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27 Temmuz – 14 Ağustos arasında gerçekleş-
tirilecek olan tanıtım günlerimizde, Covid-19 

pandemisinden dolayı sizlerin ve ailelerinizin sağ-
lığını düşünerek Lokman Hekim Üniversitesi’ni zi-
yaret edebilmeniz için randevu sistemi oluşturul-
muştur. Web sitemizden online randevu oluşturarak 
üniversitemizi ziyaret edebilirsiniz

TANITIM GÜNLERİ
BAŞLADI

LHÜ Online Tanıtım Günleri
Tamamlandı
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3 defa düzenlenen online tanıtım günlerinde Rektör Prof. 
Dr. Bülent Gümüşel üniversite genel tanıtımı için yer alır-

ken, dekan ve müdürlerimiz Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakül-
tesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri 
Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’nu tanıttı. Üniversitemiz eğitim imkanları, akade-
mik kadrosu, burslar, yurtlar, stajlar ve sosyal imkanlarından 
bahseden dekan ve müdürlerimiz aday öğrencilerin sorularını 
da yanıtladı. 

Üniversitemiz YÖK tarafından düzenlenen “Üniversiteni 
Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020” de 4-7 Ağustos 2020 tarihle-

ri arasında siz aday öğrencilerimiz ile bir araya gelecektir. Sanal 
Fuara web sitemizden giriş yapabilir, Üniversitemiz standında 
bizlerle bir araya gelebilirsiniz.

Lokman Hekim Üniversite-
si Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu tüm programları ile 
Ebelik ve Hemşirelik Bölümleri-
ne ilk 3’te giren öğrencilerimize 
Üniversitemiz Hastanelerinde 
mezuniyet sonrası istihdam im-
kanı sağlanmaktadır.

Online Üniversite Tercih 
Fuarı’nda Lokman Hekim 

Üniversitesi olarak yerimizi aldık. 
27 – Temmuz – 14 Ağustos tarih-
leri arasında gerçekleştirilecek 
olan tanıtım günlerimizde online 
tercih fuarında da üniversitemiz 
standını ziyaret edebilir, dekanla-
rımızın sunumuyla online fakülte 
tanıtım günlerimize canlı olarak 
katılabilirsiniz. 

COVID-19 salgını nedeniyle uluslararası eğitim çok zorlu 
bir süreçten geçiyor. Salgının olumsuz etkilerini azalt-

mak ve Türkiye’ye öğrenci akışının sürdürülebilirliğini sağla-
mak amacıyla, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olarak ülkemizde 
öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenciler için sanal bir 
fuar düzenliyoruz.

Sanal fuar, 20-22 Temmuz 2020 – 08.00-20.00 (GMT+3) tarih-
leri arasında www.virtualfair-yok.gov.tr internet adresi üze-
rinden gerçekleştirilecektir.

Uluslararası öğrenciler söz konusu sanal fuar vesilesiyle, pres-
tijli Türk üniversitelerinin temsilcileriyle çevrimiçi olarak gö-
rüşme fırsatı bulacak ve kabul, öğrenim ücretleri, konaklama, 
burs olanakları vb. hakkında ayrıntılı bilgi edinebileceklerdir.

Katılımlarınızdan mutluluk duyacağız.

Study In Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020’de LHÜ Olarak 
Yerimizi AldıkLHÜ Online Tanıtım Günleri 

Tamamlandı
Artı Tercih 
Online 
Üniversite
Sanal 
Fuarındayız

Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal 
Fuarı’nda Yerimizi Aldık

Mezuniyet 
Sonrası İş 
Garantisi 

Lokman Hekim Üniversitesi Online Tanıtım Günleri 
öğrencilerin yoğun ilgisiyle tamamlandı.
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Lokman Hekim Üniversitesi “2020 Mezuniyet Törenleri” 
12 Ağustos 2020, Çarşamba günü Üniversitemiz Konfe-

rans Salonunda iki grup şeklinde yapılacaktır: 1. Grup Anestezi 
programı Mezuniyet Töreni saat 10:00-12:00 arasında, 2. Grup 
İlk ve Acil Yardım programı Mezuniyet Töreni saat 14:00-16:00 
arasında ayrı ayrı düzenlenecektir.

Sosyal mesafeyi korumak için her mezun törene en çok 2 yakını-
nı davet edebilecektir. Törene 12 yaşından küçükler ve 70 yaşın-
dan büyükler (12 ve 70 yaş katılabilir) ile tekerlekli sandalye gibi 
özel gereksinimi olanlar maalesef katılamayacaktır. Mezuniyet 
törenleri için provalar 12 Ağustos 2020, Çarşamba günü Anes-
tezi programı saat 09:00’da, İlk ve Acil Yardım programı saat 
13:00’de yapılacaktır. Törende giyilecek kep ve cübbeler tören-
den 30 dakika önce Üniversitemiz tarafından dağıtılacaktır.

Lokman Hekim Üniversitesi İlk 
Mezunlarını Veriyor

Yetenek Kapısı Platformu

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tara-
fından nitelikli istihdama katkı sağlamak, işverenlerin doğ-

ru ve hızlı insan kaynağına ulaşmasını kolaylaştırmak ve işve-
renlerin, bünyelerinde gerçekleştireceği iş, staj ilanları, fuar gibi 
etkinlikleri duyurarak öğrencilerin duyurular üzerinden daha 
kolay iletişime geçmesi amacıyla “Yetenek Kapısı” platformu 
oluşturulmuştur.

Yetenek Kapısı Platformu kapsamında üniversitemiz öğrenci-
leri ve mezunlarımız, profil oluşturarak, kariyer ağına ilk adımı 
atabilecek, oluşturulan profil aracılığıyla etkinliklere, eğitimlere 
katılım sağlayarak kurum/firmalar ile görüşme imkanına sahip 
olacaklardır.

Tüm öğrencilerimizi ve mezunlarımızı Yetenek Kapısı’na kayıt 
olmaya davet ediyoruz. Üye olmak için aşağıdaki linke tıklayarak 
bilgileri doldurmanız yeterli olacaktır.

LHÜ YÖS II 2020 Online Sınavı 22 Ağustos 
2020, Cumartesi günü 14: 00 – 17:00 saatle-

ri arasında LHÜ Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden 
yapılacaktır. YÖS Sınav Klavuzuna ulaşmak ve de-
taylı bilgi almak web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

LHÜ Ankara Hastanesinde 
Göğüs Hastalıkları, Kar-

diyoloji, Kadın Hastalıkları ve 
Doğum, Dahiliye bölümlerinin 
hekimlerinin katılımıyla 23 Tem-
muz 2020’de bir toplantı düzen-
lenmiş ve Klinik Eczacılık Birimi 
hizmetleri hakkında bilgilendir-
me yapılmıştır. 
Klinik Eczacılık Birimi 27 Tem-
muz 2020 itibarıyla Lokman 
Hekim Üniversitesi Ankara Has-
tanesinde hizmet vermeye baş-
lamıştır. 

LHÜ YÖS II Online 
Bursluluk Sınavı 
Başvuruları Başladı

Klinik Eczacılık 
Birimi Hizmet 
Vermeye Başladı  

Yükseköğretim Kurulunca 
belirlenmiş olan sıralama 

kuruluşları (Academic Ranking 
of World University, QS World 
University Rankings, Times Hig-
her Education World Rankings) 
tarafından yapılan dünya üni-
versite sıralamasının herhangi 
birinde ilk 1000’de yer alan Üni-
versitelerin Tıp, Diş Hekimliği, 
Eczacılık programlarında eğitim 
gören öğrencileri yatay geçiş ile 
Üniversitemize davet ediyoruz.

Dünya 
Üniversite 
Sıralamasında 
İlk 1000’de 
Yer Alan 
Üniversitelerin 
Öğrencilerinin 
Yatay Geçişle 
Üniversitemize 
Bekliyoruz
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T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 
Benim Tercihim Programına 
Konuk Olduk

“Kişisel Gelişim 
İçin Bilgiye 
Ulaşmanın 
Teknolojik 
Yolları”
Webinar Paneli 
Gerçekleştirildi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Öz ve 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. 

Zehra Gölbaşı, Hemşirelik ve Ebelik Bölümleri hakkında bilgi 
vermek üzere Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün koordine 
ettiği “Benim Tercihim” çevrimiçi seminerlerinde öğrenciler 
ile canlı yayında bir araya geldi. Milli Eğitim Uzmanı Bekir 
Kul’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen yayında üniversite 
adayı öğrenciler üniversitemiz eğitim, staj ve sosyal imkanları 
hakkında sorularını ilettiler. Yayına katılan tüm aday öğrencilere 
teşekkür ederiz.

“Kişisel Gelişim İçin Bilgi-
ye Ulaşmanın Teknolojik 

Yolları” adlı webinar paneli LHÜ 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. 
Metin Yıldırımkaya moderatör-
lüğünde, Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi İç Hastalıkları ABD Ro-
matoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Ab-
durrahman Tufan’ın katılımları 
ile gerçekleştirildi.

Panelde Prof. Dr. Tufan Tıp Fa-
kültesi öğrencilerine öğrenim 
hayatları boyunca ve sonrasında 
faydalanabilecekleri eğitim kay-
nakları hakkında tavsiyelerde 
bulundu. Öğrencilerin soruları-
nı da yanıtlayan Prof. Dr. Tufan 
ve Prof. Dr. Yıldırımkaya katılan 
tüm öğrencilere teşekkürlerini 
iletti.

“Dünü Bugünü ve Yarınıyla 
Ebelik Mesleği” Webinar 
Paneli Gerçekleştirildi

“İmmün Sistem 
ile İlgili Merak 
Edilenler” 
Webinar Paneli 
Gerçekleştirildi

Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Ebelik Mesleği Webinar So-
ru-Cevap etkinliği Ebelik Bölümü öğrencilerinin kurmuş 

olduğu “Hayat Veren Eller Topluluğu” işbirliği ile Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Ebelik Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zehra 
Gölbaşı moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Etkinlikte Türk Ebeler Derneği Başkanı Doç. Dr. Nazan Karahan 
katılımcı olarak yer aldı.

“İmmün Sistem ile İlgili Me-
rak Edilenler” adlı webinar 

paneli  LHÜ Tıp Fakültesi Dekanı 
M. Metin Yıldırımkaya modera-
törlüğünde gerçekleştirildi.

Panelde konuşmacı olarak; Prof. 
Dr. Şükrü Volkan Özgüven, Prof. 
Dr. Mete Köksal, Dr. Öğr. Üyesi 
Can Türk , Dr. Öğr. Gör. Selen Dur-
gun, Doç. Dr. Fatih Bakır, Dr. Öğr. 
Üyesi Şule Kızıl, Doç. Dr. Hesna 
Müzeyyen Astarcı, Dr. Öğr. Üyesi 
Seher Yaylacı, Ahmet Nihat Ye-
niçeri ve tıp fakültesi öğrencile-
rimizden Batuhan Kiremitçi ve 
Zeynep Gündüz  yer aldı.
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15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü etkinlikleri çerçevesinde “Milli İrade, 15 Temmuz” 

webinarı Prof. Dr. Mehmet Derviş Kılınçkaya moderatörlüğünde 
gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşmacı olarak Dr.  Ali Güler, Dr. Cü-
neyt Küsmez ve Dr. Veli Fatih Güven yer aldı. 15 Temmuz Şehit-
lerinin anıldığı etkinlikte milletin iradesine hiç bir gücün darbe 
vuramayacağı iletildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü Anma Webinar 
Paneli Gerçekleştirildi

Lokman Hekim Üniversitesi Tercih Danışmanı Eğitim Uz-
manı Erdal Uzar “Tercih Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz, 

Nasıl Tercih Yapılır?” başlıklı youtube canlı yayını ile aday öğren-
ciler ile bir araya geldi.  Tercih yaparken nelere dikkat edilme-
li, ölü tercih nedir, ilk sıralara hangi üniversiteler yazılmalı gibi 
aday öğrencilerin merak ettiği konulara değinen Uzar, öğrencile-
rin sorularını da yanıtladı.

“Nasıl Tercih Yapılır?” Youtube 
Canlı Yayını Gerçekleştirildi

“2020 yılı Teklif Çağrı-
sı Döneminde Erasmus+ 

Ana Eylem Bireylerin Öğrenme 
Hareketliliği – Program Ülkeleri 
ile Yükseköğretimde Öğrenci ve 
Personel Hareketliliği (KA103) 
faaliyeti” kapsamında Lokman 
Hekim Üniversitesi olarak hibe 
başvurumuz sonuçlanmış ve 24 
ay için öngörülen 26 hareketlilik 
sayısı için kabul edilen toplam 
hibe kurumsal destek hibesi ile 
birlikte 49,650 Avro olarak belir-
lenmiştir. 

Üniversitemiz ailesine hayırlı ol-
masını diliyoruz.

LHÜ 2020 
Dönemi KA103 
Hibe Dağıtım 
Sonuçları 
Belirlendi

Rektörümüz Prof. Dr. Bü-
lent Gümüşel NTV’de Sa-

dık Gültekin’in sunumuyla Doğru 
Tercih Programına konuk oldu. 
Üniversitemiz eğitim imkanları, 
akademik kadrosu, burslar, yurt-
lar, stajlar ve sosyal imkanların-
dan bahseden rektörümüz tüm 
aday öğrencileri üniversitemiz 
Tanıtım Günlerine davet etti.

Rektörümüz 
NTV’de Sadık 
Gültekin’in Konuğu 
Oldu
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16 Temmuz 2020 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile 
Lokman Hekim Üniversitesi arasında Tarım ve Orman Bakanlığı 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün endemik bitkiler 
ile ilgili mevzuatları doğrultusunda; “Ankara’da yaşayan endemik bitki 
türlerinin korunması, halka tanıtılması ve bu konuda farkındalığın art-
tırılması” amacıyla “İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.

Üniversitemize hayırlı olmasını diliyoruz.

Sağlık Bilimleri Enstitüsümüz ve Ankara Ticaret Odası 
başkanlığı arasında lisansüstü Eğitim-Öğretim protokolü 

imzalanmıştır. Protokol kapsamındaki indirim oranı Üniversite-
miz Sağlık Bilimleri Enstitüsü programları bursluluk oranına ek 
olarak %20 şeklindedir. Başvurular 09.09.2020 tarihine kadar 
üniversitemiz üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

Üniversitemize hayırlı olmasını diliyoruz.

LHÜ ve Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Arasında İşbirliği 
Protokol İmzalandı

LHÜ ve ATO Arasında İşbirliği 
Protokolü İmzalandı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağ-
lığı Genel Müdürlüğü tara-

fından Lokman Hekim Üniver-
sitesi afiliye laboratuvarı ALab, 
Covid-19 testlerinin yapılması 
hususunda “Yetkilendirilmiş La-
boratuvar” olarak kabul edilmiş-
tir.

LHÜ 
Laboratuvarları 
Covid-19 
Testleri İçin 
Yetkilendirildi

LHÜ ve Kanada – Sprott Shaw 
Language College arasında 
Protokol İmzalandı

LHÜ ve 
International 
Language 
Academy 
of Canada 
arasında 
işbirliği 
protokolü 
imzalandı

LHÜ ve Kanada-Simon Fraser 
University Arasında İşbirliği 
Protokolü İmzalandı

Üniversitemizin Uluslararasılaşma yolunda Lokman He-
kim Üniversitesi ile Kanada-Sprott Shaw Language Col-

lege arasında “genel ve mesleki İngilizce eğitimleri konusunda 
işbirliği yapmak, ortak bilimsel toplantı, çalışmalar yapmak ve 
sertifikalı eğitimler düzenlemek, eğitim programlarımızın akre-
ditasyonu” amacıyla 09 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile “İşbirliği 
Protokolü” imzalanmıştır.

Üniversitemizin Uluslara-
rasılaşma yolunda Lokman 

Hekim Üniversitesi ile Interna-
tional Language Academy of Ca-
nada arasında “genel ve mesleki 
İngilizce eğitimleri, ortak bilimsel 
toplantı, çalışmalar yapmak ve 
sertifikalı eğitimler düzenlemek, 
eğitim programlarımızın akredi-
tasyonu” amacıyla 24 Temmuz 
2020 tarihi itibarı ile “İşbirliği 
Protokolü” imzalanmıştır.

Üniversitemizin Uluslararasılaşma yolunda Lokman He-
kim Üniversitesi ile Kanada-Simon Fraser University ara-

sında “genel ve mesleki İngilizce eğitimleri, ortak bilimsel top-
lantı, çalışmalar yapmak ve sertifikalı eğitimler düzenlemek, 
eğitim programlarımızın akreditasyonu” amacıyla 24 Temmuz 
2020 tarihi itibarı ile “İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.
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ATO Başkanı Ziyaret Edildi Hacettepe Üniversitesi Rektörü 
Ziyaret Edildi

ABB Meclis 
Başkan Vekili 
Av. Fatih Ünal 
Rektörümüzü 
Ziyaret Etti

Mamak Belediye 
Başkan 
Yardımcısı 
Üniversitemizi 
Ziyaret Etti 

Sağlık Bakan Yardımcısı 
Ziyaret Edildi

LHÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zehra Gölbaşı ve Etlik Lokman 

Hekim Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necmettin Din ATO Başka-
nı Gürsel Baran’ı ziyaret etti.

LHÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, Rektör 
Prof. Dr. Bülent Gümüşel, Genel Sekreter Prof. Dr. İsmet Şa-

hin, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Belma Gümüşel ve Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Öz Hacettepe Üniver-
sitesi Rektörlük görevine yeni atanan Prof. Dr. Mehmet Cahit Gü-
ran’ı ve Rektör Yardımcılığı görevine yeni atanan Prof. Dr. Ahmet 
Sürer’i ziyaret etti. Yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulu-
narak Hacettepe Üniversitesi ailesine de tebriklerini ilettiler.

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi Başkan Vekili Avukat 

Fatih Ünal, Rektörümüz Prof. Dr. 
Bülent Gümüşel’i ziyaret etti.

Ankara Mamak Belediye 
Başkan Yardımcısı Mehmet 

Düğmeci, Üniversitemiz Mütevelli 
Heyet Başkanı Dr. Mehmet Altuğ 
ve Rektör Prof. Dr. Bülent Gümü-
şel’i ziyaret etti. Düğmeci 2020 – 
2021 akademik yılının üniversite-
miz için hayırlı olması dileklerini 
iletti.

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gü-
müşel, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe’yi 

makamında ziyaret etti.
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larının kazanılması, desteklenmesi ve 
değişimin gereken gelişme hızına uygun 
şekilde gerçekleştirilmesi konularına, 
adı bilim ile birlikte anılan o büyük üni-
versitelerden çok sonra konsantre ol-
duğumuz gerçeği ile başlamak yerinde 
olacaktır.

Derslerin planlanmasında ulusal ve 
uluslararası gereksinimlerin saptanma-
sı, öğrenme kazanımlarının belirlenme-
si ve ölçülmesi, ölçme değerlendirme 
konularındaki hassasiyetler, araştırma-
larda etik ve eleştirel değer biçme kri-
terlerine olan duyarlılık, ortaya konan 
her işin yazılı olması ya da yazılan her 
bilginin yazıldığı gibi uygulanması gibi, 
akademik kalite göstergeleri açısından 
başlangıçta kaybettiğimiz zamanı ya-
kalamak için daha çok çalışmamız ge-
rektiği çok açıktır. Özellikle de aynı sı-
ralamalarla değerlendirildiğimiz ancak 
bizlerin oldukça üst sıralarında yer alan 
üniversitelerin yayın ve indekslenme 
sayılarına ulaşmak neredeyse olanak-
sız gözükmektedir. Ancak, tüm dünyayı 
ve pek çok alanı etkileyen pandemi sü-
recinin bizleri zorunlu kıldığı çeviri-
miçi eğitim açısından dünyadaki pek 
çok üniversite ile aynı anda ‘start’ aldı-
ğımızı göz ardı etmemeliyiz. Bu süreci, 
eğitim ve araştırmanın kaliteye ilişkin 
parametrelerini temel alan yaklaşımla-
rı benimseyerek, doğrular üzerine inşa 
ederek ilerleyen ve sonuçları analiz ede-
rek bu sonuçları revize ederek geliştiren 
üniversite ve akademisyenler, bundan 
önceki çabaları geride bırakan yarışın 
kazananı olacaklardır. Bu süreçlerin 
iyi tanımlanması, kalite ve başarıdan 
ödün verilmemesi, geri bildirimlerin iyi 
değerlendirilerek iyileştirme için kulla-
nılması ve sonuçların ivedilikle yayın-
lanması başarıyı yakalayabilmemiz için 
kaçınılmaz tek yoldur.

Öte yandan, tüm dünyada akademik ya-
şamı yeniden şekillendirecek bu yeni 
normal süreçler, akademisyenlerin 
bilgisayar okuryazarlığı, çevirimi-
çi eğitim ve öğrenme ve çevirimiçi 
değerlendirme becerileri açısından 
birbirlerine fark atabildikleri bir sü-
reci de beraberinde getirecektir. Yaş 

Pandemi Süreci Akademide 
Neyi Değiştirebilir?

Ülkemiz akademisyenlerinin zorlu gelişim süreçlerine göz atıldığında 
iki çarpıcı sonuç ön plana çıkmaktadır.

Bunlardan ilki, üretilen bilimsel çalışmalar için gereken motivasyonun 
büyük bir bölümünün uluslararası alan yazınına katkı sağlamaktan 
çok, önümüze konan ve giderek zorlaştırılan yükseltme kriterlerinin 
sağlanmasına yönelik çabadan köken almasıdır. Araştırma görevliliğinin 
başlangıcından itibaren, üniversitenin ve bölümlerin idari iş yoğunluğu, de-
vam edilmek zorunda olunan bilim uzmanlığı ve doktora süreçleri, hazırlanı-
larak anlatılması gereken dersler akademinin olmazsa olmaz, eğitici ancak bir 
o kadar da süründürücü süreçleridir. Bu karmaşalı yoğun süreçlerde ne yazık 
ki gençlerin bilimsel soru oluşturma ve buna yönelik olarak akademik okuma 
ve yazma motivasyonları sönümlenerek azalmakta, gerekli koşullar dışında 
üretim yapmayan akademisyenler haline gelmelerine neden olabilmektedir.

İkinci sonuç ise, bununla ilintili ama tersine korelasyon göstererek bizi şa-
şırtan bir sonuçtur. Yanıtlanmamış bilimsel sorular oluşturup bunların 
peşinden gitmekle ilgili motivasyonunu kaybeden genç akademisyen-
lerin her şeye rağmen, artan kalite beklentileri doğrultusunda yüksek 
öğrenim kurumu ve üniversitelerin yönetimlerince önlerine konan ve 
giderek yükselen akademik yükseltme ve atama kriterlerini tamamla-
yabiliyor olmalarıdır. Uluslararası ve ulusal sıralamada yerleri üst sıralarda 
olan, sıralamalarını yükselten ve araştırma üniversitesi unvanını alan üniver-
sitelere bakıldığında, sözü edilen kriterlere ulaşılmasının zorluğu açıkça gö-
rülebilmektedir.

Bu durumda dünya bilim arenasına katkı sağlayabilmek adına motivasyonu-
nu yitirmiş, sadece gerektiğinde gerektiği kadar üretebilen; öte yandan da her 
kriter zorlamasında bunun parasal, akademik ya da özlük hakları açısından 
çok da tatmin edici olmayan getirilerine rağmen rahatlıkla kat edebilen ülke-
miz üniversitelerinin akademisyenlerinin, bu iki tarafı keskin kılıç durumunu 
güncel koşullar çerçevesinde ele alarak değerlendirmek olası yeni bir sürece 
ışık tutabilir.

Neler farklılaşabilir?

Yaşanması muhtemel yenilikleri tek tek ele alacak olursak; akademik okuma, 
yazma, yabancı dilde bilim üretme, araştırma planlama ve yürütme davranış-
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ve kıdem arttıkça değerleri artan “Büyük Hocaların” mesleki 
ve akademik birikimlerini, çağın gerisinde kalan bilgisayar ve 
çevirimiçi teknolojileri kullanma becerilerine kurban etmeye-
cek şekilde stratejiler benimseyerek ilerlemeyi becerebilenler 
yarışta kalabileceklerdir. Eskilerin deyimiyle “yaşlının yapa-
bilseydim dediği ile gencin düşünebilseydim dediği” söy-
leminin ustaca bir araya getirilmesinden doğacak kazançlar 
göz ardı edilmemelidir.

Diğer bir değişimin ise özellikle köklü kurumlarda hocanın 
yavrusu gibi benimsediği, içeriğine kimsenin müdahalesine 
izin vermediği, sunumlarını kimse ile paylaşmadığı pek çok 
derse ait içeriğin, artık çevirimiçi olarak verilmesi ve on-
line sistemlere yüklenmesi nedeniyle hızla yayılması, de-
ğiştirilmesi, kısaltılması ya da geliştirilmesi açısından ol-
duğu göze çarpmaktadır. Önüne geçilemez bu hızlı yayılma, 
üretilen ve tek elde tutulan bilginin ulaşılabilirliği, yaygınlaş-
tırılması, eleştirilebilirliği ve tartışılabilirliği açısından avan-
tajlar oluşturarak yüksek öğrenim ve araştırmalar açısından 
standartların eşitlenmesini de beraberinde getirebilecektir. 
Bu değişimi görerek fırsata çevirme becerisini iyi kullananla-
rın, değerini arttıracağı kesindir.

Öğrencilerin tam zamanlı olarak üniversitelere devam etmesi, 
lisans ve lisansüstü derslerin yüz yüze metotlarla yürütülme-
si, araştırma verilerinin doğrudan toplanması gibi temel aka-
demik yöntemlerin bugünlerde mümkün olamaması da bazı 
sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Çevirimiçi yöntemle verilebilecek 
derslerin içerik ve oranlarının belirlenmesi, pek çok lisans ve 

lisansüstü dersin üniversitelerin hızla oluşturduğu çevirimi-
çi eğitim ve değerlendirme sistemleri üzerinden verilmesi, 
araştırma ölçek ve formlarının online ortamlarda oluşturulup 
paylaşılması, bizlere olmazsa olmaz bazı yöntemlerin yerini 
alabilecek kaliteli, hızlı ve daha çok araca sahip yöntemler ol-
duğunu hatırlatarak akademik yöntemlerimizi gözden geçir-
me ve güncelleme fırsatı sunmuştur. Yaşanan bu farklı süreç 
sonlanır sonlanmaz konvansiyonel yöntemlerine geri dönen-
ler değil, sistemini iyiye ve gelişime doğru evrilme yönüne sa-
bitleyenler başarabilecektir.

Akademideki bu yeni normal süreçlerin iyi değerlendirilerek 
fırsata çevrilmesi sayesinde artakalan işgücünün ve zamanın, 
ilk bölümde de üzerinde durulan çoklu iş tanımı olan akade-
misyenlerin varoluş sebebi olan yeni bilimsel araştırmalara ve 
yayınlara kanalize edilmesi mümkün olabilecektir. Hali hazır-
da bunun için yeterli motivasyon bulamayan ülkemizin genç 
araştırmacılarının, bu süreç nedeniyle üniversitelerin yeniden 
organize ettikleri bütçe ve kaynakları açısından daha sistemli 
olarak desteklenmesi ile ülkemiz bilim insanlarının uluslara-
rası alanda hakkettikleri konumlara ulaşabilmeleri mümkün 
olabilecektir.

Ülkemiz araştırmacı ve akademisyenlerinin, üniversite yö-
netimlerinin, yüksek öğrenim kurumlarının, araştırma ve 
eğitimi destekleyen kurum ve kuruluşların, tüm sektörleri 
olumsuz etkileyen bu şerden hayır çıkarmaları mümkündür 
ve buna emek vermeye değer olduğunu zaman gösterecektir.


