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ÖZET 

  

Günümüzde ağ ve internet teknolojilerindeki gelişime bağlı olarak insan ve toplum yaşamı daha hızlı 

bir boyutta dijitalleşmektedir. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2020 Mart ayında ilan edilen 

Covid-19 pandemisiyle ortaya çıkan zorunlu karantina ve izolasyon uygulamaları, toplumsal yaşamın 

dijitalleşmesini hızlandıran etkenlerdendir. Küresel yeni düzende dış dünya ile olan ilişkilerin 

sürdürülmesinde önemli bir unsur olan ve toplumsal yaşamın hızla dönüşümüne neden olan 

dijitalleşmenin dönüştürdüğü alanlardan birisi de akademidir. Akademik çalışmalar bu süreçten hem 

konu hem de veri toplama yöntemi açısından etkilenmiştir. Yaşanan dönüşüm ile birlikte akademik 

çalışmaların dijital platformlara taşınması bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada 

YÖK Tez Merkezi’nde 2020-2021 yılları arasında yayımlanmış “Covid-19” ve “Koronavirüs” başlığı 

içeren tezlerin veri toplama yöntemleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda toplamda 138 adet erişime 

açık tez bulunmuştur. Örnekleme ulaşma konsunda pandemi nedeniyle belirli kısıtlamalara tabi 

olunması çalışmaların %79 oranında dijital ortamlarda yapılmasına neden olmuştur. En çok kullanılan 

dijital teknikler ise, %57.7 oranında dijital ortamda bulunan veriler ve %38.5 oranında online 

anketlerdir.  
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ABSTRACT 

 

Today, human and social life is digitalizing at a faster rate in parallel with the advances in network and 

internet technologies. Particularly the mandatory quarantine and isolation procedures arising from the 

COVID-19 pandemic announced by the World Health Organization in March 2020 have accelerated 

the digitalization of social life. One of the areas transformed by digitalization, which is an important 

element in maintaining relations with the outside world in the global new order and causing rapid 

transformation of social life, is academia. Academic studies have been affected by this process both in 

terms of subject and data collection method. The subject of this research is the transfer of academic 

studies to digital platforms with the transformation experienced. In this study, the data collection 

methods of the theses containing the title of "Covid-19" and "Coronavirus" published between 2020-

2021 in Council of Higher Education Thesis Center were examined. As a result of the research, a total 

of 138 open access theses were found. Being subject to certain restrictions due to the pandemic in 

reaching the sample caused 79% of the studies to be conducted in digital environments. The most used 

digital techniques are 57.7% digital data and 38.5% online surveys. 
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