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ÖZET 

Dünyada pek çok disiplinde yaşanan dijital dönüşüm gerek 

akademik gerekse kurumsal alandaki eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinde de hızlı bir şekilde görülmektedir. Dersi veren 

eğitimci ile ders alan kişi arasında alışılmıştan farklı bir bağlantı 

kuran dijital dönüşüm aynı zamanda istenildiği durumlarda 

eğitim alanında mekân ve zaman sınırını da ortadan 

kaldırmaktadır.  Yaşanılan bu değişim bazı kesimlerde olumlu 

karşılık bulurken bazı kesimlerde ise ani değişimlerin 

olumsuzlukları da beraberinde getirdiği inancı savunulmaktadır. 

Bu çalışmada da teknolojinin gelişimiyle birlikte dünyada 

başlayan dijital dönüşümün eğitim alanında uygulanmasının 

başarıyı elde etmede geleneksel yöntemlere kıyasla olumlu 

etkiler yaratıp yaratmadığı üzerine uzmanların görüşünün 

alınması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda karmaşık konuların 

bütüncül bir şekilde ele alınmasına, konu üzerinde görüşlerin 

toplanmasına, konuya dair bileşenlerin öncelik ve önem 

sırasının belirlenmesine ve uzlaşı sağlanamayan bir konu 

üzerinde görüş birliğine varılmasına zemin hazırlayan Delphi 

tekniğinden yararlanılmıştır. Bu teknik nicel araçlardan 

faydalanan nitel bir görüş toplama, tahmin ve mutabakat 

yöntemidir.  İlgili konudaki uzman olan kişilerle 

gerçekleştirilen Delphi tekniğinin kullanıldığı bu çalışmada 

akademisyenler, uzman eğiticiler ve eğitimle alakalı sivil 

toplum yöneticilerinden oluşan bir grupla elektronik ortamda 

görüşmeler gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler analiz 

edilerek yorumlanmıştır. Ayrıca bu çalışmanın uygulama 

aşamasındayken Delphi tekniğinin 1. turu tamamlandıktan 

sonra tüm dünyada COVID-19 salgını görülmüş ve ülke 

genelinde okulların kapatılması nedeni ile zorunlu olarak 

uzaktan eğitime geçilmiştir. Dolayısıyla uzmanlar uygulamalı 

olarak ülkenin her bölgesinde ve tüm sınıflarda yaşanan 

sistemin avantaj ve dezavantajlarını görmüş ve akabinde 

tekniğin 2. turu tamamlanmıştır. Bu süreçten sonra 1.tur ve 2.tur 

uzaman cevapları arasındaki uyum ve uyumsuzlukların da 

değerlendirilmesi mümkün olmuştur. Elde edilen bulgular ve 

sonuçların ilgili eğitim organları ve bağlantılı disiplinler 

tarafından değerlendirilmeye alınmasının bu alanda yapılması 

planlanan çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nitel karar alma yöntemleri, Delphi 

tekniği, Dijital dönüşüm 

ABSTRACT  

Digital transformation in many disciplines around the world is 

rapidly seen in education and training activities in both 

academic and institutional fields. The digital transformation, 

which creates a different connection between the lecturer and 

the lecturer, also removes the space and time limit in the field of 

education when desired. While this change has found a positive 

response in some segments, the belief that sudden changes bring 

along negativities in some segments is advocated. In this study, 

it is aimed to get the opinions of the experts on whether the 

application of digital transformation, which started in the world 

with the development of technology, in the field of education 

has positive effects on success compared to traditional methods. 

In this regard, Delphi technique was used, which provides a 

basis for the complex handling of complex issues, gathering 

views on the topic, determining the priority and importance 

order of the components related to the subject, and reaching a 

consensus on a subject that cannot be compromised. This 

technique is a qualitative method of gathering, estimating and 

reconciling, using quantitative tools. In this study, using the 

Delphi technique, which was carried out with experts on the 

subject, interviews were conducted electronically with a group 

of academicians, specialist trainers and educational civil society 

managers, and the data obtained were analyzed and interpreted. 

In addition, during the implementation phase of this study, after 

the first round of Delphi technique was completed, COVID-19 

epidemic was observed all over the world and distance 

education was compulsory due to the closure of schools across 

the country. Therefore, experts have practically seen the 

advantages and disadvantages of the system in every region and 

all classes of the country, and then the second round of the 

technique has been completed. After this process, it was possible 

to evaluate the harmony and incompatibilities between 1st and 

2nd round prolonged answers. It is thought that evaluating the 

findings and results obtained by the relevant educational organs 

and related disciplines will contribute to the studies planned in 

this are.       

Key Words: Qualitative decision making methods, Delphi 

technique, Digital transformation 

Research Article 



International Social Sciences Studies Journal 2020 Vol:6 Issue:61 pp:1672-1684 

 

sssjournal.com International Social Sciences Studies Journal  sssjournal.info@gmail.com 

1673 

1. GİRİŞ 

Dijitalleşme, küreselleşme sürecinin devamı niteliğinde ele alınmakta ve bütün dünyada oldukça hızlı kabul 

görmektedir. Zaten içinde bulunduğumuz yüzyılın önceki dönemlerden en bariz farklılığı da değişim ve 

dönüşümlerin çok hızlı ve keskin yaşanıyor olmasıdır. Bu anlamda dünyada teknolojik altyapı sorunu 

olmayan gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkenin eğitim-öğretimde öğrenme mekânlarının sadece 

okullarla veya sınıflarla sınırlandırıldığı endüstriyel dönem modelinden hızla uzaklaşmaya başladığı 

görülmektedir. Bu ülkeler hayat boyu öğrenme mantalitesinin gerektirdiği şekilde mekân kısıtlamasının 

olmadığı, yaş faktörünün doğuracağı olumsuzluklardan arınmış, öğretmenleri öncül bilgi kaynağı olarak 

değil de bilgiye yönlendirici olarak tanımlayan yeni bir eğitim sistemine geçiş yapmaya yönelmişlerdir. 

Gelişen günümüz teknolojisi dijital alanlarda sınıflarda sunulandan çok daha geniş ve esnek bir öğrenme 

imkânı tanıyarak eğitimin tüm paydaşları arasında bağlantı sağlamaktadır. Bu doğrultuda kişiselleştirilmiş 

ve simüle edilmiş bir eğitim programının öğrencilere karmaşık sorunların çözümünde çok daha yardımcı 

olacağı düşünülmektedir (Dede ve Bjerede, 2011). Ayrıca teknoloji desteğiyle gerçekleştirilen sanal ve 

arttırılmış gerçeklik yöntemlerini kullanarak anlatılan bazı derslerin ve verilen eğitimlerin öğrencilerin 

öğrenim süreçlerini daha kalıcı kılacağı da ifade edilmektedir (Dede, 2011). 

Eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarda bilişim teknolojilerinden faydalanılmaya 1960’lı yıllarda Illıonis 

Üniversitesi’ndeki bilgisayar destekli eğitim uygulaması olan PLATO ile başlanılmıştır. Bu programın 

online öğrenme platformlarının da temelini oluşturduğu ifade edilmektedir. 1980’lerde bilgisayarların 

yaygınlaşması ile bu teknolojik yeniliklerin kullanıldığı eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

daha sık görülmüştür (Yalçınkaya vd., 2019). 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development – Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 

Örgütü), eğitimde ve öğretimde yeniliklerin ne kadar kullanıldığını düzenli olarak rapor etmektedir. 

Dijitalizasyon ile birlikte eğitim kuruluşlarında (okullar, üniversiteler, eğitim merkezleri, eğitim kaynakları 

yayıncıları vb.) kaynaklar değişmekte,  

e-öğrenme (elektronik öğrenme) imkânları artmakta ve lisansüstü öğretimde de farklı yaklaşımlar 

geliştirilmektedir. OECD’nin “Eğitimde İnovasyonun Ölçümü 2014” raporunda, sınıf ve eğitim kurumları 

içerisindeki değişim, öğretmenlerin dijital çağda pedagojik kaynakları nasıl geliştirdikleri ve inovasyonun 

eğitim çıktıları üzerindeki etkileri açıkça ifade edilmiştir. OECD’nin bu raporuna göre Türkiye, teknolojik 

araç-gereç kullanımının en çok olduğu ülkeler sıralamasında İngiltere’nin ardından ikinci sırada yer 

alırken, eğitim alanında inovasyonu kullanma oranında da %59 ile dünya ortalamasının üzerinde 

bulunmaktadır (OECD,2014).  

Türkiye’nin eğitimde teknoloji kullanımı anlamında niceliksel gelişimini tamamlamış olduğu ancak 

niteliksel gelişime ihtiyaç duyduğu değerlendirilmektedir. Niteliksel dönüşümü gerçekleştirmek için 

öğrenme süreçlerinin dijital içerikler ile desteklenmesi önerilmektedir (Akgün, 2019). Türkiye’de dijital 

dönüşümü sağlamak ve gerekli hazırlıkları yapmak için kurulan Dijital Dönüşüm Ofisi, eğitimde dijital 

dönüşümün sağlanmasına da büyük önem vermektedir.  

2. EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜME DAİR KAYGILAR 

Eğitimin dijital dönüşümünün çok önemli bir devrim olduğunu savunanların yanı sıra hassas bir alan olan 

eğitimde yaşanacak hızlı değişim ve dönüşümlerin önemli olumsuz etkiler doğuracağını düşünenler de 

bulunmaktadır. Her değişimde olduğu gibi bu sürecin de kazanımları ve kayıpları olacaktır. Teknolojik 

gelişmeler modernleşmenin ve refahın itici gücü olarak değerlendirilmektedir. Ancak teknolojik gelişmeler 

ile birlikte gerçekleştirilen dijital dönüşümün de yarattığı olumsuz durumlar ve kaygı verici yönler 

bulunmaktadır (Greengard, 2016). Siber güvenlik tehditleri, yanıltıcı ve yanlış bilgilerin hızla yayılması 

(Allcott ve Gentzkow, 2017) ve otomasyon sonucu büyük çapta çalışanın işlerinden olması dijital 

dönüşümün başlıca “karanlık tarafları” olarak değerlendirilmektedir.  

Dünyada teknolojinin eğitim-öğretimdeki rolünü destekleyen “meraklılar” ve buna temkinli yaklaşan 

“şüpheciler” olmak üzere iki tür ana akım yaklaşımı bulunmaktadır. Meraklılar teknoloji kullanımını 

ilerletmeyi savunmakta, şüpheciler ise geleneksel yöntemlerle eğitim-öğretimin sürmesi gerektiğini, hızlı 

dönüşümlerin kalıcı hasarlar bırakabileceğini ve dijitalleşmeye yavaş yavaş ve uzun vadede geçilmesi 

gerektiğini düşünmektedirler. 
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Meraklılar (güçlendiriciler), teknolojinin eğitimi ve toplumdaki diğer birçok şeyi geliştirme kapasitesine 

inanmaktadırlar (Bigum ve Kenway, 2005; Mertala, 2019). Ancak eğitimin teknolojik dönüşümünün 

olumsuz sonuçları olacağını savunan şüphecilerin konuya yaklaşımları ve eleştirileri de oldukça çarpıcıdır. 

Şüpheci yaklaşım, dijital dönüşümün devlet okullarının egemenliğini yitirmesine, sosyal uyumsuzluğa, 

eşitsizliğe neden olacağını savunmaktadır (Collins ve Halverson, 2012). Öğrenmeyi kişiselleştirmek adına 

teknolojiden istifade etmek etkili öğretim için bir fırsat sunsa da öğretimin temelde sosyal ve duygusal bir 

girişim olduğundan hareketle, eğitimcilerin öğrencilerin yaratıcılıklarına olan katkılarının ihmal 

edilmemesi gerektiği savunulmaktadır (Dede, 2011; Ladson-Billings, 2009) 

Eğitimde teknolojik dönüşüme karşı çıkan “şüpheciler” teknolojinin, eğitmenlerin öğrencileri ile 

geçirdikleri anlamlı eğitim süresini uzatmak için kullanılması gerektiğini savunmaktadırlar. Eğitimde dijital 

dönüşüme dair devlet okullarının teknoloji odaklı eğitim sürecine adapte olup olamayacağı da bir kaygı 

unsuru olarak öne çıkmaktadır. Eğitimde son 150 yılda geliştirilen yöntemler teknoloji ile uyumlu 

yürütülemezse teknolojinin fırsat eşitliği yerine fırsat eşitsizliği de yaratabileceği savunulmaktadır (Collins, 

2008).  Eğitimde dijital dönüşümün okulların önemini azaltacağını savunan “şüpheci” yaklaşım, okulların 

öğrenme sürecinde eskiye ve şimdiye nazaran daha dar bir anlamı olacağını savunmaktadır. Evde eğitim, iş 

yeri öğrenimi, uzaktan eğitim, online eğitim portalları gibi eğitimin dijital dönüşümünün sonucu olan 

imkânlar eğitim-öğretimde mekânı ortadan kaldırırken okulun önemini de azaltabilecektir. 

Kişisel bilgisayarların artışı dijital kaynakların teminini ve bu konudaki pedagojik yaklaşımları da 

etkilemiştir. Piccoli vd. (2001) tarafından ABD’de gerçekleştirilen araştırma, online öğrenme platformu ile 

sınıf içerisinde geleneksel eğitim modeline göre öğrenme arasındaki avantajları ve handikapları ortaya 

koymuştur. Toplam 192 öğrencinin katıldığı deneysel araştırmada belirlenen ortak bir dersi öğrencilerin 

yarısı online platformlarda dinlemiş diğer yarısı ise klasik pedagojik yöntem ile sınıf içerisinde 

öğretmenlerinden dinlemişlerdir. Online kurstan dersi alan öğrencilerin sınıf içerisinde öğrenciler ile eşit 

düzeyde öğrenme sağladıkları ancak öğrenme deneyiminden anlamlı ölçüde daha düşük memnuniyet 

sağladıkları tespit edilmiştir. Buna karşılık online sınıftaki öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik becerileri 

sınıftaki öğrencilere nazaran daha yüksek olmuştur (Piccoli vd., 2001). Bu çalışma sanal öğrenme 

ortamlarında öğrenme motivasyonu ve bilgisayar kullanma becerilerinin öğrenmeye etkisinin 

araştırılmasını da sağlamıştır. 

Eğitim-öğretimde dijital dönüşümün etkileri verimlilik ve etki olmak üzere iki başlıkta 

değerlendirilmektedir. Verimlilik ve etkililik dijital dönüşümün amaçlanan olumlu sonuçlarıdır. Ancak 

online sınıflarda eğitimin sonucu olarak istenmeyen bazı sonuçlar da meydana gelmiştir. Bu olumsuz 

sonuçlar şunlardır: rol değişikliği, insan etkileşiminin azalması ve stratejik öğrenme. Rol değişikliği 

öğretmenin/öğretenin rolünün değişmesini ifade etmektedir. Öğretmenin ve eğitmenin görevi sadece bilgiyi 

öğretmek değil öğretilecek olan bilginin kapsamına karar vermek, pedagojik yöntemi belirlemek, mevcut 

kaynaklardaki boşlukları tespit edip eksikliği gidermek, uygun öğrenme ortamının sağlanması için gerekli 

kuralları koymak ve uygulamaktır. Online eğitimler öğretmenin hem içerik hem de pedagojik kontrol 

üzerindeki hâkimiyetini kaybetmesine neden olmaktadır. Ayrıca eğitimin dijital dönüşümü öğrenci ile 

öğretmen arasındaki etkileşimi de oldukça azaltmıştır. Öte yandan eğitimin dijital dönüşümü stratejik 

öğrenmeyi de olumsuz etkilemiştir. Öğretmenlerin uygulama ödevlerini yaparken öğrencilerin “tesadüfi 

öğrenme anları” nda edindikleri bilgilerin kalıcı olduğu bilinmektedir. Ayrıca sınıf ortamında 

öğretmenlerin uygulama ödevleri ile öğrencilere hedefler belirlemesi, dışsal motivasyon unsurları ile onları 

yönlendirmesi stratejik öğrenmeye katkı sunmaktadır. Online sınıflarda dışsal motivasyonu kullanma 

imkânı çok fazla olmadığından stratejik öğrenme zorlaşmaktadır. 

Eğitim-öğretimin yeni teknolojiler ile dönüştürülmesi noktasında bazı uyumsuzluklar vardır. Bu 

uyumsuzluklardan bazıları şunlardır (Collins, 2008): 

Kişiselleştirilmiş Öğrenme Deneyiminin Eşit Olmayan Öğrenme Düzeyine Sebep Olması: Okullaşma 

yapısında derinden kökleşmiş olan anlayış aynı müfredatın öğrencilere anlatılması ve aynı öğrenme 

çıktılarının amaçlanmasıdır. Ancak öğrencilerin online yahut kişiselleştirilmiş öğrenme süreçlerinde tek tip 

bir öğrenme çıktısı ve sonucu mümkün olamamaktadır. 

Öğretmenlerin Otoritelerinin Kaybolması: Eğitimin dijital dönüşümü öğretmene yüklenen rolü 

değiştirmekte ve öğretmenin otoritesini sarsmaktadır. 
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Standart Ölçme ve Değerlendirme Sorunları: E-öğrenme süreçlerinde okulların değerlendirme, ölçme 

sistemleri eskisi kadar başarılı olamayacaktır. 

Kapsam ve Bilgi Patlaması: Okul, öğrencilerin hayatlarının geri kalan kısmında ihtiyaç duyabilecekleri tüm 

önemli bilgileri öğrenciye aktarmayı amaçlamaktadır. Eğitimde dijitalizasyon ve teknolojik gelişmeler 

sonucu bilgi katlanarak artmış ve okul müfredatlarının tüm bilgiyi öğrencilerine sunması zorlaşmıştır. Bu 

sebeplerden ötürü öğretmenin öğrencilere nasıl öğreneceklerini, hangi bilgilere ihtiyaç duyabileceklerini ve 

hangi bilgi kaynaklarını kullanmaları gerektiğini öğretmesi gerekmektedir. Öğretmenin rolünün zayıflaması 

buna imkân veremeyecektir. 

Vatandaşlık ve Sosyal Uyum: Okul eğitiminin başlıca amaçlarından birisi öğrencilere iyi bir vatandaş 

olmayı öğretmektir. Okul eğitiminin bir diğer misyonu da öğrencilere toplumun ortak kültür ve değerlerini 

öğretmektir. Dijital dönüşüm sonucu okulların rolünün azalması vatandaşlık bilinci ve sosyal uyum gibi 

konularda sorunlara sebep olabilecektir.  

Daha Dar Ufuklar: İnsanlara hangi konuda eğitim almak istediklerinin kararı bırakılırsa ilgilerine göre 

yahut meslek hedeflerine göre eğitim almayı tercih edeceklerdir. Bu dar görüşlü bir yaklaşımdır. Ancak 

okullarda sunulan eğitimin temel amacı insanların ufkunu genişletmektir.  

Daha Az Rekabet: Okullar rekabetçi ortamlardır. Rekabet duygusu okulun başarısızlığı da öğrencilere 

öğretebilmesine olanak tanımaktadır. Rekabet öğrenciye zararsız olacak boyutta kontrollü şekilde sunulur. 

Online öğretim portallarında öğrenciler başarısızlık hissini ve sonucunda olabilecek empati duygularını 

öğrenemeyebilirler. 

Yukarıda ifade edilen uyumsuzluklara paralel olarak, eğitimin dijital dönüşümü kapsamında uygulanan bir 

projenin etkinliğini araştıran bir çalışma çarpıcı sonuçlar ortaya koymuştur. 2015-2016 eğitim döneminde 

ilköğretim öğrencilerine tablete dayalı eğitimden duydukları memnuniyet düzeyleri sorulmuştur. 

Başlangıçta öğrencilerin %70’i tablete dayalı eğitimi istediklerini ancak dönem sonunda bu oranın %30’un 

altına düştüğü tespit edilmiştir (Mertala, 2019).  Eğitimin dijital dönüşümünde altyapıyı kurmadan önce 

öğrenci odaklı çeşitli araştırmaların yapılması ve dönüşüm sürecinde de sürekli öğrencilerden ve diğer 

eğitim paydaşlarından geri dönütler alınması önem arz etmektedir. Finlandiya’da eğitimdeki dijital 

dönüşüm sürecinde öğretmenler bu sürecin aceleye getirilmesine, kaynak hazırlanırken kendilerinden 

yeterince görüş alınmamasına tepki göstermişlerdir. Benzer süreçlerden geçmesi beklenen Türk eğitim 

sisteminin bu tür deneyimlerden faydalanarak eğitimin dijital dönüşümünde tüm paydaşların katkı ve 

görüşlerine önem vermesi sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi adına önem taşımaktadır.  

3. DÜNYADA EĞİTİMİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ 

Her ne kadar ABD ve Japonya eğitimde dijital dönüşümlerini çok erken tamamlamış olsalar da Türkiye 

gibi halen dijital dönüşümünü tamamlayamamış çok sayıda gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 

bulunmaktadır. Bu ülkelerden birisi de Çin’dir. Çin Eğitim Bakanlığı 2010-2020 dönemi için eğitimde 

dijital dönüşümün tamamen sağlanması hedefini belirlemiştir. Bu hedef doğrultusunda geniş bant internet 

uygulamasını yaygınlaştırmak, internet hızını arttırmak, her okulda geniş bant internet altyapısının 

kurulması, herkes için online çalışma odası sağlanması ve eğitim kaynakları kamu hizmetleri platformu 

kurulması gibi amaçlar belirlenmiştir. Çin’in eğitim-öğretimdeki dijital dönüşüm hamlesi bu ülkeyi yazılım 

ve e-ticaret platformlarında da saygın bir konuma getirmiştir. Çin’de 2013’ten 2015’e kadar online eğitim 

şirketleri ve eğitim platformları oldukça yaygınlaşmış ve günde ortalama 2,6 adet online eğitim şirketi 

kurulmuştur (Huang, 2015). Çin’de yükseköğretimde dijital dönüşümü sağlayabilmek için de çok sayıda 

online eğitim portalı hizmete girmiş ve başta Çince olmak üzere birçok konuda lisans ve lisansüstü düzeyde 

online dersler hazırlatılarak ücretsiz şekilde paylaşıma sunulmuştur.  

Rusya 2013-2020 yıllarını kapsayan dönemde eğitimde dijital dönüşüm hareketi başlatmıştır. Bu dönüşüm 

projesi kapsamında eğitim sisteminin modernizasyonu ve eğitim programlarının dijital ihtiyaçlara uygun 

hale dönüştürülmesi gibi hedefler belirlenmiştir. Ayrıca “2017-2030 Bilgi Toplumunun Geliştirilmesi 

Stratejisi” kapsamında da ekonomide dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Rusya’da 

2019’da yükseköğretim kurumlarının dijital dönüşümü için çeşitli modeller geliştirilerek bunun için özel 

kaynak ayrılmıştır. Dijital üniversite hedefi doğrultusunda Rusya’da üniversite yönetim bilgi sistemlerinin 

kurulması, eğitim sürecinde online destek sağlanması, derslerin online ve arttırılmış gerçekliğe uygun 

şekilde hazırlanması, yapay zekâ kullanımı yoluyla kişiselleştirilmiş bir eğitim deneyimi sunulması gibi 
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hedefler belirlenmiştir. Ayrıca 2024 yılına kadar Rusya’daki üniversitelerin dijital dönüşümlerinin 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır (Rozhkova vd., 2019). 

Dünyada eğitimde dijital dönüşümü başarıyla gerçekleştiren ülkelerin PISA gibi eğitim sonuçlarını ölçen 

değerlendirmelerde de üst sıralara tırmandığını belirtmiştir. Eğitimde dijital dönüşümü başarıyla 

gerçekleştirmiş olan ülkelerden birisi olan Hindistan’da yaygın, örgün, lisans ve lisans üzeri eğitimler için 

80 milyon saatten fazla içerik oluşturulmuş ve bu eğitim içerikleri ücretsiz olarak sunulmuştur (Akgün, 

2019).  

PISA sonuçlarında aldığı çarpıcı skorlarla adından söz ettiren Singapur’da öğretmenlerin ve okulların sahip 

olduğu bilgi-iletişim teknolojik altyapıları sürekli geliştirilmiş ve ülkede konuşulan anadillerden olan 

Malayca, Mandarince ve Tamilce’nin öğrenimi için e-öğrenme platformları kurulmuştur. Tayvan’da da tüm 

ülkede ücretsiz internet sağlanarak dijital eğitim içeriklerine erişim kolaylaştırılmıştır (Akgün, 2019). 

4. DELPHİ TEKNİĞİ 

Delphi tekniği 1950’lerde RAND Corporation tarafından Amerikan Hava Kuvvetleri adına uzman 

görüşlerinin elde edilmesine yönelik başlatılan “Delphi Projesi”nin bir çıktısıdır. Olaf Helmer, Normal 

Dalkey ve Nicholas Rescher bu projenin geliştirilmesinde görev almıştır. Delphi projesinin amacı, bir grup 

uzmanın kontrollü geri besleme ile bir dizi anketle en güvenilir görüş birliğini sağlamaktır.  RAND 

Corporation şirketinin ilk Delphi deneyi 1948’de gerçekleştirilmesine karşın çalışmanın savunma sanayi ile 

ilgili olmasından dolayı gizli tutulmuştur (Gupta ve Clarke, 1996). Delphi tekniği ilk olarak Soğuk Savaş 

döneminin başlangıç zamanlarında, askeri uzmanlardan oluşan bir grup üzerinde olası Sovyet 

mühimmatlarına karşı potansiyel Amerikan endüstriyel hedeflerinin savunmasızlık düzeyini tespit amacıyla 

kullanılmıştır (Helmer ve Dalkey, 1999). 

Delphi’nin bir uzman grubu içerisinde hem mutabakat sağlamaya hem de geleceğe yönelik uzmanların 

tahminlerini elde etmeye olanak tanıyan doğası bu tekniği cazip kılmaktadır. Dalkey ve Helmer (1963)’in 

yayımladığı çalışma ile Delphi yöntemi akademik camiada duyulmuş ve dikkat çekmiştir. Delphi 

tekniğinin savunma sanayisi dışında kullanımının mümkün olabileceğini belirten ilk çalışma ise 1964’te 

RAND Corporation tarafından yayımlanan “Uzun Menzilli Tahmin Çalışması Raporu”dur. Bu tekniğin 

popüler hale gelmesi planlama, tahmin ve karar verme aracı olarak çok iyi bir seçenek olmasından 

kaynaklanmıştır (Gupta ve Clarke, 1996). 1960’lı yıllarda daha çok askeri alanlarda tercih edilen Delphi 

tekniği sonraki yıllarda hem ticari hem de profesyonel etkinlikleri tahmin etmek amacıyla kullanılmaya 

başlanmıştır (Jenkins ve Smith, 1994).  

Delphi tekniği görüşleri alınmak istenen uzmanların birbirinden uzakta olduğu, bir araya gelmelerinin 

maliyetli olduğu durumlarda etkili bir yöntemdir (Turoff ve Hiltz, 2001). Delphi uygulamalarında uzman 

grubunun bilgi ve deneyimlerine göre seçilmesi, seçilmiş kişilerin çalışmayı önemsemesini ve ayrıcalıklı 

hissetmesini sağlamaktadır (Pollard ve Tamlin, 1995). Delphi tekniği esasen bir anket yöntemidir ancak 

hazırlanması ve uygulanması bakımından diğer anketlerden farklılaşmaktadır. Bu uygulamanın anketlerden 

farkı uygulamasının çeşitli konularda uzman olan kişilere yapılmasıdır (İçöz, 2005). Günümüzde çok çeşitli 

alanlarda, karmaşık konuların bütüncül şekilde ele alınması, konu üzerindeki görüşlerin toplanması ve 

konuya dair bileşenlerin öncelik ve önem sırasının belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.   

Delphi tekniği hem pozitivist/nicel hem de yorumlayıcı/nitel bir teknik olarak değerlendirilmektedir 

(Hasson ve Keeney, 2011). Delphi tekniği bu yönüyle hibrit bir araştırma tekniği olarak da ele alınabilir. 

Pozitivist ve nicel bir teknik olmasına rağmen Delphi tekniği ile ilgili nicel geçerlilik değil nitel güvenirlik 

çalışmalarının yöntemin titizliğini ölçmek amacıyla kullanılması gerektiği savunulmaktadır (Hanafin, 

2004).  

Bir uzlaşma sağlama tekniği olan Delphi, bir sorunsala dair uzmanların görüşlerini sistematik şekilde elde 

etmeye de olanak tanımaktadır. Delphi tekniğinde bir probleme farklı açılardan bakan uzmanların ve 

grupların, yüz yüze gelmeden rahatça görüşlerini açıklamaları ve diğer uzmanların geri bildirimlerinden 

haberdar olarak görüşlerini güncellemeleri amaçlanmaktadır. Teknik veya karmaşık problemlerin 

üstesinden gelebilmek amacıyla bir uzman grubu içerisindeki bireylerin etkili iletişim kurabilmesini 

sağlamaktadır (Linstone ve Turoff, 1975). Ayrıca, Graham, vd. (2003) Delphi tekniğinin fikir birliğine 

ihtiyaç duyulan alanlarda ve hastanelerde tedavi protokollerinin tespit edilmesinde de “en iyi 

uygulamalardan” biri olduğunu belirtmektedir. 
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Delphi tekniği ile bir grupta yer alan bireylere aynı anket ardışık olarak uygulanarak, görüşlerinin 

netleştirilmesi sağlanmaktadır. Uygulamadaki ilk anket moderatör ekibi tarafından hazırlanmaktadır. 

Anketleri cevaplayanların birbiriyle temas kurmadan kendi cevaplarını seçmeleri esas alınmaktadır. 

Çalışmadan elde edilen farklı görüşler arasında ortak noktalar bulunmaya çalışılır ve görüşlerin 

yakınsaması sağlanır. Bu teknikteki birincil varsayım, bir grup tarafından sağlanan mutabakatın bireysel 

fikirlerden daha iyi bir yol gösterici olduğudur (Tübitak, 2001; Yavuz, 2007).  

Delphi anketlerinin uygulanmasına müteakip uzmanların tepkileri istatistiksel olarak analiz edilerek, 

açıklayıcı bir şekilde yeniden uzmanlarla paylaşılmaktadır. Delphi uygulaması boyunca ardışık turlar 

şeklinde anketler uygulanmaktadır. Her tur anket sonucu, ilgili analizler yapılarak uzman grubu ile 

paylaşılmakta ve ilgili fikre dair eğilimler iletilmektedir. Uzman grubu içerisinde yer alan bireyler 

kendilerine iletilen sonuçlara göre kendi görüşlerini yeniden gözden geçirmektedirler. Kontrollü geri 

besleme mutabakata erişmeyi kolaylaştırmaktadır. 

Tekniğin uygulandığı uzman grubuna Delphi paneli de denmektedir. Panel üyelerinin seçiminde ilgili 

probleme dair uzmanlık niteliği bulunmalıdır. Panel üyelerinin deneyimleri ve sahip oldukları nitelikleri ile 

araştırma konusuna cevap verebilecek derinliğe sahip olmaları gerekmektedir (Şahin, 2001). Delphi 

tekniğinin uygulanacağı uzman grubunun sayısı ile ilgili üzerinde hemfikir olunan net bir sayı 

bulunmamaktadır. 100 kişiden fazla gruplara da Delphi tekniği uygulanabilmektedir. Van De ve Delbecq 

(1971), 10-15 kişilik uzman grubu ile de Delphi uygulamasının gerçekleştirilebileceğini belirtmektedir. 

İdeal grup büyüklüğü 10-20 arası olması tavsiye edilmekte, minimum ise 7 olması gerektiği 

belirtilmektedir (Şahin, 2001). Uygulamada katılımcı sayısı az olursa ele alınan konuya ilişkin temsiliyet 

düşebilmektedir. Katılımcı sayısının fazla olduğu durumlarda da verilerin toplanması için geçen sürenin 

uzaması ve düşük yanıt oranları olabilmektedir.  

Delphi tekniği anketinde ölçek olarak hangi tipte bir Likert kullanılacağına dair kesin bir kural 

bulunmamaktadır. Literatürdeki uygulamalarda genellikle 5’li yahut 10’lu Likert tipindedir. Sorulara 

verilen cevaplar için ise bazı kriterler mevcuttur. McKenna (1989), ilk tur Delphi anketinde sorulara cevap 

verilme yüzdesinin %51’den az olmaması gerektiğini savunmaktadır. Christie ve Barela (2005), mutabakat 

için 10’lu Likert tipindeki bir Delphi uygulamasında katılımcılarının her bir anket sorusu için %75’inin 

ortalamanın altında ve üstünde 2 puanlık uzaklıkta olması gerektiğini savunmaktadır. Örneğin, bir sorunun 

ortalama puanı 7,5 ise 5,5-9,5 aralığındaki puanlar fikir birliği için yeterli görülmektedir.   

5. UYGULAMA 

Bu çalışmada eğitim sisteminde dijital dönüşümün etkilerinin, avantajlarının ve dezavantajlarının 

belirlenmesi için grup karar alma tekniklerinden biri olan Delphi tekniği uygulanmıştır. Konuyla ilgili 

yeterli düzeyde bilgisi ve deneyimi olan uzmanlardan oluşan bir grupla gerçekleştirilen bu teknik için 9 

akademisyen, 2 öğretmen ve 2 eğitim ile ilgili sivil toplum kuruluşu yetkilisi olmak üzere toplamda 13 

kişiden meydana bir panel ekibi oluşturulmuştur. Delphi panel üyesi olarak seçilecek uzmanların 

belirlenmesi tekniğin uygulama başarısını doğrudan etkileyeceği için kriterlerin somut olarak belirlenmesi 

önem arz etmektedir. Bu araştırmada uzman seçiminde akademisyenler için; dijitalleşme veya eğitim 

alanında çalışmaları olmak, öğretmenler için; en az 10 yıl tecrübesi olmak ve aktif olarak derslere devam 

ediyor olmak, sivil toplum örgüt temsilcileri için; eğitim ile ilgili bir kuruluşta yönetici olmak kriterleri 

uygulanmış ve uzman seçiminde heterojen bir dağılım gözetilmiştir. 

Delphi tekniği kapsamında yapılan anketlerin 1. turu Şubat 2020 döneminde uygulanmış ve 2. turun 

uygulanacağı dönemde ise dünyada var olan COVID-19 salgını Türkiye’de de görülmeye başlanmıştır. Bu 

salgın nedeniyle zaruri olarak ülke genelinde uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir. Bu vesileyle Mart 2020 

döneminde gerçekleştirilen 2. tur anketler uzmanların ülkenin her kesiminde uygulanan bu sistemin avantaj 

ve dezavantajlarını net bir şekilde tecrübe ettiği veya gözlemlediği bir süreçte doldurulmuştur. Bu çalışma 

uzmanların ülkede eğitimde dijital dönüşüme geçilmeden hemen önceki ve geçildikten hemen sonraki bakış 

açılarını içermesinden ve bunların kıyaslamasının yapılıyor olmasından dolayı da önemli bir anlam ifade 

etmektedir. 

Eğitim alanında gerçekleştirilen dijital dönüşümün başarıyı elde etmede geleneksel yöntemlere kıyasla 

olumlu etkiler yaratıp yaratmadığını belirlemeye ilişkin bir taslak anket formu moderatörler tarafından ilgili 

literatür taranarak oluşturulmuştur. Akabinde 48 maddelik bir soru havuzu ve uzmanların eklenmesini 

önereceği sorular için ilave alanların yer aldığı bu taslak anket formu keşif amaçlı olarak Şubat 2020 
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döneminde uzmanlara gönderilmiştir.  Sunulan taslak anket formunda 48 soru maddesinin yanına “1) Bu 

soru anket formundan çıkartılmalı, 2) Kararsızım ve 3) Bu sor anket formunda yer almalı” seçenekleri 

yerleştirilmiştir. Uzmanların bu sorulara verdikleri cevaplar ile onların önerileri neticesinde taslak olarak 

sunulan anket formundan 9 soru çıkartılmış, 3 soru cevaplayanların daha rahat anlayabilmesi için 

düzenlenmiş ve ankete 4 yeni soru daha eklenmiştir. Sonuç olarak 1. turda uzmanlara gönderilen nihai 

anket formunda 5’li Likert tipinde cevaplamaları beklenen 43 soru ve 1 adet açık uçlu soru yer almıştır.  

Anketlerin panelistlerden teslim alınmasından sonra her bir soruya verdikleri cevaplar analiz edilerek 

betimsel istatistikleri ilgili soruların yanına eklenmiş ve 2.tur Delphi anketi için yeniden uzmanlara 

gönderilmiştir. İkinci tur Delphi anketi gönderilirken uzmanlardan, her bir maddeye ilişkin verilen istatistik 

değerlerini incelemeleri ve cevaplarını bu değerlere göre ve ülkede COVID19 salgını nedeniyle zorunlu 

olarak uygulanmaya başlanan uzaktan eğitim izlenimlerine göre yeniden güncellemeleri istenmiştir. 

Uzmanların yeni anket formundaki “Yeni Skor” sütununa ilgili maddeye göre puanlarını yeniden vermeleri 

ve puanlarda yaptıkları değişikliklerin nedenlerini ankette belirtilen ilgili yerlere ifade etmeleri istenmiştir.  

Panelistlere 1.turda açık uçlu olarak yöneltilen “Sizce eğitim-öğretimde dijital dönüşüm için nasıl bir yol 

izlenmelidir?” sorusuna verilen yanıtlar kategorize edilerek şu şekilde sıralanabilir: 

i. Eğitimin dijital dönüşümünde öncelikle paydaşların belirlenmesi gerekmektedir 

ii. Pedagojik olarak konu geniş kapsamlı/katılımlı olarak değerlendirilmelidir 

iii. İçerik üretimi için yol haritası belirlenmelidir 

iv. Kesintisiz hizmet sağlayacak teknik destek birimi kurulmalıdır 

v. Uygulama prosedürlerine ilişkin etkili izleme ve değerlendirme mekanizmaları kurulmalıdır 

vi. Etkili ve yalnızca sayısallaştırılabilir verileri içermeyen bir performans yönetim sistemi 

geliştirilmelidir.  

vii. Dijital platform okur-yazarlığı amaca uygun verilmeli ve denetlenmelidir 

viii. Ticari amaçlı kişi veya kuruluşların denetim ve kontrollerinin gerçek anlamda bağımsız kurumlarca 

yapıldığı bir sistem oluşturulmalıdır 

ix. Pilot uygulamalar için alanlar belirlenmelidir 

x. Ülkenin sosyolojik ve kültürel yapısı dikkate alınarak dönüşüm planlamaları yapılmalıdır 

xi. Başarıya ulaşmış örnekler incelenmeli ama kültür sentezi yapılmadan direk uygulamaya 

alınmamalıdır 

xii. Altyapı eksiksiz olarak tamamlanmalı ve internet bağlantısı olmayan bölge kalmadan uygulama 

genele yaygınlaştırılmamalıdır 

xiii. Eğitimcilerin yeni sisteme adaptasyonunun sağlanması için kapsamlı bir eğitim sürecinden 

geçirilmesi gerekmektedir 

xiv. Dijital eğitimin hedef kitlede konumlanması için PR çalışmaları yapılmalıdır 

Eğitim-öğretimde dijital dönüşümün olumlu yönleri ile ilgili panelistlerden görüş almak için oluşturulan 20 

maddelik ifade havuzuna “1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde yanıt vermeleri istenilmiş ve hem 

1.turda hem de 2.turda gelen yanıtların analizleri yapılarak Tablo 1 ile sunulmuştur. Tabloda betimsel 

istatistiklerden aritmetik ortalama (�̅�), standart sapma (ss) ve çeyreklikler arası uzaklık değerleri (IQR) ile 

ifadelere verilen yanıtların yüzdesel olarak dağılımlarına yer verilmiştir.  

Tablo 1 ile sunulan 1.turda elde edilen verilerin ortalamalarına bakıldığında panelistlerin sadece “uzaktan 

eğitimin, sınıf ortamından daha verimli olduğu” görüşüne katılmadıkları (�̅�=2,23; ss=,73), diğer ifadelere 

karşı ise pozitif görüşte (ortalama değerleri 3,5 üstü) oldukları görülmektedir. Ayrıca, IQR (çeyreklikler 

arası uzaklık) değerleri incelendiğinde 2, 16, 18 ve 20. ifadelerde uzmanlar arasındaki görüş farklılıklarının 

diğer ifadelere nazaran yüksek olduğu da tespit edilmiştir. Ancak COVID 19 salgını nedeniyle zaruri olarak 

tüm ülkede uygulamaya koyulan uzaktan eğitim panelistler tarafından tecrübe edildikten sonra bazılarının 

bakış açılarında farklılıklar olduğu tablo 1 incelendiğinde fark edilmektedir. 2.turda elde edilen bu verilere 

bakıldığında genel olarak uzaktan eğitimin olumlu yönlerine karşı tutumlarında azalma görülmüştür. IQR 

değerleri incelendiğinde ise “Eğitim-öğretim almak için belirli gün ve saat dilimlerine bağlı 

kalınmamalıdır” ifadesine ait değerin 3,5 ile en yüksek değer olduğu ve uzmanların arasındaki görüş 
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farklılığının bu ifadede diğerlerine göre oldukça ayrıştığı tespit edilmiştir. Bu ifadeyi 2,5 IQR değeriyle 

“Eğitim-öğretim almak için mekâna bağımlı kalınmamalıdır” izlemektedir. Diğer ifadeler üzerinde ise 

uzmanların görüşlerinin birbirine yakın olduğu ve fikir birliğinin oluştuğu söylenebilmektedir. 

Tablo 1. Eğitim-öğretim alanında dijital dönüşümün olumlu yönlerine ilişkin ifadeler 

 1.Tur 2.Tur 

İfadeler 𝒙 SS IQR 𝒙 SS IQR 
Frekans (%) 

1-2 3 4-5 

1. Eğitim-öğretim almak için mekâna bağımlı kalınmamalıdır 4,15 ,90 1,0 3,69 1,38 2,5 23,1 15,4 61,5 

2. Eğitim-öğretim almak için belirli gün ve saat dilimlerine 

bağlı kalınmamalıdır 
3,92 1,19 2,0 3,54 1,66 3,5 30,8 0,0 69,2 

3. Çalışan kişiler için de eğitim-öğretim imkânları 

yaratılmalıdır 
4,69 ,48 1,0 4,77 ,44 ,5 0,0 0,0 100 

4. Uzaktan eğitim-öğretim, sınıf ortamından daha verimlidir 2,23 ,73 1,0 2,08 ,64 ,5 76,9 23,1 0,0 

5. Yeni neslin alışkanlıklarına göre ders anlatma yöntemleri 

uygulanmalıdır 
4,23 ,60 1,0 3,77 1,01 1,5 15,4 15,4 69,2 

6. Dijital dönüşümle öğrenciler kendi anlama hızlarına göre 

eğitim-öğretim alır 
3,77 ,60 1,0 3,62 ,77 1,0 0,0 53,8 46,2 

7. Eğitim-öğretimde dijital dönüşüm öğrencilere esneklik 

sunar 
4,00 ,58 ,0 4,38 ,65 1,0 0,0 7,7 92,3 

8. Eğitim-öğretimde dijital dönüşüm öğrencilere 

kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunar 
3,77 ,60 1,0 3,62 1,04 1,5 15,4 30,8 53,8 

9. Dijital becerilere sahip öğrenciler bilgiyi analiz etme 

yetkinlikleri kazanır 
4,00 ,71 1,0 3,69 1,11 ,5 15,4 7,7 76,9 

10. Eğitim-öğretimde dijital dönüşüm uzun vadede eğitime 

ayrılan bütçenin azalmasını sağlar 
4,15 ,69 1,0 3,85 ,90 1,5 7,7 23,1 69,2 

11. Eğitim-öğretimde dijital dönüşüm yükseköğretim 

kurumlarının rekabet gücünü arttırır 
3,77 ,93 1,5 3,62 1,19 1,5 15,4 23,1 61,5 

12. Öğretmen odaklı, geleneksel emek-yoğun eğitim sistemi 

pahalı bir modeldir  
3,62 ,96 1,0 3,69 ,86 1,0 7,7 30,8 61,5 

13. Eğitim-öğretimde dijital dönüşüm PISA sonuçlarını 

olumlu etkiler 
3,54 ,88 1,0 3,38 1,19 1,5 23,1 23,1 53,8 

14. Yükseköğretim kurumlarının dijital dönüşümü lisansüstü 

öğrenci mezun sayılarını arttırır  
4,54 ,52 1,0 4,54 ,52 1,0 0,0 0,0 100 

15. Derslerin arttırılmış gerçeklik ile anlatılması konunun daha 

uzun süre akılda kalmasını sağlar 
4,31 ,75 1,0 4,46 ,52 1,0 0,0 0,0 100 

16. Dijital dönüşüm eğitim-öğretimde fırsat eşitliğini arttırır  3,85 1,07 2,0 3,77 1,09 2,0 15,4 23,1 61,5 

17. Eğitim-öğretimde dijitalizasyon öğrenme sürecinin 

verimliliğini arttırır 
3,54 ,88 1,0 3,15 1,07 ,5 15,4 61,5 23,1 

18. Eğitim-öğretimin dijital dönüşümü dezavantajlı kesimler 

için fırsat eşitliği sağlar 
3,92 ,95 2,0 3,77 1,01 2,0 7,7 38,5 53,8 

19. Eğitim-öğretimin dijital dönüşümü yaşam boyu öğrenme 

imkânlarını artırır  
4,38 ,51 1,0 4,31 ,48 1,0 0,0 0,0 100 

20. Eğitim-öğretimin dijital dönüşümü eğitim performansının 

ölçümü için somut ölçütler sunar 
3,85 1,14 2,0 3,62 1,39 2,0 15,4 23,1 61,5 

Eğitim-öğretimde dijital dönüşümün olumsuzlukları ile ilgili panelistlerden görüş almak için oluşturulan 18 

maddelik ifade havuzuna “1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde yanıt vermeleri istenilmiş ve hem 

1.turda hem de 2.turda gelen yanıtların analizleri yapılarak Tablo 2 ile sunulmuştur. 

Tablo 2 ile sunulan 1.turda elde edilen verilerin ortalamalarına bakıldığında “Fiziki sınıflarda oluşan 

rekabet ortamı öğrenciyi motive eder” görüşüne uzmanlar tarafından katılımın en yüksek olduğu (�̅� =
 4,00;  𝑠𝑠 = ,91), “Teknolojik aletlerle ders anlatımı öğrencinin derse ilgisini azaltır”  görüşüne ise 

katılımın en düşük olduğu görülmektedir (�̅� =  2,31;  𝑠𝑠 = ,86). Diğer ifadelere verilen yanıtların 

ortalamalarının ise 3 ile 4 arasında değer aldığı belirlenmiştir. IQR değerleri incelendiğinde de 4, 12 ve 13. 

ifadelerde uzmanlar arasındaki görüş birliğinin diğer ifadelere nazaran daha yüksek olduğu sonucuna 

varılmaktadır. Delphi tekniğinin 2.tur uygulamasında elde edilen verilere bakıldığında ise uzmanların 

“Eğitim-öğretimde bir zaman programı oluşturulmadan istenilen disiplin ve verim sağlanamaz” (�̅� =
 4,23;  𝑠𝑠 = 1,01) ve ”Fiziki sınıflarda oluşan rekabet ortamı öğrenciyi motive eder” (�̅� =  4,00;  𝑠𝑠 =
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1,01) ifadelerine verdiklerin puanların ortalamasının 4 ve üzerinde olduğu, “Teknolojik aletlerle ders 

anlatımı öğrencinin derse ilgisini azaltır” (�̅� =  2,46;  𝑠𝑠 = 1,27) ve “Eğitimin dijitalizasyonu sosyal 

uyumsuzluğa sebep olur” (�̅� =  2,92;  𝑠𝑠 = ,95)  ifadelerine verdikleri puanların 3 ve altında olduğu kalan 

ifadelerin ortalamalarının ise tamamının ise 3 ile 4 arasında değerler aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca 

katılımcıların %85,6’sının “Fiziki sınıflarda oluşan rekabet ortamı öğrenciyi motive eder” görüşüne 

katıldığı ve IQR değerinin de 0,5 ile en küçük değere sahip olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 2. Eğitim-öğretim alanında dijital dönüşümün olumsuzluklarına ilişkin ifadeler 

 1.Tur 2.Tur 

İfadeler 𝒙 SS IQR 𝒙 SS IQR 
Frekans (%) 

1-2 3 4-5 

1. Eğitim-öğretim fiziki sınıf ortamlarından daha verimlidir 3,38 1,04 1,5 3,77 ,83 1,0 7,7 23,1 69,2 

2. Eğitim-öğretimde bir zaman programı oluşturulmadan 

istenilen disiplin ve verim sağlanamaz 
3,92 1,04 2,0 4,23 1,01 1,5 7,7 15,4 76,9 

3. Fiziki sınıflarda oluşan rekabet ortamı öğrenciyi motive 

eder 
4,00 ,91 1,5 4,00 ,82 ,5 7,7 7,7 85,6 

4. Teknolojik aletlerle ders anlatımı öğrencinin derse 

ilgisini azaltır 
2,31 ,86 1,0 2,46 1,27 2,0 61,5 15,4 23,1 

5. Eğitim-öğretimde dijital dönüşüm okulların eğitim 

sistemi üzerindeki egemenliğini sarsar 
3,23 1,36 2,0 3,15 1,28 2,0 30,8 15,4 53,8 

6. Eğitimin dijitalizasyonu sosyal uyumsuzluğa sebep olur 3,46 1,20 1,5 2,92 ,95 2,0 7,7 23,1 69,2 

7. Eğitimin dijitalizasyonu yalnızlığa sebep olur 3,54 1,20 2,5 3,46 1,13 2,0 30,8 7,7 61,5 

8. Öğretmenin, öğrencinin yaratıcılığını geliştirme imkânı 

azalır 
3,62 1,33 3,0 3,54 1,20 2,5 30,8 7,7 61,5 

9. Eğitim-öğretimde dijital dönüşüm öğretmenin birincil 

bilgi kaynağı olarak görülmemesine sebep olur 
3,54 1,56 3,0 3,62 1,45 2,5 23,1 7,7 69,2 

10. Geleneksel eğitim-öğretim modeliyle yetiştirilen 

öğretmen ve akademisyenlerin dijital dönüşüme uyum 

sağlamaları ve yeniden eğitilmeleri oldukça zahmetli ve 

pahalı olur 

3,54 1,13 2,0 3,31 1,03 1,5 23,1 15,4 61,5 

11. Eğitimde dijital dönüşüm fiziki kütüphanelerin sonunu 

getirir 
3,23 1,30 2,0 3,23 1,09 1,5 15,4 30,8 46,2 

12. Eğitim ve öğretimin dijital dönüşümü ve gerekli 

altyapıların kurulumu oldukça maliyetlidir 
3,62 ,96 1,0 3,69 1,18 1,5 15,4 15,4 69,2 

13. Eğitimde dijital dönüşüm öğrencilerin siber güvenliğini 

tehdit eder 
3,54 ,78 1,0 3,54 ,97 1,0 15,4 30,8 53,8 

14. Eğitimde dijital dönüşüm öğretmenlerin istihdamını 

azaltır 
3,69 1,32 3,0 3,77 1,17 2,5 23,1 7,7 69,2 

15. Eğitimde dijitalizasyon öğretmenin pedagojik ve 

müfredata ait kontrolünü azaltır 
3,46 1,27 2,5 3,54 1,20 2,5 30,8 7,7 61,5 

16. Eğitimde dijital dönüşüm, eğitim sektöründe büyük 

kitlelerin işsiz kalmasına sebep olur 
3,38 1,26 2,0 3,31 1,32 2,5 30,8 23,1 46,1 

17. Eğitimde dijitalizasyon öğretmenin sağladığı dışsal 

ödüllerin ortadan kalkmasını sağlar (yarışma, rekabet, 

takdir) 

3,46 1,39 2,0 3,23 1,24 1,5 23,1 23,1 53,8 

18. Eğitimde dijital dönüşüm gençleri sosyallikten 

uzaklaştırır 
3,69 1,03 1,5 3,69 1,03 1,5 15,4 38,5 61,5 

Eğitim-öğretimde dijital dönüşüme ne zaman ve hangi koşullarda geçilmesi gerektiği ile ilgili 

panelistlerden görüş almak için oluşturulan 5 maddelik ifade havuzuna “1=Kesinlikle Katılmıyorum, 

2=Katılmıyorum, 3=Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde 

yanıt vermeleri istenilmiş ve hem 1.turda hem de 2.turda gelen yanıtların analizleri yapılarak Tablo 3 ile 

sunulmuştur. 

Uzmanlardan 1.turda elde edilen verilerin ortalamalarına bakıldığında “Eğitimde dijital dönüşüme 

anaokulu çağından başlanmalıdır” görüşüne katılımın diğer maddeler içinde en düşük değere (�̅�= 3,38; 

ss=1,39), IQR değerinin ise en yüksek değere sahip olduğu görülmektedir. Uygulanan 2.turdan elde edilen 

verilerin de 1.turdakine yakın değerler içerdiği Tablo 3 incelendiğinde anlaşılmaktadır. 
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Tablo 3. Eğitim-öğretim alanında dijital dönüşüme hangi koşullarda geçilmesi gerektiğine ilişkin ifadeler 

 1.Tur 2.Tur 

İfadeler 𝒙 SS IQR 𝒙 SS IQR 
Frekans (%) 

1-2 3 4-5 

1. Eğitmenlere dijital okuryazarlık eğitimi verilmeden dijital 

dönüşüme geçilmemelidir  
4,62 ,51 1,0 4,69 ,48 1,0 0,0 0,0 100 

2. Eğitimde dijital dönüşüm ani olarak değil bir sürece yayılarak 

gerçekleştirilmelidir 
4,69 ,63 ,5 4,62 ,87 ,5 7,7 0,0 92,3 

3. Eğitimde dijital dönüşüm için gerekli altyapı sağlanmadan 

dönüşüm yapılmamalıdır 
4,69 ,63 ,5 4,77 ,60 ,0 0,0 7,7 92,3 

4. Eğitimde dijital dönüşüme anaokulu çağından başlanmalıdır 3,38 1,39 2,0 3,92 1,19 2,0 7,7 23,1 69,2 

5. Eğitimde dijital dönüşüm için gereken çevrimiçi eğitim 

portalları ve dijital içerikler hazırlandıktan sonra harekete 

geçilmelidir 
4,46 ,97 1,0 4,54 ,88 1,0 7,7 0,0 92,3 

Panelistlere uygulanan Delphi tekniğinin 2.turunda 1.tura nazaran uzaktan eğitime daha olumsuz bakan 

uzmanlar, görüşlerindeki değişimin gerekçesinin COVID 19 salgını nedeniyle ülkede eğitim alanında 

uygulanmaya başlanan dijital dönüşümdeki izlenimlerinin olduğunu ve şu sıkıntıları daha net 

görebildiklerini ifade etmişlerdir: 

a. Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitimde verimsiz bir süreç geçirdiklerini  

b. Gerek tecrübe gerekse de altyapı eksikliğinin yaşanan olumsuzlukları arttırdığını 

c. Kültür olarak öğrencilerin bu sisteme henüz uygun olmadığını 

d. Coğrafyanın dağınık ve internet alt yapısının her yerde eşit düzeyde randıman sağlamadığını 

e. Özellikle kırsalda ve kalabalık ailelerde ev koşullarının uzaktan eğitim için elverişsiz olduğunu 

Delphi tekniğinin 1. ve 2.turu arasında uzaktan eğitime karşı görüşlerinde olumsuz bir değişikliğe 

rastlanmayan uzmanların anketlerinde ise şu ifadeler yer almaktadır; 

a) Dijital içeriklerin daha ilgi çekici şekilde hazırlanması neticesinde dönüşüm çok daha pozitif etkiler 

yaratacağı kesindir 

b) Konvansiyonel tarzdaki eğitim için gerekli olan fiziksel ortam ve fiziki erişim maliyetleri çok yüksektir 

c) Dijital dönemin uzun vadede ülke ekonomisine çok ciddi oranda katkı sağlayacağı nettir 

d) Gerekli siber güvenlik önlemlerinin alınması durumunda oluşabilecek muhtemel riskler mevcut 

durumdan daha fazla olmayacaktır 

e) Niteliksiz iş gücünün eleneceği ve nitelikli işgücüne taleplerin günümüzden daha fazla olacağı kesindir 

f) Dijital dönüşüm zaman alıcı bir süreç olacağı için biran önce geçilmesi gereklidir 

g) Süreç içerisinde gelişime engel olan durumlar tespit edilip sistemde çeşitli revizyonlar yapılabilir 

h) Sürekli gelişen bir ekosistem oluşturulmaya gayret edilmelidir 

i) Eğitimde dijital dönüşüm zamanla öğrenilecek ve kültüre özgü uyarlamaların süreç çerisinde görülmesi 

mümkün olacağı için ivedilikle eğitimin her alanında dönüşüme uygulanmalıdır 

j) Önceden planlanmış ve kurgulanmış kusursuz bir sistem oluşturulması ve bunun sorunsuz olarak 

uygulanmasının olasılığının çok düşük olması nedeniyle zaman kaybetmeden dönüşüme başlanılması 

önem arz etmektedir. 

6. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada eğitim sisteminde dijital dönüşümün etkilerinin, avantajlarının ve dezavantajlarının 

belirlenmesi için grup karar alma tekniklerinden biri olan Delphi tekniği uygulanmıştır. Delphi tekniği 

kapsamında yapılan anketlerin 1. turu COVID-19 salgını nedeniyle ülkede uzaktan eğitime geçişten önce, 

2.turu ise geçildikten sonra uygulanmıştır. Bu vesileyle 2. tur anketleri uzmanların ülkenin her kesiminde 

uygulanan bu sistemin avantaj ve dezavantajlarını net bir şekilde tecrübe ettiği veya gözlemlediği bir 
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süreçte doldurulmuştur. Bu nedenle iki durumun kıyaslamasının yapılıyor olmasından dolayı da önemli bir 

anlam ifade etmiştir. 

Eğitimde dijital dönüşüm için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair uzmanlardan alınan cevaplar detaylı 

olarak incelenmiştir. Bu incelemeler neticesinde öncelikle paydaşların net olarak belirlenip birlikte hareket 

etmeleri sağlanmalı, geniş katılımlı toplantılarla iyi bir süreç planı oluşturulmalı, dönüşüm planlamasında 

mutlaka başarıya ulaşmış ülke örnekleri incelenmeli ancak kültür sentezi yapılmadan uygulamaya 

alınmamasına dikkat edilmeli, zengin bir dijital içerik havuzu hazırlanmalı görüşlerinin ön plana çıktığı 

görülmektedir. Ayrıca aksaklıkların ivedi bir şekilde çözülebilmesi için güçlü teknik destek birimlerinin 

kurulması gerektiği, etkili ve yalnızca sayısallaştırılabilir verileri içermeyen bir performans yönetim 

sisteminin geliştirilmesi gerektiği, eğitimcilerin yeni sisteme adaptasyonunun sağlanması için kapsamlı bir 

eğitim sürecinden geçirilmeleri ve gerekli altyapının eksiksiz olarak tamamlanmasının gerektiği de 

sayılabilecek diğer önemli önerilerdir. 

Panelistlerin önerilerinden çıkartılacak sonuçlardan biri de, eğitimin dijital dönüşümünde altyapıyı 

kurmadan önce öğrenci odaklı çeşitli araştırmaların yapılması ve dönüşüm sürecinde de sürekli 

öğrencilerden ve diğer eğitim paydaşlarından geri dönütler alınmasının ihmal edilmemesidir. Finlandiya’da 

eğitimdeki dijital dönüşüm sürecinde de öğretmenler bu sürecin aceleye getirilmesine, kaynak hazırlanırken 

kendilerinden yeterince görüş alınmamasına tepki göstermişlerdir. Benzer süreçlerden geçen Türk eğitim 

sisteminin bu tür deneyimlerden faydalanarak eğitimin dijital dönüşümünde tüm paydaşların katkı ve 

görüşlerine önem vermesi sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi adına önem taşımaktadır. 

Bir diğer tarafta, COVID 19 salgını nedeniyle yaşanan ani uzaktan eğitime geçiş sürecinin uzmanların bir 

kısmında dijital dönüşümün yüz yüze eğitimin yerini tam olarak karşılamayacağı izlenimi uyandırdığı 

izlemlenmiştir. Ayrıca, ilkokul ve ortaokul öğrencileri başta olmak üzere öğrencilerin büyük bir bölümünün 

bu süreçteki uzaktan eğitimde verimsiz bir süreç geçirdikleri ve gerek tecrübe gerekse de altyapı 

eksikliğinin yaşanan olumsuzlukları arttırdığı görülmüştür. Bir de kültür olarak ülkemizdeki öğrencilerin 

bu sisteme henüz uygun olmadığı, coğrafyanın dağınık ve internet alt yapısının her yerde eşit düzeyde 

randıman sağlamadığı ve özellikle kırsalda ve kalabalık ailelerde ev koşullarının uzaktan eğitim için 

elverişsiz olduğu hususları da panelistler tarafından dile getirilen önemli hususlardır. 

MEB ve YÖK’ün dijital dönüşüm programı kapsamında attığı adımlar yerinde ve önemli olmakla birlikte 

henüz yeterli gözükmemektedir. Üniversiteler arası online bir eğitim platformunun kurularak alanında 

başarılı ve deneyimli akademisyenlerce hazırlanmış derslerin bu platformdan ücretsiz olarak yükseköğretim 

gören öğrencilere sunulması bilgiye erişimi kolaylaştıracaktır. Yükseköğretimde özellikle mühendislik ve 

bilişim alanlarında yazılım derslerine ve bu alanda uygulamalı eğitime önem verilmesi dolaylı olarak Türk 

ekonomisine de fayda sağlayacak ürün ve hizmetlerin oluşmasına zemin hazırlayabilecektir. Ancak 

öğrencilerin ilkokul seviyesinden itibaren yazılım ve kodlama gibi eğitimleri alması daha da yerinde 

olacaktır. Tek merkezli kurulacak online platformun dijital içerik anlamında zenginleştirilmesi için 

akademisyenlerin bu platformda kabul alan ve yayımlanan ders ve içeriklerinin çeşitli teşvik edici şekillerle 

ödüllendirilmesi de bu dijital içerik havuzunun kısa sürede seviyesini arttırabilecektir. YÖK tarafından 

belirlenen üniversitelerde verilen dijital okur-yazarlık derslerinin ortaöğretim düzeyinde de verilmesi 

öğrencilerin yükseköğretime geçmeden temel dijital becerileri edinmesini sağlayabilecektir. 
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