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İran’da Uzaktan Eğitimde Yaşanan Zorluklar

  Challenges in Online Education in Iran
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      ÖZET
• Koronavirüs salgının ortaya çıkmasıyla birlikte İran’da uzaktan eğitim süreci, çeşitli sıkıntılar ve sorun-

larla karşı karşıya kalmıştır. Uzaktan eğitim için gerekli altyapının eksik olmasının yanı sıra ihtiyaç du-
yulan ekipmanların maliyetlerinin de yüksek olması, çok sayıda öğrencinin uzaktan derslere düzenli bir 
şekilde katılmasını imkânsız kılmıştır. 

• Dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, kablolu ve kablosuz internet gibi uzaktan eğitim araçlarının sağlanma-
sı da dâhil olmak üzere bu zorluklar, İran’da merkezden uzak birçok bölgede (daha az gelişmiş bölgeler) 
uzaktan eğitimi imkânsız hâle getirmiştir. 

• Uzaktan eğitim araçlarına erişim maliyetlerinin kıyaslanması ile orta düzey bir akıllı telefon fiyatının, ül-
kedeki ortalama bir işçinin aylık gelirinden fazla olduğu ve orta düzey bir dizüstü bilgisayarın ortalama fi-
yatının, ilk %10’luk gelir dilimindeki hane halklarının ortalama gelirlerinin 5 katı olduğu tespit edilmiştir. 

• Pek çok durumda uzaktan eğitimin aşırı maliyetli ve pek çok kesim için erişilmez olması, ülkede çocuk 
intiharları gibi korkunç sonuçlar doğurmuştur. 

 Anahtar Kelimeler: Eğitim Altyapısı, İran, Koronavirüs Salgını, Uzaktan Eğitim 

 SUMMARY
• Since the outbreak of COVID-19, the online education process in Iran has faced various challenges and 

problems. The lack of necessary infrastructure for online education, as well as the high costs of required 
tools, have made it impossible for a high percentage of students to attend online courses on a regular basis.

• These challenges, including the provision of online education tools such as laptops, smartphones, Wi-Fi and 
the Internet, have made online education impossible in many remote areas (less developed regions) in Iran. 

• The comparison of the cost of providing online education tools shows that the average price of a mid-
dle-price laptop in Iran was about five times the average income of households in the first decile and the 
average price of a middle-price smartphone was higher than the wage of a simple worker in this country. 

• In many cases, the high costs of online education and its inaccessibility to many students have dire conse-
quences, such as the suicide of children. 

       Keywords: Coronavirus Outbreak, Education Infrastructure, Iran, Online Education

چكیده
از زمان شیوع همه گیری کرونا تاکنون، روند آموزش آنالین در ایران با چالشها ومشکالت گوناگونی روبرو بوده است. 	 

نبود زیرساختهای الزم برای آموزش آنالین وهزینه های باالی این پروسه، باعث شده است تا تعداد قابل توجهی از دانش 
آموزان ودانشجویان این کشور از شرکت در کالسهای آنالین باز بمانند. 

این چالشها شامل تهیه ابزار مورد نیاز آموزش آنالین مانند لپ تاپ، گوشی هوشمند، وای-فای واینترنت می شود که آموزش 	 
آنالین در بسیاری از مناطق دورافتاده و به عبارتی مناطق کمتر توسعه یافته در این کشور را دشوار و چه بسا غیرممکن 

ساخته است. 
مقایسه هزینه تهیه ابزارهای مورد نیاز برای آموزش آنالین نشان می دهد که قیمت متوسط یک لپ تاپ معمولی در این 	 

کشور حدود پنج برابر میانگین درآمد خانوارهای دهک اول )کم  درآمدترین(، ومتوسط قیمت یک گوشی هوشمند با قیمت 
متوسط نیز باالتر از دستمزد یک کارگر ساده است.

عواقب 	  آموزان،  دانش  از  بسیاری  برای  آن،  به  دسترسی  وعدم  آنالین  آموزش  باالی  های  هزینه  موارد،  از  بسیاری  در 
ناگواری از جمله خودکشی کودکان را در پی داشته است.  

كلیدواژه ها: آموزش آنالین، زیرساختهای آموزشی، همه گیری کرونا، ایران 
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1. Giriş

Eğitim; yaşama hakkı, seçme hakkı, sağlık hak-
kı, beslenme ve barınma hakkı gibi temel insan 
haklarından biridir. Kişiler için sahip olduğu kritik 
önemin yanı sıra kişilerin toplumsal ve ekonomik 
çıkarları üzerinde ikincil bir etkiye sahip olan eğiti-
min faydaları, insan gelişimi teorileri için temel teş-
kil etmektedir (Alcott ve diğerleri, 2018, s. 11). İran 
Anayasası’nın 30. maddesine göre devlet, “bütün 
vatandaşlara ortaokula kadar ücretsiz eğitim sağla-
makla ve ücretsiz yükseköğrenimi ülkenin kendine 
yeterliliği için gerekli olan oranda genişletmekle” 
yükümlüdür (İran İslam Cumhuriyeti Anayasası, 
1980). Bu madde, halk eğitimi masraflarının 
yaklaşık %80’i devlet tarafından karşılanarak ve 
eğitim bütçesinin toplam bütçe içindeki oranı 
son yıllarda %10’a çıkartılarak uygulanmaktadır 
(MCLSW, 2020, ss. 59-60).

İran’ın eğitim durumu üzerine yapılan analizler 
özellikle 1979 İslam Devrimi sonrası ülkedeki 
eğitim alanındaki eksikliğin önemli ölçüde azal-
dığını ve ülkenin eğitim kapsamını ciddi ölçüde 
artırdığını göstermektedir. İran’ın okuma yazma 
bilmeme oranını önemli ölçüde azaltmadaki başarı-
sına rağmen son yıllarda eğitim süreci ciddi zorluk-
larla karşılaşmıştır. 2019’un sonunda ortaya çıkan 
koronavirüs salgını, bu zorluklardan birini teşkil 
etmektedir.

Koronavirüs salgını, öğretim araç ve yöntem-
leri için temel bir dönüşümün ve uzaktan eğitim 
paradigmasına geçişin habercisi olmuştur. Bu tarihî 
vakadan kaynaklanan değişimlerin boyutu (nere-
deyse iki sene olmasına rağmen) hâlâ bilinmemek-
le beraber uzaktan eğitime erişim sorunu gündemi 
işgal etmektedir. Bu erişim; dijital erişim, hızlı in-

ternete erişim, çevrim içi sınıflara erişim ve dijital 
okuryazarlık gibi unsurları içermektedir. Bir diğer 
ifadeyle koronavirüs salgını ile birlikte uzaktan eği-
time erişim, temel insani haklarından biri hâline 
gelmiştir. Fakat pek çok ülkede öğrenciler, finansal 
sorunlar ya da gerekli altyapının eksikliği gibi se-
beplerle bu haktan faydalanamamaktadır. Birçok 
ülkede olduğu gibi İran’da da eğitim, salgının yay-
gınlaşması sebebiyle ciddi sorunlarla ve zorluklarla 
karşılaşmıştır. Bu bağlamda konuya dair kesin veri-
ler olmamakla birlikte bu çalışma, İran’daki genel 
eğitim durumunu ve koronavirüs salgınıyla birlikte 
eğitimde yaşanan sorunları ve bu sorunların sonuç-
larını incelemektedir. 

2. İran’daki Genel Eğitim Durumu

İran’da, birçok ülkede olduğu gibi ilk ve ortaokul 
zorunlu eğitimin bir parçası olarak görülmektedir. 
İran bu anlamda geçtiğimiz 40 yıl boyunca önemli 
ölçüde büyümüş; 1960’lı yıllarda %41 olan net 
eğitim kapsamı oranını 2010’lu yıllarda %92’ye 
taşımıştır (MCLSW, 2020, ss. 62-63). Bu bağlamda 
ülke genelindeki ilkokula gitme oranı %98,71’dir 
(şehirlerde %98,80, kırsal bölgelerde %98,49) 
(MCLSW, 2020, ss. 24-25). İran aynı zamanda 
son 40 yılda okuryazarlık oranını önemli ölçüde 
artırmayı başarmıştır. 1960’larda %15 olan ülke ge-
nelindeki okuryazarlık oranı 2010’larda %87,5’e yük-
selmiş ve erkekler ile kadınlar arasındaki fark %8’e 
yaklaşmıştır (bk. Tablo 1). Başka bir şekilde ifade 
etmek gerekirse İran’daki okuma yazma bilmeme 
oranı geçtiğimiz 40 yılda ciddi bir şekilde azalmış 
ve 2016 itibarıyla %12,4’e gerilemiştir (MCLSW, 
2020, s. 20). Buna ek olarak Okuryazarlık Hareketi 
Kurumunun planına göre 2020 itibarıyla 10 ile 49 yaş 
arasındaki nüfusta okuma yazma bilmeme oranının 
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sıfırlanması amaçlanmıştır. Fakat istatistikler, ülkede 
bu yaş grubuna ait yaklaşık üç milyon kişinin okuma 
yazma bilmediğini göstermektedir (IPRC, 2011, s. 
25; MCLSW, 2020, ss. 19-20, 69). Geçtiğimiz iki 
yıl boyunca koronavirüs salgını ve eğitim alanında 
büyüyen sorunlar sebebiyle bu rakamın yükselmiş 
olması mümkündür.

Ülkenin okuma yazma bilmeme oranını 
azaltmadaki önemli kazanımlarına rağmen Sistan 
ve Beluçistan, Kürdistan ile Batı Azerbaycan gibi 
dezavantajlı bölgelerde, sınır bölgelerinde ve iki dil 
konuşulan bölgelerde eğitime ulaşımın çözülmemiş 
bir sorun olarak varlığını sürdürmesi dikkat 
çekmektedir. Son yıllarda bu bölgelerdeki eğitim 

Toplam (%) Erkekler (%) Kadınlar (%) Erkekler ve Kadınlar  
Arasındaki Fark (%)

Ülke 87,53 91,38 83,67 7,71

Şehir Bölgeleri 90,75 93,75 87,74 6,01

Kırsal Alanlar 77,69 84,08 71,4 12,68

Tablo 1: İran’da Okuryazarlık Oranı (1397)*

Grafik 1: İran’da Taşradaki Okuryazarlık Oranı

Kaynak: İran İstatistik Merkezinden (2018) aktaran MCLSW, 2020, s. 20.
*1397 = 2018-2019

Kaynak: İran İstatistik Merkezinden (2018) aktaran MCLSW, 2020, s. 21.
Notlar:  
• K.B. = Kohgiluyi ve Buyer Ahmed
• Ç.B. = Çaharmahal ve Bahtiyari
• S.B. = Sistan ve Beluçistan
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oranı yaklaşık olarak %90’dır (MCLSW, 2020, s. 
24-25). Sistan ve Beluçistan, Kürdistan, Güney 
Horasan, Erdebil, Zencan, Batı Azerbaycan ile 
Gilan gibi görece imkânları kısıtlı ve yoksul böl-
gelerdeki okuryazarlık oranı da ülkenin ortalama 
okuryazarlık oranının gerisindedir (bk. Grafik 1) 
(MCLSW, 2020, s. 21). 

3. İran’da Uzaktan Eğitim

Koronavirüs salgını neredeyse iki senedir yüz 
yüze eğitimi ve pek çok sosyal aktiviteyi doğrudan 
etkilemiştir. Bu sebeple İran da dâhil olmak üzere 
pek çok ülkede eğitim faaliyetlerinin çoğunluğu 
mecburi olarak uzaktan eğitimle devam ettirilmek-
tedir. Eğitim tamamen durdurulmamasına rağmen 
uzmanlar, bu uygulamaların sonuçları hakkında 
endişe duymaktadır. Uzmanların asıl endişe duy-
duğu konu, merkezden uzak bölgelerde çok sayı-
da öğrencinin yaşaması ve bu bölgelerin internete 
ve uzaktan eğitime erişiminin olmamasıdır. Zira 
ülkede pek çok aile, çocuklarına uzaktan eğitim için 
gerekli olan (bilgisayar, akıllı telefon, kablolu ve 
kablosuz internet gibi) araçları sağlayamamaktadır. 

Elbette uzaktan eğitimde sıkıntılar ve sorunlarla 
karşı karşıya kalmak İran’a has bir durum değildir. 
Ancak bu sorunun İran özelindeki önemi, sorun-
ların büyük ölçüde ABD yaptırımlarından kaynak-
lanan ekonomik zorluklarla bağlantılı olduğunun 
düşünülmesidir. Bu yaklaşıma göre uzaktan eğiti-
min maliyeti, gelir seviyesi düşük ailelerin bütçesi-
ni daha da zorlamıştır. Daha açık olmak gerekirse 
bazı istatistiklere göre 4 kişilik bir aile için yoksulluk 
sınırı 10 milyon tümen olarak hesaplanmaktadır ki 
ülkedeki asgari ücret bu miktarın beşte birinden 
azdır. Üstelik koronavirüsten korunmak için temin 
edilmesi gereken koruyucu ürünlerden kaynakla-
nan ek maliyetler de alt ve orta gelir dilimlerindeki 
hane halklarının daha fazla sosyal ve ekonomik so-
runlarla karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur.

3.1. İran’da Uzaktan Eğitimin Finansal 
Sorunları

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından 
bu yana İran’da, uzaktan eğitimle ilişkili çok sayı-
da sıkıntı ve sorun yaşanmıştır (bk. Grafik 2). En 
önemli sorunlardan biri, uzaktan eğitim ve öğre-

Grafik 2: İran Vatandaşlarının Bakış Açısından Uzaktan Eğitimin Temel Sorunları

Kaynak: ISPA, 2020
* Shaad uygulaması (Öğrenci Eğitim Ağı) İran Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çevrim içi bir eğitim platformudur. 
Not: Katılımcılar birden fazla seçeneği tercih edebildiği için toplam yüzdelik oran %100’den fazladır.

Shaad Uygulamasının* Düşük Performansı

Öğrencilerin Öğrenmeye Yönelik İlgi Eksikliği

Finansal Yetersizlikler

Aşırı Yüksek İnternet Ücreti

Eğitim Olanaklarının Yetersizliği

Yetersiz Zaman ve Düşen Eğitim Kalitesi

Diğer

Öğrencilerin Farklı Öğrenme Seviyeleri

Yavaş İnternet Bağlantısı

Herhangi Bir Sorun Yok
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tim için ihtiyaç duyulan araçları edinme maliyeti 
olmuştur. Bu bağlamda dizüstü bilgisayar, tablet 
ve akıllı telefon gibi araçlar uzaktan eğitim süre-
cinde kilit rol oynayan unsurlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ancak çalışmalar, bu ürünlerin fiyat-
larının ciddi oranlarda arttığını göstermektedir. 
Örneğin İran’da en çok satan üç dizüstü bilgisayar 
markasının fiyatlarına ilişkin araştırmalar, 
2020’nin Nisan-Eylül ayları arasında (İran’da 
koronavirüsün üçüncü dalgasının ortasında)1  fi-
yatların ortalama %100’den fazla arttığını göster-
mektedir (bk. Grafik 3). Çalışmalara göre belirti-
len dönemde İran’da en çok satan ASUS, Lenovo 
ve Acer marka dizüstü bilgisayarların fiyatları 
sırasıyla ortalama %92, %106 ve %112 artmıştır 
(Tejarat News, 2020).

Dizüstü bilgisayarlara ek olarak uzaktan eği-
timde kullanılan bir diğer araç olan akıllı telefon-
ların fiyatları da İran piyasasında ciddi oranda art-
mıştır. Xiaomi, Samsung ve Nokia ülkede en çok 
tercih edilen telefon markalarıdır. Bu markalara 
ait üç telefon modelinin (Xiaomi Redmi Note 8 
Pro, Samsung Galaxy A51, Nokia 3.2) 2020 yılı-
1 İran’da koronavirüsün ikinci dalgası Haziran-Eylül 2020’de yaşanmıştı.

nın Nisan-Eylül döneminde fiyatlarının sırasıyla 
%45, %43 ve %60 arttığı tespit edilmiştir (Mobile.
ir, 2020). Ayrıca bunlara ek olarak tablet fiyatların-
da da önemli artışlar gözlemlenmektedir. Örneğin 
aynı dönemde Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 ve 
Tab 4-8 tabletlerinin fiyatları %83 ve %19 artmıştır 
(Mobile.ir, 2020).

Çalışmalar, öğrencilerin genel itibarıyla ödev-
lerinde ve projelerinde kullanabileceği orta seviye 
bir dizüstü bilgisayar fiyatının yaklaşık 10 milyon 
tümen olduğunu göstermektedir. Bu miktar, bil-
gi teknolojileri ve yazılım öğrencileri için 14 ila 
17 milyon tümen civarında seyredebilmektedir 
(Tejarat News, 2020). Dizüstü bir bilgisayar için 
ortalama fiyat olarak kabul edilen 10 milyon tü-
men; birinci onluk dilimdeki bir hane halkının ay-
lık gelirinin 5 katı, ikinci onluk dilimdeki bir hane 
halkının gelirinin 3,5 katı, beşinci ve altıncı dilim-
deki hane halklarının gelirlerinin ise 2 ila 2,2 katıdır. 
Ayrıca İran’da ortalama bir akıllı telefonun fiyatı da 
Nisan-Eylül 2020 döneminde 6-7 milyon tümen 
civarında gerçekleşmiştir. Bu telefon ve tabletlerin 
fiyatları ortalama bir işçinin maaşıyla karşılaştırıldı-
ğında, fiyatların maaşlardan çok yüksek olduğu gö-

Grafik 3: İran’da Dizüstü Bilgisayardaki Ortalama Fiyat Artışı (Nisan-Eylül 2020)

Kaynak: (Tejarat News, 2020) 
Not: Lüks ürünler dışarıda bırakılarak ortalama fiyat için ASUS markasından 65 ürün, Acer markasından 32 ürün ve  

        Lenovo markasından 63 ürün değerlendirilmiştir. 
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rülmektedir. İran’da ortalama bir işçinin (örneğin 
inşaat işçisinin) aylık kazancı yaklaşık 4-6 milyon 
tümen civarındadır. Ayrıca liste fiyatlarının sabit ol-
madığı da dikkate alınmalıdır. Zira ürünlerin büyük 
bir çoğunluğu ithal edildiği için fiyatlar doğrudan 
dolara ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlıdır. 
Diğer bir deyişle döviz kuru arttıkça bilgisayar, 
tablet ve akıllı telefonların fiyatları da artmaktadır.

İRAM uzmanlarının Tahran ve diğer şehirler-
den aldıkları bilgilere göre piyasada bulunan milyon 
tümen değerindeki CHIP bilgisayar ve akıllı tele-
fonlar, çoğunlukla Çin malıdır ve eğitim sistemi ge-
reksinimlerini tamamen karşılamamaktadır. Başka 
bir deyişle bu ürünler, uzaktan eğitim programlarını 
destekleyecek gerekli özelliklerden yoksundur. 

İRAM’ın çalışmalarına göre bugünlerde uzak-
tan eğitim ve öğretim için ihtiyaç duyulan araçları 
edinme maliyetinin yanı sıra öğrencileri ve öğret-
menleri zorlayan bir diğer unsur da internete erişim 
maliyetidir. İRAM’ın okula giden iki çocuklu bir 

aileyle yaptığı görüşmeye göre aile, sadece çocukla-
rının uzaktan eğitimi için aldıkları internet paketine 
aylık 100.000 tümenden fazla ödemektedir. Üstelik 
bu paket, çocukların eğitim materyallerini ve vide-
olarını indirme konusunda yetersiz kalmaktadır. 
Bunun yanı sıra ailenin mali durumu da fazladan 
internet paketi almaya müsait değildir. 

İnternet maliyeti, çok sayıda çocuk sahibi olan 
aileler arasında daha yaygın bir sorundur. Zira 
dört çocuğu eğitim alan bir aile; uzaktan eğitim 
araçlarını sunma, çocukların derslerini koordine 
etme gibi birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır.

3.2. İran’da Uzaktan Eğitimin Finansal
Sorunlarının Yarattığı Sonuçlar

İran’da koronavirüs salgını ile beraber Shaad 
(Öğrenci Eğitim Ağı) birçok özel sisteme ek 
olarak uzaktan eğitim platformları sunmaya 
başlamıştır. Sisteme erişebilen net öğrenci sayısı 
henüz açıklanmamıştır. Bu konudaki tahminler ve 
istatistikler, lise öğrencilerinin %78’inin Shaad’ı 

Grafik 4: İran’da Akıllı Telefon ve Tabletlerdeki Ortalama Fiyat Artışı (Nisan-Eylül 2020)

Kaynak: Mobile.ir, 2020 (* Akıllı Telefon, **Tablet).
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kullanabildiğini göstermektedir (Serat News, 
2020). Fakat sistemin öğrenciler için ne kadar etkili 
olduğuna yönelik kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

İran’ın merkezden uzak bölgelerindeki 
internet altyapısı ile ilgili sorunlar, söz konusu 
bölgelerde yaşayan çocukları ciddi problemlerle 
karşı karşıya bırakmaktadır. İnternet sorunu, 
öğrencilerin önemli bir kısmının düzenli olarak 
çevrim içi kurslara katılmasını imkânsız hâle ge-
tirmiştir. Bu bağlamda İslami Azad Üniversitesi 
Rektörü Muhammed Mehdi Tahrançi konuya 
ilişkin “Son dönemde (koronavirüsün patlak ver-
mesi ve uzaktan eğitimin başlamasıyla) üniversite 
öğrencilerinin yaklaşık %54’ü çevrim içi derslere 
katılabilirken geri kalan %46’lık kısım katılım 
gösterememiştir. Bunun ana nedeni, ülkenin her 
yerinde uygun internet altyapısının bulunmaması-
dır.” açıklamasını yapmıştır (SCCR, 2020).

İlkokul ve lise öğrencileriyle ilgili olarak İran 
Meclisi Eğitim ve Araştırma Komisyonu Üyesi 
Mehdi İsmaili, yapılan anketlere göre yaklaşık 
3,5 milyon öğrencinin uzaktan eğitim için ge-
rekli olanaklara sahip olmadığını belirtmiştir 
(Eghtesad News, 2020). Buna ek olarak Sistan 
ve Beluçistan’da öğretmen olarak görev yapan 
İdris Gahramzai, bir televizyon programında il-
deki 700.000 öğrenciden yalnızca 200.000’inin 
uzaktan eğitim olanaklarına erişebildiğini söy-
lemiştir. Öğrencilerin geri kalanı, İran Millî 
Eğitim Bakanlığının geliştirdiği çevrim içi eği-
tim platformu olan Shaad uygulaması aracılığıy-
la yapılan kurslara düzenli olarak erişebilmek 
için yeterli imkâna sahip değildir (Abas Mosa, 
2020).

Çevrim içi eğitim için gerekli altyapının eksikliği, 
İran’ın bazı bölgelerinde okulların kapatılmasına 
yol açmıştır. Horasan-i Rezevi ili, Hoşab ilçesinin 

Fuci köyünde ikamet eden Mesut Şah Nimetullahi, 
okulların kapatılmasıyla eğitimin fiilen durduruldu-
ğunu ve birçok ailenin; internet, tablet ve cep tele-
fonu gibi olanaklardan yoksun olması nedeniyle du-
rumdan olumsuz etkilendiğini kaydetmiştir. Yine 
aynı ilçedeki Zarghi köyünde ikamet eden Meryem 
Zerki, “Ne uzaktan eğitim veren Horasan-i Rezevi 
yayın kanalına ne de internete erişimimiz var. 
Dördüncü sınıfa giden oğlum şu an okuldan uzakta 
ve evde oturuyor.” sözleriyle durumu özetlemiştir 
(Iran International, 2020). Sosyal medyadaki 
fotoğraf ve videolar da önemli sayıda öğrencinin 
internet altyapısı sorunları nedeniyle okulu terk 
ettiğini göstermektedir.

Gerekli internet altyapısının yetersizliği ile il-
gili olarak sosyal ağlarda paylaşılan fotoğraflar ve 
videolar, İran’ın kırsal ve merkezden uzak bölgele-
rinde uzaktan eğitimin ne kadar kötü bir durumda 
olduğunu gözler önüne sermektedir. Örneğin 
gerekli internet altyapısının (internet kapsamı 
ve telefon baz istasyonları vb.) olmadığı Kuzey 
Horasan’da bir lisenin öğrencileri, internete bağ-
lanabilmek ve derslerini indirebilmek için her gün 
uydu internetine erişmek amacıyla telefonlarıyla 
bir tepeye çıkmak zorunda kalmaktadır. Ayrıca bu 
durum, İran’ın pek çok ilinde de görülen bir man-
zaradır. Üstelik böyle bir durumun varlığı zaman 
zaman öğrenciler (özellikle ilkokul öğrencileri) için 
trajik olaylara da yol açmaktadır. Örneğin Güney 
Horasan’ın Hacı Abad Gain ilçesinin Noğab kö-
yünde dağa tırmanmak zorunda olan küçük bir öğ-
renci dönüş yolunda yaralanmıştır.

Bunlara ek olarak İran Öğrenci Anket Ajansının 
(ISPA) yaptığı anket çalışmasına göre İranlı ebe-
veynlerin %48,6’sı uzaktan eğitimin, çocukları-
nın psikolojisine zarar verdiğine inanmaktadır  
(bk. Grafik 5) (ISPA, 2020). Her ne kadar uzaktan 
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eğitimin psikolojik etkileri ve zorlukları İran’a özgü 
bir durum olmasa da bu zorluklar, İran halkının 
yaşam koşullarıyla iç içe geçmesi nedeniyle ayrı 
bir önem kazanmaktadır. Zira ülkede ekonomik 
sıkıntılarla birleşen psikolojik travma, öğrencilerin 
intihar etmesine neden olmaktadır. Buşehr ilinin 
Bender Deyyer ilçesinde 11 yaşındaki Muhammed 
Musevizade’nin 23 Eylül’de ve Batı Azerbaycan’ın 
Urmiye ilçesinde 13 yaşındaki Parastu Celili 
Azar’ın 21 Ekim’deki intiharı; finansal zorluklar 
ve çevrim içi derslere erişmek için akıllı telefonla-
rının olmamasından kaynaklanan intiharlardan sa-
dece birkaçıdır (İRAM, 2020). Ayrıca Huzistan’ın 
Ramhürmüz ilçesinde yerel basın, bu yılın ekim 
ve kasım aylarında 6 öğrencinin daha intihar etti-
ğini belirtmiştir (BBC Farsça, 2020). Habere göre 
intihar girişiminin ana nedeni finansal sorunlar ve 
çevrim içi derslere katılma imkânlarının olmaması-
dır. Çoğunlukla İran’ın batı ve doğu bölgelerinde-
ki yoksun kesimlerde yaşanan ve bu bölgelerdeki 
halkın ekonomik durumlarının kötü olmasından 

kaynaklanan öğrenci intihar girişimleri, uzaktan 
eğitimin en kötü sonuçları arasında yer almak-
tadır. Her ne kadar İran’da yeni eğitim öğretim 
yılında öğrenci intiharlarına ilişkin istatistiklerin 
birbirinden farklı olması dikkat çekse de bunları 
doğrulamak veya yalanlamak mümkün değildir.

İRAM’ın bu konudaki çalışmaları, birçok aile-
nin (özellikle çok çocuklu ailelerin) gerekli ekip-
manı sağlamak ve böylece çocuklarının eğitim 
sorunlarını çözmek için bankalardan kredi almaya 
mecbur kaldıklarını veya gerekli ekipmanı, ilgili 
mağazaların “kredi” seçenekleriyle satın aldıklarını 
göstermektedir. Kredinin zamanında ödenmemesi 
durumunda ise borçlu aileler başka bir değerli varlı-
ğını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu 
durum, alt ondalık dilimdeki aileler (düşük gelirli 
aileler) için başka sorunlara da neden olmaktadır. 
Ayrıca İRAM’ın konuya dair çalışmaları, bazı İranlı 
öğrencilerin isteyerek veya istemeyerek okulu bı-
rakmak durumunda kaldıklarını göstermektedir. 
Böyle durumlarda okulu bırakma sebebi, İranlı 

Grafik 5: İran’da Uzaktan Eğitimin Öğrencilerin Psikolojileri Üzerindeki Etkisi

Kaynak: ISPA, 2020 
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ailelerin mali sorunları ve karşılayamadıkları eğitim 
harcamaları olarak öne çıkmaktadır. Okulu bıra-
kanların çoğu 15-17 yaş arasında veya 10-12. sınıfta 
öğrenim gören öğrencilerdir yani fiziksel olarak ça-
lışabilecekleri yaşlardadır.

4. Sonuç

Genel olarak uzaktan eğitim, gelecekte bir avan-
taj olabilir ancak bugünlerde İran’da bir nesli hedef 
alan ve bir ülkenin geleceğini tehdit eden kamu 
krizine dönüşmüş durumdadır. Uzaktan eğitime 
yönelik araştırmalar; kırsal alanda yaşayanların 
kentlilere, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin ise yük-
seköğretim öğrencilerine kıyasla daha fazla sorun 
ve zorluk yaşadığını göstermektedir. Bunun sebebi 
şehirlerde kırsal alanlara oranla daha gelişmiş bir 
altyapının bulunmasıdır.

İstatistiklere göre İran’da şu anda yaklaşık 15 
milyon ilk ve ortaöğretim öğrencisi ile yaklaşık 3,5 
milyon yükseköğretim öğrencisi bulunmaktadır. 
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin cep telefonu 
ve tabletlere olan taleplerini varsayarsak yüksek 
öğretim öğrencileri; ev ödevi, proje ve araştırmala-
rından dolayı dizüstü ve masaüstü bilgisayar paza-
rının potansiyel müşterileridir. Ancak tamamının 
bu imkânlara erişimi bulunmamaktadır. İran’da 

enflasyon ve emtia fiyatları yükseldikçe uzaktan 
eğitim araçlarına erişim eksikliği ve ilgili maliyet-
ler, İranlı aileleri daha fazla rahatsız etmektedir. 
Bu nedenle İran’ın en prestijli dergilerinden biri 
olan haftalık Tejarat-e-Farda dergisinin bir başya-
zısında belirtildiği gibi uzaktan eğitim araçlarının 
yüksek maliyeti ve yetersizliği, yoksul ailelerde ye-
tişen çocukların zenginlere kıyasla daha dezavan-
tajlı olmasına neden olacaktır. Bu eğilimin devam 
etmesi, öğrencilerin bilimsel temelini zayıflatabilir 
ve birçoğunun gelecek yıllarda okuldan ayrılması-
na neden olabilir. Okula gitmeyen çocukların is-
tismara uğrama, yetersiz beslenme ve akıl sağlığı 
sorunları yaşama olasılığı daha yüksektir ve bu 
ihtimaller, çocukların eğitimi tamamen bırakma-
larına neden olabilir.

Öğrencilerin %60-85’inin uzaktan eğitim 
imkânlarına erişimi olduğu göz önünde bulun-
durulduğunda, koronavirüs salgınının başından 
beri öğrencilerin yaklaşık %25-30’unun okula de-
vam etmediği tahmin edilebilir. İran Kooperatif, 
Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı tarafından ya-
yımlanan “Eğitimde Yoksulluk ve Eşitsizlik” baş-
lıklı rapor konuya dair endişeleri politika düzeyin-
de ele almaktadır. 
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“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”
“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 

2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”
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