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Abstract

Covid-19 salg›n›n›n en çok etkiledi¤i sektörlerden birisi, yüksekö¤retim oldu. Neredeyse dünyadaki tüm okullar yüzyüze e¤itime kapat›ld› ve 2 milyara yak›n ö¤renci birdenbire zorunlu olarak çevrimiçi (online) e¤itime geçti.
Salg›n ülkemizin yüksekö¤retim sisteminin ne bu boyutta bir krize ne de etkin çevrimiçi e¤itime haz›r olmad›¤›n› gösterdi. Nitelikli çevrimiçi e¤itim
art›k yaﬂam›m›z›n ayr›lmaz bir parças› olmal›; bu konuda hem yöneticilere,
hem de ö¤retim elemanlar›na önemli görevler düﬂüyor. Bu makalede çevrimiçi e¤itimin seviyesini yükseltme önerilerinin yan› s›ra salg›n›n yüksekö¤retim sisteminde baﬂka neleri etkileyebilece¤ini de tart›ﬂarak baz› uyar›larda bulunmak istiyorum. Kan›mca, bu salg›n tüm dünyada ça¤d›ﬂ› kalm›ﬂ
olan e¤itim sisteminin evrilmesi için iyi bir f›rsat olacak. Ve h›zl› adapte olabilecek üniversiteler (ve ülkeler) bu krizin kazananlar› olacaklar.

Higher education is one of the most severely impacted sectors by Covid19. Almost all schools worldwide had to stop face-to-face education and
approximately 2 billions students were forced to get their education online.
This pandemic demonstrated that the Turkish higher education system
was not well-prepared for a crisis of this proportion, nor was it ready for
effective online teaching. High-quality online education is a fact of life
now, and administrators, as well as faculty members have an important task
on hand. In this opinion piece, I offered some ideas about improving the
quality of online education, and discussed other impacts of this pandemic
on higher education, along with some warnings. I believe this pandemic
offers an opportunity for the outdated higher education system worldwide
and the universities (and countries) that adopt quickly will be the winners.

Anahtar sözcükler: Covid-19 salg›n›, çevrimiçi e¤itim, seyreltilmiﬂ
kampüs.
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B

lar tatil edildi ve dünya ö¤renci nüfusunun neredeyse tamam›
etkilendi. Bunun yan›nda, uluslararas› geçerlili¤i olan ve birçok
üniversitenin ö¤renci al›m›nda yararland›¤› çeﬂitli s›navlar
[Cambridge, IB (International Baccalaureate), AP (Advanced
Placement), SAT (Scholastic Aptitude Test), ACT (American
College Test)] ya iptal edildi ya ertelendi ya da çevrimiçi (online) sürece al›nd› (Wikipedia, 2020b). Okullar›n kapanmas› sadece ö¤rencileri, ö¤retmenleri ve ailelerini etkilemekle kalmad›, tüm dünyada farkl› ölçütlerde sosyal ve ekonomik sorunlar›
da beraberinde getirdi. Ö¤renci borcu, dijital ö¤renme, yiyecek
güvenli¤i, fiziksel ev ortam›n›n ö¤renmeye uygunlu¤u, çocuk
bak›m›, internete ulaﬂ›m gibi birçok toplumsal konu iyice su
yüzüne ç›kt›. Neredeyse tüm okullar salg›n›n e¤itime ve yaﬂama etkisini en aza indirebilmek için çevrimiçi e¤itime geçtiler - ya da geçmeye çal›ﬂt›lar. Tüm dünyada 2 milyara yak›n ö¤rencinin yaﬂam›n› ciddi olarak etkileyen bu salg›n›n etkileri ülkemizde de derinden hissedildi.

u makalede, tüm dünyada e¤itimi derinden etkisi alt›na alm›ﬂ olan Covid-19 salg›n›n›n, yüksekö¤retimde
tetikledi¤i ve tetikleyece¤i de¤iﬂimler hakk›ndaki görüﬂlerimi paylaﬂmaya çal›ﬂaca¤›m. Belirsizli¤in en üst düzeyde
oldu¤u bu dönemde, yapt›¤›m saptamalar›n zaman içinde ortaya ç›kacak yeni veriler ›ﬂ›¤›nda h›zla de¤iﬂebilece¤inin ve dolay›s›yla bu makalenin daha bas›lmadan raf ömrünün geçebilece¤inin bilincindeyim; okurlar›n da bu gözle okuyaca¤›n› ümit
ediyorum. Makalenin ana amac›, salg›n sonras› yüksekö¤retimin ne ﬂekilde yeniden yap›lanabilece¤i konusunda okuyucular›n etrafl›ca düﬂünebilmelerini sa¤lamakt›r.
2019 sonunda Çin’in Vuhan kentinden tüm dünyaya yay›lan Covid-19 etkeni olan yeni tip Koronavirüs, yüksekö¤retim
sistemini ciddi bir ﬂekilde etkiledi ve neredeyse tüm ülkelerde
tüm okullar salg›n›n yay›lmas›n› kontrol alt›na alabilmek amac›yla kapat›ld›. UNICEF’e göre, Nisan 2020 sonu itibar› ile
186 ülkede tüm ülke çap›nda, 8 ülkede ise baz› bölgelerde okul-
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Covid-19 tüm sektörleri derinden etkiledi. Fakat en çok etkilenen sektörlerden birisi yüksekö¤retim oldu. Neden mi? Virüs
tüm ülkelere Çin’den yay›ld› ve yay›lmas› için mutlaka birilerinin
Çin’e veya enfekte olmuﬂ baﬂka bir ülkeye gitmesi veya enfekte
olmuﬂ bir ülkeden gelmesi gerekiyor. Üniversiteler 4 nedenle bu
tür bir virüsün yay›lmas›na en uygun ortamlardan biridir:
Akademisyenler en çok seyahat eden meslek gruplar›ndan;
‹yi bir araﬂt›rmac› y›lda 4 uluslararas› kongreye gider.
Özellikle son y›llarda üniversiteler çok say›da k›sa veya
uzun süreli yurt d›ﬂ› de¤iﬂim programlar› kurgulad›. Yani
sadece ö¤retim elemanlar› de¤il, ö¤renciler de s›kça yurt d›ﬂ›na yolculuk yap›yor.
Yüksekö¤renim küreselleﬂmiﬂ bir sektör. Birçok geliﬂmiﬂ ülkenin baz› programlar›nda yerel ö¤renciden çok yabanc› ö¤renci var (ve birçok ülkede en çok yabanc› ö¤renci Çin’den).
Üniversitelere her gün binlerce ö¤renci, toplu taﬂ›ma kullanarak gidiyor ve binlerce ö¤renci yurtlarda kal›yor. Gerek
toplu taﬂ›ma gerekse yurtlar virüsün yay›lmas›n› h›zland›r›yor.

sonras› MEF Üniversitesindeki Uygulamalar baﬂl›kl› sayfa
haz›rlanarak yay›na verildi).[2]
Mart’›n ilk haftas› içinde MEF ‹ngilizce haz›rl›k bölümünde bir pilot çevrimiçi e¤itim çal›ﬂmas› yap›lmas›na karar verildi ve bu pilot çal›ﬂma için 10–11 Mart günleri seçildi. Bu
iki günlük çal›ﬂma sonucu ö¤renci ve ö¤retmen geri bildirimlerinin çok olumlu oldu¤u gözlendi.
11 Mart gecesi Türkiye’de ilk Covid-19 vakas›n›n görüldü¤ü duyuruldu.
Sa¤l›k Bakan›n›n aç›klamas›n›n hemen ard›ndan, MEF
Üniversitesi 12 Mart’ta bir duyuru ile okulu tatil etti. Haz›rl›k okulunda çevrimiçi e¤itime devam karar› al›nd›, 16 Mart
itibar› ile de tüm lisans ve yüksek lisans programlar›nda çevrimiçi e¤itime geçilece¤ini aç›klad›. MEF Üniversitesi ile
birlikte Bahçeﬂehir, Kadir Has, Bo¤aziçi ve Koç üniversiteleri de yüzyüze e¤itime son verdiklerini aç›klad›lar.
YÖK hemen tüm rektörlere kendi inisiyatifleri ile okullar›n›
tatil edemeyeceklerini ve örgün e¤itim programlar›nda çevrimiçine geçemeyeceklerini belirtti. 12 Mart’ta YÖK Baﬂkan› Prof. Dr. Yekta Saraç, tatile giren ve çevrimiçi e¤itime geçen üniversiteleri eleﬂtirdi.
Bir gün sonra, Beﬂtepe’de yap›lan bir toplant› sonucu 16
Mart itibar›yla yüksekö¤retim 3 haftal›k bir tatile girdi.
YÖK Baﬂkan› Prof. Dr. Yekta Saraç bu dönem içinde örgün
e¤itim programlar›nda çevrimiçi e¤itim yap›lamayaca¤›n›
yeniden vurgulad›.
Yine 13 Mart’ta üniversitelere çevrimiçi e¤itim için YÖK’ten
izin istenmesi gerekti¤ini belirten bir yaz› geldi.
MEF Üniversitesi hemen baﬂvurusunu yapt› ve 19 Mart’ta
izin yaz›m›z geldi.
16–19 Mart aras›nda “test e¤itimi” ad› alt›nda MEF üniversitesinde çevrimiçi e¤itim sürdürüldü.
23 Mart’ta resmen “izinli” olarak çevrimiçi canl› (senkron)
e¤itime geçtik.
Canl› çevrimiçi e¤itime geçiﬂ ile ilgili 7 sayfal›k bir doküman
haz›rlad›k ve bu doküman› 23 Mart’ta tüm Türkiye ile paylaﬂt›k.[2] Birçok üniversite 6 Nisan itibar› ile çevrimiçi e¤itime
baﬂlad›.

Dolay›s›yla, ilk bak›ﬂta paranoya gibi görülse de tüm dünyada gözlenen üniversite kapatma kararlar› makul olarak nitelendirilebilir. Uzmanlar gençlerde bu virüs nedeniyle ölüm oran›n›n binde 2 civar›nda oldu¤unu söylüyorlar.[1] Bu risk düﬂük görülse de esas büyük risk üniversitelerde yay›lacak virüsün ö¤renciler taraf›ndan çevrelerindeki yaﬂl›lara bulaﬂt›r›lmas›d›r. Ayr›ca, ülkemizde örgün e¤itim alan üniversiteli say›s›n›n 3.777 milyon oldu¤unu düﬂünürsek, binde 2’lik bir oran bile korkutucudur (3.777 milyon × 0.002 = 7554).

Covid-19 ve Türk Yüksekö¤retimi:
11 Mart – 6 Nisan 2020
Ocak ay›ndan itibaren birçok ülkede görülen Covid-19, ülkemizde ilk defa 11 Mart 2020 tarihinde tespit edildi. Bu günlerde
görev ald›¤›m MEF Üniversitesinde ve Türk yüksekö¤retiminde
neler oldu¤unu özetlemenin önemli oldu¤unu düﬂünüyorum:
ﬁubat ay› içinde MEF Üniversitesi Yönetim Kurulu bir toplant› yapt›. Bu toplant›da Covid-19’un ülkemize gelmesinin
an meselesi oldu¤u ve her bölümün haz›rl›kl› olmas› gerekti¤i vurguland›. Bu kapsamda haz›rl›klar yap›lmaya baﬂland›.
‹lk önce ö¤retme ve ö¤renme merkezimiz koordinatörlü¤ünde tüm akademisyenlerimiz “canl› interaktif çevrimiçi
e¤itim” sürecinden geçirildi, fakülteler ve bölümler baz›nda
çal›ﬂtaylar düzenlendi.
Canl› çevrimiçi e¤itimlerde akademisyenlere ve ö¤rencilere
yard›mc› olmak amac›yla howto.mef.edu.tr web sayfas› haz›rland› (Daha sonra YÖK’ün iste¤iyle, Covid-19 öncesi ve

Bu k›sa tarihçe, kan›mca Türk yüksekö¤retim sisteminin iki
önemli sorununu ortaya ç›kard›:

[1] https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/ (7 May›s 2020).
[2] http://www.mef.edu.tr/tr/covid-19 (23 Mart 2020).
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Üniversitelere otonomi verilmemesi: Acil bir durumda
bile rektörlerin üniversitelerini kapatma yetkilerinin olmamas›n› kabul edilebilir bulmuyorum. A¤›r iﬂleyen bürokrasi
çarklar›n›n bu durumda ö¤rencilerin sa¤l›¤›n› tehdit edebilece¤i çok aç›k (YÖK koronavirüs vakas› ortaya ç›kmadan
önce tüm üniversiteler için bir eylem plan› belirlemeli idi).

Covid-19 Sonras› Yüksekö¤retim

‹lk vaka ç›kar ç›kmaz üniversitenin derhal kapat›lmas› do¤ru
karar idi ama bu do¤ru karar› verdi¤imiz için YÖK do¤ru
karar›n fark›na varana kadar eleﬂtirildik. Rektörlerin acil durumlarda merkezi otoriteden haber beklemeden üniversitelerini kapatabilmesi, kurumun etkin çal›ﬂmas› için gerekli.
YÖK’ün uzaktan e¤itim ile örgün e¤itimi keskin bir ﬂekilde ikiye ay›rmas›: Kan›mca e¤itimi örgün ve uzaktan diye net çizgilerle iki s›n›fa ay›rmak geçmiﬂ yüzy›l normlar› ile
düﬂünmenin bir sonucu. Gelecekte böyle yapay ayr›mlara
yer yok. Optimal tasarlanm›ﬂ bir e¤itimde mutlaka hem yüzyüze hem de (farkl› versiyonlar› ile) çevrimiçi e¤itime yer var.
Bu farkl› aktar›m biçimlerinin nas›l harmanlanaca¤› tümüyle; üniversitelere, fakültelere, bölümlere ve son analizde ö¤retim elemanlar›na b›rak›lmal›. Dersini nas›l en iyi ﬂekilde
verebilece¤ine; yüzde kaç›n› yüzyüze, yüzde kaç›n› çevrimiçi
yapmas› gerekti¤ine; ne kadar›n› kendisinin, ne kadar›n› misafir konuﬂmac›lar›n ve belki de ne kadar›n› yapay zeka program›n›n verece¤ine, sadece ö¤retim eleman› karar verebilmeli (YÖK örgün e¤itimde kullan›labilecek uzaktan e¤itim
oran›n›n üst s›n›r›n› art›rmal› ve belki de buna ek olarak bir
de alt s›n›r getirmeli ki üniversiteler çevrimiçi e¤itim konusuna daha çok önem versinler, haz›r olsunlar ve teknolojiyi
takip etsinler).

Covid-19 ve Türk Yüksekö¤retimi:
6 Nisan 2020 Sonras›
6 Nisan’dan sonra, tüm üniversiteler kendi kapasitelerinin
elverdi¤i kadar›yla çevrimiçi e¤itime geçti. Maalesef bu dönemde üniversitelerimizin büyük ço¤unlu¤unun çevrimiçi e¤itime
ne kadar haz›rl›ks›z olduklar›n› gözlemledik. YÖK 3 May›s 2020
tarihinde Covid-19 döneminde uzaktan e¤itim üzerine yapt›¤›
bir anketi kamuoyu ile paylaﬂt›. Bu paylaﬂ›mda, “Üniversitelerimizin uzaktan ö¤retime h›zl› geçiﬂ sa¤lad›¤›...” belirtildi. Maalesef bu anket sadece rektörler ile yap›lm›ﬂt›. Rektörlerin “biz yapt›k” demesi ile etkin uzaktan e¤itime geçiﬂ sa¤lanabilece¤ini düﬂünmüyorum. 6 Nisan’da Üniversite Araﬂt›rmalar› Laboratuvar› (ÜniAr) taraf›ndan yap›lan ö¤renci memnuniyet anketinde,
çok say›da ö¤rencinin çevrimiçi e¤itimden memnun olmad›¤›
ortaya ç›kt›.[3] 18 Nisan’da bu araﬂt›rma makale olarak yay›nland› (Karada¤ ve Yücel, 2020). 16–19 Nisan aras›nda Dinamo Dan›ﬂmanl›k taraf›ndan Yetkin Gençler (YetGen) e¤itimine farkl›
üniversitelerden kat›lan 233 ö¤renci ile yap›lan araﬂt›rmada[4] ise,
ö¤rencilerin %71’i “Ald›¤›n uzaktan e¤itimi verimli buluyor
musun?” sorusuna “Hay›r” cevab›n› verdi. “Covid-19 sürecinde
baﬂka kanallardan uzaktan e¤itim al›yor musun?” sorusuna ise
“Evet” cevab›n› veren ö¤rencilerin oran› %88 oldu. Bu ikinci
oran›n yüksekli¤ini iki ﬂekilde aç›klayabiliriz: (1) Ö¤renciler so-

runu f›rsata çevirdiler ve üniversite d›ﬂ› kaynaklara yöneldiler,
(2) ö¤renciler üniversitelerinin verdi¤i e¤itimden memnun olmad›klar›ndan baﬂka kaynaklara yöneldiler. Kan›mca gerçek, bu
iki aç›klaman›n aras›nda bir yerde. 6 Nisan sonras› çevrimiçi
e¤itimin mükemmel olmas›n› beklemek ö¤retim elemanlar›m›za haks›zl›k olur, çünkü e¤itimde planlama çok önemlidir ve bu
önceden planl› bir çevrimiçi e¤itim de¤ildi.
Covid-19 sonras›, yüksekö¤retimde bir dizi de¤iﬂiklik bekliyorum. Bir e¤itimci olarak en önemli gördü¤üm de¤iﬂiklikten
baﬂlayaca¤›m: uzaktan e¤itim ve çevrimiçi e¤itim.

Uzaktan E¤itim Nedir, Ne De¤ildir?
Ö¤reten ile ö¤renenin ayn› yerde olmad›¤› e¤itime “uzaktan e¤itim” deniliyor. Bildi¤imiz en eski (1840) uzaktan e¤itim
modeli ö¤renciye ders malzemelerinin posta ile gönderilmesi ve
ö¤rencinin kendi evinde ö¤renmeye çal›ﬂmas› idi. ﬁu anda ça¤d›ﬂ› kalan bu “mektupla ö¤retim” modeli ile bile milyonlarca insan internet öncesi dönemde yeni ﬂeyler ö¤renme f›rsat› buldu.
Bundan sonra 1930’larda önce radyo, sonra televizyon ile uzaktan e¤itim denendi. Hedeflenen kitle e¤itimine ulaﬂ›lamam›ﬂ
olsa da, özellikle okul öncesi e¤itimde televizyonun tarihteki rolü yads›namaz: Susam Soka¤›’n› izlemeyen var m›? 1900’lerde
sadece uzaktan e¤itim veren üniversiteler kuruldu (Londra’da
1965’te kurulan Open University, Kanada’da 1970’de kurulan
Athabasca University, Almanya’da 1974’te kurulan FernUniversität gibi). ‹lk tümüyle çevrimiçi ders, Toronto Üniversitesi’nde 1984’te verildi. 1990’l› y›llarda internetin geliﬂmesi ile
üniversiteler internet üzerinden ders vermeye baﬂlad› ve ilk tümüyle çevrimiçi üniversite 1994’te ‹spanya’da (Katalonya Aç›k
Üniversitesi) aç›ld› (Wikipedia, 2020a). 2020’nin baﬂ›nda dünyan›n önde gelen üniversitelerinin tümünde çevrimiçi e¤itim
kapasitesi olmakla birlikte özellikle lisans programlar›n›n büyük
ço¤unlu¤u yüzyüze devam etmekte idi.
Maalesef ülkemizde birçok kiﬂi uzaktan e¤itim denildi¤inde,
ö¤retim eleman›n›n dersinin videoya kaydedilip y›llarca ayn› videonun ö¤rencilere servis edildi¤i bir sistem düﬂünüyor. Buna
e¤itim demiyoruz; olsa olsa arﬂivleme olur. Baz›lar› ise, uzaktan
e¤itimi YouTube üzerinden ders vermek ile k›s›tl› zannediyor.
Bu ise (zaman› çoktan geçmiﬂ olan) bilenden bilmeyene nakil
sisteminin teknoloji kullan›m› ile daha büyük kitlelere ulaﬂt›r›lmas› çabas›d›r. Ancak bilimsel veya mesleki konferanslarda veya TED konferanslar› gibi popüler etkinliklerde kabul edilebilir bir yöntemdir. Ça¤daﬂ uzaktan e¤itimde ise, ö¤renciyi merkeze alan ve aktif ö¤renmeyi destekleyen ö¤eler kullan›lmaktad›r. Çevrimiçi e¤itimin birçok programda yüzyüze e¤itimden
daha etkili olma potansiyeli vard›r.

[3] https://twitter.com/UniArLab (6 Nisan 2020).
[4] www.yetkingencler.com (19 Nisan 2020)
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Çevrimiçi E¤itim
‹yi planlanm›ﬂ çevrimiçi e¤itim ile kriz döneminde verilen
dersler aras›nda sadece ülkemizde de¤il, dünyan›n birçok üniversitesinde ciddi farklar var. Kriz döneminde e¤itimi sürdürebilmek için çabalayan üniversitelerin bu farklar›n fark›nda olmas› gerek. Çevrimiçi dersler planlama ve uygulama yönlerinden örgün e¤itiminden çok farkl›d›r. Etkin bir çevrimiçi dersi
tasarlamak aylar al›r. Fakat dünyan›n tüm üniversiteleri birkaç
gün içinde yüzyüze e¤itime son verip (asl›nda yüzyüze vermeyi
planlad›klar›) dersleri acilen çevrimiçine aktarmak zorunda kald›lar. Bu önlem, tabii ki kriz yönetimi ve halk sa¤l›¤› aç›s›ndan
do¤ru idi. Ö¤rencilerin ilk reaksiyonlar› da olumlu oldu, çünkü
hem e¤itim sürüyordu hem evde kalmak enfeksiyon riskini
azalt›yordu hem de her gün trafikte saatler harcamaktan kurtuldular. Fakat ö¤renciler bu acil uzaktan e¤itimi birkaç hafta sonra yetersiz veya baﬂar›s›z bulmaya baﬂlad›lar, ki zaten bu dönem
verilen e¤itim ideal çevrimiçi e¤itim de¤ildi.
Araﬂt›rmalar tersini göstermesine ra¤men, çevrimiçi e¤itimin yüzyüze e¤itimden daha az etkin oldu¤u inanc› toplumda
yayg›n (Hodges, Moore, Lockee, Trust ve Bond, 2020). Bir de
bunun üzerine virüs nedeniyle baﬂlat›lan haz›rl›ks›z çevrimiçi
e¤itim uygulamalar› gelince, çevrimiçi e¤itim haks›z bir ﬂekilde
yarg›land›. Benim kayg›m, bunun sonucu olarak çevrimiçinin
e¤itim sisteminin ayr›lmaz bir parças› olarak kabulünün gecik(tiril)mesi. Y›llard›r yap›lan araﬂt›rmalar›n gösterdi¤i ﬂu: Etkin çevrimiçi ö¤renme için sistemli bir tasar›m ve geliﬂtirme
modeli kullan›larak dikkatli bir e¤itim tasarlanmas› gerekli. ﬁu
anda verilen acil uzaktan e¤itimde ise böyle bir tasar›m yok.
Ayr›ca çevrimiçi ö¤renme için yüzyüzeden farkl› bir ekosistem,
bir “ö¤renici destek sistemi” oluﬂturulmas› gerek; ö¤rencilerin
ders d›ﬂ›nda iletiﬂim kurabilecekleri sanal toplant›lar, dersten
önce izlenmesi gereken videolar, dersten sonra okunmas› gereken kaynaklar, ders s›ras›nda kullan›lacak oyunlar, vb. yüzyüze
e¤itim için kurulmuﬂ kurumlar›n böyle bir destek sistemi oluﬂturmas› epey zaman (en az bir y›l) alacak.
Yüzyüze e¤itimde birçok farkl› teknik uygulanabildi¤i gibi,
çevrimiçi e¤itim tasar›m›n›n da birçok boyutu var (Hodges et al.
2020). Örne¤in dersler tümüyle veya k›smen çevrimiçi olabilir;
ö¤retim üyesi derslerin tümüne veya bir k›sm›na kat›labilir veya hiç kat›lmayabilir; dersin ak›ﬂ h›z› ö¤rencilere b›rak›labilir
veya ders önceden belirlenmiﬂ bir h›zda ilerleyebilir; ö¤renciler
sadece dinleyici olabilirler, soru cevaplay›p problem çözebilirler, araﬂt›rma yapabilirler, tak›m çal›ﬂmas› yapabilirler; s›n›f büyüklü¤ü de¤iﬂebilir; ders senkron, asenkron veya ikisinin kar›ﬂ›m› olabilir; ö¤renciye geribildirim yaz›l›m, ö¤retmen veya di¤er
ö¤renciler taraf›ndan verilebilir. ‹yi bir çevrimiçi dersin planlamas›nda tüm bu boyutlar›n kararlaﬂt›r›lmas› ve bu kararlara uygun pedagojik haz›rl›k yap›lmas› gerekir.
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‹deal çevrimiçi e¤itimi kurgularken, ça¤› geçmiﬂ müfredat ve
nakil odakl› e¤itim yerine ça¤daﬂ e¤itim prensiplerinden hareket
etmek gerekir. Ça¤daﬂ e¤itimde, ö¤renci merkezdedir ve aktif
ö¤renmeyi tetikleyici uygulamalar gereklidir. Dinamikleri ve pedagojisi s›n›f içi e¤itimden zaten farkl› olan çevrimiçi e¤itimin de
bu ﬂekilde planlanmas› ve farkl› metodlar›n kullan›lmas› gerekir.
Bu süreçte e¤itim teknologlar›ndan destek al›nabilir.
Çevrimiçi e¤itimde ö¤renciyi olabildi¤ince dersin içine çekmek çok önemlidir. Bunu yaparken tabii ki teknolojiyi kullanaca¤›z ama teknolojiyi öne ç›karmay›p destek rolünde tutmam›z
gerek. Dersi planlarken ö¤retim eleman›n›n her ﬂeyi kendisinin
anlatma tutkusunu bir kenara b›rakmas› ve ö¤rencilerin kendi
kendilerine keﬂfetmelerini sa¤layacak deneyimler tasarlamas› gerek. En basit kural ö¤retim eleman›n›n uzun süre konuﬂmamas›
ve dersin içine olabildi¤ince oyunlaﬂt›rma ve etkileﬂim ö¤eleri
entegre etmesi.
Etkin çevrimiçi e¤itim için özel bir yaz›l›m kullan›lmas› gerekir. Skype, Meets, Zoom ve Google Classroom gibi (ücretli ve
ücretsiz) alternatifler var. MEF Üniversitesinde 6 y›ld›r kulland›¤›m›z (üniversite e¤itimi için geliﬂtirilmiﬂ popüler bir ö¤renme
yönetim sistemi olan) Blackboard yaz›l›m› sayesinde ö¤retim
eleman›, derse kat›lan ö¤rencilerin hepsini görebiliyor ve ö¤renciler ö¤retim eleman›ndan söz isteyip konuﬂabiliyorlar. Ö¤retim
eleman› istedi¤i zaman s›n›f› gruplara bölüp tak›m çal›ﬂmas› yapt›rabiliyor, istedi¤i tak›m›n “odas›na” gidip çal›ﬂmay› izleyebiliyor, çal›ﬂma sonunda istedi¤i tak›ma sunum yapt›rabiliyor; ayn›
yüzyüze e¤itimde oldu¤u gibi.
Bu yaz›l›m›n sa¤lad›¤› s›n›f içi hareketlili¤in yan›nda, ö¤retim eleman› mutlaka sunumu s›ras›nda etkileﬂimi sa¤lamak veya
önemli bir konunun anlaﬂ›l›p anlaﬂ›lmad›¤›n› ölçmek için Mentimeter, Kahoot, Wooclap gibi eﬂ zamanl› oylama/sunum araçlar› kullanmal›d›r. Ayr›ca sunumu renklendirmek (ve gençlerin
al›ﬂ›k oldu¤u video standartlar›na çekebilmek) için görsellerin
üzerinde çok çal›ﬂ›lmas›, statik görsel yerine olabildi¤ince animasyon kullan›lmas› yararl› olur. E¤itim d›ﬂar›dan kaynaklar (video, oyun, makale özeti vb.) ile de zenginleﬂtirilebilir. Ö¤rencilerin birbirleri ile çal›ﬂmas›n› sa¤lamak için ise Blackboard Virtual Classroom’un yan›nda Slack, Whatsapp, Google Drive,
Padlet gibi sohbet, içerik paylaﬂ›m› ve ortak çal›ﬂma uygulamalar› kullan›labilir.
Çevrimiçi e¤itimde amaç içerik nakli de¤ildir. ‹çerik nakli,
dersten önce gönderilen malzemeler ile yap›lmal›; derste daha
çok örnekler, uygulamalar ve soru-cevap üzerinde durulmal›;
ö¤rencilerin geniﬂ kat›l›m› hedeflenmelidir. Bu aktif ö¤renme
metoduna tersyüz ö¤renme (flipped learning) deniliyor. Asl›nda
yüzyüze e¤itimi etkinleﬂtirmek için oluﬂturulan bu metod, 6
y›ld›r MEF Üniversitesinde kullan›l›yor. Çevrimiçi e¤itimin
de tersyüz ö¤renme metodu do¤rultusunda kurgulanmas› gereklidir.
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Umar›m ilk bir ayl›k deneme sonunda art›k anlaﬂ›lm›ﬂt›r ki;
(genel kan›n›n aksine) çevrimiçi e¤itim ucuz de¤il (hatta daha fazla haz›rl›k gerektiriyor) ve
ö¤retim eleman›n› devre d›ﬂ› b›rakm›yor; tam tersine ö¤retim eleman›n› olmas› gerekti¤i ﬂekilde bir deneyim tasar›mc›s› olarak konumland›r›yor ve
yüzyüze e¤itimden daha az etkin/verimli de¤il (iyi tasarlan›rsa daha etkin/verimli olabilir).
Her programda %100 çevrimiçi e¤itim uygulanamaz (örne¤in mühendislik ve t›p) ama her programda k›smen çevrimiçi
e¤itim yap›labilir. Kan›mca çevrimiçi e¤itimin önündeki en
önemli engel de¤iﬂime direnen ve verdikleri e¤itimi yeniden tasarlamaktan kaç›nan ö¤retim elemanlar›d›r.
Birkaç gün içinde ideal çevrimiçi e¤itim tasarlamak mümkün olmamakla birlikte hemen çevrimiçine geçip zaman içinde
dersi geliﬂtirmek mümkün. Örne¤in Mehmet Zorlu Vakf› ve
MEF Üniversitesi deste¤i ile 4 y›ld›r lise ve üniversite ö¤rencilerine yüzyüze verdi¤imiz 21. yüzy›l yetkinlikleri fark›ndal›k
e¤itimini (YetGen, yetkingencler.com) bu y›l 400 kiﬂilik bir s›n›fa verirken Covid-19 salg›n› Türkiye’ye geldi¤i anda çevrimiçine geçtik. ‹lk çevrimiçi dersimiz 14 Mart’ta oldugundan, ben,
misafir konuﬂmac›lar ve asistanlar 2 günde haz›rland›k. Ö¤rencilere hemen bir test yay›n› yapt›k. O gün bu gündür bu e¤itim
t›k›r t›k›r yürüyor. 400 kat›l›mc› saatlerce MEF Üniversitesi
Blackboard platformu üzerinden dersler dinledi ve grup halinde atölye çal›ﬂmalar› yapt›lar. Ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u
çevrimiçi sistemden memnun kald›lar. Fakat ben ideale yaklaﬂabilmek için bu e¤itim program›nda daha çok gidecek yolumuz
oldu¤unu düﬂünüyorum. Bence verebildi¤im e¤itim ancak “acil
uzaktan e¤itim” olarak nitelendirilebilir ve ideal çevrimiçi e¤itimden epey uzakta. Tüm ö¤retim elemanlar›n›n bu yolda yürümeye baﬂlayaca¤›n› düﬂünüyorum. Art›k direnmek anlams›z.
Bu virüs ülkemizin e¤itim sistemini istesek de istemesek de 21.
yüzy›la sürüklüyor!
YÖK ve üniversitelerin sadece salg›n s›ras›nda günü kurtarmaya çal›ﬂmak yerine, etkin çevrimiçi e¤itim konusuna zaman ve kaynak ay›rmaya baﬂlamalar› gerek. ﬁu anda hem ça¤›
yakalayabilmek için hem de bu kriz ile baﬂ edebilmek için tum
yüksekö¤retim camias›n›n çevrimiçi e¤itimi kucaklamas›, tüm
kurum ve bireylerin “yeni normale” haz›rlanmas› gerekiyor.
Gelecekte e¤itim eskisi gibi olmayacak. Covid-19 ve ondan
sonra gelecek salg›nlar (ve yüzyüze e¤itimi engelleme potansiyeline sahip baﬂka ö¤eler) ile birlikte yaﬂamay› ö¤renmemiz
gerekiyor.
YÖK: E¤itimi örgün veya uzaktan ﬂeklinde keskin bir ﬂekilde ikiye ay›rmak yerine e¤itimin karma veya harmanlanm›ﬂ
modelde (k›smen yüzyüze, k›smen çevrimiçi) verilebilece¤i
fikrini kabullenmek gerekiyor.

Üniversite yöneticileri: Bu yaz aylar›nda tüm üniversitelerin çevrimiçi e¤itim altyap›lar›n›n güçlendirilmesi ve tüm
ö¤retim elemanlar›n›n çevrimiçi ö¤retme kapasitesinin art›r›lmas› için programlar kurgulanmas› gerek.
Ö¤retim elemanlar›: Tüm gücümüz ile en k›sa zamanda
etkin çevrimiçi e¤itim için gereken teknolojileri ve e¤itim
tekniklerini ö¤renmemiz, derslerimizi yeniden tasarlamam›z gerek. Kan›mca ne kadar adanm›ﬂ olarak çal›ﬂsak bile bu
zorlu süreç 2020–2021 e¤itim y›l› baﬂ›nda bitmeyebilir.
E¤itim tasar›m›: E¤itim kanallar›n›n kullan›m›n›n fakülte
ve program baz›nda optimize edilmesi gerek. Baz› derslerin
(örne¤in uygulamal› laboratuvarlar) tümüyle yüzyüze yap›lmas› gerekirken, baz›lar› (örne¤in birçok teorik giriﬂ dersi)
tümüyle çevrimiçi yap›labilir. Kan›mca derslerin büyük ço¤unlu¤unda karma modele geçmek ve belirli bir oranda çevrimiçinden yararlanmak mümkün olacak.
Nitelikli çevrimici e¤itime geçiﬂ süreci hakk›nda Yüksekö¤retim Kalite Kurulunun (YÖKAK) haz›rlay›p Mart ortas›nda
yay›nlad›¤› “Yüksekö¤retimde Uzaktan E¤itim ve Kalite Güvencesi Sistemi” makalesi yararl› bilgi, öneriler ve bir yol haritas› içeriyor (YÖKAK, 2020). Bu makalede, nitelikli bir uzaktan e¤itim sisteminin bileﬂenleri olarak uzaktan e¤itim politikas›, altyap› olanaklar›, eriﬂim durumlar›, kullan›m yeterlikleri,
e¤itim-ö¤retim süreçleri, uzman insan kayna¤›, destek hizmetleri, bilgi güvenli¤i ve etik boyutlar s›ralan›yor ve her baﬂl›k detayland›r›l›yor. Bu makaleden önemli gördü¤üm iki noktay›
al›nt›l›yorum:
Yüksekö¤retim kurumlar›m›z uzaktan e¤itimi sadece dersleri
ve di¤er e¤itim hizmetlerini çevrimiçi ortamlara aktar›lmas›
olarak de¤il, bir yaklaﬂ›m ve yöntem farkl›laﬂmas› olarak ele almal›d›r. Bu farkl›laﬂman›n merkezinde “Daha ö¤renen merkezli, performansa dayal› ve yetkinlik temelli ö¤retim süreçlerini uzaktan e¤itim süreçleri içerisinde nas›l gerçekleﬂtirebiliriz?”
sorusu yer almal›d›r. Kurumlar, uzaktan e¤itim süreçlerine
katk› sa¤layacak e¤itim kadrolar›n›, yönetsel personelini, biliﬂim
personelini bu bak›ﬂla bilinçlendirmeli, e¤itmeli; ö¤renenlerine
bu yeni ö¤renme anlay›ﬂ›na uyum sa¤lamaya yönelik e¤itimler
vermelidir.
Uzaktan e¤itimde materyal üretme sürecinde dikkat edilmesi gereken en temel unsur ö¤renenin materyalle etkileﬂimini olabildi¤ince art›rmakt›r. Dura¤an, ö¤renenin pasif biçimde, sadece okudu¤u, izledi¤i ya da dinledi¤i materyalden çok; soru sorup cevaba
göre ilerleyebilen, birden çok ö¤renme yolu sunabilen, ö¤retimi
oyunlaﬂt›rabilen vb. etkileﬂimli materyallere odaklan›lmal›d›r.
Uzaktan e¤itim sürecinde, yüksekö¤retim düzeyi için kullan›labilecek ö¤renen merkezli bir yöntem projeye dayal› ö¤renmedir,
bir di¤eri ise ö¤renen merkezli yaklaﬂ›m dönüﬂtürülmüﬂ ya da ters
yüz ö¤renmedir.
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Covid-19 Sonras› Yüksekö¤retim
E¤itimciler için en önemli konu olan çevrimiçi e¤itimin yan›nda, yüksekö¤retimi salg›n sonras› dünyada bir dizi de¤iﬂiklik
daha bekliyor. Bunlara geçmeden önce “salg›n sonras›” ile ne
kastetti¤imi biraz açmak istiyorum. Türkiye’nin bu salg›n ile baﬂ
etmede baﬂar›l› bir s›nav verdi¤ini düﬂünmekle birlikte, ülkemizde fazlaca iyimser bir havan›n esti¤ini gözlemliyorum. Sanki
“normalleﬂme” sürecine biraz erken ve h›zl›ca girdik. Tüm dünyada gönüllü veya zorunlu olarak uygulanan sosyal mesafe k›s›tlamalar›, enfekte birey say›s›n›n sa¤l›k sisteminin kapasitesini aﬂmamas›n› hedefliyor fakat ayn› zamanda salg›n›n süresini de uzat›yor. Salg›n› art›k kontrol alt›na almak mümkün olmad›¤›ndan
kitlesel ba¤›ﬂ›kl›¤a geçiﬂi beklemek gerekecek gibi. ﬁu anda pandeminin ne zaman sona erece¤i konusunda tahmin yürütmek
zor fakat geçmiﬂteki salg›nlar›n 12 ila 36 ay aras›nda sürdü¤ünü
düﬂünürsek, b›rak›n yaz okulunu, 2020 güz döneminde %100
yüzyüze e¤itime geçilmesini beklemek bile fazla iyimser olabilir.
Ayr›ca bu yeni bir virüs oldu¤undan, birdenbire ortadan kalkmayacak ve ba¤›ﬂ›kl›¤› olmayan bireyleri enfekte etmeye devam
edecek. Dolay›s›yla, salg›n bitmiﬂ gibi görünse bile Eylül
2020’de universiteleri açmak riskli olabilir. Takip edebildi¤im
kadar›yla, ﬂu anda ABD ve Kanada’da hiçbir üniversite Eylül
2020’de %100 yüzyüze e¤itime geçilece¤ini anaons etmedi
(Anderson, 2020; Ries ve Wagner, 2020). Okudu¤um bir yaz›da tam 15 farkl› senaryo de¤erlendiriliyor (Maloney ve Kim,
2020a). Ülkemizde benzeri bir çal›ﬂma yap›l›p yap›lmad›¤›n›
bilmiyorum, bu yaz›y› benzer bir çal›ﬂmay› tetiklemeye faydas›
olabilece¤i ümidi ile burada özetliyorum.

Güz Dönemi için 15 Alternatif Model
Normale dönüﬂ: Covid-19 öncesi döneme dönüﬂ. Yüzyüze dersler, ders d›ﬂ› aktiviteler, kampüs yaﬂam› vb. Bu alternatifte bile geçmiﬂten al›nan ders ile ö¤renme ve ö¤retme
deste¤ine daha fazla önem verilecek.
Geç baﬂlang›ç: Salg›n›n biraz daha sönmesini bekleyerek
akademik y›la Eylül yerine Ekim veya Kas›m’da baﬂlamak.
Baz› okullar Eylül’de çevrimiçi baﬂlay›p yüzyüze e¤itim için
Ekim veya Kas›m’› bekleyebilir, baz›lar› ise aç›l›ﬂlar›n› bir
veya iki ay erteleyebilirler.
Güz’ü Bahar’a kayd›rmak: Güz dönemini bir veya iki ay
yerine Ocak 2021’e kadar kayd›rmak; hem Güz hem de Bahar dönemini biraz k›saltarak, yine epey k›salt›lm›ﬂ bir Yaz
dönemi ile 2020-21 akademik y›l›n› kapatmak. Tabii bu oldukça radikal bir önlem ama salg›n›n ilerlemesine ba¤l› olarak baz› üniversiteler bu alternatifi de¤erlendiriyor.
Yo¤un ilk y›l: ‹lk y›l›n üniversite ö¤rencileri için öneminin
fark›nda olan üniversiteler, sadece birinci s›n›f ö¤rencilerini kampüse getirerek onlar›n kampüsteki sosyal yaﬂam›n
tüm olanaklar›ndan faydalanmas›n› sa¤lamay›, di¤er s›n›flar›n ise çevrimiçi e¤itimde olmas›n› planl›yorlar.
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Sadece yüksek lisans ö¤rencileri: ‹lk s›n›f ö¤rencilerini
kampüse getirme modeline benzer bir modelde, üniversitenin en önemli fonksiyonunun araﬂt›rma oldu¤unu gözönünde bulundurarak sadece lisansüstü ö¤rencileri ve ö¤retim üyelerini kampüse getirip lisans e¤itimi çevrimiçi yapmak. Seçilmiﬂ bir grubu üniversiteye getirme modeli çervesinde yüzyüze e¤itime ihtiyaç do¤rultusunda belirli bir fakültenin, program›n ya da s›n›f›n ö¤rencileri de üniversiteye getirilebilir.
Ö¤rencilerin e¤itime ara vermesi: Birçok üniversitenin
de¤iﬂim programlar›, staj, proje programlar› ve e¤itimi dondurma programlar› var. Okulu seyrekleﬂtirmek için ö¤rencilerin bu programlara teﬂvik edilmesi de bir alternatif. Tabii, salg›n›n gidiﬂat›na göre de¤iﬂim programlar›, staj ve
proje alternatifleri mümkün olmayabilir.
Seçilmiﬂ müfredat: Güz döneminde kampüsü seyreltebilmek için aç›lan ders say›s›n› azaltmak; bölümün çekirdek
derslerinin veya en popüler derslerinin aç›lmas›, az say›da
ö¤rencinin kaydoldu¤u dersleri Güz’de açmamak, k›smen
çevrimiçi verilebilecek dersleri açmak ve bunun d›ﬂ›ndaki
dersleri sadece çevrimiçi açmak.
Bölünmüﬂ müfredat: Bu alternatifte dersler okulda veya
çevrimiçi olarak ikiye bölünüyor. Seyreltilmiﬂ kampüste
okulda kaç ö¤renci olabilece¤ine karar verildikten sonra,
okula gelebilen ö¤renciler iki formatta da ders alabiliyorlar.
Bu modelde kampüse gelenlerin bile belirli say›da dersi çevrimiçi almas›n› sa¤layarak okula dönebilecek ö¤renci say›s›n› art›rmak mümkün olabilir. Bu model hem ö¤retim elemanlar›n›n yükünü azaltma, hem ders seçimi sürecini basitleﬂtirme avantaj›na sahip ve okulda yüzyüze verilebilecek
ders say›s›n› da olabilecek en üst düzeye taﬂ›yabilir.
Blok plan: Bu modelde ö¤renciler 3 hafta boyunca sadece
bir ders al›yorlar ve bir dönemde 5 dersi tamamlayabiliyorlar. Bu modelin hem pedagojik avantajlar› olabilir (ö¤renciler bir tek derse odaklan›yorlar) hem de salg›n›n yeniden
parlamas› durumunda sadece bir dersi feda ederek farkl› bir
modele geçmek mümkün olabilir.
Modüler plan: Tüm e¤itim sistemini yeniden düﬂünmeye zorlayan blok plan›n daha az radikal bir versiyonu olan
modüler planda, dönem ikiye (veya üçe) bölünebiliyor ve
ö¤renciler her bölümde yar›m (veya üçte bir) uzunlukta
beﬂer ders al›yorlar. Buna “dönemcik” modeli de diyebiliriz. Tabii dönem boyu al›nan bir proje dersi ile her modülde 3 veya 4 dersin al›nd›¤› modüler e¤itim de birleﬂtirilebilir.
Yurtlarda ö¤retim: KGI Minerva Okullar› modelinde oldu¤u gibi ö¤renciler (seyreltilmiﬂ) yurtlara dönüyorlar ve
tüm dersleri çevrimiçi al›yorlar. Bu modelin avantaj›, ö¤rencilerin kulüp ve spor etkinliklerini sürdürebilmeleri. Ayr›ca bu modelde salg›n›n gidiﬂat›na göre yurtlarda yaﬂayan
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ö¤renciler ile ö¤retim elemanlar› aras›nda kontrollü yüzyüze görüﬂmeler de mümkün olabilir.
Düﬂük ikamet modeli: Bu modelde, ö¤renciler k›sa bir süreli¤ine (bir veya iki hafta) kampüse gelip dönemin kalan›n› çevrimiçi e¤itim ile geçiriyorlar. Dönem içinde farkl›
haftalarda farkl› fakültelerin ö¤rencilerini kampüse getirerek her ö¤renciye bir–iki hafta yüzyüze e¤itim f›rsat› vermek mümkün olabilir. Böylece her ö¤renci kampüs yaﬂam›n› deneyimleyebilir ve derslerin çevrimiçi e¤itime uygun
olmayan bölümleri (örne¤in laboratuvarlar) yüzyüze iﬂlenebilir. Birbirlerini yüzyüze e¤itimde tan›yan ö¤rencilerin
çevrimiçi performans› da daha iyi olabilir.
Karma-esnek model: Ö¤rencilerin en çok tercih edece¤i,
fakat ö¤retim üyelerinin en çok zorlanaca¤› bu modelde her
ders hem yüzyüze hem de çevrimiçi olarak veriliyor. Ö¤renciler bilgi ve beklentilerine göre ister kampüse geliyor,
ister dersi evlerinden al›yorlar. Böylece seyreltilmiﬂ kampüs
mümkün hale geliyor. Ö¤retim eleman›n›n dersi canl› yay›nlan›yor, fakat dersten sonra çevrimiçi e¤itim prensipleri
do¤rultusunda ek modüller oluﬂturmas› gerek. Bu modülde
daha fazla asistan gerekebilir.
Harmanlanm›ﬂ küçük grup (modifiye tutoryel) modeli:
Bu modelde ö¤renciler çevrimiçi bir dersten sonra sosyal
mesafeyi koruyarak küçük gruplar halinde ö¤retim üyesi ve
asistanlar ile bir araya gelirler. Örne¤in haftada 3 saat ders
yerine 1.5 saatlik bir çevrimiçi dersten sonra birkaç grup ile
1.5 saatlik görüﬂmeler yap›labilir. Bu modelde ö¤rencilerin
talebine ba¤l› olarak ö¤retim üyelerinin ders için ay›rd›¤›
süre artabilir.
Tam çevrimiçi model: Ö¤renciler kampüse gelmez ve
tüm dersler çevrimiçi olarak yap›l›r. Bu dönemde verilen
acil uzaktan e¤itim deneyimleri ›ﬂ›¤›nda çevrimiçi e¤itim
deneyimi zenginleﬂtirilebilir. Bu modelde ders d›ﬂ› etkinliklerin de çevrimiçi yap›lmas› gerekir.
Bu modellerin aras›nda benzerlikler ve örtüﬂmeler var. Tüm
üniversitelerin ayn› modeli kullanma olas›l›¤› oldukça düﬂük.
Salg›n›n geliﬂimine göre her üniversite kendi ﬂartlar›na göre bir
tercih yapacak ve belki yeni (karma) modeler ortaya ç›kacak belki de farkl› dönemlerde farkl› modeller kullan›lacak. Hemen
tüm modellerin ortak noktas› ö¤retim üyelerinin daha fazla efor
sarfetmesi gereklili¤i: çevrimiçi e¤itim kapasitelerini art›rmalar›, esnek modellere uyabilmeleri. Bunun sonucu olarak e¤er ö¤retim elemanlar›n›n ders yükleri hafifletilmezse kurumlar›n
araﬂt›rma ç›kt›lar› azalacakt›r. Ayr›ca her senaryo için, ö¤retim
elemanlar› ve ö¤renciler için daha güçlü bir (e¤itim teknolojileri, lojistik, psikolojik) destek sisteminin kurulmas› gerekecektir.
Hangi okulun hangi modeli seçece¤ini bilmiyoruz, fakat
farkl› okullar›n farkl› modeller kullanaca¤›n› beklemek hatal›
olmaz. Ülkemizdeki k›s›tlay›c› merkezi regülasyonun salg›n

sonras› süreçte ülkedeki tüm üniversitelerin tek bir modele zorlamas›n›n pek iyi bir çözüm oluﬂturaca¤›n› düﬂünmüyorum.
Daha önce belirtti¤im gibi, üniversitelerimize k›smi otonomi
verilmesi e¤itim ç›kt›s›na üstün katk› sa¤layacakt›r.

Di¤er De¤iﬂimler: Seyreltilmiﬂ Kampüs
Bu salg›n tümüyle bittikten sonra bile, e¤itim kurumlar›n›n
salg›n öncesi yaﬂama dönmelerini mümkün görmüyorum. Salg›n›n ikinci faz› gelebilir, Covid-19 etkeni virüs mutasyona u¤ray›p geri gelebilir ya da baﬂka bir virüs salg›n› olabilir. Art›k sosyal mesafe kural› yaﬂam›m›za bir daha ç›kmamak üzere girdi.
Yurtd›ﬂ› yay›nlardan takip etti¤im kadar› ile tüm sistemin yeniden düﬂünülmesi gerekecek (Young, 2020). Dünyan›n ileri gelen
üniversitelerinde uygulanmas›n› bekledi¤im önlemler ﬂunlar:
Üniversite tan›t›mlar› çevrimiçine taﬂ›nacak
Oryantasyon k›smen çevrimiçi k›smen de küçük gruplar halinde yap›lacak
Yurt odalar› tek kiﬂili¤e çevrilecek
Ortak kullan›ma aç›k banyo ve tuvaletlerin say›s› art›r›lacak
Yemekhane veya kafeterya yerine tek ö¤ünlük paketlenmiﬂ
yemeklerin da¤›t›ld›¤› noktalar olacak
Okullarda sürekli maske da¤›t›lacak ve tak›lacak
Giriﬂlerde ateﬂ ölçümü ve dezenfeksiyon yap›lacak
Ö¤renciler yanyana veya arka arkaya oturamayacaklar›ndan
s›n›flarda s›n›f kapasitesinin en fazla dörtte biri kadar ö¤renci olabilecek
Dersliklerin ve laboratuvarlar›n yenilenmesi gerekecek
Yüzyüze yap›lmas› gereken e¤itimlerin küçük gruplara en az
dört defa tekrarlanmas› gerekecek
E¤itimi destekleyen araﬂt›rma görevlilerinin ve asistanlar›n
önemi ve say›s› artacak,
Çevrimiçi e¤itim ve tersyüz e¤itim (flipped learning) uygulamalar› artacak
Belki de e¤itime en büyük darbe, ö¤rencilerin ders d›ﬂ›nda
yetkinliklerini geliﬂtirebildikleri ö¤renci kulüpleri ve spor
tak›mlar› etkinlikleri ile yüzyüze staj ve yar› zamanl› çal›ﬂma
olanaklar›n›n azalmas› olacak
Yukar›da sözünü etti¤im harmanlanm›ﬂ e¤itime geçilmesi
ile birlikte, iyi bir koordinasyon ile örne¤in 30.000 kiﬂilik bir
kampüste günlük ö¤renci say›s› 6000 ile k›s›tlanabilecek ve sosyal mesafe uygulamas› mümkün hale gelecektir. Umuyorum ülkemizde bu tür bir çal›ﬂma yap›lmaktad›r. Korkum “geldi geçti” inanc› ile bu tür bir çal›ﬂman›n göz ard› edilmesidir. Kan›mca gelece¤in kampüsü seyreltilmiﬂ bir kampüs olacak. Hatta Inside HigherEd, bu konuda bir kitap çal›ﬂmas›na baﬂlad› bile
(Maloney ve Kim, 2020b).
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Finansal Taraf: Gelirler Azal›rken
Giderler Art›yor
Bu dönemde üniversitelerin yan gelirleri (kampüsteki iﬂletmelerden al›nan kiralar, yurt gelirleri, kafeterya ve servis gelirleri, etkinlik gelirleri vb.) neredeyse s›f›rland›¤› gibi, çevrimiçi
e¤itim için gereken acil yat›r›mlar ve yaz›n yap›lmas› beklenen
telafi e¤itimleri nedeniyle bütçelenen giderlerde de art›ﬂlar görüldü (Bothwell, 2020). Tasarruflar ise tüm maaﬂlar ödenmeye
devam edildi¤inden, elektrik ve su paralar› ile k›s›tl› kald›.
ABD’de baz› büyük üniversiteler 100 milyon dolar civar›nda
bütçe aç›klar› yaﬂad›. ABD, üniversiteleri için 14 milyar dolarl›k
bir destek paketi aç›klad› fakat üniversite yöneticileri önümüzdeki dönemde oluﬂacak yabanc› ö¤renci gelir kay›plar›n› da göz
önüne alarak 50 milyarl›k bir pakete ihtiyaçlar› oldu¤unu belirttiler (Binkley ve Amy, 2020; Green, 2020). ‹ngiltere hükümeti
ise üniversiteleri için 2 milyar sterlinlik bir destek paketi haz›rl›yor (Coughlan, 2020). Kanada hükümeti ise üniversite ö¤rencilerini desteklemek için 9 milyar dolarl›k bir paket aç›klad›
(Samson, 2020).
Ö¤rencilerin %92’sinin devlet yüksekö¤renim kurumlar›nda kay›tl› oldu¤u Türkiye’de ise üniversiteler için bir destek paketi aç›klanmas›n› bir kenara b›rakal›m, salg›n öncesi haz›rlanm›ﬂ olan son kanun de¤iﬂikli¤i ile vak›f üniversitelerinin bütçeleri bir darbe daha yedi. Vak›f üniversiteleri hem gelirlerinin
%2’lik bir k›sm›n› bir “kara gün fonuna” yat›rmak zorundalar,
hem de tam burslu ö¤renci oran› %10’dan %15’e ç›kar›ld›. Birçok vak›f üniversitesinin son y›llardaki ortalama bursluluk oran› %50 civar›nda oldu¤undan, %5’lik bir tam burslu kontenjan› art›ﬂ›n›n toplam gelire (olumsuz) etkisi %10 civar›nda olacak. Son kanun de¤iﬂikli¤i ile zaten al›nmas› neredeyse imkans›z olan devlet deste¤inin sözü bile kanundan ç›kart›ld›. Ayr›ca,
birkaç ay önce al›nan izah› zor bir karar ile birçok aile için
önemli bir f›rsat olan %75 burs kategorisi elimine edilmiﬂ oldu¤undan, birçok vak›f üniversitesi, orta gelirli ö¤rencilerin
e¤itime ulaﬂabilmeleri için ek burslar verecek ve bu da vak›flar›n gelirini düﬂürecek. Bunlar›n yan›nda, YÖK baz› bölümlerde kadroda olmas› gereken tam zamanl› ö¤retim üyesi say›lar›n› da art›rd›. Özetle, Covid-19 salg›n› etkisini bir yana b›raksak
bile vak›flar›n gelirleri aﬂa¤›ya çekilirken giderleri art›r›ld›.
Yukar›da da özetledi¤im gibi dünyan›n birçok üniversitesi
2020–2021 akademik y›l› için farkl› senaryolar üzerinde çal›ﬂ›yor. Hem yerli hem de yabanc› ö¤renci kay›tlar›n›n düﬂmesi
bekleniyor (Hartocollis, 2020). Bunun yan›nda, sosyal mesafeyi
uygulayabilmek için kampüslerde bir dizi fiziksel de¤iﬂikliklerin
yap›lmas› (yurtlar›n, yemekhanelerin seyreltilmesi, s›n›f ve laboratuvarlar›n yeniden tasarlanmas› vb.) planlan›yor. Ayr›ca, birçok senaryoda harmanlanm›ﬂ (yani yüzyüze ile çevrimçinin birlikte kullan›ld›¤›) e¤itim modeli üzerinde duruluyor. Çevrimiçi
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e¤itimin etkin verilebilmesi için ö¤retim elemanlar›n›n ciddi bir
e¤itimden geçmesi ve derslerini yeniden tasarlamalar› gerekecek. Üniversiteler hem teknolojik altyap›ya hem de e¤itim teknolojisi uzmanlar›na daha fazla kaynak ay›rmak zorunda kalacaklar. Özetle, yüksekö¤retim sektörü azalan gelir ve artan giderler açmaz› ile karﬂ› karﬂ›ya kalmaya devam edecek. ABD’de
yüzlerce üniversitenin kapanma ihtimali var (Galloway, 2020).
Türkiye’de ise bu finansal açmaz›n sözü bile edilmiyor. Vak›f
üniversitelerimiz için gerçekten “k›ﬂ yaklaﬂ›yor”.

Sonuç
Covid-19 tüm sektörleri etkiliyor; bundan sonra birçok sektör yeni normalini tan›mlamak zorunda. En çok etkilenen sektörlerden birisi de yüksekö¤retim sektörü olacak. Kan›mca, bu
salg›n tüm dünyada ça¤d›ﬂ› kalm›ﬂ olan e¤itim sisteminin evrilmesi için iyi bir f›rsat. Yüksekö¤retim sisteminin bir k›sm› bu
salg›n›n sonras›n› göremeyecek, kalan› ise salg›ndan eskisinden
daha sa¤l›kl› ç›kacak. Ülkemizin yüksekö¤retiminin bu salg›ndan ne kadar etkilenece¤ini ve gelece¤inin nas›l olaca¤›n› bu
dönemde al›nan kararlar belirleyecek. Hepimize çok önemli
görevler düﬂüyor. Do¤ru ad›mlar atarsak, ülkemiz yöresel yüksekö¤retim merkezi olabilir. Yanl›ﬂ ad›mlar atarsak, e¤itimde
üçüncü dünya ülkesi olma yoluna gireriz. Umar›m karar vericiler do¤ru kararlar verirler.

Kaynaklar
Anderson, N. (2020, 23 Nisan). College students want answers about fall,
but schools may not have them for months. The Washington Post. 7 May›s
2020 tarihinde <https://www.washingtonpost.com/local/education/willcolleges-reopen-in-the-fall-coronavirus-crisis-offers-only-hazy-scenarios/
2020/04/22/a124edae-83d3-11ea-ae26-989cfce1c7c7_story.html> adresinden eriﬂildi.
Binkley, C., & Amy, J. (2020, 7 Nisan). Financial hits pile up for colleges as
some fight to survive. AP News. 7 May›s 2020 tarihinde <https://apnews.
com/673bffcda00bf5522153c15e6e0373d5> adresinden eriﬂildi.
Bothwell, E. (2020, 19 Mart). Coronavirus could be ‘make or break’ for
universities’ finances. Times Higher Education. 7 May›s 2020 tarihinde
<https://www.timeshighereducation.com/news/coronavirus-could-bemake-or-break-universities-finances> adresinden eriﬂildi.
Coughlan, S. (2020, 10 Nisan). Coronavirus: Universities warn of going
bust without emergency funds. BBC. 7 May›s 2020 tarihinde <https://
www.bbc.com/news/education-52237664> adresinden eriﬂildi.
Galloway, S. (2020, 6 Nisan). How Covid-19 is accelerating the disruption
of higher education. An industry projected to register $10 trillion by
2030 may see the future happen faster. Marker. 7 May›s 2020 tarihinde
<https://marker.medium.com/the-pandemic-will-reshape-highereducation-c8d3a1a52be8> adresinden eriﬂildi.
Green, E. L. (2020, 15 Nisan). Colleges get Billions in Coronavirus relief,
but say deal falls short of needs. New York Times. 7 May›s 2020 tarihinde
<https://www.nytimes.com/2020/03/25/us/politics/colleges-universitiescoronavirus.html> adresinden eriﬂildi.

Covid-19 Sonras› Yüksekö¤retim

Hartocollis, A. (2020, 15 Nisan). After Coronavirus, colleges worry: Will
students come back? New York Times. 7 May›s 2020 tarihinde <https://
www.nytimes.com/2020/04/15/us/coronavirus-colleges-universitiesadmissions.html> adresinden eriﬂildi.

may-cancel-classes-fall-2021-trnd/index.html?utm_medium=social&
utm_content=2020-04-14T20%3A00%3A35&utm_term=link&utm_
source=fbCNN&fbclid=IwAR16ShhyeKWcOoEB3mdsH09AyBsBNPStzxJX-zEDmnBgMndQdVg2YnIHO8> adresinden eriﬂildi.

Hodges, C. B., Moore, S., Lockee, B. B., Trust, T., & Bond, M. A. (2020,
27 Mart). The difference between emergency remote teaching and
online learning. EDUCAUSE Review. 7 May›s 2020 tarihinde <https://
er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergencyremote-teaching-and-online-learning> adresinden eriﬂildi.

Samson, N. (2020, 22 Nisan). Federal government announces $9B financial
relief package for students. University Affairs. 7 May›s 2020 tarihinde
<https://www.universityaffairs.ca/news/news-article/federal-governmentannounces-9b-financial-relief-package-for-students/> adresinden eriﬂildi.

Karada¤, E., & Yücel, C. (2020, 18 May›s). Yeni tip Koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan e¤itim: Lisans ö¤rencileri kapsam›nda bir de¤erlendirme çal›ﬂmas›. Yüksekö¤retim Dergisi, doi:10.2399/
yod.20.730688

Wikipedia (2020a, 7 May›s). Distance education. 7 May›s 2020 tarihinde
<https://en.wikipedia.org/wiki/Distance_education> adresinden eriﬂildi.

Maloney, E. J., & Kim, J. (2020a, 22 Nisan). 15 fall scenarios. Higher education in a time of social distancing. Inside HigherEd. 7 May›s 2020 tarihinde <https://www.insidehighered.com/digital-learning/blogs/learninginnovation/15-fall-scenarios> adresinden eriﬂildi.

Wikipedia (2020b, 7 May›s). Impact of the COVID-19 pandemic on education.
7 May›s 2020 tarihinde <https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_of_the_
2019%E2%80%9320_coronavirus_pandemic_on_education> adresinden eriﬂildi.

Maloney, E. J., & Kim, J. (2020b, 15 Nisan). The low-density university.
Our next book. Inside HigherEd. 7 May›s 2020 tarihinde <https://
www.insidehighered.com/digital-learning/blogs/learning-innovation/
low-density-university?_ga=2.243383942.2013301639.15877433821097530607.1584406191> adresinden eriﬂildi.

Young, L. (2020, 10 Nisan). What happens in September? Prepare yourselves for ‘Social Distancing U’. University Affairs. 7 May›s 2020 tarihinde <https://www.universityaffairs.ca/opinion/in-my-opinion/whathappens-in-september-prepare-yourselves-for-social-distancingu/?fbclid=IwAR2pedh74_PtVlabW6S8WlxjZVVeYv51Ah0lJ7HDGV
x3NhNSOIScZFVHMj0> adresinden eriﬂildi.

Ries, B., & Wagner, M. (2020, 15 Nisan). Universities begin considering the
possibility of canceling in-person classes until 2021. cnn.com. 7 May›s
2020 tarihinde <https://edition.cnn.com/2020/04/14/us/university-

YÖKAK (2020). Yüksekö¤retimde uzaktan e¤itim ve kalite güvencesi sistemi. 7
May›s 2020 tarihinde tarihinde <https://portal.yokak.gov.tr/makale/
uzaktan-egitim-ve-kalite-guvence-sistemi/> adresinden eriﬂildi.

Bu makalenin kullan›m izni Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisans› arac›l›¤›yla bedelsiz sunulmaktad›r. / This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License. To view a copy
of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Cilt / Volume 10 | Say› / Issue 2 | A¤ustos / August 2020

133

