Derleme / Literature Review
www.yuksekogretim.org

Yüksekö¤retimin Gelece¤i: Covid-19’un Ö¤retim,
Araﬂt›rma ve Uluslararas›laﬂma Konular›ndaki Etkileri
The Future of Higher Education: The Effects of Covid-19 on Teaching, Research and Internationalization
Alper Çal›ko¤lu1

İD

, Sedat Gümüﬂ2

İD

Çanakkale ‹MKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çanakkale
Aarhus Universitesi, Aarhus, Danimarka

1
2

Özet

Abstract

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde 2019 y›l› sonunda ortaya ç›kan ve k›sa zamanda bir pandemiye dönüﬂen Covid-19 salg›n›, birçok toplumsal problemi de beraberinde getirmiﬂtir. Bu salg›n›n yüksekö¤retim
alan›nda da k›sa ve uzun süreli baz› etkilerinin olaca¤› aç›kt›r. Mevcut çal›ﬂma, yüksekö¤retimin farkl› boyutlar›nda ortaya ç›kacak bu etkilerin neler olabilece¤ini, konu ile ilgili son dönemde yap›lan yay›nlar çerçevesinde tart›ﬂmay› amaçlamaktad›r. Ancak çok farkl› konulardaki geliﬂmeleri
tek bir çal›ﬂmaya s›¤d›rman›n zorluklar› nedeniyle çal›ﬂmada, daha çok
Covid-19 sürecinin yüksekö¤retimde ö¤retim, araﬂt›rma ve uluslararas›laﬂma üzerine etkilerine odaklan›lm›ﬂt›r. Odaklan›lan konularda yap›lan
mevcut tart›ﬂmalar çerçevesinde, Türkiye yüksekö¤retim sistemine yönelik baz› tespit ve öneriler de ortaya konulmuﬂtur.

Covid-19, which emerged in Wuhan, China at the end of 2019 and has
turned into a pandemic in a short time, has brought many social problems. It is clear that it will also have some short and long term effects in
the field of higher education. Based on the recent publications, the current study aims to discuss what these effects will be in different dimensions of higher education. However, due to the difficulties of covering so
many different pandemic-related developments within a single study, the
current study focuses more on the effects of the Covid-19 process on
teaching, research and internationalization in higher education. Based on
the recent discussions on these focal themes, recommendations are made
specifically for the Turkish higher education system.
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Ç

in Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde 2019 y›l›
sonunda ortaya ç›kan ve k›sa zamanda dünyan›n neredeyse tamam›na yay›larak bir pandemiye dönüﬂen
Covid-19 salg›n›, birçok toplumsal problemi de beraberinde
getirmiﬂtir. Bu problemlerin en önemli nedenlerinden birisi,
salg›n›n yay›l›m h›z›n› düﬂürmek amac›yla birçok ülkenin, çeﬂitli hizmet alanlar›n›n k›s›tland›¤› s›k› karantina tedbirleri
uygulamas›d›r. Uygulanan s›k› tedbirler ve salg›n›n getirdi¤i
yeni hayat biçimi nedeniyle Covid-19’un; ekonomi, iletiﬂim,
ulaﬂ›m ve e¤itim baﬂta olmak üzere birçok alanda oldukça ciddi ve uzun sürmesi muhtemel etkilerinin oldu¤u söylenebilir
(Haleem, Javaid, Vaishya ve Deshmukh, 2020; Üstün ve Özçiftçi, 2020). Bu süreçten olumsuz etkilenen alanlardan birisi
de ﬂüphesiz e¤itim alan›d›r. Salg›n sürecinde toplam 150’den
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fazla ülke, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde e¤itime ara vermiﬂtir. Baz› ülkelerde yerel düzeyde ve/veya e¤itim
kademesine özel al›nan tedbirlerle birlikte, 1 milyar 725 milyonun üzerinde ö¤rencinin bu süreçten etkilendi¤i bildirilmiﬂtir (UNESCO, 2020a). Bu kapsamda, pandemi sürecinde
yaﬂananlar›n e¤itim-ö¤retim faaliyetlerinin farkl› boyutlar›na
yönelik küresel etkilerinin oldu¤u ve bu etkilerin baz› kal›c›
izler b›rakabilece¤i söylenebilir.
Salg›n›n büyüklü¤ü ve h›z›, birçok ülkeyi okul ortam›nda
gerçekleﬂtirilemeyen yüz yüze e¤itimden do¤an kay›plar› azaltmak için uzaktan ö¤retim temelli çözümlere yöneltmiﬂtir. Dünyan›n büyük bir k›sm›nda Covid-19 pandemisinin görülmesinin
ard›ndan, Millî E¤itim Bakanl›¤› (MEB) 23 Mart 2020 tarihi
itibar› ile televizyon ve internet arac›l›¤›yla ilk ve orta dereceli
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okullar için uzaktan ö¤retim sürecini baﬂlatm›ﬂt›r (MEB, 2020).
MEB, bu süreçte ayr›ca uzaktan ö¤retim için mevcut E¤itim Biliﬂim A¤› (EBA) altyap›s›n›n güçlendirilmesi ve ö¤rencilere ücretsiz internet paketi sa¤lanmas›, ortaö¤retime ve yüksekö¤retime geçiﬂ için haz›rlanan ö¤rencilere uzaktan ö¤retim yoluyla
ilave kurslar›n düzenlenmesi, ö¤rencilerin ve ailelerinin ruh
sa¤l›¤› ve iyi oluﬂlar›n›n psikolojik destek kanallar› arac›l›¤›yla,
ö¤retmenlerin mesleki geliﬂiminin ise uzaktan e¤itim yoluyla
desteklenmesi ve mesleki e¤itimdeki üretim ve araﬂt›rma kapasitesinin geliﬂtirilerek salg›nla mücadeleye, çeﬂitli medikal ürünlerin üretimi ile destek verilmesi gibi farkl› alanlardaki tedbirleri yürürlü¤e koymuﬂtur (Ozer, 2020a, 2020b, 2020c). Benzer
ﬂekilde, Yüksekö¤retim Kurulu (YÖK) da 23 Mart 2020 tarihinden itibaren kendi bünyesinde oluﬂturdu¤u aç›k ders havuzu, TRT ile yap›lan iﬂ birli¤i ve üniversitelerin çevrimiçi imkanlar› çerçevesinde uzaktan ö¤retime geçildi¤ini aç›klam›ﬂt›r
(YÖK, 2020a). Türkiye dahil birçok farkl› ülkede salg›n›n devam etme ihtimali nedeniyle uzaktan ö¤retim faaliyetlerinin
önümüzdeki dönemlerde de temel ya da destekleyici unsur olarak kullan›l›p yayg›nlaﬂt›r›lmas›na yönelik tedbirler al›nd›¤› bilinmektedir. Tüm bu yaﬂananlar, son y›llarda geleneksel (yüz
yüze) e¤itim-ö¤retim anlay›ﬂ›na yönelik ortaya konulan eleﬂtiri
ve tart›ﬂmalar›n ilerleyen günlerde h›zlanarak devam edece¤ine
iﬂaret etmektedir (Li ve Lalani, 2020).

kün görünmektedir. Örne¤in, uluslararas› bilimsel bilgi paylaﬂ›m›n›n virüsle mücadelede önemli bir paya sahip olmas› sebebiyle, salg›n sonras›nda bilimsel bilgiye aç›k eriﬂim ve küresel sorunlar için iﬂ birli¤i çabalar›nda yükselen bir hareketlilik beklenebilir (UNESCO, 2020b). Ayr›ca, farkl› uzaktan ö¤retim yöntemlerinin k›sa sürede birçok disiplinde kullan›lmaya baﬂlanmas› ve teknolojinin e¤itim faaliyetlerine daha ekili ﬂekilde entegre edilmesine yönelik çabalar›n h›zlanmas› ile birlikte uzaktan
ö¤retime yönelik müfredat ve içerik üretiminin artmas›, ö¤retim elemanlar›n›n teknoloji kullan›m becerilerinin geliﬂmesi ve
alternatif ölçme-de¤erlendirme modellerinin yayg›nlaﬂmas› gibi ö¤retim faaliyetlerine yönelik olumlu beklentiler de söz konusudur (Lau, Yang ve Dasgupta, 2020).
Yukar›da k›saca özetlenen geliﬂme ve beklentiler dikkate
al›nd›¤›nda, Covid-19 salg›n›n›n yüksekö¤retimin farkl› boyutlar›nda k›sa ve uzun süreli etkilerinin olaca¤› aç›kt›r. Mevcut çal›ﬂma, bu etkilerin neler olabilece¤ini, konu ile ilgili son dönemde
yap›lan yay›nlar çerçevesinde tart›ﬂmay› amaçlamaktad›r. Ancak
çok farkl› konulardaki geliﬂmeleri tek bir çal›ﬂmaya s›¤d›rman›n
zorluklar› nedeniyle, daha çok Covid-19 sürecinin yüksekö¤retimde ö¤retim, araﬂt›rma ve uluslararas›laﬂma üzerine etkilerine
odaklanacakt›r. Çal›ﬂmada ifade edilen geliﬂme ve beklentiler
de¤erlendirilirken, yüksekö¤retimdeki geliﬂmelerin politik ve
ekonomik sistemlerle do¤rudan iliﬂkili oldu¤u ve farkl› ülkelerde bu konulardaki durumun çeﬂitlilik içerebilece¤i göz önünde
bulundurulmal›d›r. Dünyada farkl› co¤rafyalarda bulunan, farkl› amaç ve beklentilerdeki 200 milyonun üzerindeki ö¤renciye
20 binden fazla kurumla hizmet veren yüksekö¤retim sektörü,
oldukça de¤iﬂken ve parçal› bir yap›dad›r (Altbach ve de Wit,
2020). Bu nedenle, mevcut çal›ﬂmadaki öngörülerin genellenebilir olamayaca¤› gerçe¤inin ak›lda tutulmas› yararl› olacakt›r.

Covid-19 salg›n›n›n misyon, e¤itim süreci, yönetim, finansman gibi alanlarda temel e¤itim kademelerinden oldukça farkl›laﬂan yüksekö¤retim alan› için, uzaktan ö¤retimin yayg›nlaﬂmas›n›n ötesinde baz› tart›ﬂmalar› tetiklemesi ve etkiler b›rakmas›
ise kuvvetle muhtemeldir. Örne¤in, salg›n›n etkisi ile t›p, eczac›l›k, biyomedikal, çevre ve sürdürülebilirlik gibi alanlar›ndaki
sorunlara yönelik araﬂt›rmalara olan ihtiyac›n daha da artaca¤›
beklenmektedir (Haleem vd., 2020). Di¤er taraftan OECD’nin
hükümetlerin salg›nla nas›l mücadele etti¤ine yönelik yapt›¤› bir
ankete göre, Avrupa Komisyonu, salg›n nedeniyle Avrupa’daki
devletler ve özel kuruluﬂlarca yap›lan araﬂt›rma geliﬂtirme yat›r›mlar›n›n 3.9 milyar Euro azalaca¤›n› tahmin etmektedir (Zubaﬂcu, 2020). Salg›n›n birçok ülkede meydana getirdi¤i ekonomik sorunlar›n etkisi göz önünde bulunduruldu¤unda, önümüzdeki dönemde araﬂt›rma kaynaklar›na eriﬂimde ve öncelikli alanlar›n belirlenmesinde baz› de¤iﬂimler yaﬂanmas› muhtemeldir.
Benzer ﬂekilde, hem fon k›s›tlamalar› hem de ulaﬂ›m alan›nda
al›nan tedbirler nedeniyle, üniversiteler ve akademisyenlerin
uluslararas› iﬂbirli¤ine yönelik hareketlili¤inde önemli bir durgunluk beklenmektedir (Marinoni ve van’t Land, 2020). Ayr›ca,
yüksekö¤retimde son birkaç on y›lda önemli bir gelir ve insan
kayna¤› konusu haline gelen uluslararas› ö¤renci hareketlili¤inin de bu süreçten olumsuz etkilenece¤i görülmektedir.

Covid-19 salg›n›n›n yüksekö¤retim kurumlar›n›n faaliyetleri ile ilgili en önemli etkilerinden birisi ﬂüphesiz ö¤retimin
uzaktan yap›lmas›na yönelik çal›ﬂmalar olmuﬂtur. Birçok ülkede üniversiteler, belirli alanlarla s›n›rl› olan aç›k ve/veya
uzaktan ö¤retim altyap›lar›n› programlar›n geneline yayma ya
da yeni bir uzaktan ö¤retim altyap›s› kurma yoluna gitmiﬂlerdir. Bu kapsamda, ö¤retim elemanlar›ndan dersleri eﬂ zamanl› ve/veya eﬂ zamanl› olmayan biçimde, farkl› uzaktan ö¤retim
yöntemleri kullanarak yapmalar› istenmiﬂ ve kampüslerde yap›lamayan yüz yüze ö¤retim ve ölçme-de¤erlendirme faaliyetlerinin bu ﬂekilde gerçekleﬂtirilmesine çal›ﬂ›lm›ﬂt›r (Amemado, 2020).

Belirtilen sorun alanlar›n›n yan› s›ra, Covid-19 salg›n› sürecinin yüksekö¤retimde baz› olumlu etkiler b›rakmas› da müm-

Uzaktan ö¤retim, salg›n döneminde derslerin yürütülmesi için gerekli bir alternatif olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Ancak bu
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dönemde gerçekleﬂtirilen ö¤retim faaliyetlerinin, özellikle
uygulamaya dayal› beceriler ve sosyal iliﬂkiler geliﬂtirme konusunda ne derece faydal› oldu¤u ve salg›n›n ard›ndan uzaktan ö¤retimin hangi boyutlarda, ne ﬂekilde devam edece¤inin
tart›ﬂ›lmas›nda yarar vard›r. Uzaktan ö¤retimin salg›n öncesi
dönemde de birçok yüksekö¤retim kurumunda farkl› araçlar
üzerinden yüz yüze e¤itimi destekleyici bir unsur olarak kullan›ld›¤› bilinmektedir (Donavant, 2009; Ho, 2020). Di¤er taraftan, tamamen uzaktan ö¤retime dayal› programlar›n etkilili¤i uzun y›llard›r tart›ﬂ›lmaktad›r. Örne¤in; literatürde uzaktan ö¤retimin yüz yüze e¤itime oranla daha fazla ö¤renci terki oranlar›na sahip oldu¤una yönelik bulgular mevcuttur
(Perrotta, 2020; Yuan ve Powell, 2013). Benzer ﬂekilde uygun
ders içeriklerini belirleme ve haz›rlama, sosyal etkileﬂimi ve
etkili iletiﬂimi sa¤lama, çevredeki ve teknolojik araçlardaki
dikkat da¤›t›c›larla baﬂa ç›kabilme, uygun ölçme-de¤erlendirme yöntemlerini kullanabilme, ö¤renci mahremiyetine duyarl› bir ortam oluﬂturma gibi konularda, hem eﬂ zamanl› olan
hem de olmayan uygulamalarda baz› sorunlar yaﬂanabildi¤i ve
bu sorunlar›n uzaktan ö¤retimin etkilili¤ini azaltt›¤› yönünde
tart›ﬂmalar da vard›r (Ho, 2020; Lau vd., 2020; Perrotta,
2020; Yuan ve Powell, 2013). Ancak, uzaktan ve yüz yüze ö¤retimin etkili¤i konusunda yap›lan çal›ﬂmalar›n büyük ço¤unlu¤u her iki yöntemin kullan›ld›¤› uygulamalar içerisinde de
hem baﬂar›l› hem de baﬂar›s›z olanlar oldu¤unu göstermektedir (Zhao, Lei, Yan, Lai ve Tan, 2005). Yani, uzaktan ö¤retim
uygulamalar›n›n tek baﬂ›na ö¤renmeyi olumlu ya da olumsuz
olarak etkiledi¤ini söylemek zordur. Ancak, Covid-19 sürecinde ortaya ç›kan durumun haz›rl›ks›z yakalan›lan bir “acil
uzaktan ö¤retim” örne¤i oldu¤u düﬂünüldü¤ünde bu süreçte
baz›lar› yukar›da bahsedilen sorunlarla s›kl›kla karﬂ›laﬂ›lm›ﬂ
olma ihtimalinin oldukça yüksek oldu¤u söylenebilir (Hodges, Moore, Lockee, Trust ve Bond, 2020).
Genel olarak salg›n döneminde yüksekö¤retimde kullan›lan uzaktan ö¤retim uygulamalar›n›n, öncelikle kriz durumunda kullan›lan bir acil çözüm olarak görülmesi mümkündür. Bu kapsamda, ö¤renci ve toplum sa¤l›¤› ön plana al›narak, dünyan›n her taraf›ndan birçok hükümet ve yüksekö¤retim kurumu, teknoloji altyap›s›na yat›r›m yapm›ﬂ ve ö¤renme
kay›plar›n›n asgari düzeye indirilmesi amaçlanm›ﬂt›r. Ancak,
hem yap›lan yat›r›mlar›n hem de ö¤retim elemanlar›n›n bu
süreçteki çaba ve ö¤renmelerinin gelece¤e yönelik baz› etkileri olaca¤› da muhakkakt›r. Bu kapsamda, uzaktan ö¤retim
uygulamalar›n›n zamanla artmas›, özellikle de harmanlanm›ﬂ
modellerin daha yayg›n ﬂekilde kullan›lmaya baﬂlanmas› oldukça muhtemeldir (Erkut, 2020). Dolay›s›yla önümüzdeki
dönemde de kurumlar›n, hem teknolojik altyap›n›n güçlendirilmesi hem de insan kayna¤›n›n geliﬂtirilmesi konular›na yat›r›m yaparak, teknolojik araçlar›n ve uzaktan ö¤retim uygu-

lamalar›n›n daha etkili bir ﬂekilde kullan›lmas›n› sa¤lamalar›
gerekecektir. Bu süreçte, uzaktan ö¤retim uygulamalar› konusunda uzun y›llard›r araﬂt›rmalar›n yap›ld›¤›, modellerin geliﬂtirildi¤i ve baﬂar›l› ya da baﬂar›s›z unsurlar›n ortaya konulmaya çal›ﬂ›ld›¤› unutulmamal›d›r (Means, Bakia ve Murphy,
2014; Moore, 1973; Simonson, Schlosser ve Orellana, 2011).
Dolay›s›yla, yüksekö¤retim kurumlar›n›n ö¤retim faaliyetleri
ile ilgili olarak yapacaklar› her türlü de¤iﬂim plan›n›n, eldeki
araçlar› de¤erlendirme iste¤i ya da salt bir teknoloji ve uzaktan ö¤retim entegrasyonu hevesinden ziyade, ö¤renmeyi destekleme ve gittikçe çeﬂitlenen ö¤renci ihtiyaçlar›na cevap verebilme motivasyonu ile gerçekleﬂmesi ve konu ile ilgili mevcut bilimsel bilgilerden faydalan›larak geliﬂtirilmesi oldukça
önemlidir.

Araﬂt›rma
Covid-19 salg›n›n›n, toplumsal sorunlarla mücadelede bilimsel araﬂt›rmalar›n önemini bir defa daha ortaya ç›kard›¤›
muhakkakt›r. Salg›n›n ilk döneminden itibaren, virüsün yay›l›m› ile ilgili veriler ve virüsü tan›maya yönelik bilimsel çal›ﬂmalar›n sonuçlar›, üniversiteler ve araﬂt›rma kuruluﬂlar› taraf›ndan toplumla paylaﬂ›larak, hem toplum bilgilendirilmiﬂ
hem de salg›n›n yay›lma h›z›n›n düﬂürülmesine yönelik çabalar desteklenmiﬂtir (Marinoni ve van’t Land, 2020). Dahas›,
birçok kaynak, hastal›kla ilgili en kesin çözümün aﬂ› çal›ﬂmalar› sonucunda sa¤lanabilece¤ini ifade etmiﬂ ve modern t›p
araﬂt›rmalar›n›n bu tür bir küresel krizi bitirmedeki rolüne
vurgu yapm›ﬂt›r (Baker, 2020). Bu durumun üniversitenin
araﬂt›rma misyonunu ön plana ç›kararak, gerekli destek sa¤land›¤›nda bilimsel araﬂt›rmalar›n toplumun genelini ilgilendiren sorunlar›n çözümünde anahtar rolünü oynayabilece¤ini
bir defa daha gösterdi¤i söylenebilir.
Araﬂt›rma rolünün bu ﬂekilde öne ç›kmas›yla birlikte, halihaz›rda var olan, üniversite-kamu-sanayi kuruluﬂlar› iﬂ birli¤i arac›l›¤›yla uygulanabilir bilginin teknoloji ve ürüne dönüﬂtürülmesi (Gibbons vd., 1994) yönündeki e¤ilimlerin, yak›n
zamanda daha da h›z kazanmas› beklenebilir. Örne¤in; Ohio
Eyalet Üniversitesi uluslararas› iliﬂkiler profesörü Caroline
Wagner, araﬂt›rmac›lar›n bu süreci bilimsel araﬂt›rmalar›n
mali olarak daha uzun süreli ve daha rahat bir ﬂekilde desteklenmesi için dayanak noktas› olarak gösterebileceklerini belirtmektedir (Baker, 2020). Di¤er taraftan, salg›nla gelen ekonomik sorunlar, araﬂt›rmalara sa¤lanacak mali deste¤in kayna¤›, miktar› ve desteklenecek araﬂt›rmalar›n türü konular›ndaki tart›ﬂmalar› da beraberinde getirmektedir. Dahas›, dünyan›n birçok ülkesinde, harç geliri getirecek yerel ve uluslararas› ö¤renci kay›tlar›ndaki belirsizlik nedeniyle, üniversitelerin yeni araﬂt›rmac› istihdam›n› durdurduklar› ifade edilmektedir (Altbach ve de Wit, 2020).
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Araﬂt›rman›n bir baﬂka önemli kayna¤› olan kamu ve özel
kuruluﬂ fonlar›ndaki muhtemel azalman›n da tart›ﬂma konusu
haline geldi¤i görülmektedir. Baz› kaynaklar, araﬂt›rmalara
sa¤lanan mali deste¤in hem kamu hem de özel sektör baz›nda
azalaca¤›n› tahmin ederken, baz›lar› ise azalman›n daha çok
özel kuruluﬂlarca sa¤lanan desteklerde gerçekleﬂmesini olas›
görmektedir (Baker, 2020; Zubaﬂcu, 2020). Prof. Wagner’e
göre, daha önceki ekonomik buhran dönemlerinde geliﬂmiﬂ
ülkeler ço¤unlukla araﬂt›rma geliﬂtirme yönündeki kamu yat›r›mlar›n› korumaya çal›ﬂ›rken, özel sektör, krizlerin etkisini
daha derin hissetmesi nedeniyle, genellikle araﬂt›rma geliﬂtirme desteklerini k›sma yoluna gitmiﬂtir (Baker, 2020). Böyle
bir durumda, kamu kaynaklar› k›s›tl› olan geliﬂmekte olan ülkelerin, araﬂt›rma geliﬂtirme yat›r›mlar› ile ilgili önceliklerini
nas›l belirleyeceklerinin daha da önem kazanmas› beklenebilir. Di¤er taraftan, salg›n›n toplumlar›n ço¤unlu¤unu do¤rudan ilgilendiren özel ve acil sorunlar getirmesi, hem geliﬂmiﬂ
hem de geliﬂmekte olan ülkelerde, kamu ve özel kuruluﬂlar›n
destek verilecek araﬂt›rmalar konusunda daha seçici davranarak belirli alanlar› ön plana ç›karmalar›n› da beraberinde getirebilir.
Öneminin artmas› beklenen araﬂt›rma alanlar› içerisinde
t›p, sa¤l›k ve yaﬂam bilimleri çal›ﬂmalar›n›n ilk s›ralarda yer
alaca¤› anlaﬂ›lmaktad›r (Altbach ve de Wit, 2020). Hastal›¤›n
tedavisinde etkili olacak ilaç ve aﬂ› çal›ﬂmalar› için ﬂimdiden
çok say›da ülkenin çal›ﬂmalara baﬂlam›ﬂ oldu¤u görülmektedir. Bu çal›ﬂmalar›n hastal›¤›n engellenmesi konusundaki rolü ile birlikte, ekonomik getiri potansiyelinin de bu alandaki
yo¤unlaﬂmada itici güç oldu¤u söylenebilir (Le vd., 2020).
Di¤er taraftan, salg›n ve sonras›nda beklenen küresel ekonomik sorunlar, devletlerin ekoloji, sürdürülebilirlik, g›da ve tar›m gibi alanlardaki yeterlilikleri ile ilgili tart›ﬂmalar› da beraberinde getirmiﬂtir. S›k› karantina koﬂullar› ile birlikte ticaret
ve üretimin aksamas›, küresel kriz anlar›nda ülkelerin temel
sa¤l›k ve güvenlik koﬂullar›nda yaﬂam› devam ettirebilme konusundaki durumlar›n› gözden geçirmelerine sebep olmaktad›r (Nicola vd., 2020; Ortaﬂ, 2020). Bu nedenle, hükümetlerin g›da güvenli¤i, sürdürülebilir ekolojik tar›m ve benzeri
konularla ilgili araﬂt›rmalara yönelik desteklerini de uzun vadede art›rmas› beklenebilir.
Yukar›daki beklentiler de¤erlendirildi¤inde, Covid-19
salg›n›n›n, bilimsel araﬂt›rmalar›n toplumsal ve küresel krizlerin çözümündeki rolünün alt›n› bir defa daha güçlü bir biçimde çizerek, baﬂta t›p ve sa¤l›k olmak üzere birçok alanda bilimsel araﬂt›rmay› teﬂvik etmesi nedeniyle, yüksekö¤retimin
araﬂt›rma rolü üzerinde olumlu etkilerinin olmas› mümkün
görünmektedir. Ancak, yaﬂanmas› muhtemel ekonomik sorunlar›n, yüksekö¤retimdeki halihaz›rda var olan eﬂitsizlikleri
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nas›l etkileyece¤i sorusu göz önünde bulundurulmal›d›r. Altbach ve de Wit’in (2020) de belirtti¤i gibi, gelir kaynaklar›n›
çeﬂitlendirmiﬂ, küresel ve ulusal düzeyde tan›n›rl›¤› yüksek
olan üniversitelerin, bu süreçten daha az yara alarak hatta belki güç kazanarak ç›kmas› ve araﬂt›rma(c›) kaynaklar›n› geliﬂtirmeleri muhtemeldir. Fakat özellikle az geliﬂmiﬂ veya geliﬂmekte olan birçok ülkede, h›zla yay›lan özelleﬂme e¤ilimi nedeniyle özel üniversiteler yayg›nlaﬂmakta ve/veya yüksekö¤retim kurumlar› araﬂt›rmac›lar› istihdam etmede ve araﬂt›rmalara mali destek sa¤lamada kurum d›ﬂ› fonlara ve ö¤renci harç
gelirlerine daha fazla ihtiyaç duyar hale gelmektedir. Bu noktada, salg›n sonras› geliﬂmelerin, ancak güçlü olan›n hayatta
kalabildi¤i bir yüksekö¤retim ortam› yaratmas› ve özel/d›ﬂ
kaynaklara ba¤›ml› kurumlar›n ve bu kurumlardaki araﬂt›rmac›lar›n çal›ﬂmalar›n› olumsuz etkileme ihtimali de göz önünde
bulundurulmal› ve bunu önleyecek destek tedbirleri hayata
geçirilmelidir (Altbach ve de Wit, 2020). Benzer ﬂekilde, desteklenecek araﬂt›rma alanlar›n›n da kapsay›c› bir çeﬂitlilik
içermesinde yarar görülmektedir. Mevcut durumda, gelir getiren fen bilimleri, teknoloji ve mühendislik alanlar›, yüksekö¤retimde desteklenen araﬂt›rmalar›n içerisinde önemli bir
yer kaplad›¤›ndan, sosyal alanlardaki çal›ﬂmalara oranla görece daha yayg›n desteklenmektedir (Cantwell ve Kauppinen,
2014). Gelir getirmesi muhtemel t›p ve sa¤l›k alan› araﬂt›rmalar›n›n da bu süreçte güç kazanarak ilerlemesi mümkün görünmektedir. Ancak salg›n bunlar›n yan›nda; e¤itim, toplum
psikolojisi, halk sa¤l›¤›, iletiﬂim, g›da güvenli¤i gibi alanlarda
da nitelikli çal›ﬂmalara ihtiyaç duyuldu¤unu aç›kca ortaya
koymaktad›r. Bu nedenle, hükümetlerin ve araﬂt›rma destekçisi di¤er kuruluﬂlar›n, hem ulusal hem de uluslararas› düzeyde bu tür alanlardaki çal›ﬂmalara da destek sa¤layarak, araﬂt›rma fonlar›ndaki çeﬂitlili¤i güçlendirmesi yararl› olacakt›r. Bu
noktada, araﬂt›rma destekçisi kuruluﬂlar›n, yay›nlara aç›k eriﬂim ve kurumsal ya da uluslararas› araﬂt›rma iﬂbirliklerinin
teﬂvik edilmesi konular›nda da inisiyatif almas› beklenebilir.

Uluslararas›laﬂma
Covid-19 salg›n›n›n yüksekö¤retim üzerindeki baﬂka bir
önemli etkisinin de üniversitelerin uluslararas›laﬂma faaliyetleri ile ilgili oldu¤u söylenebilir. Salg›nla birlikte, birçok ülke
s›n›rlar›n› kapatarak uçuﬂ yasaklar›/k›s›tlamalar› getirmiﬂtir
(Linney, 2020). Bunun yan›nda, salg›n›n ekonomik etkilerinin
ve güvenli uçak yolculu¤u konusundaki belirsizliklerin, uluslararas› seyahati bir süre daha olumsuz etkilemesi beklenmektedir. Uluslararas› Hava Taﬂ›mac›l›k Birli¤i (IATA) salg›n esnas›nda yapt›¤› bir çal›ﬂmada, son dönemde uçak yolculu¤u
yapanlar›n %40’›n›n tekrar uçak yolculu¤u yapmak için alt› ay
ve daha fazla bir süreli¤ine beklemeyi, %69’unun ise mali durumlar› düzelene kadar uçak yolculuklar›n› ertelemeyi planla-
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d›klar›n› ortaya koymuﬂtur (IATA, 2020). Bu durumda, yüksekö¤retimde uluslararas›laﬂman›n en önemli araçlar›ndan biri olan fiziksel hareketlili¤in olumsuz etkilenmesi kaç›n›lmazd›r. Ancak, bu durumun uzun vadeli etkileri konusunda farkl› bak›ﬂ aç›lar› oldu¤u görülmektedir. Bu durumun geçici bir
süreç olaca¤› ve belli bir süre sonra büyük ölçüde eski normale geri dönülece¤ini öngörenlerin (Altbach ve de Wit, 2020;
Ilieva ve Raimo, 2020) yan› s›ra bu durumun mevcut uluslararas›laﬂma anlay›ﬂ›n› farkl› aç›lardan ciddi ﬂekilde de¤iﬂtirece¤i
yönünde öngörüler de mevcuttur (Dennis, 2020; Mitchell,
2020).
Azalan uluslararas› hareketlili¤in etkileyece¤i alanlar›n baﬂ›nda ﬂüphesiz uluslararas› ö¤rencilerle ilgili konular gelmektedir. Studyportals’da yap›lan bir çal›ﬂmada, e¤itimlerine
yurtd›ﬂ›nda devam etmek isteyen uluslararas› ö¤renci adaylar›na Covid-19 süreci ile ilgili görüﬂleri sorulmuﬂtur. Çal›ﬂmaya kat›lan 849 cevaplay›c›dan %36’s›, salg›n sebebiyle yurtd›ﬂ› planlar›n› de¤iﬂtirdiklerini belirtmiﬂlerdir. Aday ö¤rencilerin hangi alternatif seçenekleri de¤erlendirdikleri sorusuna
verilen cevaplarda, yurtd›ﬂ› planlar›n› sonraki y›la/y›llara erteleme ve çevrimiçi bir programa kaydolma en çok tercih edilen seçenekler olurken, ilgili kat›l›mc›lar›n %21’i üniversite
e¤itimlerine yurtd›ﬂ› yerine kendi ülkelerinde devam etmeyi,
%11’i ise farkl› bir ülkeye gitmeyi de¤erlendirdi¤ini belirtmiﬂtir (Studyportals, 2020a). Ayn› çal›ﬂman›n daha önce paylaﬂ›lan bir baﬂka raporuna göre, uluslararas› ö¤renci adaylar›n›n bu süreçte en büyük endiﬂeleri s›ras›yla ulaﬂ›m k›s›tlamalar› (%82), ailelerinin e¤itim için ay›rd›klar› bütçede azalma
(%67) ve yurtd›ﬂ›nda e¤itim alman›n daha maliyetli hale gelmesi (%43) olarak bulunmuﬂtur (Studyportals, 2020b). Benzer ﬂekilde, kurumsal görüﬂler de salg›n sonras›nda uluslararas› ö¤renci say›s›ndaki muhtemel düﬂüﬂe vurgu yapmaktad›r.
Quacquarelli Symonds’in (QS) yüksekö¤retim idari çal›ﬂanlar› ile yapt›¤› bir ankette, cevaplay›c›lar›n %50’si Covid-19 salg›n›n›n kurumlar›na baﬂvuran uluslararas› ö¤renci adaylar› ile
ilgili y›k›c› hasara sebep olaca¤›n› belirtmiﬂken (Linney,
2020), Studyportals’›n (2020c) 170 yüksekö¤retim kurumu ile
yapt›¤› bir çal›ﬂmada 2020 güz dönemi uluslararas› ö¤renci
kay›tlar›nda dikkate de¤er düﬂüﬂ bekleyen kat›l›mc›lar›n oran›
%83 olmuﬂtur. Özetle Covid-19 salg›n›n›n ard›ndan bir süre
fiziksel hareketlili¤e dayal› uluslararas› ö¤renci say›lar›nda
ciddi düﬂüﬂler olaca¤› art›k bilinen bir gerçektir. Uluslararas›
e¤itim talebinin ne kadar›n›n online veya zamanla harmanlanm›ﬂ e¤itim opsiyonlar›na yönelece¤i ya da baﬂka bir ifade
ile uluslararas› ö¤renci hareketlili¤i konusunda tamamen yeni
bir döneme girilip girilmeyece¤i konusunda ise net birﬂey
söylemek için henüz erken oldu¤u söylenebilir. Bununla birlikte, yüksekö¤retim kurumlar›n›n teknoloji entegrasyonu ve
uzaktan ö¤retim alt yap›lar›n› güçlendirmek amac›yla büyük

yat›r›mlar yapt›klar› düﬂünüldü¤ünde, uluslararas› ö¤renci
hareketlili¤inin de bu durumdan belli bir ölçüde etkilenece¤ini söylemek yanl›ﬂ olmayacakt›r.
Salg›nla birlikte uluslararas› ö¤renci say›lar›nda beklenen
ani düﬂüﬂün, baﬂta üniversitelerin finansal durumlar› olmak
üzere, birçok aç›dan farkl› tart›ﬂmalar› tetikleme ve baz› önemli de¤iﬂimleri getirme potansiyeli de mevcuttur. Örne¤in, bu
durumun ﬂimdiden uluslararas› ö¤rencileri salt gelir kayna¤›
olarak gören anlay›ﬂ üzerindeki tart›ﬂmalar› güçlendirdi¤i söylenebilir. Covid-19 sonras› dönemin, toplumsal meﬂruiyetini
yeterince oluﬂturamam›ﬂ ve ço¤unlukla uluslararas› ö¤renci
harçlar›na dayal› iﬂletmeci bir modeli benimseyen yüksekö¤retim kurumlar› için finansal riskler bar›nd›rd›¤› muhakkakt›r
(de Wit, 2020). Bu tür kurumlar›n, belirtilen riskleri aﬂmak
için bir yandan farkl› paydaﬂlarla iliﬂkiler geliﬂtirerek kurumsal
meﬂruiyetlerini art›r›rken, di¤er yandan da alternatif gelir kaynaklar›na odaklanmalar› gerekecektir. Ayr›ca mevcut süreç,
son birkaç on y›ld›r yaﬂanan genel e¤ilimin aksine, yüksekö¤retim kurumlar›n›n kamu kaynaklar›na daha fazla ba¤›ml› olacaklar› bir dönemin baﬂlang›c› da olabilir (Witze, 2020). Di¤er
taraftan, salg›n sonras› dönemde, ö¤rencilerin ailelerine yak›n
olan s›n›r komﬂusu ülkelerin, deniz aﬂ›r› ülkelere ciddi alternatifler olabilece¤i anlaﬂ›lmaktad›r (Dennis, 2020). Bu durum,
uluslararas› ö¤renci hareketlili¤inde son dönemde gündemde
olan bölgesel çekim merkezi ülkelerin önemini daha da art›rabilir. S›k› vize politikalar› ve yüksek e¤itim ücretleri de gözönüne al›nd›¤›nda Amerika Birleﬂik Devletleri, Birleﬂik Krall›k
ve Avustralya gibi geleneksel olarak yüksek say›da uluslararas›
ö¤renci çeken ülkelerin bu süreçte daha fazla zarar görmeleri
beklenebilir. Ancak, mevcut tart›ﬂmalar›n yan› s›ra ülkelerin
özellikle önümüzdeki dönemde hem salg›n› yönetebilme hem
de uzaktan ve harmanlanm›ﬂ e¤itim uygulamalar› aç›s›ndan ön
plana ç›kabilme kapasitelerinin, uluslararas› ö¤renci çekme konusunda belirliyici olaca¤› da aﬂikard›r.
Fiziksel hareketlili¤in azalmas› ile birlikte alternatif uluslararas› e¤itim modellerine olan ilginin en az›ndan belli bir süre ve oranda artmas› beklenmelidir. Halihaz›rda Bat› ülkelerindeki sayg›nl›¤› yüksek üniversitelerin Do¤u’da uygulad›¤›
mikro/ﬂube/uydu kampüs uygulamalar›n›n ve bu uygulamalara yönelik kurumsal ortakl›k ve iﬂ birliklerinin daha önemli
hale gelmesi muhtemeldir. Ayr›ca bu uygulamalar›n uzaktan
veya harmanlanm›ﬂ e¤itim uygulamalar›na entegre edilerek
geniﬂlemesi de alternatif bir çözüm yöntemi olarak ortaya ç›kabilir. Mevcut durumda dünyan›n birçok yerinde üniversiteler, gelecek y›l için kabul edecekleri ö¤rencilere ilk dönem veya ilk y›l çevrimiçi kat›l›m, sonraki y›llarda yüz yüze kat›l›m
ﬂeklinde alternatifler sunmaya baﬂlam›ﬂlar›d›r (Durrani, 2020).
Uluslararas› ö¤renci hareketlili¤inin hem kampüslerin çeﬂitli-
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li¤i hem de harekete kat›lan ö¤renciler için birçok farkl› getirisi (Roy, Newman, Ellenberger ve Pyman, 2019) düﬂünüldü¤ünde, hareketlili¤in tamamen çevrimiçine dönüﬂmesi, k›sa
vade için makul bir beklenti olarak görülmemektedir. Ancak,
zorunlu olarak geliﬂen ve ö¤rencilerin baz› dönemleri kendi
ülkelerinden ayr›lmadan evlerinde sürdürebilecekleri, baz›
dönemlerde ise kampüse giderek yüz yüze e¤itime kat›lacaklar› harmanlanm›ﬂ uygulamalar›n, en az›ndan belli bir grup
uluslararas› ö¤reci için kal›c› bir alternatife dönüﬂmesi de
mümkündür.
Uluslararas› ö¤renci hareketlili¤inin yan›nda, Covid-19
döneminde uluslararas›laﬂman›n olumsuz etkilenece¤i bir di¤er muhtemel alan da uluslararas› araﬂt›rma ve kurumsal iﬂ
birli¤ine yönelik çal›ﬂmalard›r. Salg›n ile ortaya ç›kan ulaﬂ›m
k›s›tlamalar›, halihaz›rda birçok uluslararas› konferans ve bilimsel etkinli¤in ertelenmesine/iptal olmas›na yol açm›ﬂt›r
(Marinoni ve van’t Land, 2020). Salg›n›n ekonomik sonuçlar›n›n yüksekö¤retime yans›mas›yla birlikte, bilimsel ve kurumsal iﬂ birlikleri için ayr›lan bütçelerde k›s›tlamaya gidilmesi de muhtemeldir. Böyle bir durumda, salg›n döneminde
kullan›m› artan çevrimiçi çözümlerin yayg›nlaﬂmas›yla araﬂt›rmac›lar›n uzaktan bir araya gelerek iﬂ birli¤i yapmas› için
uygun ortamlar yarat›labilir. Di¤er taraftan Covid-19 döneminde ilaç ve aﬂ›ya duyulan acil ihtiyac›n, araﬂt›rma sonuçlar›n›n paylaﬂ›m› ve aç›k bilim yönündeki fark›ndal›¤› art›rd›¤›
görülmektedir. Avrupa Komisyonu (European Commission,
2020), Birleﬂmiﬂ Milletler E¤itim, Bilim ve Kültür Örgütü
(UNESCO, 2020b), Birleﬂmiﬂ Milletler Ticaret ve Kalk›nma
Konferans› (UNCTAD, 2020), Ekonomik Kalk›nma ve ‹ﬂbirli¤i Örgütü (OECD, 2020) ve Uluslararas› Ticaret Odas›
(ICC, 2020) gibi uluslararas› örgütler, salg›nla birlikte bilimsel çal›ﬂmalar›n sonuçlar›na aç›k eriﬂimin ve küresel sorunlarla mücadelede uluslararas› araﬂt›rma iﬂbirliklerin önemini
vurgulayan aç›klama ya da eylemlerde bulunmuﬂlard›r. Oluﬂan bu fark›ndal›¤›n, ilerleyen dönemde aç›k bilim hareketinin yayg›nlaﬂmas› yönünde olumlu etkileri beklenebilir.

Sonuç Yerine: Türkiye Yüksekö¤retim
Sistemi için Baz› Ç›kar›mlar
Türkiye’deki ilk Covid-19 vakas›n›n 11 Mart 2020’de aç›klanmas›n›n ard›ndan, Yüksekö¤retim Kurulu (YÖK) 13 Mart
2020 tarihinde, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren üniversitelerde e¤itim-ö¤retime üç haftal›¤›na ara verildi¤i duyurulmuﬂtur
(YÖK, 2020b). Bu karar›n ard›ndan, 18 Mart 2020 tarihinde
yap›lan bas›n aç›klamas›nda, halihaz›rda 123 üniversitede uzaktan e¤itim altyap›s›n›n oldu¤u, bu üniversitelerde çevrimiçi ortamda 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan e¤itimin baﬂlayaca¤›, altyap›s› olmayan üniversiteler için de aç›k ders mal-
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zemeleri havuzunun oluﬂturuldu¤u ve bu üniversitelerin de uygun kapasiteye sahip di¤er üniversitelerle yapacaklar› iﬂbirli¤i
çerçevesinde eksiklerinin tamamlanaca¤› ifade edilmiﬂtir. Ayn›
aç›klamada, uygulamal› derslerdeki çal›ﬂmalar›n ve ölçme-de¤erlendirme faaliyetlerinin takvimi uygun zamanda s›k›ﬂt›r›lmak koﬂulu ile üniversitelere b›rak›lm›ﬂ, ayr›ca bu süreçte mevzuat, insan kayna¤›, içerik ve uygulama konusunda yap›lan ve
planlanan çal›ﬂmalar ile ilgili aç›klamalara da yer verilmiﬂtir
(YÖK, 2020a). Takip eden dönemde YÖK taraf›ndan kamuoyu aç›klamalar›na devam edilerek s›ras›yla, 2019–2020 y›l› bahar döneminin uzaktan e¤itim ile tamamlanaca¤› (YÖK,
2020c), çeﬂitli programlardaki uygulamal› derslerin ve stajlar›n
uzaktan e¤itim araçlar›yla gerçekleﬂtirebilece¤i (YÖK, 2020d,
2020e, 2020f, 2020g), üniversitelerin 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren normal akademik takvimlerine dönebilecekleri
(YÖK, 2020h), s›navlar›n yüz yüze de¤il dijital imkanlar veya
ödev-proje gibi alternatif yöntemlerle gerçekleﬂtirilece¤i
(YÖK, 2020i) ve bu s›navlar›n temel ilkeleri (YÖK, 2020j) duyurulmuﬂtur.
Yukar›daki kararlar incelendi¤inde, Covid-19 salg›n› döneminde YÖK’ün Türkiye’de yüksekö¤retimin özellikle e¤itimö¤retim alan›nda belirleyici rol oynayarak üniversitelerdeki iﬂleyiﬂi ﬂekillendirildi¤i görülmektedir. Al›nan kararlar›n zaman
içindeki de¤iﬂiminden hareketle, salg›n›n seyrine göre dinamik
bir süreç yaﬂand›¤› söylenebilir. Di¤er taraftan, bu süreçte yürütülen e¤itim-ö¤retim etkinlikleri ve al›nan baz› kararlar etkililik, nitelik, f›rsat ve imkan eﬂitli¤i aç›lar›ndan tart›ﬂ›lmaktad›r.
Karada¤ ve Yücel (2020), lisans düzeyindeki 17.939 ö¤renci ile
yapt›klar› çal›ﬂmalar›nda, Türkiye’deki üniversitelerin Covid19 döneminde gerçekleﬂtirdikleri uzaktan e¤itim uygulamalar›na iliﬂkin ö¤renci memnuniyetini araﬂt›rm›ﬂlard›r. Bu çal›ﬂman›n sonuçlar›na göre, ö¤rencilerin yaln›zca %63’ünün evinde
internet ba¤lant›s›n›n ve %66’s›n›n bilgisayar›n›n/tabletinin oldu¤u, %23’ünün ise uzaktan e¤itimini sürdüremedi¤i bulunmuﬂtur. Bu sonuç, teknolojik imkanlara eriﬂim f›rsat› olmayan
önemli bir ö¤renci kitlesinin varl›¤›n› göstermektedir. Her ne
kadar YÖK (2020k) taraf›ndan üniversite ö¤rencilerine bu süreçte 6 GB’l›k “uzaktan e¤itime destek kotas›” sa¤lanm›ﬂ olsa
da üniversiteler taraf›ndan yayg›n kullan›lan uzaktan e¤itim
araçlar›n›n (Zoom, Microsoft Teams, Youtube vb.) destek kapsam›n›n d›ﬂ›nda kalm›ﬂ olmas› nedeniyle, çok say›da ö¤rencinin
bu destekten yeterince yararlanamam›ﬂ olmas› muhtemeldir.
Bu süreçte yaﬂanmas› muhtemel bir di¤er sorun, ö¤rencilerin dijital okur-yazarl›k becerileri aras›ndaki farklar›n, uzaktan
ö¤renme süreçlerine etkisi ve bunun mevcut eﬂitsizlikleri derinleﬂtirmesidir. Uluslararas› literatürde, yüksekö¤retim de dahil olmak üzere çeﬂitli ö¤retim kademelerindeki ö¤rencilerin
teknolojik imkanlara eriﬂim ve dijital okur-yazarl›k becerilerin-
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deki farkl›l›klar›n, akademik baﬂar› üzerinde etkili oldu¤unu
gösteren çok say›da çal›ﬂma bulunmaktad›r (Robinson, Wiborg
ve Schulz, 2018; Roche, 2017; Vigdor ve Ladd, 2010). Türkiye’de de ö¤renciler aras› dijital uçurum ve bölünmenin, ö¤renme süreç ve ç›kt›lar›na olumsuz etkilerinin belirgin ﬂekilde gözlendi¤i ve bu etkilerin Covid-19 uzaktan ö¤retim sürecinde daha da yayg›nlaﬂt›¤›, alan uzmanlar›nca ifade edilmektedir (Ar›k,
2020; Salman, 2020). F›rsat ve imkan eﬂitli¤i ile ilgili olarak,
Eren (2020) de benzer ﬂekilde, YÖK’ün süreçte ö¤rencilere tan›d›¤› kay›t dondurma ya da erteleme hakk›na dikkat çekmiﬂ,
bu karar›n e¤itime eriﬂimde eﬂitsizlikleri art›racak ﬂekilde uygulanmamas› gerekti¤ini vurgulam›ﬂt›r. Bu kapsamda, uzaktan
e¤itim ve teknoloji entegrasyonu konusunda planlamalar yap›l›rken ö¤rencilerin teknolojik araçlara eriﬂim ve bu araçlar› kullanabilme konusundaki farkl›l›klar›n›n dikkate al›nmas› ve dezavantajl› ö¤renci gruplar› için çok daha güçlü destek mekanizmalar›n›n harekete geçirilmesi gerekmektedir. Aksi durumda
h›zl› bir teknoloji entegrasyonu sürecinin, mevcut sosyal eﬂitsizliklerin e¤itim ç›kt›lar›na yans›mas›n› daha da güçlendirme
potansiyeli oldu¤u unutulmamal›d›r (Krumsvik, 2008; Warschauer, Knobel ve Stone, 2004).
YÖK (2020l), Covid-19 salg›n› dönemindeki uzaktan ö¤retim uygulamalar›n›n de¤erlendirildi¤i bir aç›klama yay›nlayarak, ço¤unlu¤u 23 Mart 2020 tarihinde olmak üzere, 189 üniversiteden 187’sinin en geç 6 Nisan 2020 tarihi itibar› ile uzaktan ö¤retime geçti¤ini ve “üniversitelerin bu süreçte uzaktan
ö¤retime h›zl› geçiﬂ sa¤lad›¤›n›” belirtmiﬂtir. Ayn› aç›klamada
YÖK, 2019–2020 bahar dönemindeki derslerin %90.1’inin
uzaktan ö¤retimde aç›ld›¤›n›, üniversitelerin %99.2’sinin teorik derslerini, yaklaﬂ›k %89’unun uygulamal› derslerin teorik
k›s›mlar›n›, %75’inin ise uzaktan ö¤retimle verilebilecek uygulamal› dersleri uzaktan ö¤retimle yürüttü¤ünü kaydetmiﬂtir.
Ancak, Karada¤ ve Yücel'in (2020) araﬂt›rmas›na göre ö¤rencilerin önemli bir k›sm›, dijital içerikler ve ö¤retim elemanlar› ile
ilgili baz› memnuniyetsizlere sahiptirler. Araﬂt›rmada, uzaktan
e¤itimde kullan›lan materyal ve içeriklerden memnun olanlar›n
oran› yaln›zca %22 olarak bulunmuﬂtur. Ayr›ca, araﬂt›rmaya
kat›lan ö¤rencilerin %51’i ö¤retim elemanlar›n›n uzaktan e¤itim sürecindeki ö¤retmenlik becerilerinden memnuniyetsiz olduklar›n› ifade etmiﬂ, uzaktan e¤itim sisteminin anlaﬂ›labirli¤inden memnuniyet duyanlar›n oran› ise %42’de kalm›ﬂt›r.
Daha önce belirtildi¤i üzere mevcut durumun bir acil uzaktan ö¤retim deneyimi olmas› nedeniyle planlama ve uygulamada baz› aksakl›klar olmas›, ayr›ca etkili bir uzaktan ö¤retim için
gerekli baz› ﬂartlar›n yeterince sa¤lanamamas› anlaﬂ›labilir bir
durumdur. Ancak, bahsedilen araﬂt›rmada ortaya konunan rakamlar, Türkiye’deki yüksekö¤retim kurumlar›n›n uzaktan ö¤retime yönelik hem dijital alt yap› hem de insan kayna¤› aç›s›n-

dan haz›r bulunuﬂluk düzeylerini göstermesi aç›s›ndan oldukça
önemlidir. Bu eksikliklerin yukar›da belirtildi¤i üzere uzun bir
geçmiﬂe sahip olan uzaktan ö¤retim alanyaz›n›ndaki temel bulgularla birlikte de¤erlendirilerek k›sa ve uzun vadeli planlar ortaya konulmas›, hem dijital ça¤a ve çeﬂitlenen ö¤renci ihtiyaçlar›na cevap verebilmek hem de ileride karﬂ›laﬂ›lmas› muhtemel
benzer krizlere haz›rl›kl› olmak aç›s›ndan önemlidir. Genel olarak, Emil’in (2020) alt›n› çizdi¤i üzere, ileriki dönemlerde yap›lacak uzaktan ö¤retim faaliyetleri ile ilgili daha kapsaml› ve
kat›l›mc› bir planlama, nitelikli bilgilendirme ve uygun ders
içeri¤i oluﬂturma faaliyetlerine ihtiyaç duyulaca¤› muhakkakt›r.
Ayr›ca, Covid-19 sürecinde yat›r›m yap›lan teknolojik altyap›n›n ileriki süreçte hem farkl› uzaktan ö¤retim faaliyetleri kapsam›nda hem de yüz yüze e¤itime destek olacak ﬂekilde kullan›labilece¤i düﬂünüldü¤ünde, yap›lan yat›r›mlar›n etkili kullan›lmas› için ö¤retim elemanlar›n›n e¤itim teknolojisi ve uzaktan e¤itim pedagojisi konular›nda kendilerini geliﬂtirmelerine
yard›mc› olacak destek mekanizmalar› oluﬂturulmal›d›r.
Covid-19 sürecinde Türkiye’de, yüksekö¤retimin önemli
gündem maddelerinden birinin de t›p ve sa¤l›k uzmanlar›n›n
süreçteki etkin rolü ve bu alandaki araﬂt›rmalar oldu¤u söylenebilir. Salg›n süresince, baﬂta virüs Türkiye’de henüz görülmeden kurulup çal›ﬂmaya baﬂlayan Sa¤l›k Bakanl›¤› Koronavirüs
Bilim Kurulu üyeleri olmak üzere, akademik uzmanlar›n kamuoyunu bas›n ve medya yoluyla ayd›nlatmada ve al›nan tedbirlere uyuma ikna etmede aktif rol ald›klar› görülmüﬂtür (Ergin,
2020). Aﬂ› ve ilaç geliﬂtirme çal›ﬂmalar›nda, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araﬂt›rma Kurumunun (TÜB‹TAK) açt›¤› destek
ça¤r›lar› ile ön plana ç›kt›¤› görülmektedir. TÜB‹TAK taraf›ndan, salg›nla birlikte oluﬂturulan Covid-19 platformu çerçevesinde aç›lan ça¤r›larda, 25 üniversite, 8 kamu araﬂt›rma kuruluﬂu ve 8 özel firmadan toplam 225 araﬂt›rmac›n›n 16 aﬂ› ve ilaç
geliﬂtirme projesinin desteklendi¤i belirtilmektedir (TÜB‹TAK, 2020a). Aﬂ› ve ilaç geliﬂtirme çal›ﬂmalar› kapsam›nda ulusal düzeyde ayr›ca Türkiye Sa¤l›k Enstitüleri Baﬂkanl›¤›n›n
(TUSEB) da farkl› baﬂl›klarda (ilaç geliﬂtirme, t›bbi cihaz, tan›
kiti, aﬂ›) ça¤r›larla bilimsel araﬂt›rmalar› destekledi¤i görülmektedir (TUSEB, 2020). Bütün bu çal›ﬂmalar birlikte de¤erlendirildi¤inde, dünyadaki geliﬂmelere paralel biçimde Türkiye’de
de Covid-19 ile ilgili önceli¤in t›p ve sa¤l›k alan›ndaki bilimsel
araﬂt›rmalara verildi¤i söylenebilir. Üniversite, kamu ve sanayi
iﬂ birli¤i sayesinde acil toplumsal sorunlara çözüm getirme potansiyeli olan bu tür araﬂt›rmalara, Covid-19 sürecinden sonra
da deste¤in artarak devam etmesi, yüksekö¤retim kurumlar›m›z›n dünya ile rekabet edebilir durumda kalabilmeleri için önem
arz etmektedir.
Di¤er taraftan Covid-19 ile mücadele kapsam›nda TÜB‹TAK taraf›ndan aç›lan destek ça¤r›lar›n›n; t›p, sa¤l›k, biyome-
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dikal gibi alanlar ile s›n›rl› kalmad›¤›, salg›n›n toplumsal, insani ve ekonomik etkilerini ve bunlara yönelik çözüm önerilerini
inceleyen projelerin de desteklendi¤i görülmektedir (TÜB‹TAK, 2020b). Bu noktada, ilgili araﬂt›rmalar sonucunda elde
edilen bulgular›n ve geliﬂtirilen önerilerin karar al›c›lar taraf›ndan dikkate al›nmas› önem taﬂ›maktad›r. Ayr›ca, salg›n sürecinde “toplum olarak hastal›¤a karﬂ› daha iyi organize olabilmek”
ve “hayat› kolaylaﬂt›racak yönlendirmelere ve kurallara” duyulan ihtiyac› karﬂ›layabilmek amac›yla “Toplum Bilimleri Kurulu” kuruldu¤u aç›klanm›ﬂt›r (Sa¤l›k Bakanl›¤›, 2020). Covid-19
sürecinde kurulan ilk Bilim Kurulu örne¤inde görülebilece¤i
üzere, karar süreçlerinde bilim insanlar›n›n uzmanl›¤› ve bilimsel araﬂt›rmalar›n sonuçlar›ndan yararlanman›n, toplumsal sorunlara etkili çözümler bulabilme, kamu kaynaklar›n› toplumun yarar›na kullan›m›n› güçlendirme ve bilimsel araﬂt›rmalar›n toplumdaki sayg›nl›¤›n› koruyabilmede yarar sa¤layaca¤›
muhakkakt›r. Bu kapsamda, Covid-19 sürecinde çok daha net
bir ﬂekilde görüldü¤ü üzere; sa¤l›k, teknoloji, fen ve mühendislik bilimleri alanlar›nda yaﬂanan tüm geliﬂmelerin farkl› sosyal
ve toplumsal sonuçlar› mevcut olup, bunlar üzerine yap›lacak
araﬂt›rmalar da oldukça önemlidir. Dolay›s›yla, baﬂta TÜB‹TAK olmak üzere, araﬂt›rmalara fon sa¤layan tüm kuruluﬂlar›n
sosyal bilimlerin farkl› alanlar›ndaki çal›ﬂmalara da yeterince
destek vermeleri gerekti¤i unutulmamal›d›r.
Covid-19 salg›n› süresince Türkiye’de yüksekö¤retimin etkilendi¤i bir di¤er alan da son dönemde ülke yüksekö¤retiminin önemli unsurlar›ndan biri haline gelen uluslararas›laﬂmad›r.
YÖK’ün süreçteki ilk bilgilendirme notu ile birlikte yüksekö¤retim kurumlar›ndaki ö¤renci, akademisyen ve idari personelin
tamam›n›n yurtd›ﬂ› etkinlikleri, uluslararas› de¤iﬂim programlar›na yönelik çal›ﬂmalar ve yurtd›ﬂ› dil e¤itimi programlar› iptal edilmiﬂtir. Ayn› aç›klamas›nda YÖK, üniversitelerin de¤iﬂim
ö¤rencilerini konu ile ilgili olarak bilgilendirmelerini istemiﬂtir
(YÖK, 2020b). Ancak, dünya çap›nda h›zla yay›lan salg›n ani
geliﬂmeler do¤urdu¤undan, bu süreçte birçok de¤iﬂim ö¤rencisi 14 gün karantina kural›, uçuﬂ k›s›tlamalar›, intibak ve denklik
sorunlar›, uzat›lmas› gereken vize/oturum izinleri gibi sorunlarla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂ, süreçte yaﬂanan h›zl› de¤iﬂimler ise
üniversitelerdeki uluslararas› ofis personelinin sorunlara çözüm
getirmesini zorlaﬂt›rm›ﬂt›r. Ayr›ca, salg›n sürecindeki belirsizlik
nedeniyle 2020–2021 güz dönemi için yap›lmas› planlanan de¤iﬂim çal›ﬂmalar› durdurulmuﬂtur (Bulut Sahin, 2020). Bütün
bu nedenlerle, salg›n ilk etapta bütün ülkelerde oldu¤u gibi
Türkiye’de de uluslararas› hareketlilik çal›ﬂmalar›n› olumsuz
etkilemiﬂtir. Di¤er taraftan, Türkiye’de yüksekö¤retimin uluslararas›laﬂmas›n›n gerekçelerinde, birçok bat› ülkesinde görülenin aksine, ekonomik gerekçelerin a¤›rl›¤› görece düﬂüktür
(Çetinsaya, 2014; Gök ve Gümüﬂ, 2018). Bu nedenle, dünya
genelinde uluslararas› ö¤renci hareketlili¤inde yaﬂanmas› bek-
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lenen azalman›n finansman ve uluslararas›laﬂma boyutundaki
olumsuz etkileri, ulusal düzeyde -belirli üniversiteler/programlar haricinde- görece az olabilir.
Bu yaz›n›n ilk bölümünde belirtildi¤i üzere Covid-19 salg›n› sonras›nda, uluslararas› ö¤renci tercihlerinin denizaﬂ›r› ülkelerden, Güney Afrika, Güney Kore, Rusya ve Türkiye gibi geliﬂmekte olan bölgesel çekim merkezlerine (Kondakci, Bedenlier ve Zawacki-Richter, 2018) do¤ru yo¤unlaﬂmas› ihtimali
mevcuttur. Birçok ülkede 2020–2021 akademik y›l›n›n en az›ndan ilk döneminin k›smi veya tamamen uzaktan ö¤retim ﬂeklinde gerçekleﬂtirilmesi ve bu kapsamda uluslararas› ö¤rencilerin
e¤itimlerine bu dönemler için kendi ülkelerinden devam edebilmesi ﬂeklinde çözümler üretilmektedir. Ancak, bu durumun
en az›ndan uluslararas› ö¤renciler için oldukça popüler olan
üniversite ve ülkelerdeki ö¤renci harç ücretlerinde bir de¤iﬂikli¤e sebeb olmayaca¤› öngörülmektedir (Coughlan, 2020; Passy
ve Keshner, 2020). Hem Covid-19 sürecindeki belirsizlikler
hem de bahsedilen popüler ülkelere vize alma konusundaki zorluklar gözönüne al›nd›¤›nda, ö¤rencilerin popüler bat› ülkelerine olan ilgilerinin bir süreli¤ine azalmas› ve alternatif opsiyonlara yönelinmesi beklenen bir durumdur (Ziguras, 2020). Birçok ö¤renci mevcut belirsizlikler içerisinde çok yüksek ücretler
ödeyerek denizaﬂ›r› ülkelere gitmek istemeyebilir. Böyle bir durumda, uluslararas›laﬂma konsunda son y›llarda bölgesel bir
merkez ülke haline gelmeye baﬂlayan Türkiye, avantajl› bir konuma geçebilir. Özellikle, harç ücretlerinin nispeten düﬂük olmas›, Asya, Ortado¤u ve Afrika ülkelerine olan yak›nl›¤› ve
uluslararas› ö¤renciler için vize sürecinin kolayl›¤›, mevcut süreci Türkiye için bir avantaja çevirebilir (Erbay ﬁirin, kiﬂisel iletiﬂim, 5 Haziran 2020).
Yukar›da ortaya konulan bilgiler çerçevesinde mevcut Covid-19 sürecinin tüm dünya yüksekö¤retim sistemlerini etkiledi¤i gibi Türkiye yüksekö¤retim sistemini de uluslararas›laﬂma
faaliyetlerinin farkl› unsurlar› aç›s›ndan etkilemesinin kaç›n›lmaz oldu¤u aç›kt›r. Ancak, uluslararas› ö¤renciler için önemli
bir alternatif olma yolunda ciddi ilerlemeler kaydeden Türkiye
yüksekö¤retim sistemi için baz› f›rsatlar da ortaya ç›kabilir. Bu
kapsamda, YÖK’ün (2020m) 30 May›s 2020 tarihinde ilan etti¤i kararlarla uluslararas› ö¤rencilerin kay›tlar› konusunda getirdi¤i kolayl›klar ve zorunlu durumlarda kay›t yapt›ran uluslararas› ö¤rencilerin uzaktan ö¤retim yoluyla belli bir süre e¤itimlerine kendi ülkelerinde devam edebilmeleri konsundaki imkanlar oldukça olumludur. Bununla birlikte, Türkiye’nin uluslararas› ö¤renciler için bölgesel merkez ülke konumunu güçlendirebilmesi, hatta uluslararas› arenadaki popüler ülkeler aras›na
kat›labilmesi için orta ve uzun dönem politika ve stratejiler
oluﬂturulmas› gerekmektedir. Bu kapsamda, yüksekö¤retim kurumlar›nda gerçekleﬂtirilen ö¤retim ve araﬂt›rma faaliyetlerinin
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genel olarak iyileﬂtirilmesine yönelik ad›mlar›n yan›s›ra belli ﬂehir/üniversitelerin uluslararas› ö¤renciler için merkez haline
getirilmesi, bu merkezler için gerekli yap›sal, çevresel ve yönetimsel düzenlemelerin yap›lmas›, belirlenen üniversitelerde
hem araﬂt›rma hem ders verme aç›s›ndan uluslaras›laﬂmaya katk›da bulunabilecek akademisyenlerin istihdam edilmesi ve ingilizce ö¤retim veren program say›s›n›n art›r›lmas›na yönelik politikalar›n h›zl›ca hayata geçirilmesi faydal› olacakt›r. Böyle bir
durum, uluslararas›laﬂman›n Türkiye yüksekö¤retiminde; kültürel, akademik ve politik gerekçelerin yan›nda, uzun vadede
önemli bir finansman kayna¤› olarak da kabul edilmesine yard›mc› olabilir.
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