıların kendilerine paylaştırılan tezleri inceleyerek Excel programında oluşturulan forma
kodlamalarının ardından iki araştırmacının Excel dosyaları birleştirilerek 60 tezin tümünün kodlamalarını
içeren Excel dosyası oluşturulmuştur. Böylece veriler analiz için hazır hale getirilmiştir. Veri toplama
sürecinde izlenen adımlar aşağıda verilmiştir.

Şekil 1. Veri Toplama Sürecinin Özeti
Verilerin Analizi
Araştırmanın amacı doğrultusunda YÖK Ulusal Tez Merkezinden indirilen lisansüstü tezler EÖTİF’e işlenmiş ve
bu veriler SPSS paket programına aktarılmıştır. SPSS ile veri analizi yapılarak frekans ve yüzde betimsel
istatistikleri elde edilmiştir. Analiz sonucu elde edilen verilerle pivot tablolar oluşturulmuş ve bu tablolar
yorumlanmıştır.
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Geçerlilik ve Güvenirlik
Çalışmada geçerliği arttırmak için amaçlı örneklem türlerinden ölçüt örnekleme seçilmiş ve ölçütler açıkça
belirtilmiştir. Çalışmaya dâhil edilen tezlere ilişkin ayrıntılı bilgi verilmiştir. Çalışmanın güvenirliği sağlamak adına
araştırmanın deseni, evren ve örneklem, veri toplama aracı ve verilerin analizi hakkında detaylı bilgi sunulmuş
ayrıca kodlayıcılar arasında tutarlılık sağlanmıştır.
BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde, ele alınan çalışmalar demografik özellikleri ve yöntemsel kısımları doğrultusunda
incelenmiştir. Bu inceleme neticesinde elde edilen bulgular sırasıyla sunulmuştur.
E-Öğrenme Tezlerinin Demografik Özellikleri
Türlerine Göre Tezlerin Dağılımı
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin türlerine göre dağılımı Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. E-öğrenmeye İlişkin Tezlerin Türlerine Göre Dağılımı
Şekil 2 incelendiğinde, e-öğrenme üzerine yapılmış tezlerin çoğunluğunun yüksek lisans tezleri olduğu
görülmektedir. 2003-2021 yılları arasında yayımlanan tezlerin %72’si yüksek lisans, %28’i ise doktora
tezlerinden oluşmaktadır.
Yıllara Göre Tezlerin Dağılımı
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin yıllara göre dağılımı Şekil 3’te verilmiştir.
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Şekil 3. E-öğrenmeye İlişkin Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı
Şekil 3 incelendiğinde, 2009 yılından itibaren e-öğrenmeye ilişkin tezlerin sayısında bir artış olduğu
görülmektedir. Özellikle 2018 ve 2019 yılları, yapılan tezlerin sayısı bakımından öne çıkmaktadır.
Yayın Diline Göre Tezlerin Dağılımı
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin yayın diline göre dağılımı Şekil 4’te verilmiştir.

Şekil 4. E-öğrenmeye İlişkin Tezlerin Yayın Diline Göre Dağılımı
Şekil 4 incelendiğinde yayın dili Türkçe olan tezlerin sayısının 55, yayın dili İngilizce olanların ise 5 olduğu
görülmektedir. İngilizce yazılmış beş tezden üçünün İngiliz dili eğitimi anabilim dalında yazıldığı göz önünde
bulundurulduğunda geriye sadece iki tezin kaldığı ve bu sayının da toplam tez sayısına kıyasla çok düşük
seviyede olduğu söylenebilir.
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Üniversitelere Göre Tezlerin Dağılımı
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin üniversitelere göre dağılımı Şekil 5’te verilmiştir.

Şekil 5. E-öğrenmeye İlişkin Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı
Şekil 5 incelendiğinde, e-öğrenmeye ilişkin lisansüstü tezlerinin üniversitelere göre dağılımında Gazi ve
Hacettepe üniversitelerinin diğer üniversitelere kıyasla daha fazla ön plana çıktığı görülmektedir.
Enstitülere Göre Tezlerin Dağılımı
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin enstitülere göre dağılımı Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 6. E-öğrenmeye İlişkin Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı
Şekil 6 incelendiğinde, tezlerin %50’sinin eğitim bilimleri enstitülerinde yürütüldüğü görülmektedir. Eğitim
bilimleri enstitüsünü sırasıyla fen bilimleri ve sosyal bilimler enstitüleri izlemektedir.
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Anabilim Dallarına Göre Tezlerin Dağılımı
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin anabilim dallarına göre dağılımı Şekil 7’de verilmiştir.

25
20
15
10
5
0

Anabilim Dalları

Şekil 7. E-öğrenmeye İlişkin Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı
Şekil 7 incelendiğinde, e-öğrenmeye ilişkin tezlerin en fazla bilgisayar ve öğretim teknolojileri anabilim dalında
yapıldığı, onu eğitim bilimleri anabilim dalının izlediği görülmektedir. Birer adet tezin yapıldığı anabilim dalları
ise diğer başlığı altında toplanmıştır.
E-Öğrenme Tezlerinin Metodolojik Bulguları
Araştırma Metodolojisine Göre Tezlerin Dağılımı
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin araştırma metodolojisine göre dağılımı Şekil 8’de verilmiştir.

Şekil 8. E-öğrenmeye İlişkin Tezlerin Araştırma Metodolojisine Göre Dağılımı
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Şekil 8 incelendiğinde, yapılan çalışmaların yaklaşık %77’sinin nicel, geriye kalanların ise karma yaklaşım ile
yürütüldüğü görülmekte, bunun yanı sıra e-öğrenmeye ilişkin incelenen çalışmalar arasında sadece nitel
yaklaşımın kullanıldığı herhangi bir çalışmanın olmadığı göze çarpmaktadır.
Araştırma Desenine Göre Tezlerin Dağılımı
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin araştırma desenine göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Araştırma Desenlerine Göre Tezlerin Dağılımı
Nicel Araştırma Metodolojisi
Araştırma Deseni
Tarama
Deneysel
Tasarım ve Geliştirme

Karma Araştırma Metodolojisi
Araştırma Deseni
Tarama
Tasarım ve Geliştirme
Belirtilmemiş
Deneysel
Durum
Eylem
Açıklayıcı Sıralı Tasarım

f
31
12
3

f
4
3
2
2
1
1
1

Tablo 1 incelendiğinde, nicel araştırma metodolojisi kullanılarak yapılan tezlerin daha çok tarama deseninde
yapıldığı ve onu deneysel desenin izlediği görülmektedir. Karma araştırma metodolojisinin kullanıldığı
çalışmalardaysa yine tarama deseninin ön plana çıktığı, bunu tasarım ve geliştirme deseninin takip ettiği
görülmektedir. Karma çalışmalardan ikisinde araştırma deseninin belirtilmediği tespit edilmiştir.
Örneklem/Çalışma Grubuna Göre Tezlerin Dağılımı
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin örneklem/çalışma grubuna göre dağılımı Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Örneklem/Çalışma Grubuna Göre Tezlerin Dağılımı
Nicel Araştırma Metodolojisi
Örneklem Kitlesi
Lisans öğrencileri
Öğretim elemanları
Öğretmenler
Yetişkinler
Ön lisans öğrencileri
Lise öğrencileri
Lisansüstü öğrencileri

f
27
6
5
4
3
3
2

Karma Araştırma Metodolojisi
Örneklem/Çalışma Grubu
Öğretmenler
Lisansüstü öğrencileri
Yetişkinler
Öğretim elemanları
Ön lisans öğrencileri
Ortaokul öğrencileri
Lisans öğrencileri

f
3
2
2
1
1
1
1

Tablo 2 incelendiğinde, e-öğrenmeye ilişkin tezlerde en çok lisans öğrencileri ile en az ise ortaokul öğrencileri ile
çalışıldığı görülmektedir. Bir araştırmada iki farklı örneklem grubu ile çalışıldığından örneklem/çalışma grubu
toplam sayısı tez sayısından bir adet fazla çıkmıştır.
Örnekleme Yöntemine Göre Tezlerin Dağılımı
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin örnekleme yöntemine göre dağılımı Tablo 3’te verilmiştir.

597

IJOESS

International Journal of Eurasia Social Sciences

Vol: 13, Issue: 48, 2022

Tablo 3. Örnekleme Yöntemine Göre Tezlerin Dağılımı
Nicel Araştırma Metodolojisi
Örnekleme Yöntemi
Basit Seçkisiz
Amaçsal
Uygun
Belirtilmemiş
Tabakalı

Karma Araştırma Metodolojisi
Örnekleme Yöntemi
Amaçsal
Uygun
Belirtilmemiş

f
14
14
14
3
1

f
8
5
1

Tablo 3 incelendiğinde, nicel araştırma metodolojisinin kullanıldığı araştırmalarda örnekleme yöntemi olarak en
çok basit seçkisiz, amaçsal ve uygun örnekleme yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Karma araştırma
metodolojisinde ise en çok amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Toplam 4 adet tezin ise örnekleme
yöntemini belirtmemesi dikkat çekmektedir.
Örneklem/Çalışma Grubu Büyüklüğüne Göre Tezlerin Dağılımı
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin örneklem/çalışma grubu büyüklüğüne göre dağılımı Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Örneklem/Çalışma Grubu Büyüklüğüne Göre Tezlerin Dağılımı
Nicel Araştırma
f
8
12
6
4
9
5
2

Örneklem/Çalışma Grubu Büyüklüğü
1-100 arası
101-200 arası
201-300 arası
301-400 arası
401-1000 arası
1001 ve üstü
Belirtilmemiş

Karma Araştırma
f
7
4
3

Tablo 4 incelendiğinde, araştırmaların büyük bir kısmının örneklem büyüklüğünün 200 kişiyi aşmadığı
görülmüştür. Çalışmalardan ikisinde ise örneklem büyüklüğünün belirtilmediği dikkat çekmektedir.
Veri Toplama Aracına Göre Tezlerin Dağılımı
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin veri toplama aracına göre dağılımı Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Veri Toplama Aracına Göre Tezlerin Dağılımı
Nicel Araştırma Metodolojisi
Veri Toplama Aracı
Ölçek
Anket
Başarı Testi
Diğer
Sistem Kayıtları
Gözlem
Belirtilmemiş
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f
32
14
6
6
3
2
1

Karma Araştırma Metodolojisi
Veri Toplama Aracı
Görüşme
Anket
Ölçek
Gözlem
Sistem kayıtları
Diğer
Başarı Testi
Doküman incelemesi

f
11
8
4
3
3
3
2
1
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Tablo 5 incelendiğinde, nicel araştırmalarda veri toplama aracı olarak en çok ölçeğin kullanıldığı onu anketin
takip ettiği görülmektedir. Karma araştırmalarda ise en çok kullanılan veri toplama aracının görüşme olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca her iki araştırma metodolojisinde de veri toplama aracı olarak sistem kayıtlarının
azımsanmayacak sayıda tezde kullanıldığı görülmektedir. Bazı araştırmalarda birden fazla veri toplama aracı
kullanıldığından toplam veri toplama aracı sayısı toplam tez sayısını geçmiştir.
Verilerin Toplanma Şekline Göre Tezlerin Dağılımı
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin verilerin toplanma şekline göre dağılımı Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Verilerin Toplanma Şekline Göre Tezlerin Dağılımı
Nicel Araştırma
f
29
12
4
1

Verilerin Toplanma Şekli
Klasik
Online
Karma
Belirtilmemiş

Karma Araştırma
f
9
1
4
-

Tablo 6 incelendiğinde, araştırmaların yarısından fazlasının klasik veri toplama yöntemiyle gerçekleştirildiği, onu
online veri toplama şeklinin izlediği görülmektedir.
Veri Çözümleme Yöntemlerine Göre Tezlerin Dağılımı
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin veri çözümleme yöntemlerine göre dağılımı Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Veri Çözümleme Yöntemlerine Göre Tezlerin Dağılımı
Nicel Araştırma
Veri Çözümleme Yöntemleri
ANOVA
İlişkisiz Örneklemler T-Testi
Korerlasyon Analizi
Mann-Whitney U
Regresyon
Kruskal Wallis H
Güvenirlik Analizi
ANCOVA
İlişkili Örneklemler T-Testi
Doğrulayıcı faktör analizi
Ki kare
Betimsel analiz
Belirtilmemiş
Wilcoxon
MANOVA
Diğer
Yapısal Eşitlik Modeli
Açımlayıcı faktör analizi

f
22
20
9
7
8
6
5
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1

Karma Araştırma
Veri Çözümleme Yöntemleri
İçerik Analizi
Betimsel Analiz
İlişkili Örneklemler T-Testi
ANOVA
ANCOVA
İlişkisiz Örneklemler T-Testi
Ki kare
Wilcoxon
Diğer

f
9
4
3
2
1
1
1
1
4

Tablo 7 incelendiğinde nicel araştırmalarda en çok kullanılan veri çözümleme yöntemlerinin ANOVA ve ilişkisiz
örneklemler için t-testi olduğu, karma araştırmalarda ise en çok içerik analizinin kullanıldığı görülmektedir. Bazı
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araştırmalarda birden fazla veri toplama aracı kullanıldığından toplam veri toplama aracı sayısı toplam tez
sayısını aşmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Araştırma sonucunda e-öğrenmeye ilişkin tezlerin büyük bir kısmının yüksek lisans tezlerinden oluştuğu
görülmüştür. Bu durum, Türkiye’deki yüksek lisans programlarının sayıca doktora programlarından fazla olması
ile açıklanabilir. Delen (2021) yaptığı araştırmada e-öğrenmeye ilişkin çalışmaların büyük çoğunluğunun yüksek
lisans tezlerinden oluştuğunu belirlemiştir. Gökmen ve diğerleri (2017) uzaktan eğitime ilişkin tezleri
inceledikleri çalışmalarında tezlerin büyük bir bölümünün yüksek lisans tezlerinden oluştuğunu ortaya
koymuştur. Bu bulguların çalışmamızı desteklediği söylenebilir.
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin yıllara göre sayısında 2009 yılından itibaren bir artışın olduğu görülmüştür. Bu
artışta, 2010 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan FATİH projesiyle birlikte eğitimde eöğrenmenin önem kazanmasının ve mobil cihazların da büyük katkısıyla internete erişimin gittikçe
kolaylaşmasının ve artmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Gürcan ve Özyurt (2020) yaptıkları araştırmada
2009 yılından itibaren e-öğrenmeye ilişkin çalışmaların sayısında düzenli bir artışın söz konusu olduğunu
belirlemişlerdir. Khamparia ve Pandey (2020) yaptıkları araştırmada e-öğrenmeye ilişkin çalışmaların 2007
yılından itibaren sayıca arttığı bulgusuna ulaşmıştır.

Bu bulgular, çalışmanın sonucu ile benzerlik

göstermektedir.
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin yayın dili incelendiğinde Türkçe olan tezlerin sayıca büyük çoğunluğa sahip olduğu
İngilizce yazılmış tezlerin ise Türkçe yazılmış tezlere kıyasla çok düşük sayıda olduğu görülmüştür. Çalışmamızda
yer alan İngilizce dilinde yazılan tezler incelendiğinde, bu tezlerden üçünün İngiliz dili eğitimi anabilim dalında
yazıldığı diğer ikisinin ise farklı anabilim dallarında yapılmasına rağmen üniversitenin tez yazımında İngilizce’yi
zorunlu kılmasından ötürü İngilizce yazıldıkları görülmüştür. Bir başka deyişle İngilizce yazılan tezlerin tercihe
bağlılıktan değil zorunluluktan kaynaklandığı belirlenmiştir. Sonuç olarak e-öğrenme ile ilgili Türkiye’de yapılmış
tezlerin incelendiği bu çalışmada tezlerin çok büyük bir kısmının Türkçe yazılmış olmasının beklenen doğal bir
sonuç olduğu ifade edilebilir. Aydoğdu (2019) mobil öğrenmeye ile ilgili yapılan araştırmaların çoğunluğunun
Türkçe yazıldığını ortaya koymuştur. Bu bulgunun, çalışmamızın sonucunu desteklediği söylenebilir.
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin üniversitelere göre dağılımı incelendiğinde, Gazi üniversitesinin ön plana çıktığı
görülmüştür. Gazi üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi anabilim
dalında yüksek lisans ve doktora eğitimleri, eğitim bilimleri anabilim dalında eğitim teknolojileri yüksek lisans ve
doktora eğitimleri verilmektedir. Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsünde adli bilişim, bilgisayar bilimleri, bilişim
sistemleri sağlık bilişimi, yönetim bilişim sistemleri, bilgisayar eğitimi, elektronik-bilgisayar eğitimi birimlerinde
lisans üstü eğitim verilmektedir. Bunların yanı sıra fen bilimleri enstitüsünde de bilgisayarla ilgili çeşitli anabilim
dallarında lisans üstü eğitimler verilmektedir. E-öğrenmeye ilişkin yazılan tezlerin sayısında Gazi Üniversitesinin
en büyük paya sahip olması, bilgisayar alanında çok sayıda anabilim/bilim dalında lisans üstü eğitim verilmesi ile
açıklanabilir. Gökmen ve diğerleri (2017) uzaktan eğitime ilişkin tezleri inceledikleri çalışmalarında, uzaktan
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eğitime ilişkin tez sayısında en büyük payın Gazi Üniversitesine ait olduğunu ortaya koymuşlardır. Aydoğdu
(2019) mobil öğrenme alanında en fazla tezin Gazi Üniversitesinde yazıldığını ortaya koymuştur. Bu bulgular
çalışmamızın sonucunu desteklemektedir.
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin enstitülere göre dağılımı incelendiğinde, tezlerin yarısının eğitim bilimleri
enstitülerinde yürütüldüğü görülmektedir. Eğitim bilimleri enstitüsünü sırasıyla fen bilimleri ve sosyal bilimler
enstitüleri izlemiştir. Bu çalışmada ele alınan tezler eğitim-öğretim konusu ile sınırlandırıldığından eğitim
bilimleri enstitüsünün ilk sırada yer alması beklenen bir sonuçtur. Delen (2021) e-öğrenme ile ilgili içerik analizi
yaptığı araştırmasında e-öğrenmeye ilişkin çalışmaların en çok eğitim bilimleri enstitülerinde yapıldığını onu
sosyal bilimler ve fen bilimleri enstitülerinin izlediğini ortaya koymuştur. Bu bulgu çalışmamızın sonucu ile
paralellik göstermektedir.
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin anabilim dallarına göre dağılımı incelendiğinde, tezlerin en fazla bilgisayar ve
öğretim teknolojileri anabilim dalında yapıldığı, onu eğitim bilimleri anabilim dalının izlediği görülmektedir. Eöğrenmenin açılım olarak elektronik öğrenmeyi ifade ettiği göz önünde bulundurulduğunda e-öğrenmeye ilişkin
tezlerde en büyük paya sahip anabilim dalının bilgisayar ve öğretim teknolojileri anabilim dalı olması
öngörülebilen bir durumdur. Solmaz ve Gökçearslan (2016) mobil öğrenmeye ilişkin lisansüstü tezlere yönelik
içerik analizi araştırmasında, mobil öğrenmeye yönelik çalışmaların en fazla bilgisayar ve öğretim teknolojileri
eğitimi anabilim dalında yapıldığı bulgusuna ulaşmıştır. Bu bulgunun çalışmamızı desteklediği söylenebilir.
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin araştırma metodolojisine göre dağılımı incelendiğinde çalışmaların büyük bir
kısmının nicel, geriye kalanların ise karma yaklaşım ile yürütüldüğü görülmüştür. Ayrıca e-öğrenmeye ilişkin
incelenen çalışmalar arasında sadece nitel yaklaşım ile yürütülen herhangi bir çalışmanın olmaması dikkat
çekmektedir. Ilgaz (2018) yaptığı çalışmada çevrimiçi öğrenmeye yönelik araştırmalarda çoğunlukla nicel
yöntemin kullanıldığını belirlemiştir. Aydoğdu (2019) ve Uygun ve Sönmez (2019) mobil öğrenmeye yönelik
çalışmaların daha çok nicel yöntemle yürütüldüğünü ortaya koymuşlardır. Bu bulguların çalışmamızı destekler
nitelikte olduğu söylenebilir. Ancak literatürde bu bulgularla örtüşmeyen çalışmalara da rastlamak mümkündür.
Özen ve Baran (2019) uzaktan eğitime ilişkin tezlerin içerik analizini yaptıkları çalışmada, yayınlanan tezlerde en
çok nitel metodolojinin kullanıldığını bunu nicel ve karma metodolojilerin izlediğini belirlemişlerdir.
E-öğrenmeye ilişkin tezler araştırma desenine göre incelendiğinde tarama çalışmalarının ve deneysel
çalışmaların sayıca ön plana çıktığı görülmüştür. Delen (2021) e-öğrenme ilişkin tezlerde deneysel desen ve
tarama deseninin en sık kullanılan araştırma desenleri olduğunu belirlemiştir. Rourke ve Szabo (2002) uzaktan
eğitimle ilgili araştırmaların içerik analizini yaptıkları çalışmada, araştırmaların en çok deneysel ve tarama
türlerinde yapıldığını ortaya koymuşlardır. Bu bulgular çalışmamızın sonucu ile paralellik göstermektedir.
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin örneklem/çalışma grubu incelendiğinde, lisans öğrencilerinin en büyük paya sahip
olduğu görülmüştür. Tezlerde en çok lisans öğrencileri ile çalışılması, yükseköğretim kurumlarında e-öğrenmeye
ilişkin faaliyetlerin daha çok ön plana çıkması ve lisansüstü çalışmalarda lisans öğrencilerine daha kolay
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erişilmesi ile açıklanabilir. Parlakkılıç ve Güldüren (2019) de yaptıkları araştırmada e-öğrenmeye ilişkin
çalışmalarda örneklem/çalışma gruplarının en çok üniversite düzeyinde olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Uygun
ve Sönmez (2019) mobil öğrenmeye ilişkin içerik analizi araştırmalarında, mobil öğrenme alanında
gerçekleştirilen çalışmalarda en sık kullanılan çalışma grubunun lisans öğrencileri olduğunu ortaya koymuştur.
Bu bulgular çalışmamızın sonucunu desteklemektedir.
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin örnekleme yöntemine göre dağılımı incelendiğinde seçkisiz, amaçsal ve uygun
örnekleme yöntemlerinin en sık kullanılan örnekleme yöntemleri olduğu belirlenmiştir. Göktaş ve diğerleri
(2012) eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimleri inceledikleri çalışmalarında; araştırmalarda en sık
kullanılan örnekleme yöntemlerinin amaçsal, uygun ve seçkisiz örnekleme yöntemleri olduğunu tespit
etmişlerdir. Bu bulgunun çalışmamızın sonucunu desteklediği söylenebilir.
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin örneklem/çalışma grubu büyüklüğüne göre dağılımı incelendiğinde, tezlerin
örneklem/çalışma grubunun çoğunlukla 101-200 arası kişiden oluştuğu belirlenmiştir. Šumak ve diğerleri
(2011), e-öğrenmeye ilişkin yaptıkları meta-analiz çalışmasında, araştırmaların büyük bir kısmında
örneklem/çalışma grubunun 101-200 arası kişiden oluştuğunu ortaya koymuştur. Bu bulgu çalışmamızın
sonucunu desteklemektedir.
E-öğrenmeye ilişkin tezlerde, veri toplama aracı olarak nicel araştırmalarda en çok ölçeğin kullanıldığı onu
anketin izlediği görülmüştür. Karma araştırmalarda ise veri toplama aracı olarak görüşmenin en büyük paya
sahip olduğu belirlenmiştir. Bu durumun e-öğrenmenin doğası gereği öğrenmenin elektronik ortamlar
aracılığıyla yapılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Davies ve diğerleri (2010) uzaktan eğitim tezlerindeki
eğilimleri belirlemeyi amaçladıkları çalışmada, tezlerde en çok kullanılan ölçme aracının anket olduğunu ve onu
görüşmenin takip ettiğini ortaya koymuştur. Bu bulguların çalışmanın sonuçlarını kısmen desteklediği
söylenebilir.
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin veri toplama şekline göre dağılımı incelendiğinde, araştırmaların yarısından
fazlasının klasik veri toplama yöntemiyle gerçekleştirildiği bunu online veri toplamanın izlediği görülmektedir.
Bu durum klasik veri toplama yöntemi ile katılımcılara erişimin kolay olması ve veri toplama sürecinin hızlı bir
şekilde sonuçlanması ile açıklanabilir. Çakmak ve diğerleri (2015) yaptıkları çalışmada online veri toplamanın az
bir farkla klasik veri toplamadan fazla çıktığını ortaya koymuşlardır. Bu durumda veri toplama biçimi olarak en
sık klasik ve online yöntemlerin kullanıldığı söylenebilir.
E-öğrenmeye ilişkin tezlerin veri çözümleme yöntemlerine göre dağılımı incelendiğinde, nicel araştırmalarda en
çok ANOVA ve ilişkisiz örneklemler için t-testinin kullanıldığı, karma araştırmalarda ise en çok nitel çözümleme
yöntemlerinden içerik analizinin kullanıldığı görülmüştür. Nicel araştırmalarda en sık kullanılan veri çözümleme
yöntemlerinin ANOVA ve ilişkisiz örneklemler için t-testi olması bu tür araştırmaların sıklıkla gruplar arası
karşılaştırmalar yapmak amacıyla yapıldığını ortaya koymaktadır. Delen (2021) e-öğrenmeye yönelik
çalışmalarda t-testi, ANOVA ve içerik analizinin en sık kullanılan veri çözümleme yöntemleri arasında olduğunun
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ortaya koymuştur. Shih ve diğerleri (2008) yaptıkları çalışmada uzaktan eğitime ilişkin araştırmalarda ANOVA ve
t-testinin en sık kullanılan veri çözümleme yöntemleri olduğunu belirlemiştir. Bu durumun araştırmamızı
desteklediği söylenebilir.
ÖNERİLER
E-öğrenme konusuna ilişkin tezlerin özellikle belli başlı üniversitelerde bir yığılma gösterdiği, birçok üniversitede
ise hiç çalışılmadığı göz önünde bulundurulduğunda özellikle bu denli önemli bir konunun çalışılmadığı
üniversitelerde lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin e-öğrenme konusunu farklı açılardan ele alıp çalışmaları
önerilmektedir.
E-öğrenmeye ilişkin tezlerde en çok lisans öğrencileri ile çalışıldığı görülmüştür. Ancak 2019 yılının aralık
ayından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle birçok ülkede okul öncesinden
yükseköğrenime kadar tüm eğitim kademelerinde e-öğrenme fazlasıyla yaygın bir şekilde kullanılmaya
başlanmıştır. Bu bakımdan bundan sonra e-öğrenme ile ilgili yapılacak lisansüstü tezlerde özellikle lisans
öğrencileri dışındaki grupların da çalışmalara dâhil edilmesi e-öğrenmenin etkililiğini görmek açısından yararlı
olacaktır.
Lisansüstü tezlerin bazılarında araştırma deseni, örnekleme yöntemi, örneklem/çalışma grubu büyüklüğü, veri
toplama aracı ve veri çözümleme yöntemleri gibi bilgilere tezlerde yer verilmediği görülmüştür. Bu gibi önemli
bilgilere, bilhassa okuyuculara ve bu çalışmalardan yararlanarak araştırma yapacaklara ışık tutacağından
çalışmalarda mutlaka yer verilmesi önerilmektedir.
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Bu makalede dergi yazım kurallarına, yayın ilkelerine, araştırma ve yayın etiği kurallarına, dergi etik kurallarına
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