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Abstract

Bu çal›ﬂman›n amac›, yüksekö¤retimde gelecek senaryolar›na iliﬂkin
e¤itim fakültesi ö¤rencilerinin görüﬂlerini incelemektir. Nitel araﬂt›rma
yöntemlerinden fenomenoloji deseniyle yürütülmüﬂ olan bu çal›ﬂma kapsam›nda ‹stanbul ilindeki bir devlet üniversitesinde e¤itim alan e¤itim
fakültesi ö¤rencileriyle odak grup görüﬂmesi yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma grubu,
gönüllülük esasl› amaçl› örnekleme yöntemiyle oluﬂturulmuﬂtur. Elde
edilen veriler kodlanarak kategoriler alt›nda toplanm›ﬂ ve betimsel analize tabi tutulmuﬂtur. Araﬂt›rma bulgular›na dayanarak kat›l›mc›lar›n yüksekö¤retimin gelece¤ine iliﬂkin iyimser, farkl› ve orijinal senaryolar ileri
sürdükleri söylenebilir. Bulgular aras›nda; gelecekte yüksekö¤retime giriﬂ
s›navlar›n›n kalkaca¤›, ö¤renci seçiminde problem çözme ve teknolojiyi
kullanma becerisi gibi kriterlere bak›laca¤›, derslerin tart›ﬂma ve proje
odakl› iﬂlenece¤i, ders de¤erlendirmelerinin akran görüﬂü ve ürün
üzerinden yap›laca¤›, e¤itimde robot ö¤retmenlerin kullan›laca¤› ﬂeklindeki kat›l›mc› görüﬂleri dikkat çekmektedir

The purpose of this study is to examine education faculty students’ views
relating to future scenarios in higher education. Phenomenology model, one
of the qualitative methods, was used in the research. The study’s data
obtained by using interview method which is one of the quality research techniques. In the research, focus group interview was executed on university students studying in a faculty of education in a state university in Istanbul. The
working group was created having a specified goal sampling method. The
obtained data was gathered under categories by coding and descriptive analysis was made. Based on the findings of the research, students have typically
optimistic, different and original views on scenarios about future of higher
education. Among the findings, it is remarked that the entrance exams to
higher education will be repealed, the criterions as problem solving and technology skills will be tested on choice of student, lessons will be taught as discussion and project oriented, evaluations of lesson will be made through peer
opinion and product, robotic teachers will be used in education.

Anahtar sözcükler: Gelecek, gelecek senaryolar›, fenomenoloji, üniversite, yüksekö¤retim.

Keywords: Future, future scenarios, higher education, phenomenology,
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E

Bu yönüyle gelecek, e¤itimin temel sorun alanlar›ndan birisidir
(Eckersley, 1999).

¤itim, bir ülkenin gelece¤inin ﬂekillendirilmesindeki en
güçlü araçlar›n baﬂ›nda gelmektedir (Bhattacharya, 2012;
UNICEF, 2015). Ö¤rencileri yaﬂamlar› boyunca karﬂ›laﬂabilecekleri zorluklarla baﬂa ç›kabilen, etkili ve verimli bir ﬂekilde
çal›ﬂabilen bireyler olarak yetiﬂtirmek 21. yüzy›l›n en önemli e¤itimsel hedefleri aras›nda kabul edilmektedir (Wegner, 2008, s. 3).
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E¤itim kurumlar›, düzenli bir ﬂekilde gelece¤e yönelik
planlama yapmak durumundad›r. Okullar, planlama yaparken
daha umut dolu bir gelecek yaratmak ve ö¤rencilerini istenilen ﬂekilde e¤itmek için gelecek tahminlerini göz önünde bu-
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lundurmal›d›r (Marx, 2001, akt. Gültekin, 2006). Bu ba¤lamda e¤itim kurumlar›, gelece¤i anlamak ve gelece¤e yönelik bir
öngörü geliﬂtirmek için çal›ﬂmalar yapmal›d›r.
Gelecek, bugünün do¤rusal bir uzant›s› olmayacaksa, yar›n› görebilmek ve daha iyi bir yaﬂam planlayabilmek için bu
de¤iﬂim sürecinde ortaya ç›kan yeni de¤erleri iyi anlamak ve
gelecek için al›nacak kararlar› bu de¤erler çerçevesinde gözden geçirmek gerekmektedir (Parlar, 2012). E¤itimde yeni
de¤erler; entellektüel geliﬂimi, ö¤renmeyi, ö¤renci merkezli
yeni ö¤renme yollar›n›, sosyal ö¤renmeyi ve yaﬂam boyu ö¤renmeyi içermektedir (Aubusson ve Schuck, 2013). Bunun
yan›nda e¤itim; toplumsal ve ulusal bütünleﬂmeyi art›rmak,
modernizasyon sürecini h›zland›rmak, sosyal, ahlaki ve manevi de¤erleri geliﬂtirmek için gerekli görülmektedir (Dwivedi
ve Maheshwari, 2013).
Üniversiteler; ülkelerin geliﬂmesinde, kalk›nmas›nda, de¤iﬂiminde ve dönüﬂümünde kritik rol oynayan kurumlard›r (Mowery ve Sampat, 2006, s. 212). Yüksekö¤retim, bir ülkede ekonominin sanayi ve di¤er sektörlerine yetenekli insan gücü sa¤layan bir mekanizma olarak görülmektedir (Azman, Sirat ve
Karim, 2010). Bu aç›dan yüksekö¤retime do¤rudan kat›ls›n ya
da kat›lmas›n toplumun tüm üyelerinin onun niteliklerinden ve
performans›ndan etkilendi¤ini söylemek mümkündür (Brennan, Enders, Musselin, Teichler ve Valimaa, 2008, s. 5).
Günümüzde e¤itimin, gelece¤ini etkileyecek dikkat çeken
de¤iﬂimlerle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u görülmektedir (Aubusson ve
Schuck, 2013). Teknolojik yenilikler ve bilimsel geliﬂmeler,
üniversitelerin ö¤retim hizmetlerinde ve ö¤rencilerin ö¤renme
al›ﬂkanl›klar›nda de¤iﬂikliklere neden olmuﬂtur (Avella, Kebritchi, Nunn ve Kanai, 2016). Uzaktan e¤itim, geliﬂmiﬂ ö¤renme yönetim sistemleri ve dünya çap›nda araﬂt›rma ﬂirketleri ile
iﬂbirli¤i yap›lmas› üniversitelerin geçirdi¤i dönüﬂümsel bazl› de¤iﬂikliklerden baz›lar›d›r (Glenn ve D’Agostino, 2008).
Üniversiteler, toplumun ileri gitmesi için do¤rudan veya
dolayl› olarak yenili¤i desteklemede, sürdürmede, geliﬂtirmede
ve teﬂvik etmede önemli rol oynamaktad›r (Blass ve Hayward,
2014). Birçok araﬂt›rmac›; e¤ilim analizleri (trend analysis), nedensel katmanl› analizler (causal layered analysis), Delphi çal›ﬂmalar› ve senaryo geliﬂtirme gibi farkl› yöntem ve teknikler kullanarak üniversitelerin gelecekteki durumlar›na iliﬂkin öngörüler ortaya koymaya çal›ﬂmaktad›r (Beynaghi vd., 2016).

ekonomik çevrelerde kullan›lmaktad›r (Beynaghi vd., 2016, s.
3465). Gelece¤i tahmin etmekten ziyade onu keﬂfetmenin
amaçland›¤› senaryo tekni¤i sadece iﬂ dünyas›nda kullan›lmay›p
ayn› zamanda araﬂt›rma enstitüleri, yerel hükümetler ve uluslararas› örgütler taraf›ndan da tercih edilmektedir (Van Wieringen, Sellin ve Schmidt, 2003, s. 25).
Senaryo çal›ﬂmalar›, e¤itim alan›nda 1980’lerin ortalar›ndan
beri uygulanmaktad›r (Sellin, 2002) ve bu teknik, e¤itimde gelece¤e yönelik yeni bak›ﬂ aç›lar› geliﬂtirmede kullan›lan etkili bir
araçt›r (Snoek, 2003). Bugünün kararlar› do¤rultusunda oluﬂturulan alternatif durumlar olan senaryolar› tahmin ve stratejilerden ay›ran fark, senaryolar›n gelecekte karﬂ›laﬂ›labilecek risklere
ve f›rsatlara vurgu yapmas›d›r (Ogilvy, 1993). Senaryolar›n genel
olarak amac› mevcut e¤ilimleri tan›mlamak, bilinmeyenleri ortaya ç›karmak, gelecekte olabilecekleri ve bilinmeyenleri birleﬂtirerek alternatif gelecek öngörüleri oluﬂturmakt›r (Schoemaker,
1992; Tzu-Ying, 2011, akt. Karada¤ ve Kayabaﬂ›, 2013, s. 105).
Literatürde senaryo çal›ﬂmalar›na iliﬂkin çok farkl› s›n›flamalar bulunmaktad›r. En bilinen s›n›flamalardan birisi prospektif (olas›) yol veya projektif (yans›tmal›) yol ﬂeklindedir.
Prospektif senaryolar oluﬂturulurken gelece¤e yönelik sistematik çal›ﬂmalar›n hareket noktas› ﬂimdi ve ﬂu and›r. Bu yolla bunu yapan kiﬂi istenilen bir gelecek oluﬂturabilir. Di¤er taraftan
projektif yol ise gelecekten baﬂlar ve ﬂimdiye do¤ru tersten iﬂlemektedir. Bu yaklaﬂ›m gelece¤in aç›k oldu¤unu varsayar ve istenilen gelece¤in yerine ortaya ç›kma ihtimali yüksek gelece¤i
dikkate al›r. TTT ﬁekil 1’de görüldü¤ü üzere bu yaklaﬂ›mda kiﬂi
istedi¤i senaryolar› oluﬂturamayabilir fakat hedefledi¤i eylem
ve stratejiler arac›l›¤›yla istenilen bir durum ortaya koyabilir
(Van Wieringen vd., 2003, s. 28–29).
Bir di¤er s›n›fland›rma ise senaryolar›n tan›mlay›c› (tahmini) ya da normatif (geçmiﬂe ait) olmas›na göre yap›lan s›n›fland›rmad›r. Tan›mlay›c› senaryolar gelecek için bir dizi alternatif
senaryolar sunarken normatif senaryolar ise amaç yönelimlidir
ve istenilen hedeflere ulaﬂmak için politika geliﬂtirmeye karﬂ›l›k

Gelecek Senaryolar›
Senaryo kavram›n›n ortaya ç›k›ﬂ›, 1940’l› y›llarda Research
and Development (RAND) ﬂirketinde gelece¤e yönelik düﬂünceler üreten Herman Kahn öncülü¤ünde baﬂlam›ﬂt›r (McIntyre, 2004). 1960’lardan itibaren ise sosyal tahminlerde, kamu
politikalar› analizlerinde ve karar vermede yayg›n bir ﬂekilde
kullan›lan senaryo tekni¤i 1970’lerden beri iﬂ dünyas›nda ve
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TTT ﬁekil 1. Projektif ve prospektif senaryo geliﬂim yaklaﬂ›mlar› [Kaynak: Van

Wieringen vd., 2003.].
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gelmektedir. Senaryolar ayr›ca senaryo konular›na, senaryo
kapsam›n›n geniﬂli¤ine ve son olarak da birleﬂtirme seviyesine
göre de s›n›fland›r›labilmektedir (Beynaghi vd., 2016).
Snoek (2003), senaryo oluﬂturma sürecinin beﬂ ad›mdan
oluﬂtu¤unu belirtmektedir. Bu ad›mlar ﬂu ﬂekildedir: (1) Senaryolar için temel soruya karar verilmesi, (2) De¤iﬂim alanlar›n›n
belirlenmesi, (3) De¤iﬂimin en önemli alanlar›n›n seçilmesi, (4)
Geliﬂtirilecek senaryolar›n belirlenmesi ve (5) Senaryolar›n tan›mlanmas› ve hayata geçirilmesi.
‹lgili literatürde yüksekö¤retime yönelik olarak farkl› araﬂt›rmac›lar ve kurumlar taraf›ndan ileri sürülmüﬂ birtak›m gelecek senaryolar› bulunmaktad›r. Huisman, Boer ve Bótas (2012),
‹ngiltere’deki yüksekö¤retiminin gelece¤ini araﬂt›rd›klar› çal›ﬂmalar›nda Delphi tekni¤ini kullanarak iki temel gelecek senaryosuna ulaﬂm›ﬂlard›r. Senaryolar›n ilki yüksekö¤retim sisteminin 25 araﬂt›rma üniversitesi ve 70 ö¤retim a¤›rl›kl› üniversite
olarak ikili bir yap›ya dönüﬂerek küçülmesidir. ‹kinci senaryo
ise 2025 y›l›nda ‹ngiliz yüksekö¤retimine alternatif bir resim
sunma amac›ndaki karﬂ› senaryodur. Bu senaryo; alt› araﬂt›rma
üniversitesi, yaklaﬂ›k 40 kapsaml› enstitü ve beﬂ özel tedarikçiyi
kapsamaktad›r. ‹ki senaryo aras›ndaki temel farkl›l›k ise birincisinin piyasa güçlerinin etkin rol üstlenmesine dayan›rken di¤erinin hükümetin çok daha güçlü rolüne dayanm›ﬂ olmas›d›r.
Beynaghi ve di¤erleri (2016), yapt›klar› çal›ﬂmada; sosyal
odakl› üniversiteler, çevre odakl› üniversiteler ve ekonomi
odakl› üniversiteler olmak üzere üniversitelerin gelece¤ine iliﬂkin üç senaryo tipi ortaya koymuﬂtur.
Blass, Jasman ve Shelley (2010) ise yüksekö¤retim sektörüne
yönelik çal›ﬂmalar›nda beﬂ senaryodan bahsetmektedir. Bu senaryolar; önde gelen bilgi oluﬂturma (leading knowledge creation),
duyarl› bilgi oluﬂturma (responsive knowledge creation), bölgesel
büyük ﬂirketler (regional conglomerates), devletin mali deste¤inin
olmamas› ve toplam kamu finansman› (total government funding)
baﬂl›klar› alt›nda ele al›nmaktad›r.
Yüksekö¤retimin gelece¤i üzerine derin düﬂünceler bazen
uluslararas› organizasyonlar taraf›ndan da üretilmektedir. Zira
bu organizasyonlar›n bu türden çal›ﬂmalar› gerekli görmelerinin nedeni, yüksekö¤retimin gelece¤in bilim insanlar›n›n ve uzmanlar›n›n yetiﬂtirilmesinde çok önemli bir yere sahip olmas›d›r (Teichler, 2013). Örne¤in OECD’nin (2006) “Yüksekö¤retim ‹çin Dört Gelecek Senaryosu” adl› çal›ﬂmas›nda, 21. yüzy›lda ortaya ç›kmas› muhtemel gelecek senaryolar› tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu senaryolar aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:
Senaryo 1
Aç›k a¤: Bu senaryoda, yüksekö¤retim daha da uluslararas›
hale gelecektir ve kurumlar, bilim adamlar›, ö¤renciler ve iﬂ piyasas› gibi di¤er paydaﬂlar aras›nda yo¤un bir iliﬂki söz konusudur. Rekabetten çok iﬂbirli¤ine vurgu yap›lan bu senaryoda, ku-

rumlar›n geliﬂmiﬂ a¤lar› ve sistemlerin giderek daha uyumlu olmas› ö¤rencilere küresel bir anlay›ﬂla lise sonras› e¤itim a¤lar›ndan derslerini ve kendi müfredatlar›n› seçme imkan› sunulmaktad›r. Ayr›ca yeni teknolojilerin ö¤retim metodlar›na getirdi¤i yeniliklerle lisans düzeyindeki standart dersler daha çok
çevrimiçi (online) olarak verilecektir.
Senaryo 2
Hizmet eden yerel topluluklar: Bu senaryonun temelinde
yüksekö¤retim kurumlar›n›n ulusal ve yerel topluluklar üzerindeki etkisi bulunmaktad›r. Bu senaryoda yüksekö¤retim kurumlar›; ulusal ve yerel görevlere odaklanmakta, yerel ve bölgesel topluluklarla birlikte yürüttükleri e¤itim ve araﬂt›rma faaliyetlerinde yerel ekonomi ve toplumsal ihtiyaçlara cevap vermeye çal›ﬂmaktad›r.
Senaryo 3
Yeni kamu sorumlulu¤u: Bu senaryoya göre yüksekö¤retim kurumlar›n›n ço¤u özerk olmakla birlikte yüksekö¤retim
öncelikli olarak kamu fonlar›ndan faydalanacakt›r. Ancak yüksekö¤retim kurumlar› piyasa güçlerini ve finansal katk›lar› içeren yeni kamu yönetimi araçlar›n› da kullanacakt›r.
Senaryo 4
Yüksekö¤retim kuruluﬂlar›: Bu senaryoya göre yüksekö¤retim kurumlar› ﬂirket tabanl› olarak e¤itim ve araﬂt›rma hizmetleri sunarak küresel rekabette yer alacakt›r. Bununla birlikte gelecekte üniversiteler araﬂt›rma ve ö¤retim olarak giderek
birbirinden ayr›lacak ve temel görevleri ne olacaksa (ö¤retim ya
da araﬂt›rma) ona odaklanacakt›r. Zira araﬂt›rma üniversiteleri
çok az ö¤retim sunacakken mesleki veya genel enstitüler sadece ö¤retime odaklanacakt›r.
Yüksekö¤retimde gelecek senaryolar›na iliﬂkin bir baﬂka
araﬂt›rma ise Pew Araﬂt›rma ﬁirketi (The Pew Research Center)
ve Elon Üniversitesi taraf›ndan birlikte yürütülmüﬂtür. Bu çal›ﬂmaya 1021 kiﬂi kat›lm›ﬂ ve kat›l›mc›lara 2020 y›l›nda bizleri nas›l
bir yüksekö¤retimin bekledi¤i sorulmuﬂtur. Ayn› çal›ﬂmada, kat›l›mc›lar›n gelece¤e yönelik iki ayr› senaryo ortaya koyduklar›
görülmüﬂtür. Bunlardan birinci senaryoda, kat›l›mc›lar›n %39’u
2020 y›l›n›n sonunda yüksekö¤retimde mütevaz› baz› de¤iﬂimlerin olaca¤›n› belirtmiﬂtir. Bu senaryoya göre; “2020 y›l›nda yüksekö¤retim günümüzden pek farkl› olmayacakt›r. Kiﬂiler s›n›flardaki
dev ekranlar›, telekonferans› ve kiﬂisel kablosuz ak›ll› cihazlar› kullanarak daha çok kayna¤a ulaﬂabilecekken birçok üniversite, ö¤rencilerin kat›l›m›n› gerektiren geleneksel derslere devam edecektir. Ço¤u
üniversitenin ö¤renme de¤erlendirmeleri ve mezun olma ﬂartlar›
muhtemelen ﬂu anki ile ayn› olacakt›r.” (akt. Anderson, Boyles ve
Rainie, 2012).
‹kinci senaryoda ise kat›l›mc›lar›n %60’› üniversitelerde daha
fazla de¤iﬂikli¤in olaca¤›n› belirtmiﬂtir. Bu senaryoya göre;
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“2020’ye kadar yüksekö¤retim ﬂimdikinden oldukça farkl› olacakt›r.
Uzman kaynaklardan yararlanmada telekonferans ve uzaktan e¤itim
yo¤un bir ﬂekilde benimsenecektir. Birçok ö¤renme aktivitesi bireyselleﬂtirilmiﬂ tam ö¤renme yaklaﬂ›m›na göre yap›lacakt›r. Kampüse gelmeyi ve s›n›f içi buluﬂmay› gerektirmeyen uzaktan e¤itimle entegre olmuﬂ
karma bir s›n›f sistemine geçiﬂ olacakt›r. Ço¤u üniversitenin ö¤renme
de¤erlendirmeleri, birey odakl› ç›kt›lar ve kiﬂisel uzmanl›k kapasiteleri
ile iliﬂkili olacakt›r. Mezuniyet için gerekli ﬂartlar da önemli ölçüde bireysel ç›kt›lara yönelik olacakt›r.” (akt. Anderson vd., 2012).

geliﬂmelerin ne gibi sonuçlar› do¤uraca¤› hem pratik hem de
akademik aç›dan ilgi çekici ve de¤erlidir (Huisman vd., 2012).
Bu çal›ﬂmada, e¤itim fakültesi ö¤rencilerinin yüksekö¤retimde gelecek senaryolar›na iliﬂkin görüﬂlerinin incelenmesi
amaçlanm›ﬂt›r.

Günümüzde yüksekö¤retimde çok say›da de¤iﬂim yönlendiricisi bulunmaktad›r. Teknoloji, küreselleﬂme, de¤iﬂen nüfus,
ekonomi, de¤iﬂen iﬂveren ihtiyaçlar› ve de¤iﬂen ö¤renci beklentileri bu yönlendiricilerden baz›lar›d›r (Futhey, Luce ve Smith,
2011; Goldstein, 2006, akt. Casares, Dickson, Hannigan, Hinton ve Phelps, 2011). Bu de¤iﬂim yönlendiricilerinin de etkisiyle yüksekö¤retimin geçirdi¤i baz› de¤iﬂiklikler aﬂa¤›da maddeler halinde s›ralanm›ﬂt›r (EDUCAUSE, 2010):
Formal geleneksel s›n›rlar daha geçirgen ve gözenekli hale
gelmiﬂtir. Disiplinleraras› alanda (nanoteknoloji, biyoetik
vb.) belirgin bir art›ﬂ söz konusudur.
Ö¤rencilerin ne zaman ve nerede e¤itime kat›lacaklar›na
dair fiziksel k›s›tlamalar aç›k ve çevrimiçi e¤itim ile ortadan
kalkm›ﬂt›r.
Kütüphaneler, kitap ve dergi içeren bir bina olmaktan ç›km›ﬂt›r. Birçok yay›n ve içerik yaln›zca çevrimiçi kaynaklarda bulunmaktad›r. Ö¤renciler, kütüphaneleri art›k bir baﬂvuru masas› (referans desk) veya fiziksel kitaplara ulaﬂ›lan
bir ortam olarak görmekten çok sosyal etkileﬂime girebilecekleri alanlar olarak görmektedir. Arama motorlar› ve di¤er geniﬂ içerikli dijital platformlar her enstitü için milyonlarca kitaba eriﬂimi olanakl› k›ld›¤›ndan kütüphanelerin büyüklü¤ünün önemi azalm›ﬂt›r.
Dijital kütüphaneler, gerekli materyalleri ve yay›nlar› an›nda eriﬂilebilir hale getirmiﬂtir. Böylece araﬂt›rma yapmak ve
bir proje içinde yer almak giderek kolaylaﬂmaktad›r. Geniﬂ
veritabanlar› sayesinde ö¤renciler küçük ve uzak kampüslerde geniﬂ kapsaml› bilgilere ulaﬂabilmektedir.
Dijital teknoloji ve alternatif veri ölçümleri, geleneksel
araﬂt›rma ve bilimsel proje yönetimi sürecini de¤iﬂtirmiﬂtir.
S›n›f art›k bilginin yay›lmas› için gerekli olan üç boyutlu bir
ortam olmaktan ç›km›ﬂt›r. Ö¤renciler art›k sanal ortamda
bilgiye s›n›rs›zca (fakülteye, ö¤retmenlere ve birbirlerine)
ulaﬂabilmektedir.

Bu çal›ﬂma, nitel araﬂt›rma yöntemlerinden fenomenoloji
deseni ile yürütülmüﬂtür. Nitel araﬂt›rmalar; iliﬂkilerin, etkinliklerin, durumlar›n ya da materyallerin niteli¤inin incelendi¤i
çal›ﬂmalard›r. Fenomenolojik araﬂt›rmalar, bir olguyu daha iyi
tan›mam›za ve anlamam›za yard›mc› olacak sonuçlar, örnekler,
aç›klamalar ve yaﬂant›lar ortaya koyabilir (Y›ld›r›m ve ﬁimﬂek,
2013, s. 78). Fenomenoloji deseni, araﬂt›rmac›n›n asl›nda fark›nda oldu¤u ancak hakk›nda derin bilgiye sahip olmad›¤› olgular› incelemek için kullan›l›r. Fenomenolojik araﬂt›rmalar, kiﬂilerin deneyimlerini sadece bir fenomen ile s›n›rlamakta; ne deneyimledikleri ve nas›l deneyimledikleri üzerine odaklanmaktad›r (Creswell, 2007, s. 57–58). Nitekim Patton (2002, s. 104),
bu yaklaﬂ›m›n tamamen yabanc› olunmayan ancak tam olarak
anlam› kavranamayan olgulara odaklanmay› amaçlayan bir yaklaﬂ›m oldu¤unu ifade etmektedir.

Yukar›da aç›kland›¤› üzere bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinin h›zla geliﬂmesi, üniversitelerin yap›s›nda çeﬂitli de¤iﬂiklikler meydana getirmiﬂtir ve bu de¤iﬂimlerin gelecekte de devam etmesi beklenmektedir (Blass vd., 2010; Christensen,
2008; White ve Glickman, 2007). Gelece¤i tahmin etmek elbette imkans›zd›r ancak olas› geliﬂmelerin neler olaca¤› ve bu

4

Yüksekö¤retim Dergisi | Journal of Higher Education

Gereç ve Yöntem
Araﬂt›rman›n Deseni

Çal›ﬂma Grubu
Fenomenolojik araﬂt›rmalarda veri kaynaklar› araﬂt›rman›n
odakland›¤› olguyu yaﬂayan ve bu olguyu d›ﬂa vurabilecek veya
yans›tabilecek bireyler ya da gruplard›r (Y›ld›r›m ve ﬁimﬂek,
2013, s. 80). Bu araﬂt›rma, 2015-–2016 e¤itim-ö¤retim y›l› bahar döneminde bir devlet üniversitesinin e¤itim fakültesinde
ö¤renim gören ö¤retmen adaylar›ndan oluﬂan bir çal›ﬂma grubu üzerinden yürütülmüﬂtür. Çal›ﬂma grubunda yer alan üniversite ö¤rencileri gönüllülük esas›na dayal› olarak amaçl› örnekleme yöntemi ile belirlenmiﬂtir. TTT Tablo 1’de çal›ﬂma grubundaki ö¤retmen adaylar›yla kiﬂisel bilgiler verilmiﬂtir.
TTTTablo 1’de görüldü¤ü üzere araﬂt›rmaya 6’s› kad›n, 3’i erkek olmak üzere toplam 9 ö¤retmen aday› kat›lm›ﬂt›r. Görüﬂüne baﬂvurulan kat›l›mc›lar›n; 6’s› Rehberlik ve Psikolojik Dan›ﬂmanl›k, 3’ü Zihinsel Engelliler Ö¤retmenli¤i bölümü ö¤rencisidir. Bu ö¤rencilerin; 5’i üçüncü s›n›f, 4’ü dördüncü s›n›f ö¤rencisidir ve sadece ikisinin Erasmus deneyimi bulunmaktad›r.

Veri Toplama Arac› ve Verilerin Toplanmas›
‹lgili alanyaz›n taramas› yap›larak ve uzman görüﬂü al›narak
odak grup görüﬂmesinde sorulacak sorular oluﬂturulmuﬂtur.
Ard›ndan üniversite ö¤rencileriyle randevulaﬂarak belirlenen
gün, saat ve ortamda odak grup görüﬂmeleri gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu görüﬂmeler ortalama 1 saat kadar sürmüﬂtür.

Yüksekö¤retimde Gelecek Senaryolar›na ‹liﬂkin E¤itim Fakültesi Ö¤rencilerinin Görüﬂleri

TTT Tablo 1. Çal›ﬂma grubundaki ö¤retmen adaylar› ile ilgili kiﬂisel bilgiler.
Kat›l›mc›

Fatma

Cinsiyet

S›n›f
düzeyi

Bölüm

Erasmus
deneyimi

Kad›n

3

Reh. ve Psk. Dan›ﬂ.

Yok

Kemal

Erkek

4

Reh. ve Psk. Dan›ﬂ.

Var

Ali

Erkek

3

Reh. ve Psk. Dan›ﬂ.

Yok

Ahmet

Erkek

3

Zihinsel Engelliler Ö¤ret.

Yok

Seda

Kad›n

4

Reh. ve Psk. Dan›ﬂ.

Var

Serpil

Kad›n

3

Zihinsel Engelliler Ö¤ret.

Ayﬂe

Kad›n

4

Zihinsel Engelliler Ö¤ret.

Yok
Yok

Cemile

Kad›n

3

Reh. ve Psk. Dan›ﬂ.

Yok

Melek

Kad›n

4

Reh. ve Psk. Dan›ﬂ.

Yok

Verilerin Çözümlenmesi
Fenomenolojik araﬂt›rmalarda veri analizi, yaﬂant›lar› ve anlamlar› ortaya ç›karmak amac›n› taﬂ›maktad›r. Bu nedenle yap›lan betimsel analizde verinin kavramsallaﬂt›r›lmas›na ve olguyu
tan›mlayabilecek temalar›n ortaya ç›kar›lmas›na çal›ﬂ›lmaktad›r.
Sonuçlar betimsel bir anlat›m ile sunulmakta; s›k s›k do¤rudan
al›nt›lara yer verilmektedir. Bunun yan›nda ortaya ç›kan temalar ve örüntüler çerçevesinde elde edilen bulgular aç›klanmakta
ve yorumlanmaktad›r (Y›ld›r›m ve ﬁimﬂek, 2013, s. 80–81).
Odak grup görüﬂme yöntemi kullan›larak elde edilen veriler,
betimsel analiz tekni¤iyle analiz edilmiﬂtir. Verilerin çözümlenmesinde herhangi bir nitel analiz program›na baﬂvurulmam›ﬂ
olup sadece Word kelime iﬂlem program› kullan›lm›ﬂt›r. Elde
edilen ses kay›tlar› dinlendikten sonra yaz›ya aktar›lm›ﬂ ve görüﬂler benzer konu baﬂl›klar› alt›nda grupland›r›lm›ﬂt›r. Daha sonra
görüﬂler, kodlanarak analiz iﬂlemi sonucunda belirli kategoriler
alt›na yerleﬂtirilmiﬂtir. Ayr›ca kat›l›mc› görüﬂleri verilirken, kat›l›mc›lar kod isimlerle belirtilmiﬂtir; örne¤in Fatma, Seda vb.

Bulgular
Araﬂt›rman›n bulgular›na göre çal›ﬂma grubunu oluﬂturan
e¤itim fakültesi ö¤rencilerinin yüksekö¤retimde gelecek senaryolar›na iliﬂkin görüﬂleri; “Yüksekö¤retime giriﬂ”, “Kampüs düzeni”, “Ders iﬂleme tarz›”, “Ders de¤erlendirmesi”,
“Bilgiye eriﬂim imkan›”, “Diploman›n tan›nmas›”, “Mezunlar›n iﬂ piyasas› ihtiyac›n› karﬂ›lamas›” ve “Ö¤retim üyelerinin
özellikleri” olmak üzere dokuz tema alt›nda toplanm›ﬂt›r.

Yüksekö¤retime Giriﬂ
TTTTablo 2’de görüldü¤ü gibi bu tema alt›nda kat›l›mc›lar›n
ifadeleri incelendi¤inde; üniversitede gözlem yapma imkan›n›n
sunulmas› gerekti¤i, üniversiteye giriﬂte aranacak kriterler, baﬂvuru mektubunun daha önemli hale gelece¤i, ö¤rencilere mentor deste¤inin sa¤lanaca¤›, üniversiteye giriﬂte s›nav›n gelecekte kalkaca¤› ve mülakat sisteminin uygulanaca¤› ﬂeklinde görüﬂler ortaya kondu¤u görülmektedir.

TTT Tablo 2. Yüksekö¤retime giriﬂe yönelik gelecek senaryolar›.
S›nav›n kalkmas›
- Ben gelecekte üniversiteye giriﬂ sisteminde s›nav›n kalkaca¤›n› ya da pay›n›n
azalt›laca¤›n› düﬂünüyorum. Çünkü bu s›nav sistemi, çok ortak bir s›nav ve
herhangi bir meslek için gereken becerileri ölçmüyor. (Ahmet)
- ‹lerde ÖSYM s›navlar›n›n etkisiz olaca¤›n› ya da tamamen kalkaca¤›n›
düﬂünüyorum. (Serpil)
Mülakat süreci
- Ben gelecekte s›navdan ziyade bir mülakat sistemi olaca¤›n› düﬂünüyorum.
ﬁöyle ki, o bölümü okuyacak kiﬂinin o bölümle ilgili yeteneklerine yo¤unlaﬂan bir
mülakat… Örne¤in; beden e¤itimi bölümünde, ö¤rencinin o bölüme uygun
fiziksel özelliklere sahip olup olmad›¤› önceden ölçülüyor. Ama t›p gibi
bölümlerde ise ö¤renci s›navdan belli bir puan› alm›ﬂsa o bölüme girebilme
imkan› var. Bu ö¤renciler sonra ilerde cerrah olmak istiyor. Ama kan görünce
bay›labiliyor. Kiﬂisel özellikleri bu mesle¤e uygun olmad›¤› için yapam›yor.
O yüzden bu bölümlere girecek ö¤rencilerin o bölümle ilgili kiﬂilik özelliklerinin
olup olmad›¤›n› ölçen bir mülakat olmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum. (Ahmet)
- Fakültelerin, liselerin kendilerine özel mülakatlar› olmal›. (Serpil)
- Ben de her fakültenin kendi kriterlerine ve özelliklerine göre ö¤renci almas›ndan
yanay›m. Mesela özellikle e¤itim fakültesi; ilerde ö¤retmen yetiﬂtirece¤i için özel
yeteneklerin ve ayr› bilgilerin de¤erlendirildi¤i objektif bir mülakatla al›nmas›n›
isterim. Mesela bir mühendislik fakültesi ö¤renci seçimi yap›yorsa mühendislik
derslerinin de oldu¤u ölçme kriterleri ölçülebilir mi diye düﬂünüyorum. E¤itim
fakültesinin el-göz becerisinin yüksek olmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum. Ama
bunun bir mülakatla objektif olmas›ndan yanay›m. (Ali)
Üniversitede gözlem yapma imkan›
- Yetenekten ziyade ilgiyi ölçmek için, mesela; üniversitede yap›lan staj ya da
gözlemin lise sondaki ö¤rencinin istedi¤i bölümle ilgili bu bölüme gelebilmek
için bir haftal›k gözlem yapm›ﬂ olmas› ﬂart› konulabilir diye düﬂünüyorum.
Hem bu sayede gerçekten ilgisinin olup olmad›¤›n› anlam›ﬂ olur. Bilinçsizce
üniversiteye gelmemiﬂ olur. ‹stemedi¤i bölüme gitmemiﬂ olur. Yani bölüme
uygun olup olmad›¤›n› lisede anlamas› için zorunlu gözlem veya staj yapma
imkân› sa¤lanabilir. (Kemal)
- Lise son ö¤rencileri için belirli say›da kontenjan aç›lsa, mesela at›yorum 10 gün.
Belki ö¤renciler ilgileri oldu¤unu düﬂündükleri alanda gözlem yapma f›rsat›
bulabilirler. Hem üniversite ortam›n› görürler hem de en az›ndan bir öngörü
sahibi olabilirler. (Melek)
- Bunun için lise ö¤rencileri için üniversite giriﬂ s›nav›ndan önce tan›t›m günleri gibi
etkinlikler düzenlenebilir. (Seda)
Üniversiteye giriﬂte aranacak kriterler
- Günümüzde biliﬂim ve yabanc› dil ö¤retimi çok önemli. Biz buraya geldikten
sonra da birtak›m s›navlardan geçiyoruz ama bu s›navlarda sorulan sorular
gelecekte ne kadar geçerli olacak? (Serpil)
- Örne¤in yabanc› dil kriteri ve teknoloji alan›nda kriterler getirilebilir. Yani bilgisayar kullan›m› ya da teknolojik araçlar›n kullan›m› gibi kriterler eklenebilir. (Cemile)
- Bunlar›n yan› s›ra yarat›c›l›k da ön plana ç›kabilir. Bir olaya, bir probleme bir
çözüm nas›l getiriliyor? Klasik bir bak›ﬂ aç›s›yla m›? Yoksa daha farkl› nas›l
çözülür? ‹nsanlar incinmeden nas›l çözülür o problem? Yani bu tarz bir kiﬂisel
görüﬂme ile çözülebilir. Bunlara dikkat çeken testler geliﬂtirilebilir. (Seda)
Mentor deste¤i
- Her üniversite ve lisenin bir kardeﬂ okul gibi bir ba¤ kurup; bu üniversitede
okuyan ö¤rencilerin lisede okuyanlara mentor olabilece¤ini ve lisedeki
ö¤rencilerin meslek seçimiyle ilgili sorular› kolayca sorabilecekleri bir sistem
olursa yanl›ﬂ tercihlerin de önüne geçilebilece¤ini düﬂünüyorum. (Melek)
Baﬂvuru mektubu
- Yurtd›ﬂ›nda baz› üniversitelerde baﬂvuru yaparken baﬂvuru mektubu yolluyorlar.
Sonra o mektuba göre kabul al›yorlar. O mektupta neden o üniversiteye daha
fazla gitmek istediklerini; ne gibi özelliklere sahip olduklar›n› yaz›yorlar. Bence bu
sistem genellenebilir diye düﬂünüyorum. Ö¤renciler girdikleri s›navlardan ald›klar›
puana göre de¤il de gönderdikleri mektuplara göre; mesela daha önce ne kadar
sosyaller, daha önce ne gibi çal›ﬂmalara kat›lm›ﬂlar. Bunlar› belirterek üniversiteye
kontenjana göre ö¤renci al›nabilir. (Ahmet)
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TTT Tablo 3. Kampüs düzenine yönelik yüksekö¤retimde gelecek senaryolar›.
‹ﬂlevsel kampüsler
- Mimarinin yap›s› de¤iﬂecek bence. Klasik yap›dan ç›kacak yeni bir tarza bürünecek binalar olacak. (Kemal)
- Kampüsler öyle bir konuma getirilmeli ki küçük bir minyatür gibi her türlü olana¤› içinde bar›nd›rmal›. Mesela hakk›n› arayabilece¤in küçük bir mahkeme. Sa¤l›k alan›nda bir
mediko. Yani öyle bir konuma gelecek ki an›nda çözüme ulaﬂabilece¤in ya da yeni fikirleri geliﬂtirebilece¤in, ilgi alanlar›nda ilerleyebilece¤in, e¤itimde daha iyi olanaklarla
güzel ﬂeyler ö¤retebilece¤in. Bunlar gibi çeﬂitli imkanlar›n olabilece¤i bir üniversite ortam› hayal edin. (Fatma)
- Gelecekte s›n›f kavram› olur mu ben onu da bilmiyorum. S›n›flar kald›r›lacak belki. Dört duvar aras›nda de¤il de hani diyoruz ya do¤a konular›n› do¤ada iﬂleyelim. Deney
yapmam›z gereken konular› laboratuvarda iﬂleyelim. Yaﬂam alan› deyince o geldi akl›ma. Aç›k bir yer olur. Farkl› farkl› temal› yerler, çeﬂitli bölgelere ayr›l›r. E¤itim derslerini
alanlar burada al›rlar, mühendislik derslerini alanlar orada al›rlar. (Cemile)
Kampüs içi ulaﬂ›m
- Gelecekte kampüs olarak da ulaﬂ›m›n daha rahat oldu¤u büyük bir üniversite geliyor akl›ma. Baz› üniversitelerin kampüsleri de büyük oluyor, kendi içlerinde de ulaﬂ›m
araçlar› oluyor. Bu bak›mdan da teknik olarak geliﬂmiﬂ bir üniversite geliyor akl›ma. (Ali)
- Ben gelecekte her kampüsün içine kadar ulaﬂan bir ulaﬂ›m a¤› olaca¤›n› düﬂünüyorum. (Cemile)
- Ben üniversite içinde yürüyen bantlar›n oldu¤unu hayal ediyorum. (Melek)
Sembol ﬂeklinde fakülte binalar›
- Bence gelecekte her bölümün fakültesi onun mimarisi gibi olmal›; örne¤in beden e¤itimi bölümü. Fakülte binas› stadyum gibi olmal›. Stadyuma benzeyen bir bina olabilir.
Güzel sanatlar fakültesi gitar ﬂeklinde olabilir. (Ali)
- ‹lginç bir mimarisi olabilir fakültelerin. Verdi¤i e¤itimle mimarisi aﬂa¤› yukar› iliﬂkili olabilir. Bu türden semboller arac›l›¤› ile herkes fakültesini kolayca bulabilir. (Melek)
Teknoloji destekli kütüphaneler
- Benim akl›ma ilk önce kütüphane geldi kampüste. Mesela biz burada yer sorunu yaﬂ›yoruz. Ben ﬂöyle düﬂünüyorum: Belki her ö¤rencinin bir masas› olabilir. ‹mkân olursa
tablet, bilgisayar kullanabilece¤i okul içinde bir oda olabilir. Geldi¤inde kendi çal›ﬂma yeri olarak oray› kullanabilir. Ve daha kapsaml› ve daha fazla kitaplar›n oldu¤u bir
kütüphane geliyor akl›ma. (Ayﬂe)
- Ben de böyle kütüphanede normal gördü¤üm kitaplar yerine e-kütüphane gibi bir sistem olabilece¤ini düﬂünüyorum. Yani bundan bir 10 y›l sonras›n› düﬂündü¤ümüzde
her ö¤rencinin defterlere not tutmas› yerine tableti olacak elinde ve bunlarla not tutacaklar diye düﬂünüyorum. (Ahmet)
- Kütüphaneden kitap almak istedi¤inde de; kütüphaneden gidip kitap almak yerine gidip orada indirilmiﬂ e-kitaplardan birini tabletine yükleyip bu ﬂekilde kullanacaklar. (Kemal)
Sosyal-kültürel alanlarda çeﬂitlilik
- Bundan 20–30 y›l sonras›n› düﬂündü¤ümde üniversite denildi¤inde akla küçük bir ﬂiir gelecek. Yani üniversite bir yaﬂam alan› olacak. ‹çinde yüzme havuzu, müzik
enstrümanlar› kullanabilece¤imiz alanlar. Yani tiyatrolar›n oynanaca¤› yerler, kültürel faaliyetlerin gerçekleﬂece¤i yerler geliyor akl›ma. (Serpil)
- Kampüste her ilgi ve zevk alanlar›na göre alanlar oluﬂturulabilir. Örne¤in; resimle ilgili bir alan var. Orada resim yapar insanlar, daha sonra da sergilenir yapt›klar› resimler.
‹lgili insanlar›n tan›ﬂabilece¤i bir ortam oluﬂturulabilir. Bu sinema ve müzik için de olabilir. Birçok alana uyarlanabilir. Felsefi tart›ﬂmalar›n yap›ld›¤› böyle bir amfi ortam›
oluﬂturulabilir. Çeﬂitli bölümlerden insanlar›n bir araya gelerek sosyalleﬂmesi sa¤lan›r bu ﬂekilde. (Seda)
Üst düzey güvenlik
- Akl›ma güvenlik geldi. Mesela biz ﬂu an giriﬂte kart gösteriyoruz. Ama bundan 10–20 y›l sonra belki parma¤›m›z› gösterip geçebiliriz. Gerçi parmak okuma ço¤u yerde var.
Yüz okuma, parmak okuma, göz bebe¤i bile okunup art›k o kiﬂinin kimlik bilgileri ç›kart›labiliyor. Bence giriﬂte böyle bir ﬂey olabilir. (Fatma)
Fakülte ayr›m›n›n kald›r›lmas›
- Bence gelecekte fakülte kavram› bile kalkabilir. Yani e¤itimciler bir yerde, mühendisler bir yerde. Genelde üniversiteler bu ﬂekilde. Böyle bir sistem getirildi¤inde fakülteler
aras›nda etkileﬂim daha kolay olabilir. Örne¤in mühendislikte ne iﬂleniyor? Biz fark›nda de¤iliz, bilmiyoruz. Ya da orada neler yap›yorlar? Ama böyle bir ortam oldu¤unda
mesela bir mühendislik fakültesi ö¤rencisi de gelip bizim bölümden bir dersi dinleyebilir. Farkl› etkileﬂimler kurulabilir. O orada o burada de¤il de tüm üniversite olarak bir
arada olunmal›. Fakülte sistemi kald›r›labilir yani. (Ahmet)
Do¤a ve teknolojinin iç içe olmas›
- Benim hayalimde do¤a ve teknolojinin çok iç içe geçmiﬂ oldu¤u bir üniversite var ama gitgide günümüzde küçülmeye baﬂlad› kampüs alanlar›. Bir kampüste bahçe bile
olmuyor ço¤u üniversitede. Bu yüzden gelecekte üniversitelerin sanallaﬂaca¤›n› ve binalar›n da sadece temsili kalaca¤›n› düﬂünüyorum. (Melek)
- ‹leride üniversiteler ilginç, farkl›, tamamen sanal olacakm›ﬂ gibi geliyor bana. E-kitap, e-hoca gibi. Gelecekte böyle ﬂeyler olacakm›ﬂ gibi geliyor. (Ali)

Kampüs Düzeni
TTT Tablo 3’te görüldü¤ü gibi kampüs düzeni ile ilgili kat›l›mc›lar›n görüﬂleri; iﬂlevsel kampüsler, kampüs içi ulaﬂ›m,
sembol ﬂeklinde fakülte binalar›, teknoloji destekli kütüphane,
sosyo-kültürel alanlarda çeﬂitlilik, üst düzey güvenlik, fakülte
ayr›m›n›n kald›r›lmas›, do¤a ve teknolojinin iç içe olmas› kodlar› alt›nda toplanm›ﬂt›r.
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Ders ‹ﬂleme Tarz›
TTT Tablo 4’te görüldü¤ü üzere yüksekö¤retim kurumlar›nda gelecekteki ders iﬂleme tarzlar›na iliﬂkin kat›l›mc› görüﬂleri;
ö¤rencilerin farkl› ülkelerdeki üniversitelerden ders alabilmesi,
uzaktan teorik e¤itim, geleneksel e¤itim iste¤i, tart›ﬂma ve proje odakl› e¤itim kodlar› alt›nda toplanm›ﬂt›r.

Yüksekö¤retimde Gelecek Senaryolar›na ‹liﬂkin E¤itim Fakültesi Ö¤rencilerinin Görüﬂleri

TTT Tablo 4. Ders iﬂleme tarz›na yönelik yüksekö¤retimde gelecek senaryolar›.

TTT Tablo 5. Ders de¤erlendirmesine yönelik yüksekö¤retimde gelecek se-

naryolar›.
Proje odakl› e¤itim
- ﬁöyle bir ﬂey düﬂündüm ﬂu an mesela, dört senelik lisans programlar› var.
Bu e¤itimin ilk birinci y›l› temel dersler de¤il bölüm dersleri ile ilgili teorik
bilgiler olmal›. Ö¤renciler, üç sene boyunca o bilgilerle ilgili proje geliﬂtirmeli.
Ö¤rencilerin mezun olmas› da projeyi getirmesine ba¤l› ama proje son sene
filan de¤il ö¤rendi¤i bilgilere ba¤l› olmal› üç y›l boyunca geliﬂtirilmeli. (Ayﬂe)
- Mesela uygulamay› baﬂka bir üniversitede yapabiliriz. Böyle bir durum da olabilir.
Belki proje yar›ﬂmalar› olacak, belki olimpiyatlar olacak farkl› üniversitelerde. (Ali)
- Gelecekte belki ö¤rencinin uygulamas›n› baﬂka bir ülkede yapma zorunlulu¤u
bile getirilebilir. (Seda)

Proje odakl› de¤erlendirme
- Bence gelecekte ölçme de¤erlendirme iﬂlemlerinde de¤iﬂiklik olacak. Yani böyle
klasik s›navlar art›k kald›r›lacak. Belki ﬂu istenilebilir: Bir proje üretmek. Birer proje,
birer fikir. Gelecekte bunlar ö¤renciden beklenebilir. Bu ﬂekilde not verilebilir.
- Gelecekte klasik tarzda, bilgiyi yaz›p verme ﬂeklinde sadece s›nama olmayacak. Bilgiyi
s›nama de¤il, fikirler s›nanacak, bir projede yer al›p yer almad›¤› s›nanacak. (Cemile)
Ürünün de¤erlendirilmesi

- Evet ö¤renciden bir uygulamay› kendi ülkesinde, bir uygulamay› baﬂka ülkede
yapmas› mümkün olabilir. (Melek)

- Ben gelecekte s›navlar›n yaz›l› olaca¤›n› düﬂünmüyorum hiçbir ﬂekilde. Belki
ortaya ç›kan ürünü eleﬂtirmek ﬂeklinde olabilir. Bir ﬂekilde fikir sunmak, bir ürün
ç›karmak önemli hale gelecek. Yani esas olarak üretime önem verilecek. (Fatma)
- Somut bir ürünün de¤erlendirilmesi gerek. Ya da bir düﬂünce... (Melek)

Uzaktan teorik e¤itim

Düﬂünce odakl› de¤erlendirme

- Gelecekte üniversitelerin ekonomiklik aç›s›ndan daha fazla kiﬂiye, daha fazla
ö¤renciye hitap etmesi gerekecek. Ama belki bir hoca kendi odas›ndan da
binlerce kiﬂiye e¤itim verecek. (Fatma)

- Üretilen düﬂüncenin farkl›l›¤›na, özgünlü¤üne, iﬂlevsel özelli¤ine de puan
verilecek. (Fatma)
- Evet illaki insanlar bir ﬂey üretemeyebilir. Bir üretemez, iki üretemez ama sonuçta
bu bir zorunluluk. ﬁöyle dersin, dönemin baﬂ›nda; sizden bir proje üretmeniz
isteniyor. Dönemin sonuna kadar illaki insanlar bir ﬂeyler üretirler. Çünkü art›k
düﬂünce ça¤›nday›z, herkesten bir ﬂeyler bekleniyor, fikirler tart›ﬂ›l›yor. Yani ilerde
okunan, ezberlenen bilginin çok tatmin edece¤ini düﬂünmüyorum. (Ali)
- Düﬂünce de olabilir. Ö¤renciler bunu eleﬂtirebilirler kendileri aralar›nda. (Ahmet)
- Evet o tarzda de¤erlendirilebilir dersler. Üretti¤imiz projeniz neye yönelik?
Gelecekte neye yarayacak? Veya pratik anlamda ﬂu an neye yar›yor? Bunun
üzerinden bir de¤erlendirme yap›lacak. (Seda)

- ﬁöyle de olabilir. Bilgilerin teorik k›sm› uzaktan da verilebilir. Yeniden
yap›land›r›lmas›, o bilginin yorumlanmas›, s›n›fta bir araya gelinerek yap›labilir.
Böylelikle hem zaman kazan›l›r hem de ö¤renciler daha aktif olur. Belki bilgi
yeniden üretilmiﬂ olur. Daha yarat›c› sistem oluﬂur. Bu sayede ö¤rencilerin
yaln›zlaﬂmas› sorunu da ortadan kalkm›ﬂ olur. (Ahmet)
- Gelecekte e¤itim üniversitelerde biraz daha sanall›¤a gidecek bence.
(Kemal)
Tart›ﬂma odakl› e¤itim
- Ö¤rencinin az oldu¤u s›n›flarda konuyu anlatmaktan ziyade o konuyu bir
tart›ﬂma konusu yaparak veya tart›ﬂma ortam› yaratarak konuyu buradan
ö¤renebiliriz. Yani ö¤retmen konuyu anlatan de¤il yöneten ya da yönlendiren
olacak. Daha çok ö¤renciler aktif olacak. (Cemil)
- Münazara tekni¤i gelecekte çok daha fazla kullan›lacak bence. (Serpil)
- Örne¤in felsefe. Mesela biz felsefe dersi görüyoruz. Ama içeri¤i ne kadar dolu?
Hani içeri¤i daha iyi doldurularak ö¤rencilerin tart›ﬂarak ve sorgulayarak ders
iﬂlemesi sa¤lanabilir. (Ali)
Ö¤rencilerin farkl› ülkelerde ders alabilmesi
- Benim de akl›ma ﬂu geldi: Sadece bir ülkede de¤il de ortak kriterler olabilir
ö¤rencileri alan. Mesela ﬂu an Erasmus’la gitmek bile belli iﬂlemlere tabi olarak
gerçekleﬂiyor. Ama belki on y›l sonra ben bir dönem dersi al›yorum, baz›
derslerimi Fransa’da al›p di¤er derslerimi ‹ngiltere’de alabilirim. Yani art›k
gitmek bu kadar iﬂleme tabi olmayacak. Yani daha rahat geçiﬂler olacak.
Bir dönem bir dersi oradan, di¤er bir dönem dersi baﬂka bir yerden.
Belki beﬂ-alt› farkl› ülkede üniversite okunabilecek. Farkl› farkl› kültürleri de
tan›m›ﬂ olur ö¤renciler böylece. (Ahmet)
Geleneksel e¤itim iste¤i
- Ben anti-tez olarak bir ﬂeyler söylemek istiyorum. Hani herkes sanal
olaca¤›n› düﬂünüyor ya bence bir grup insan da sanal e¤itim almak
istemeden kara tahtada e¤itim isteyecek. Hocayla do¤rudan etkileﬂim
kurmak isteyen, defter kitap isteyen insanlar da olacak. Onlar için de özel
üniversiteler olacak diye düﬂünüyorum. Herkes uzaktan e¤itimin olmas›n›
istemeyecek yani. Rahats›z olanlar da olacak ve onlar için de ayr› bir
üniversite olacak. (Ayﬂe)

Ders De¤erlendirmesi
TTTTablo 5’te görüldü¤ü üzere yüksekö¤retim sürecinde ders
de¤erlendirmesi ile ilgili kat›l›mc›lar›n görüﬂleri; akran de¤erlendirmesi, ürünün de¤erlendirmesi, proje odakl› de¤erlendirme
ve düﬂünce odakl› de¤erlendirme kodlar› alt›nda toplanm›ﬂt›r.

Akran de¤erlendirmesi
- Bence gelecekte derslerle ilgili s›nav yap›lmayacak. Ya da yap›lacaksa bile
ö¤renciler birbirlerine not verecek. (Serpil)

TTT Tablo 6. Bilgiye eriﬂim imkan›na yönelik yüksekö¤retimde gelecek se-

naryolar›.
H›zl› ve zengin kaynak deste¤i
- Gelecekte daha da h›zl› olacak bilgi kayna¤›na ulaﬂma. Ö¤renciler, istedi¤i
kayna¤› her an elde edebilecek. (Fatma)
- Her merak etti¤in bilgiye mesela an›nda ulaﬂ›labilecek. Kitap peﬂinde
koﬂulmayacak. Bir üniversitenin elektronik veri taban›nda her türlü kaynak
bulunacak. Onlar› ö¤renciler bireysel olarak interaktif yoldan alacaklar. (Ali)
Üniversitelerin ortak bilgi havuzu
- ﬁu anda mesela biz k›rtasiyelerden ders notu al›yoruz. Gelecekte böyle bir ﬂey
olmayacak bence. Üniversitelerin ortak bir havuzu olup tüm bilgiler orada
toplanacak. Bunun için bir veri taban› oluﬂturulur. Mesela at›yorum: Ben belki
baﬂka bölümlerin notunu da ordan alabilirim. ‹steyen ö¤renci her bilgiye oradan
ulaﬂabilecek. Yani ö¤retmenler de koyabilir, ö¤renciler de koyabilir. Bir bütün
olarak üniversite bilgi havuzu olacak. (Melek)
Evrensel kütüphane sistemi
- Ben gelecekte baﬂka ülkelerin kütüphanelerine bizzat gitmek yerine üç
boyutlu olarak gezebilece¤imizi düﬂünüyorum. O herhangi bir ülkenin
kütüphanesine bir ﬂekilde uzaktan eriﬂim olabilece¤ini düﬂünüyorum. (Cemile)
- ﬁu an hayal edemiyorum ama istedi¤imiz kitab› projeksiyon gibi gözümüzün
önüne getirecek cihazlar olacak. (Ayﬂe)

Bilgiye Eriﬂim ‹mkan›
TTT Tablo 6’da görüldü¤ü üzere bilgiye eriﬂim imkan› ile ilgili kat›l›mc›lar›n görüﬂleri; h›zl› ve zengin kaynak deste¤i, üniversitelerin ortak bilgi havuzu ve evrensel kütüphanecilik sistemi kodlar› alt›nda toplanm›ﬂt›r.

Çevrimiçi Erken Bask› / Online Preprint Issue 2017

7

Faruk Levent ve ark.

TTT Tablo 7. Diploman›n tan›n›rl›¤›na yönelik yüksekö¤retimde gelecek
senaryolar›.
Uluslararas› diploma
- Gelecekte diplomalar dünya standartlar›nda geçerli hale gelecek bence.
Mesela ald›¤›m›z diploma sadece Türkiye’de geçerli oldu¤u zaman baﬂka
ülkeler tan›m›yor bunu. Ama diplomalar dünya standard›nda olursa baﬂka
ülkelerde de çal›ﬂabiliriz. (Ayﬂe)
- Mesela ﬂöyle düﬂünün: Sürücü belgesi ald›¤›n›z zaman tüm dünyada araba
kullanabiliyorsunuz. Bunun gibi bir diploma olacak. O diploma dünyan›n
her taraf›nda geçerli olacak. (Kemal)
Nota dayal› olmayan diploma
- Gelecekte öyle bir diploma olacak ki bu diploma nota göre al›nmayacak.
Yani art›k insanlar not kriterlerini baz almayacaklar. Çünkü yeni dünyada
fikirler, düﬂünceler önemli olacak. Proje gibi bir ﬂeyler oluyorsa, onun kriteri
de konulabilir. Belki baﬂard›¤›m›z ﬂeyler diplomada yaz›l› olabilir. Ama bir nota
ba¤l› kal›nmayacak. (Fatma)
Dijital diploma
- Ben diplomalar›n ka¤›t olmaktan ç›k›p sanal sistem üzerinden verilece¤ini
düﬂünüyorum. Gelecekte diploma basmak ka¤›t israf› olarak bile görülecek.
O sanal sistemde de hani uzaktan e¤itim yayg›nlaﬂ›rsa insanlar çok rahat bir
ﬂekilde çok fazla bölüm okuyabilecekleri için bu yayg›n hale gelecek. (Melek)

TTT Tablo 9. E¤itimde robot ö¤retmenlerin kullan›lmas›na yönelik yüksek-

ö¤retimde gelecek senaryolar›.
Robot ö¤retmen profilinin tasarlanmas›
- Bence ö¤renciler kendi robot ö¤retmen profilini oluﬂturacaklar. Ve sistem
ö¤rencilere o robot ö¤retmeni atayacak. Gelecekte böyle olaca¤›n›
düﬂünüyorum. ﬁu an bence buna do¤ru gitmeye baﬂl›yoruz. (Fatma)
- Robotlara önceki nesillerin deneyimleri baz› program ve uygulamalarla
yüklenebilir. (Serpil)
- Belki nas›l robot istersiniz diye bir anket yap›labilir. E¤er böyle bir ﬂey olursa
herkes buna uygun bir ﬂey yapar ve profil oluﬂturulur. O profil o s›n›fa ya da
ö¤renciye uygun olur. (Melek)
Robotlar›n ders anlatmas›
- ﬁu an ülkemizde ve dünyada ö¤retmeni olmayan yerler var. Bu çocuklar hiç
e¤itim almamaktansa, robotlarla e¤itim alabilir. (Ahmet)
- Kaç›rd›¤›m›z dersleri robotlardan dinleyebilme imkan›m›z olabilir. (Cemile)
Robot hoca sipariﬂi
- Geliﬂmiﬂ ülkelerden robotlar sipariﬂ edilebilir. Mesela Japonya’dan robot hoca
getirilebilir. (Ali)

E¤itimde Robot Ö¤retmenlerin Kullan›lmas›
Diploman›n Tan›n›rl›¤›
TTT Tablo 7’de görüldü¤ü üzere üniversite diplomalar›n›n tan›n›rl›¤› ile ilgili kat›l›mc›lar›n görüﬂleri; uluslararas› diploma,
nota dayal› olmayan diploma ve dijital diploma kodlar› alt›nda
toplanm›ﬂt›r.

Mezunlar›n ‹ﬂ Piyasas›n›n ‹htiyac›n› Karﬂ›lamas›
TTT Tablo 8’de görüldü¤ü üzere mezunlar›n iﬂ piyasas›n›n ihtiyac›n› karﬂ›lamas› ile ilgili kat›l›mc›lar›n görüﬂleri; her mezunun ﬂirket kurmas›, gelecekte uzmanlaﬂman›n artmas› ve iﬂverenlerin beklentilerinin de¤iﬂmesi kodlar› alt›nda toplanm›ﬂt›r.
TTT Tablo 8. Mezunlar›n iﬂ piyasas›n›n ihtiyac›n› karﬂ›lamas›na yönelik yük-

sekö¤retimde gelecek senaryolar›.
‹ﬂverenlerin beklentilerinin de¤iﬂmesi
- Ben çal›ﬂanlar›n gelecekte daha nitelikli olaca¤›n› düﬂünüyorum. Çünkü bundan
10 y›l sonra iﬂ baﬂvurusu yapt›¤›n zaman, bilgisayar bilme seviyeni sormayacaklar.
20 y›l sonra o iﬂi yapan robot, makine neyse bunu kullanabiliyor musun, onu
programlayabiliyor musun diye soracaklar. (Ahmet)
Her mezunun ﬂirket kurmas›
- Ben iﬂ dünyas› ile ilgili bir ﬂey söylemek istiyorum. Bence kiﬂiler daha özgür
olacak. Daha serbest bir iﬂ ortam› olacak. Bir ast-üst de¤il de, hiyerarﬂi de¤il de
herkes kendi iﬂini kurarak bir ﬂekilde iﬂ dünyas›na girecek. (Fatma)
- Belki her insan bir ﬂirket olacak. Her insan ayn› zamanda bir ﬂirket sahibi olacak.
Dedi¤im gibi e¤itimle ilgili bir organizasyon bile olabilir. (Kemal)
- Geçmiﬂe göre insanlar daha nitelikli olmak zorunda. Hatta gerçekten refah
seviyesi yükselir, insanlar nitelikli olursa eski standartlara kimse dönüp bakmaz.
Çünkü art›k her insan bir ﬂirket olursa kendi niteli¤ini sergilemek ister. Kendi
becerilerini göstermek ister. (Cemile)
Uzmanlaﬂman›n artmas›
- Gelecekte bir iﬂte uzmanlaﬂman›n artaca¤›n› düﬂünüyorum. Böylece yüksek
lisans, doktora yapanlar›n say›s› artar. Çünkü iﬂ piyasas›n›n istekleri ancak bu
ﬂekilde karﬂ›lanabilir. (Serpil)
- Programlar uzmanlaﬂmaya uygun ﬂekilde düzenlenmeli bence. (Ayﬂe)
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TTT Tablo 9’da görüldü¤ü üzere gelecekte robot ö¤retmenlerin e¤itimde kullan›lmas›na iliﬂkin kat›l›mc›lar›n görüﬂleri;
robot ö¤retmen profilinin tasarlanmas›, robotlar›n ders anlatmas› ve robot hoca sipariﬂi kodlar› alt›nda toplanm›ﬂt›r.

Ö¤retim Üyelerinin Nitelikleri
TTT Tablo 10’da görüldü¤ü gibi ö¤retim üyelerinin niteliklerine yönelik kat›l›mc›lar›n görüﬂleri; bilgi anlam›nda ö¤renci ile ö¤TTT Tablo 10. Ö¤retim üyelerinin niteliklerine yönelik yüksekö¤retimde gelecek senaryolar›.
Bilgi anlam›nda ö¤renci ile ö¤retim üyesinin eﬂit hale gelmesi
- Geçmiﬂten günümüze bakt›¤›m›zda eskiden hoca profilleri daha mükemmel olarak
görünüyor. Eskiden hocalara herﬂeyi o bilir gözüyle bak›l›yordu. Zamanla bu
azalmaya baﬂlad›. Yani hocalar ö¤rencilerle daha eﬂit konuma gelmeye baﬂlad›.
Ve ö¤rencilerin fikirlerine de önem verilmeye baﬂland›. Yani bu zamanla daha eﬂit
konuma çekilebilir. (Melek)
- Böylece ö¤rencilerin ayn› seviyede bulundu¤u ö¤retim üyesiyle daha iyi iletiﬂime
geçebilece¤ini düﬂünüyorum. (Ahmet)
Deneyim odakl› akademisyenlik
- Benim yaﬂ konusuyla ilgili bir düﬂüncem var. Birincisi ﬂey olabilir: Mesela birçok
deneyim geçirmiﬂ olmas›yla alakal› olarak 40 yaﬂ üstü insan uygulamalar›yla birlikte
deneyimlerine göre ö¤retim üyesi olabilir. Ya da di¤er ihtimalle herhangi biri içimizden
biri bile e¤itim baﬂar›s›na göre ö¤retim üyesi olabilir. Mesela diyelim ki bir nevi var.
Bunlar fazladan ders alan arkadaﬂlar›m›z olabilir. Hocalar›m›z geri plana çekilebilir yavaﬂ
yavaﬂ. Ö¤renci de herhangi bir derste, herhangi bir ﬂekilde hoca olabilir. (Cemile)
Durumsal akademisyenlik
- Ben akademisyenlerin ilerde bir dersi her ﬂekilde iﬂleyebilecek ﬂekilde esnekli¤e
sahip olacaklar›n› düﬂünüyorum. Tek bir tarza sahip olmaktansa, s›n›f›n gidiﬂat›na
göre ve gözlemledi¤i ﬂeylere göre her an bir de¤iﬂim yapabilecek bir hoca. Ya da
baﬂar›l› bir ﬂekilde ö¤renciye bilgiyi aktarabilecek bir esnekli¤e sahip olmas› ve
olaylara pratik çözüm bulabilme yetene¤i olmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum
hocalar›n. (Ali)
Yenilikçi akademisyenlik
- Ö¤renci ö¤retmenden ziyade e¤itimde aktif kiﬂi olarak kabul edilmesiyle birlikte
akademisyenin daha d›ﬂa dönük yani yenilikçi olmas› laz›m. Çünkü her ﬂey buna
ba¤l›. Yani üniversitede bu ﬂekilde düﬂünen insanlar olmal›. (Serpil)

Yüksekö¤retimde Gelecek Senaryolar›na ‹liﬂkin E¤itim Fakültesi Ö¤rencilerinin Görüﬂleri

retim üyesinin eﬂit hale gelmesi, deneyim odakl›l›k, çok yönlülük,
durumsal ve yenilikçi akademisyenlik kodlar› alt›nda toplanm›ﬂt›r.

Tart›ﬂma
E¤itim gelece¤e dönük bir faaliyettir (Facer ve Sandford,
2010) ve herkes gelecekte neler yaﬂayaca¤›n› ve nas›l bir gelecekle karﬂ›laﬂ›laca¤›n› merak etmektedir. Akademik olarak da durum
böyledir ve gelecekte neler olaca¤› konusu araﬂt›r›lmaktad›r (Huisman vd., 2012). Ö¤renmenin gelece¤i hakk›nda Avrupa Komisyonu taraf›ndan haz›rlanan bir raporda, gelecekte e¤itimi etkileyecek dinamiklerin demografik de¤iﬂimler, küreselleﬂme, göç,
teknoloji ve iﬂ piyasas› olaca¤› belirtilmiﬂtir (Redecker vd., 2011).
Günümüzde e¤itim, yerel okullardan küresel üniversitelere
do¤ru geniﬂlemiﬂtir (Sinha, 2013) ve bu durum küreselleﬂmenin
ilk günlerinde ‹spanyol sosyolog Manuel Castells Olivan’›n “çevremizde küreselleﬂmenin gücünden etkilenmeyecek hiçbir ﬂey yoktur”
sözünü do¤rular niteliktedir (Bhattacharya, 2012). Ancak küreselleﬂmenin en büyük etkisinin de yüksekö¤retim sistemi üzerine oldu¤u düﬂünülmektedir (Levent, 2016). Küreselleﬂme ve
“bilgi ekonomisi” karﬂ›s›nda birçok ülke, makro politikalar geliﬂtirerek yüksekö¤retim kurumlar›n›n rekabet gücünü art›rmaya
çal›ﬂmaktad›r (Christensen ve Eyring, 2012; Ritzen, 2006).
Bu araﬂt›rmaya kat›lan kat›l›mc›lar›n bir k›sm›n›n, gelecekte
üniversiteye giriﬂte merkezi s›navlar›n kalkaca¤› ve ö¤renci seçiminde farkl› bir sistemin uygulanaca¤› ﬂeklindeki görüﬂleri dikkat çekicidir. Günümüzde Türkiye’de üniversitede okumak isteyen ö¤renciler, zorlu bir merkezi seçme s›nav›na girmekte ve
gençlik y›llar›n› bu s›nava haz›rl›kla geçirmektedir. Yüksekö¤retim Kurulu (2007), çoktan seçmeli s›nav sistemi nedeniyle ö¤rencilerin kendini ifadede zorlanan, problem çözme becerisi yeterince geliﬂmemiﬂ, sosyal etkinlik deneyimi olmayan ve toplumdan kopuk bir neslin yetiﬂti¤ini belirtmektedir. Kat›l›mc›lardan baz›lar›, çoktan seçmeli s›navlarla yap›lan merkezi yerleﬂtirme yerine baﬂvuru mektubu ve üniversitedeki bölümlerin kendi
mülakatlar›n› yapmalar› gibi farkl› yöntemlerin ö¤renci seçiminde kullan›lmas› gerekti¤ini ifade etmiﬂtir.
Bu araﬂt›rmada e¤itim fakültesi ö¤rencilerinin neredeyse
tamam›, gelecekte yüksekö¤retimde biliﬂim teknolojilerinin
çok daha fazla kullan›laca¤› yönünde görüﬂ bildirmiﬂtir. Araﬂt›rman›n bu bulgusu literatürde benzer araﬂt›rmalar›n bulgular›yla benzerlik göstermektedir (Christensen ve Eyring, 2011;
Facer ve Standford, 2010; Glenn ve D’Agostino, 2008; Singh,
2012). Nitekim yüksekö¤retimde ö¤retme ve ö¤renmede yeni
e¤ilimlerin teknoloji kullan›m›na odakland›¤› görülmektedir
(Glenn, 1997; Küçükcan ve Gür, 2009; Singh, 2012).
Bu araﬂt›rmada, yüksekö¤retimde geleneksel ders iﬂleme tarz›n›n de¤iﬂerek uzaktan e¤itimin gelecekte yayg›nlaﬂaca¤› kat›l›mc›lar taraf›ndan belirtilmiﬂtir. Zira iletiﬂim teknolojilerindeki geliﬂmelerle ﬂimdiden uzaktan e¤itim birçok alanda tercih edilmeye

baﬂlanm›ﬂt›r ki gelecekte de daha ileri seviyelere ulaﬂaca¤› düﬂünülmektedir. Alexander (2014) da 2024’te birçok yüksekö¤retim
kurumunun uzaktan e¤itim ve çevrimiçi kurslar yoluyla e¤itim
verece¤ini vurgulam›ﬂt›r. Ancak bu durumun bilginin teorik kalmas› ve sosyal yaﬂam› zay›flatmas› gibi dezavantajlar›n›n yan›nda
zaman tasarrufu sunmas›, birçok diploma program›nda okuma
imkan› sa¤lamas› gibi avantajlar›n›n da bulundu¤u söylenebilir.
E¤itimde teknolojinin etkin kullan›m e¤ilimlerinden birisi, geçti¤imiz son birkaç y›lda kitlesel aç›k çevrimiçi kurslar›n
uzaktan e¤itim alan›nda büyük bir geliﬂme göstermesidir (Billington ve Fronmueller, 2013). Düﬂük maliyetleri ile geleneksel e¤itime alternatif olan kitlesel aç›k çevrimiçi kurslar, üniversitelerin yap›s›n› ve iﬂleyiﬂini büyük ölçüde etkilemektedir
(Bradshaw, 2013). 2030 y›l›nda yetiﬂkin e¤itiminin dijital
araçlarla her yerde gerçekleﬂece¤i ve teknolojinin kiﬂisel ihtiyaçlara göre ö¤renme aktivitelerine uyarlanaca¤› düﬂünüldü¤ünde (Castaño Muñoz, Redecker, Vuorikari ve Punie, 2013)
birçok gelecek bilimcinin çevrimiçi ö¤renmenin günümüzde
dikkate de¤er bir yenilik oldu¤u konusunda görüﬂ birli¤i içinde olduklar› görülmektedir (Christensen ve Eyring, 2011).
“Kitlesel aç›k çevrimiçi kurslar (massive open online courses)” ya
da “Kitlesel çevrimiçi aç›k dersler” yüksekö¤retim alan›nda gelecekteki en önemli e¤itim modellerinden biri olarak gösterilmektedir (Diaz, Brown ve Pelletier, 2013). Billington ve Fronmueller (2013), kitlesel aç›k çevrimiçi kurslar›n üniversiteler üzerindeki etkilerinin aﬂa¤›daki ﬂekillerde olabilece¤ini ileri sürmüﬂtür:
Kitlesel aç›k çevrimiçi kurslar yüksekö¤retimde örgün e¤itimin yerini alacak ve böylece birçok kampüs kapanacakt›r.
Kitlesel aç›k çevrimiçi kurslar hayalidir, iflas edecek ve de¤ersizleﬂecektir.
Yüksekokullar örgün e¤itime ek olarak kitlesel aç›k çevrimiçi kurslar olarak kullan›lacakt›r.
Yüksekö¤retimde kitlesel aç›k çevrimiçi kurslar, çevrimiçi
s›nav yapan siteler haline gelecektir.
Üniversiteler kitlesel aç›k çevrimiçi kurslar ile ortakl›k yapacakt›r.
Kitlesel aç›k çevrimiçi kurslar, bir üniversite gibi akreditasyon alacakt›r.
Nitelikli e¤itim için kitlesel aç›k çevrimiçi kurslar anahtar
bir araç olacakt›r.
Üniversitede al›nan ders kredilerinin transferini sa¤layan
bir yöntem geliﬂtirilecektir.
Biliﬂim teknolojisindeki h›zl› geliﬂmelere paralel olarak
e¤itim-ö¤retim sürecinde robotlar›n yer almas› ve ö¤retmenin birçok görevini üstlenebilece¤i görüﬂü bu araﬂt›rmadan
elde edilen di¤er dikkat çekici bulgudur. Teknolojinin baﬂ
döndürücü bir h›zda geliﬂti¤i ve geçmiﬂten günümüze e¤itimde teknoloji kullan›m›n›n geçirdi¤i evreler göz önüne al›nd›¤›nda her ne kadar insani vas›flar› taﬂ›mad›klar› gerekçesiyle
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büyük dezavantajlara sahip olsalar da robotlar›n e¤itim-ö¤retim sürecinde gelecekte kullan›laca¤› öngörülmektedir. Sönmez’e (2008, s. 31) göre gelecekte robotlar her ö¤rencinin
haz›r bulunuﬂluk düzeyini dikkate alarak e¤itim verecek ve s›nav yapacak biçimde programlanacakt›r.

Ö¤rencilerin bilgiye eriﬂiminde ulusal ve uluslararas› veritabanlar›na üyelikler yayg›nlaﬂt›r›labilir, e-kütüphane ve
kaynak say›lar› art›r›labilir.
Gelecekte iﬂ piyasas›n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda ders
programlar› yeniden gözden geçirilebilir.

Ça¤›n gerisinde kalm›ﬂ ders içeriklerine ve kat› e¤itim anlay›ﬂ›na sahip olan bir üniversite, ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n› ve iﬂ
piyasas›n›n beklentilerini karﬂ›lamakta yetersiz kalmaktad›r
(British Council, 2014; Higgins ve Thomas, 2016). Bunun yan›nda üniversitenin ç›kt›s› olan mezunlar› istihdam edecek olan
çevrenin ve alanlar›n tahmini, üniversitedeki ö¤retim eleman›
niteli¤i ile do¤rudan iliﬂkilidir (Bakio¤lu, 2015, s. 43). Bu durum gelece¤in nitelikli insan gücünü yetiﬂtiren kiﬂiler olarak
akademisyenlerden beklenen rol ve sorumluluklar›n de¤iﬂmesine neden olmaktad›r. Zira günümüzde modern üniversitelerin
geçirdi¤i de¤iﬂimler göz önüne al›nd›¤›nda gelecekte akademisyen niteliklerinde de baz› de¤iﬂikliklerin olaca¤› öngörülebilir. Bu araﬂt›rmada kat›l›mc›lar›n bir k›sm› taraf›ndan belirtilen; ö¤renciyi merkeze alan, teorik e¤itim yerine uygulamaya
a¤›rl›k veren, ö¤rencileriyle etkili iletiﬂim kurabilen, yenilikçi
ve çok yönlü akademisyenlerin gelecekte daha fazla tercih edilece¤i söylenebilir.

Bu çal›ﬂma, nitel araﬂt›rma desenlerinden fenomenoloji yaklaﬂ›m›yla gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Farkl› nitel araﬂt›rma desenlerinin kullan›ld›¤› baﬂka araﬂt›rmalarla yüksekö¤retimde gelecek senaryolar›na iliﬂkin farkl› boyutlar incelenebilir. Ayr›ca bu konuda nitel analiz bulgular›na dayal› olarak anket
veya ölçek geliﬂtirilerek daha genel sonuçlar elde edilebilir.

Bu araﬂt›rmada elde edilen bulgulardan bir di¤eri ise bilgiye eriﬂim imkan›na iliﬂkin kat›l›mc› görüﬂleri; bilgiye h›zl›
ulaﬂma, üniversitelerin ortak bilgi havuzu ve evrensel kütüphane sisteminin gelecekte olaca¤› yönündedir. Zira günümüzde bile uluslararas› veritabanlar› ile yay›nevlerinin sundu¤u
bilgi hizmetleri co¤rafi ve fiziksel engelleri çoktan kald›rm›ﬂ
durumdad›r. Çanak (2011) taraf›ndan aktar›lan bilgiye göre
klasik kütüphane hizmetlerinin sunuldu¤u geleneksel kütüphane binalar› yerine gelecekteki üniversite kütüphaneleri bilgi hizmetlerinin ulaﬂt›r›lmas›nda elektronik bilgi kaynaklar›,
görsel-iﬂitsel kaynaklar, bas›l› kaynaklar üçgeninin yan› s›ra
çok amaçl› teknolojik altyap›y› ve ö¤rencilerin tüm gereksinimlerine uygun olarak tasarlanm›ﬂ fiziksel mekanlar› bir araya getirecektir.
Bu araﬂt›rmadan elde edilen bulgulara dayanarak yüksekö¤retimin gelece¤ine yönelik uygulay›c›lara ve araﬂt›rmac›lara öneriler aﬂa¤›da verilmektedir:
Yüksekö¤retime giriﬂte ö¤renci seçimi için ö¤rencilerin
akademik baﬂar›lar› yan›nda kiﬂisel becerilerine, donan›mlar›na ve deneyimlerine de bak›labilir.
Üniversite kampüsleri daha teknolojik, sosyal ve kültürel
etkinliklere uygun, güvenli¤i yüksek, do¤ayla iç içe olacak
ﬂekilde yeniden tasarlanabilir.
Üniversitede dersler, ö¤rencilerin proje ve fikir geliﬂtirmelerine daha fazla önem verecek ﬂekilde iﬂlenebilir.
Ders de¤erlendirmeleri sadece s›nav odakl› de¤il ayn› zamanda proje, ürün ve düﬂünce odakl› olabilir.
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Yabanc› ülkelerden seçilecek birkaç ülkenin yüksekö¤retimde
gelecek senaryolar› ile Türkiye’deki yüksekö¤retim senaryolar›n›n karﬂ›laﬂt›rmal› analizine yönelik çal›ﬂmalar yap›labilir.
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