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Öz
Araştırmanın amacı açık ve uzaktan öğrenme alanın-
da Delfi tekniğinin kullanıldığı araştırmaların analiz 
sonuçlarını sunmaktır. Bu alandaki araştırmacılara 
yol göstermesi açısından öncelikle Delfi tekniği ayrıntı-
lı olarak anlatılmış, daha sonra Delfi tekniğinin kulla-
nıldığı araştırmalar analiz edilmiştir. Bu analiz, eğitim 
araştırmalarının yer aldığı ERIC veritabanı taranarak 
gerçekleştirilmiştir. Bulunan araştırmalar konu, tur sa-
yısı, uzman paneli büyüklüğü ve veri analizinde kulla-
nılan parametreler açısından incelenmiştir. Sonuç ola-
rak, açık ve uzaktan öğrenme alanında Delfi tekniğinin 
kullanıldığı sınırlı sayıda araştırmaya ulaşılmıştır. Bu 
araştırmalar daha çok yönetim ve organizasyon, açık 
ve uzaktan öğrenmede araştırma ve öğretim tasarımı 
ile ilgilidir. Yapılan çalışmalarda alanyazınla paralel 
olarak çoğunlukla 3 turun yer aldığı, uzman paneli bü-
yüklüğünün 11 kişiden 106 kişiye kadar değiştiği, veri-
lerin analizi için alanyazındaki önerilerin aksine ağır-
lıklı olarak ortalamanın kullanıldığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Delfi Tekniği, Açık ve Uzaktan 
Öğrenme

Abstract 
The purpose of this study is to reveal the results of the 
analysis of the studies in which Delphi technique is 
used in open and distance learning. In order to guide 
the researchers in this field, at first, Delphi technique 
was presented in detail, then the articles in which Delp-
hi technique was used were analyzed. This analysis was 
carried out by searching ERIC database. These artic-
les were examined in terms of their scope, number of 
rounds, size of the expert panel and parameters that 

were used for data analysis. As a result, limited number 
of articles was found using Delphi as a data collecting 
technique. These articles were predominantly related 
with management and organization, research in open 
and distance learning, and instructional design. In the 
articles, it was observed that mostly 3 rounds occurred 
in parallel with the literature, the size of the expert pa-
nel varied from 11 to 106, and means scores were used 
more often for data analysis contrary to the literature.

Keywords: Delphi Technique, Open and Distance 
Learning

Giriş
Açık ve uzaktan öğrenme, öğrenenlerin birbirle-
rinden ve öğrenme kaynaklarından zaman ve/veya 
mekân bağlamında uzakta olduğu, birbirleriyle ve 
öğrenme kaynaklarıyla etkileşimlerinin uzaktan ile-
tişim sistemlerine dayalı olarak gerçekleştiği, disip-
linler arası ve bağımsız bir çalışma alanıdır (Aydın, 
2011). İlk uygulamalar 19. yüzyılda posta hizmet-
lerinin gelişmesiyle birlikte mektupla eğitim olarak 
başlamış, 1990’lı yıllarda bilgisayarlar arası kurulan 
internet ağının gelişmesi ile internet ortamına taşın-
mıştır (Moore ve Kearsley, 2005). 

Açık ve uzaktan öğrenme talebi ve arzı özellikle ile-
tişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak son 
yıllarda tüm dünyada hızlı bir artış göstermektedir 
(Aydın, 2011). Buna bağlı olarak, bu alanda yapılan 
araştırmaların sayısı da hızla artmaktadır (Black, 
2007; Moore, 2007). Moore (2007), bilimsel makale-
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lerin ve bu makaleleri yayınlayan dergilerin yanı sıra, 
başlıklarında uzaktan eğitim veya uzaktan öğrenme 
terimlerini içeren yüksek lisans ve doktora tezlerinin 
sayısının giderek artmakta olduğunu belirtmektedir. 

Açık ve uzaktan öğrenme araştırmalarında çeşitli yön-
tem ve teknikler kullanılmaktadır  (Zawacki-Richter, 
vd., 2009). Bu tekniklerden biri de Delfi’dir. Delfi tek-
niği, bir konuda enformasyon toplamak amacıyla bir 
dizi anketin ardışık olarak uygulandığı yapılandırılmış 
bir grup iletişim süreci olarak tanımlanabilir. Delfi 
tekniği ile, karar verme süreçlerinin kalitesini artır-
mak amacıyla bireylerin yüz yüze gelmeden bir grup 
içerisinde etkileşimde bulunmaları sağlanmaktadır 
(Delbecq, vd., 1975; Keeney, vd., 2001). Delfi, araştı-
rılan konu ile ilgili alanyazında belirsizlik veya yetersiz 
bilgi söz konusu olduğunda kullanılabilecek esnek bir 
araştırma tekniğidir (Garrod ve Fyall, 2005; Hung, vd., 
2008; Skulmoski, vd., 2007; Wiersma ve Jurs, 2005). 

Delfi tekniği savunma, eğitim, işletme, turizm, sağlık, 
hemşirelik, endüstri, güvenlik ve daha birçok alanda 
gelecekle ilgili öngörülerde bulunma, karar alma, amaç 
ve öncelikleri belirleme, sorun saptama, sorunlara çö-
züm bulma, planlama, veri toplama, politika geliştirme, 
model oluşturma, değerlendirme, program geliştirme 
ve benzeri amaçlarla birçok ülkede kullanılmaktadır 
(Clayton, 1997; Cochran, 1983; Delbecq, vd., 1975; 
Garrod ve Fyall, 2005; Keeney, vd., 2001; Linstone ve 
Turoff, 2002; Powell, 2002; Sprenkle ve Piercy, 2005). 
Öte yandan, Aydın (1999) Türkiye’de Delfi’nin pek ta-
nınmayan ya da tercih edilmeyen bir teknik olduğunu 
ileri sürmekte ve Delfi tekniğinin kullanıldığı araştır-
maların oldukça az sayıda olduğunu belirtmektedir. 

Bu çerçevede, araştırmanın amacı açık ve uzaktan öğ-
renme alanında Delfi tekniğinin kullanıldığı araştır-
maları analiz etmektir. Bu amaçla, bu alandaki araş-
tırmacılara yol göstermesi açısından öncelikle Delfi 
tekniği ayrıntılı olarak anlatılmış, daha sonra eğitim 
araştırmalarının yer aldığı ERIC veritabanından tara-
ma yapılarak açık ve uzaktan öğrenme alanında  Delfi 
tekniğinin kullanıldığı araştırmalar belirlenmiştir. Bu 
araştırmalar konu, tur sayısı, uzman paneli büyüklü-
ğü ve veri analizinde kullanılan parametreler açısın-
dan incelenmiştir.

Açık ve Uzaktan Öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme, öğrenenlerin birbirle-
rinden ve öğrenme kaynaklarından zaman ve/veya 
mekân bağlamında uzakta olduğu, birbirleriyle ve öğ-
renme kaynaklarıyla etkileşimlerinin uzaktan iletişim 

sistemlerine dayalı olarak gerçekleştiği bir öğrenme 
süreci olarak tanımlanabilir (Aydın, 2011). Kökeni 
19. yüzyılın sonlarına dayanan, özellikle 20. yüzyılın 
son çeyreğinden itibaren daha yaygın uygulamaları-
na rastlanan açık ve uzaktan öğrenme, önce özellikle 
yönetim, iletişim, öğrenme psikolojisi, teknoloji, mü-
hendislik gibi farklı alanların kavramlarını kullanmış; 
sonra kendi kavramlarını ve kurallarını ortaya koy-
muştur (Aydın, 2011). Kısaca, açık ve uzaktan öğ-
renme kendine özgü kavramlara, kuramlara, ilkelere, 
yaklaşımlara ve uygulamalara sahip; disiplinler arası 
ve bağımsız bir bilim dalıdır. Açık ve uzaktan öğren-
me alanındaki uygulamaları ifade etmek amacıyla açı-
köğretim, uzaktan eğitim, uzaktan öğretim, çevrimiçi 
öğrenme, e-öğrenme, internet tabanlı öğretim, web des-
tekli öğretim, esnek öğrenme, sanal eğitim ve benzeri 
birçok kavram kullanılmaktadır. Aralarında küçük 
farklar olmakla birlikte, bu kavramlar evrensel alanya-
zında genellikle birbirleri yerine kullanılabilmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde özellikle öğrenenlerin eğitim hiz-
metlerine erişimini kolaylaştırmak ve öğrenenlere 
esneklik sağlamak için sunulan açık ve uzaktan öğ-
renme faaliyetleri, gelişmekte olan ülkelerde genellik-
le geleneksel eğitim yaklaşım ve kurumlarıyla karşı-
lanamayan eğitim talebini karşılama işlevine sahiptir 
(Aydın, 2011). Türkiye de açık ve uzaktan öğrenme 
ile eğitim talebinin karşılanmaya çalışıldığı ülkeler-
den biridir. Türkiye’de açık ve uzaktan öğrenme yük-
seköğretimde kapasite sorununu çözme açısından 
önemli bir işleve sahip olmuştur (Özkul, 2000). 

Açık ve uzaktan öğrenme, tüm dünyada ilgi çekmekte 
ve yaygınlaşmaktadır (Aydın, 2011). Dünyadaki eği-
limlere paralel olarak 2000’li yılların başından beri 
Türkiye’de de açık ve uzaktan öğrenme programla-
rının sayısı hızla artmakta olup, 2011 yılı itibariyle 
60’tan fazla üniversite açık ve uzaktan öğrenme önli-
sans, lisans, lisans tamamlama ve yüksek lisans prog-
ramları sunmaktadır (A.E. Özkul ile yüz yüze görüş-
me, 23 Eylül 2011). 

Delfi Tekniği
Adını eski Yunan’da geleceğe ilişkin öngörülerde bu-
lunan bir kâhinin yaşadığı Delfi isimli yerden alan 
teknik, ilk olarak gelecekteki teknolojik gelişmeleri 
öngörmek amacıyla kullanılmıştır (Clayton, 1997; 
Delbecq, vd., 1975; Fish ve Busby, 2005; Williams ve 
Webb, 1994). Delfi tekniği, 1950’lerde RAND şirke-
tinde Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri’nin 
himayesinde bilim ve teknoloji ile ilgili öngörülerde 
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bulunma amaçlı olarak Olaf Helmer, Norman Dal-
key, Nicholas Rescher, Ted Gordon ve meslektaşları 
tarafından geliştirilmiştir (Dalkey ve Helmer, 1963; 
Franklin ve Hart, 2007; Gordon, 1994; Linstone ve 
Turoff, 2010; Mitchell, 1991; Rowe ve Wright, 1999; 
Sackman, 1975; Skulmoski, vd., 2007; Westbro-
ok, 1997). İlk uygulamalar ulusal savunma alanın-
da yapılmıştır (Linstone veTuroff, 2010). Dalkey ve 
Helmer’e (1963) göre Delfi tekniğinin amacı, bir grup 
uzmanın bir konu hakkında sahip olduğu görüşler-
le ilgili en güvenilir şekilde uzlaşma sağlanmasıdır. 
Delfi tekniğinin temel dayanağı, grup görüşünün 
bireysel görüşten daha geçerli olduğudur (Clayton, 
1997; Dalkey, 2002). Delfi tekniğinin 4 temel özelliği 
bulunmaktadır (Rowe ve Wright, 1999):

1. Katılımcıların kimliklerinin saklanması; soru-
lara verilen yanıtların hangi uzman tarafından 
verildiğinin gizli tutulması (anonimlik)

2. Anketlerin turlar halinde ardışık olarak tekrar-
lanması 

3. Grup yanıtlarının istatistiksel olarak hesaplan-
ması

4. Katılımcılara grup yanıtlarına ilişkin kontrollü 
bir şekilde geribildirim verilmesi 

İlk uygulamalar teknolojik gelişmeleri öngörme 
amaçlı ortaya çıkmış olsa da Delfi tekniği zamanla 
değişikliğe uğrayarak birçok alanda farklı amaçlarla 
ve farklı şekillerde kullanılmaya başlanmıştır (Del-
becq, vd., 1975; Keeney, vd., 2001). Örneğin, Lins-
tone ve Turoff (2010) Delfi’nin bir konuda uzlaşma 
sağlanması için değil; temel olarak grup iletişim sü-
recinin yapılandırılması için kullanılan bir yöntem 
olduğunu ileri sürmektedir. Yapılandırılmış iletişim; 
uzmanlardan geribildirim alınması, grup görüşünün 
değerlendirilerek uzmanlara sunulması, uzmanların 
kendilerine sunulan grup görüşünü yeniden gözden 
geçirme imkânına sahip olması ve ileri sürülen gö-
rüşlerin kim tarafından önerildiğinin saklanması 
(anonimlik) ile sağlanmaktadır (Linstone ve Turoff, 
2002). Delfi tekniğinin yararı, uzmanların grup ile-
tişim sürecine eşzamansız olarak istedikleri zaman 
istedikleri yerde katılabilme imkânına sahip olmala-
rıdır. Delfi ile coğrafi olarak farklı yerlerde bulunan 
uzmanların görüşlerinden faydalanma imkânı ol-
makta; böylece uzaklık nedeniyle bir araya geleme-
yecek olan uzmanların konuya katkıda bulunmaları 

sağlanmaktadır (Hung, vd., 2008; Westbrook, 1997). 
Kısaca Delfi, uzmanların fiziksel olarak bir araya gel-
mesine gerek kalmadan yapılandırılmış bir grup ileti-
şim süreci oluşturulmasını sağlar (Linstone ve Turoff, 
2002). Bu açıdan, maliyet etkinliğinin de sağlandığı 
bir tekniktir (Hung, vd., 2008). 

Delfi tekniğinde kimliklerin saklanması ile katılımcı-
ların etki altında kalmadan kendi görüşlerini serbest-
çe ifade etmeleri; başka bir deyişle farklı akademik ve 
profesyonel tutumların veya cinsiyet, ırk, etnik kö-
ken, yaş ve güç farklılıkları konusundaki önyargıların 
bertaraf edilmesi; kişilik, güç ve benzeri unsurların 
etkisi olmadan bir uzlaşma ortamı yaratılması amaç-
lanmaktadır (Hung, vd., 2008; Westbrook, 1997). Ay-
rıca, turlar arasında katılımcılara verilen geribildirim, 
yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayabilmektedir 
(Powell, 2003). Delfi tekniğinin değeri, fikir üretimi-
ni sağlamasında yatmaktadır (Gordon, 1994).  

Linstone ve Turoff (2002) Delfi tekniğinin kullanım 
alanlarını aşağıdaki şekilde özetlemektedir: 

•	 Problem analitik tekniklere tam olarak uygun 
olmadığında ve bir topluluğun yapacağı öznel 
değerlendirmelere ihtiyaç duyulduğunda,

•	 Kapsamlı ve karmaşık bir problemin incelenme-
sinde daha önce aralarında yeterli düzeyde ileti-
şim kurulamayan ve deneyim ya da uzmanlıkla-
rına göre farklı birikimlere sahip olan bireylerin 
görüşlerine ihtiyaç duyulduğunda,

•	 Yüz yüze verimli etkileşim sağlayacak bireyler-
den daha fazla sayıda bireyin etkileşime girme-
sine ihtiyaç duyulduğunda,

•	 Zaman ve maliyet faktörlerinin grup toplantıla-
rının sık yapılmasını engellediğinde,

•	 Yüz yüze toplantıların etkinliğinin ilâve bir grup 
iletişim süreci ile artırılması istendiğinde,

•	 Bireyler arasında önemli boyutlarda görüş ayrılığı 
nedeniyle bir hakeme ve/veya katılımcıların kim-
liklerinin saklanmasına ihtiyaç duyulduğunda,

•	 Çalışma sonuçlarının geçerliğini sağlamak için he-
terojen bir katılımcı grubuna ihtiyaç duyulduğun-
da ve bu süreçte bazı bireylerin sayı ve kişilik açı-
sından ortaya çıkan görüşlerde baskınlık kurmala-
rının önlenmesi istendiğinde Delfi tekniği uygun 
bir veri toplama aracı olarak kullanılabilmektedir.
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Delfi tekniği, araştırma sorularına ve araştırmanın 
yapısına göre farklı şekillerde uygulanabilmektedir 
(Skulmoski, vd., 2007). Her bir Delfi çalışmasında 
turların sayısı, katılımcıların hangi düzeyde gizli tu-
tulacağı, verilen geribildirim miktarı, örneklem yak-
laşımı ve analiz yöntemi farklı olabilmektedir (Has-
son ve Keeney, 2011). Başka bir deyişle uzlaşma düze-
yi, örneklem teknikleri, örneklem büyüklüğü ve ben-
zeri konular ile ilgili belirli ilkeler bulunmamaktadır. 
Delfi tekniğinin sağladığı bu esneklik aynı zamanda 
Delfi’nin sınırlılıklarından biri olarak görülmektedir 
(Hung, vd., 2008; Powell, 2003; Williams ve Webb, 
1994). Bazı araştırmacılar bu durumun, Delfi tekniği 
ile elde edilen araştırma sonuçlarının geçerlik ve gü-
venirliğine bir tehdit oluşturduğunu ve Delfi’nin bir 
araştırma yöntemi olarak kullanılamayacağını ileri 
sürmektedir (Garrod ve Fyall, 2005; Sackman, 1975; 
Williams ve Webb, 1994). Ancak, Clayton’a (1997) 
göre alanyazındaki çalışmalar, Delfi tekniğinin öngö-
rülerde bulunma ve karar alma amaçlı olarak yaygın 
bir şekilde kullanılan güvenilir bir araç olduğunu gös-
termektedir. Delfi tekniğine yöneltilen diğer eleştiri-
ler ise Delfi’yi gerçekleştiren araştırmacının bulguları 
yorumlamada kendi görüşleri doğrultusunda yanlı 
olabileceği ve Delfi’de yer verilen soruların açık ol-
maması şeklindedir (Garrod ve Fyall, 2005; Williams 
ve Webb, 1994). Ancak, nitel yöntemlerin kullanıldığı 
araştırmalarda da bu tür sorunlarla karşılaşılabilmek-
tedir (Williams ve Webb, 1994).

Delfi çalışmalarının zaman alıcı olduğu söylenebilir. 
Delbecq, Van de Ven ve Gustafson (1975), 3 turlu bir 
Delfi çalışmasının tamamlanması için en az 45 gün 
gerektiğini belirtmiştir. Ancak, bazı araştırmalarda 
bu sürenin 3-4 aya kadar çıktığı görülmektedir (Egan 
ve Akdere, 2005; Rice, 2009; Zawacki-Richter, 2009). 
Anketlerin ardışık olarak birkaç turda uygulanmasını 
içeren Delfi sürecinin zaman alıcı olması nedeniyle, 
katılımcıların panelden ayrılması veya anketleri belir-
lenen süre içerisinde yanıtlamaması sıkça karşılaşılan 
bir sorundur (Gordon, 1994; Hung, vd., 2008). Hsu 
ve Sandford’a (2007) göre panelistleri etkin katılımları 
için teşvik etmek ve hatırlatma mesajları göndermek 
bu sorunu en aza indirmenin yollarından biridir. 

Uygulama Süreci
Delfi tekniğinde bir dizi anket ardışık olarak uygu-
lanır. Farklı görüşlerin ortaya çıkmasını sağlamak 
amacıyla ilk tur anketi genellikle alanyazın taraması-
na göre hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşmaktadır 
(Delbecq, vd., 1975; Franklin ve Hart, 2007; Keeney, 

vd., 2006; Powell, 2003, West, 2010). Problemlere, he-
deflere, çözümlere veya öngörülere yönelik olabilecek 
bu açık uçlu sorular genelde zengin veri toplanmasını 
sağlar (Powell, 2003). İlk tur anketi açık uçlu soru-
lar yerine kapalı uçlu sorulardan da oluşabilmektedir 
(Delbecq, vd., 1975). İlk turda açık uçlu sorular kul-
lanılmış ise araştırmacılar önemli temaları ortaya çı-
karmak için içerik analizi yaparlar (Powell, 2003). Be-
yin fırtınası olarak düşünülebilecek ilk turda, panelist 
olarak adlandırılan katılımcıların sorulara verdiği ya-
nıtlar kısa cümle veya cümleciklere dönüştürülerek 
düzenlenir (Paykoç ve Ok, 1990). Birinci turdan son-
ra hazırlanan anketlerde genellikle Likert tipi ölçekler 
kullanılmaktadır. Birinci tur yanıtları düzenlendikten 
sonra 2. tur için Likert tipi araç oluşturularak katı-
lımcılara gönderilir. Bir sonraki aşamada ikinci tur 
yanıtları istatistiksel olarak analiz edildikten sonra 
3. tur anketi, bütün katılımcıların yanıtlarını içeren 
grup yanıtlarının istatistiksel analizi ve katılımcıların 
her bir soruya verdiği yanıt ile birlikte tekrar katı-
lımcılara gönderilir. Başka bir deyişle, 3. tur anketiy-
le birlikte uzlaşma için kullanılacak değerler (mod, 
medyan, ortalama, genişlik, standart sapma, vb.) ve 
katılımcının 2. turda verdiği yanıtlar ile ilgili geri-
bildirim verilir (Mitchell, 1991). Katılımcılardan 2. 
tur için grup yanıtlarını inceleyerek kendi verdikleri 
yanıtı gözden geçirmeleri ve eğer isterlerse 3. turda 
yanıtlarını değiştirmeleri beklenir. Daha sonra, 3. tur 
yanıtları analiz edilir ve gerekirse bir sonraki turun 
uygulamasına geçilir. Kısaca, her anket bir önceki 
ankete verilen yanıtlara göre yapılandırılır. Süreç, 
katılımcılar arasında uzlaşma olduğunda veya yeterli 
enformasyon değişimi gerçekleştiğinde sonlandırı-
lır (Delbecq, vd., 1975). Her bir turda uygulanacak 
anketler için pilot çalışma yapılması, belirsizliklerin 
giderilmesi ve anketin geliştirilmesi açısından önem-
lidir (Mitchell, 1991). Anketler faks, posta, e-posta ile 
veya çevrimiçi anket yazılımları kullanılarak gönde-
rilebilmektedir (Gordon, 1994). 

Tur Sayısı
Delfi çalışmalarında turların sayısı panel üyelerinin 
uzlaşmaya ulaşmasına bağlıdır; ancak uzlaşma sağ-
lanması için genelde üç tur yetmektedir (Cochran, 
1983; Delbecq, vd., 1975; Hung, vd., 2008; Skulmoski, 
vd., 2007). Linstone ve Turoff (2010) ise turların sayı-
sının yanıtlar üzerinde uzlaşmaya varılmasına değil, 
istikrarın sağlanmasına bağlı olarak değişmesi gerek-
tiğini ileri sürmektedir. Genelde yanıtlarda istikrarın 
sağlanması için 3 tur yeterli olmakta; 3’ten fazla ya-
pılan turlarda yanıtlar çok az değişiklik göstermekte-
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dir (Linstone ve Turoff, 2002). Kısaca, alanyazındaki 
Delfi çalışmalarının çoğu üç turlu olarak gerçekleşse 
de, bir veya iki turda sona eren veya üç turdan fazla 
süren Delfi çalışmaları da mevcuttur (Delbecq, vd., 
1975; Hatcher ve Colton, 2007; Skulmoski, vd., 2007). 

Katılımcıların Seçimi
Delfi katılımcıları konuyla ilgili uzmanlıklarına göre 
seçilmektedir (Hatcher ve Colton, 2007). Uzman 
görüşleri alınacağı için, evreni temsil edecek rasge-
le bir örneklem yerine, araştırma sorularını yanıt-
lama yeterliğine sahip uzmanların katılımcı olduğu 
örneklem, amaçlı olarak seçilmektedir (Skulmoski, 
vd., 2007; Şahin, 2010; Franklin ve Hart, 2006). Aynı 
zamanda, Delfi çalışmalarında amaçlı örneklemle 
birlikte kartopu örneklemesi de kullanılabilmektedir 
(Skulmoski, vd., 2007). Konusunda uzman, çalışma-
ya katkı sağlayabilecek nitelikte kişilerin seçilmesi ve 
bu kişilerin çalışmaya katılım için istekli olması, Del-
fi çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi açısından 
önem taşımaktadır (Grisham, 2008; Hung, vd., 2008; 
Powell, 2003).

Delfi Paneli Büyüklüğü
Delfi panelinde yer alan uzmanların sayısının, çalış-
manın amacına ve hedef kitlenin çeşitliliğine bağlı 
olduğu söylenebilir; seçilecek örneklem için üze-
rinde uzlaşılmış belirli bir sayı yoktur (Williams ve 
Webb, 1994). Delbecq, Van de Ven ve Gustafson’a 
(1975) göre katılımcı grubu homojen ise 10-15 kişi 
yeterli olabilmekte; hatta homojen ve iyi seçilmiş bir 
uzman grubunda katılımcı sayısı 30’u geçtiğinde çok 
az yeni fikir ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık, hete-
rojen gruplar söz konusu ise yüzlerce kişinin katılı-
mı mümkün olabilmektedir. Benzer şekilde, Gordon 
(1994), birçok çalışmada 15-35 kişilik paneller oluş-
turulduğunu; ancak bazı çalışmalarda ise yüzlerce 
hatta binlerce katılımcının yer aldığını belirtmekte-
dir. Şahin’e (2001) göre ideal grup büyüklüğü ise 10-
20 uzmandan oluşmaktadır. Cochran (1983), katılım-
cı sayısının 1’den 12’ye kadar çıkması durumunda ek-
lenen her bir katılımcıda hatanın çok hızlı azaldığını, 
12 kişiye ilâve olarak eklenen katılımcılar olduğunda 
ise hatada düşen oranda bir azalma olduğunu ileri 
sürmektedir. Ayrıca, Cochran (1983) ideal katılımcı 
sayısının 30 olduğunu belirtmektedir. Kısaca, Delfi 
panelinin büyüklüğü birkaç kişiden yüzlerce kişiye 
kadar değişebilmektedir (Grisham, 2008; Hatcher 
ve Colton, 2007; Skulmoski, vd., 2007; Şahin, 2001; 
Wiersma ve Jurs, 2005; Williams ve Webb, 1994). Ya-
pılacak araştırmalarda panel büyüklüğüne karar ve-

rilirken, Delfi çalışmalarında katılımcıların panelden 
ayrılmasının sıkça karşılaşılan bir sorun olduğunun 
göz önünde bulundurulması ve panele dahil edilecek 
uzman sayısının bu durum dikkate alınarak belirlen-
mesi gerektiği söylenebilir. 

Verilerin Analizi
Delfi tekniğinde sistematik olarak veri toplama ve 
analiz etme söz konusudur (Franklin ve Hart, 2007). 
Kullanılan veri analizi yöntemi ve uzlaşma düzeyi 
araştırmanın amacına, turların yapısına, soruların 
türüne ve katılımcıların sayısına göre değişebilmek-
tedir (Powell, 2003). Verilerin analizinde araştırmacı-
lar öncelikle ilk turda kullanılan açık uçlu sorulardan 
önemli temaları ortaya çıkarmak için içerik analizi 
yaparlar (Powell, 2003). İkinci ve daha sonraki turlar 
için ise uzlaşma düzeyi belirlenir. Uzlaşma düzeyinin 
belirlenmesi, maddelere verilen yanıtların belirli bir 
yüzdesinin belirlenen aralıklar içerisinde kalmasını 
ifade etmektedir (Scheibe, vd., 2002). Uzlaşmanın 
yüzde kaç olması gerektiği araştırmanın konusu-
na bağlıdır; örneğin sağlıkla ilgili bir konuda %100 
uzlaşma sağlanması gerekebilmektedir (Keeney, vd., 
2006). Benzer şekilde, Williams ve Webb (1994) hem-
şirelik eğitiminde öğretim programı ve içerikle ilgili 
yaptıkları çalışmada uzlaşma düzeyini %100 olarak 
belirlemiştir. Ancak, Williams ve Webb (1994) diğer 
bazı araştırmacıların yaptıkları çalışmalarda uzlaş-
ma düzeyini %55 olarak kabul ettiğini belirtmekte-
dir. Hung, Altschuld ve Lee (2008) ise eğitim prog-
ramı değerlendirmesi ile ilgili yaptıkları çalışmada 
uzlaşma düzeyini %90 olarak belirlemiştir. Keeney, 
Hasson ve McKenna (2006), araştırmacıların uzlaş-
ma düzeyini çalışmanın başında kararlaştırmalarını 
önermektedir. 

Uzlaşma düzeyine ek olarak, ölçeklendirilmiş mad-
delere verilen yanıtların istatistiksel analizi merkezi 
eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama, medyan, mod) ve 
merkezi yayılım ölçüleri (standart sapma, genişlik) 
kullanılarak yapılır (Hung, vd., 2008). Veri analizinde 
genellikle medyan ve genişlik (interquartile range-
IQR) değerleri tercih edilmekte (Cochran, 1983; Mul-
len, 2003); bunun yanı sıra bazı araştırmalarda stan-
dart sapma ve rank ile birlikte aritmetik ortalama de-
ğerlerinin kullanıldığı görülmektedir (Mullen, 2003). 
Gordon (1994) uç noktalardaki yanıtların aritmetik 
ortalamayı gerçekçi olmayan bir şekilde etkileyebile-
ceğini ileri sürerek, medyan ve genişlik değerlerinin 
kullanılması gerektiğini belirtmektedir. Benzer şekil-
de, Mitchell (1991) ortalama değerinin dağılımın uç 
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noktalarında yer alan verilere çok duyarlı olduğunu; 
medyanın ise uç noktalarda yer alan verilerden fazla 
etkilenmediği için daha sağlıklı bir gösterge olabile-
ceğini ileri sürmektedir. Genişliğin küçük değerler 
alması yüksek derecede uzlaşma sağlandığını; yüksek 
olması panelde görüş ayrılıkları olduğunu göster-
mektedir (Şahin, 2010).

Hatcher ve Colton (2007) insan kaynakları gelişimi ile 
ilgili araştırmasında ortalama, mod, standart sapma 
ve genişlik değerlerini kullanmıştır. Hung, Altschuld 
ve Lee (2008) ise medyan ve genişlik değerlerini dik-
kate almıştır. Örneğin, Hatcher ve Colton (2007), 4 
dereceli Likert tipi ölçekte ortalamanın 3 veya daha 
düşük ve genişlik değerinin 2 veya daha yüksek ol-
duğu durumları zayıf uzlaşma olarak belirlemişlerdir. 
Franklin ve Hart (2007), 5 dereceli Likert tipi bir öl-
çekte uzlaşma düzeyini 3,7 olarak belirlemiştir. Buna 
göre, ortalamanın 3,7’den küçük olduğu maddelerde 
uzlaşma sağlanmadığını varsayarak, bu maddeleri 
elemişlerdir. Şahin’in (2010) ilköğretimle ilgili yaptığı 
çalışmasında uzlaşma için ilk ölçüt, medyanın 5’e eşit 
veya büyük olması ve genişliğin 1,5 değerine eşit veya 
küçük olması; ikinci ölçüt medyanın 5’e eşit veya bü-
yük olması ve genişliğin 2,5 değerine eşit veya küçük 
olması ve 7’li Likert tipi bir ölçekte katılımcılar tara-
fından 5, 6 ve 7 olarak yapılan işaretlemelerin frekan-
sının %70’e eşit ve büyük olması şeklindedir. Kısaca, 
kullanılan merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri için her 
bir araştırmada farklı standartlar kullanılmakta; baş-
ka bir deyişle kullanılan ölçütler araştırmanın amacı-
na, kullanılan ölçeğin derecesine ve soruların türüne 
göre değişebilmektedir.

Geçerlik ve Güvenirlik
Bilimsel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik için 
kullanılan yaklaşımlar Delfi çalışmalarına kolayca 
uygulanamamaktadır (Fish ve Busby, 2005). Bu ne-
denle, bazı araştırmacılar tarafından Delfi çalışma-
larında geçerlik ve güvenirliğin sağlanamadığı ileri 
sürülmekte ve Delfi tekniği bu açıdan eleştirilmekte-
dir (Keeney, vd., 2001; Sackman, 1975; Williams ve 
Webb, 1994). Delfi tekniğinin bilimsel anlamda ge-
çerli ve güvenilir olduğunu değerlendirmek oldukça 
güçtür (Aydın, 1999). Ancak, Delfi çalışmalarının 
geçerli ve güvenilir olup olmadığını belirlemek için 
birtakım farklı yöntemler kullanılmaktadır. Örneğin, 
Delfi çalışmalarında kapsam geçerliğine bakılır ve 
kapsam geçerliği genellikle bilimsel alanyazına ve uz-
man kanısına dayanarak saptanır (Hatcher ve Colton, 
2007; Paykoç ve Ok, 1990). Ayrıca, içerik uzman gö-

rüşlerinden yararlanılarak oluşturulduğu için, geçer-
lik panel uzmanlarının seçimi ile doğrudan ilişkilidir 
(Fish ve Busby, 2005). Panel üyelerinin sahip olması 
gereken niteliklerin açıkça tanımlanması ve üyelerin 
belirlenen bu niteliklere uygun seçilmesi geçerliğin 
sağlanması açısından önem taşımaktadır (Clayton, 
1997). Ayrıca, Delfi çalışmalarında genelde ilk an-
kette panel uzmanlarının farklı fikirler üretmesine 
imkân sağlayacak şekilde, yapılandırılmamış sorular 
yer aldığı için uzmanların birçoğu konunun dışına 
çıkarak sorulara kendi ilgi alanları doğrultusunda 
yanıtlar verebilmektedir (Fish ve Busby, 2005). Araş-
tırılan konunun boyutlarını iyi tanımlamak, bunu 
önlemenin bir yolu olabilir ve bu sayede çalışmanın 
geçerliğine de katkı sağlanır (Fish ve Busby, 2005).

Delfi tekniğinin güvenirliğiyle ilgili olarak RAND 
şirketinde bir dizi karşılaştırmalı araştırma gerçek-
leştirilmiş ve yapılan çalışmaların 13’ü Delfi lehine 
sonuçlanırken, sadece 2 araştırmada Delfi’nin karşı-
laştırıldığı diğer tekniklerin daha etkili olduğu sonu-
cuna varılmıştır (Paykoç ve Ok, 1990). Bu sonuçlara 
göre Delfi tekniğinin görüş birliği oluşturmak, karar 
vermek, öncelikleri belirlemek ve benzeri konularda 
en az diğer teknikler kadar güvenilir olduğu belirtil-
mektedir (Paykoç ve Ok, 1990). Buna ek olarak, Ono 
ve Wedemeyer (1994) iletişim alanındaki gelişmele-
rin tahmini konusunda Delfi tekniği ile elde edilen 
öngörülerin doğruluğunu değerlendirmeye yönelik 
olarak yaptıkları araştırmada, Delfi çalışmasının so-
nuçlarını 16 yıl önce gerçekleştirdikleri Delfi sonuçla-
rı ile karşılaştırmış ve Delfi tekniğinin iletişimle ilgili 
gelişmelerin tahmininde doğru sonuçlar verdiğini 
belirtmişlerdir. 

Fish ve Busby’e (2005) göre birinci ve ikinci turlar 
arasındaki güvenirliği tahmin etmek, elde edilen uz-
laşma oranlarına bakılarak yapılabilir; eğer birçok 
madde üzerinde kabul edilebilir düzeyde bir uzlaşma 
sağlandıysa, araştırmacının birinci anketteki yanıt-
ları doğru bir şekilde aktardığı söylenebilir. Mitchell 
(1991) ise maddelerin net ve anlaşılır olmasının ara-
cın güvenirliğini etkilediğini belirtmekte; bunu sağla-
mak için pilot çalışma yapılmasını önermektedir.  

Keeney, Hasson ve McKenna (2001) Delfi tekniğinin 
geçerlik ve güvenirliğine ilişkin yapılan eleştirilerin 
herhangi bir nitel araştırma için de geçerli olduğunu; 
bu nedenle, Delfi’yi daha pozitivist unsurlar içeren 
yaklaşımlar için geliştirilmiş psikometrik ölçütlerle 
değerlendirmemek gerektiğini ve Delfi çalışmala-
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rında nitel araştırmalarda kullanılan aktarılabilirlik, 
inandırıcılık, tekrar edilebilirlik ve tutarlık ölçütle-
rinin aranmasının daha uygun olabileceğini belirt-
mektedir. 

Powell (2003) bazı araştırmalarda Delfi çalışmaları 
tamamlandıktan sonra sonuçların tekrar edilebilir-
liğini ve inandırıcılığını artırmak amacıyla izleme 
çalışmaları yapıldığını belirtmektedir. Benzer şekil-
de, Skulmoski, Hartman ve Krahn (2007) lisansüstü 
tezlerde yapılan Delfi çalışmalarını inceledikleri araş-
tırmalarında küçük gruplarla yapılan Delfi çalışmala-
rının izleme çalışmalarıyla desteklenmesinin, çalışma 
sonuçlarının doğrulanması açısından önemli oldu-
ğunu ileri sürmekte; yüksek lisans tezlerinde sadece 
Delfi’nin kullanılmasının yeterli olabileceğini; ancak 
doktora tezlerinde Delfi çalışması sonuçlarının genel-
likle görüşme veya anket gibi bir izleme çalışmasıyla 
doğrulanmasının yararlı olabileceğini belirtmektedir. 
Kısaca, Delfi çalışmalarından sonra yapılacak izleme 
çalışmalarının da yapılan araştırmanın geçerliğine 
katkı sağlayacağı söylenebilir. 

Araştırma Paradigması
Delfi tekniğinin hangi araştırma paradigması içeri-
sinde ele alınması gerektiği tartışmalı bir konudur. 
Uzman panelinin deneyimsel bilgisinin esas olduğu 
Delfi tekniği, pozitivist bir yaklaşım içerisinde doğ-
runun temelinin insan deneyimi olduğunu ileri süren 
John Lock’ın felsefesi üzerine yapılandırılmıştır (Mit-
roff ve Turoff, 2002). Mitroff ve Turoff (2002), Delfi’de 
izlenen sürecin Lock’ın felsefesine uygun olduğunu; 
ilk olarak ham veri girdilerinin uzmanların görüşle-
rinden veya kararlarından oluştuğunu; ikincisi, grup 
kararının geçerli olup olmadığının, genellikle uzman-
lar arasında açıkça görülen uzlaşma derecesi ile ölçül-
düğünü belirtmekte ve deneyimsel bir genelleme veya 
iletişim üzerinde bir grup uzman tarafından yeterli 
derecede ve yaygın bir şekilde uzlaşma sağlandığın-
da ortaya çıkan sonuçların nesnel, doğru veya gerçek 
olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Öte yandan, Wiersma ve Jurs’a (2005) göre Delfi ge-
nellikle nitel araştırma yöntemleri içerisinde değer-
lendirilmektedir ve doğası gereği büyük ölçüde nitel 
bir yöntemdir. Araştırma verilerini elde etmek için 
uzman görüşleri kullanıldığından, elde edilen veriler 
de özneldir. Bu açıdan, verilerin analiz edilmesinde 
bazı nicel yöntemler kullanılsa bile nitel bir yöntem 
olarak değerlendirilmesi daha uygundur (Wiersma 
ve Jurs, 2005). Benzer şekilde, Garrod ve Fyall (2005) 

Delfi’nin nitel bir yöntem olduğunu belirtmektedir. 
Sprenkle ve Piercy (2005) ise Delfi’ye karma yön-
temler içerisinde yer vermektedir. Wellington (2000), 
Delfi’yi ayrı bir başlık altında incelemekte; Delfi’nin 
hem nicel hem de nitel verilerin toplanabildiği bir 
yöntem olduğunu belirtmektedir. Kısaca, Delfi tek-
niğinin hangi araştırma paradigması içerisinde oldu-
ğu tartışmalı bir konu olup, bu teknik nitel, nicel ve 
karma araştırma yöntemleri çerçevesinde kullanıla-
bilmektedir (Skulmoski, vd., 2007). Bu açıdan Delfi 
çalışmaları, hem nicel hem de nitel araştırma becerisi 
gerektirmektedir (Hung, vd., 2008). 

Yöntem
Bu çalışmada açık ve uzaktan öğrenme araştırma-
larında Delfi tekniğinin kullanımını ortaya koymak 
amacıyla, eğitim araştırmalarının yer aldığı ERIC 
veritabanı taranmış; bu veritabanında yer alan der-
gilerde basılan bilimsel makalelerin bir dökümü 
yapılmıştır. 1966 yılından beri faaliyette olan ERIC 
veritabanı, eğitim konusunda yayınların yer aldığı 
kitapları, birçok sayıda dergiyi, araştırmaları ve do-
kümanları içermekte olup1, ERIC’in eğitim alanya-
zını ile ilgili olarak araştırmacıların yaygın olarak 
başvurduğu; zengin içeriğe sahip veritabanlarından 
biri olduğu söylenebilir. Bu nedenle, araştırma için 
ERIC veritabanı kullanılarak tarama yapılmıştır. Ma-
kale taraması, 4 Şubat 2012 tarihinde açık ve uzaktan 
öğrenme, uzaktan eğitim, uzaktan öğrenme, açık öğ-
renme, e-öğrenme, çevrimiçi öğrenme olmak üzere 6 
anahtar kelimenin her biri Delfi kelimesi ile birlikte 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Taramada herhangi 
bir yıl aralığı belirtilmemiş, yayın türü için dergi ma-
kaleleri seçeneği işaretlenmiştir. Tekrar eden sonuçlar 
elenmiştir. Bulunan makaleler araştırma alanı, panel 
büyüklüğü, tur sayısı ve veri analizinde kullanılan pa-
rametreler açısından incelenmiştir.

Makalelerin açık ve uzaktan öğrenmenin hangi ala-
nına ilişkin olduğu, alanyazındaki diğer çalışmalara 
göre daha ayrıntılı bir sınıflandırma sunması nede-
niyle Zawacki-Richter (2009) tarafından yapılan sı-
nıflandırmaya göre belirlenmiştir. Alanyazında açık 
ve uzaktan öğrenme araştırmalarının sınıflandırıldı-
ğı birçok çalışma yapılmıştır (Berge ve Mrozowski, 
2001; Holmberg, 1985; Lee, Driscoll ve Nelson, 2004; 

1 http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/resources/html/abo-
ut/about_eric.html  (Erişim tarihi: 04.02.2013)
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Panda, 1992; Zawacki-Richter, 2009). Örneğin, Lee, 
Driscoll ve Nelson (2004) uzaktan eğitim ile ilgili 
alanyazını 6 kategori altında incelemiş; Panda (1992) 
ise Hindistan’da uzaktan eğitimle ilgili 142 çalışmayı 
inceleyerek bu çalışmaları 9 tema altında sınıflandır-
mıştır. Zawacki-Richter (2009) ise açık ve uzaktan 
öğrenme araştırmalarını inceleyerek, yapılan çalış-
maları 3 düzeye ayırmıştır:

1. Makro düzey: Açık ve uzaktan öğrenme sistem-
leri ve kuramları 

2. Orta düzey: Yönetim, organizasyon ve teknoloji 

3. Mikro düzey: Açık ve uzaktan öğrenmede öğret-
me ve öğrenme 

Her bir düzey, alt düzeyler içermekte olup, sınıflan-
dırmada toplam 15 konu başlığı bulunmaktadır. İlgili 
konu başlıkları Tablo 1’de verilmiştir.  

Makaleler konularına göre sınıflandırılırken kod-
lama güvenirliğini (intercoder reliability) sağlamak 
amacıyla bir başka araştırmacı daha sınıflandır-
ma yapmıştır. İki araştırmacı arasında ortaya çıkan 
kodlama benzerlikleri ve farklılıkları sayısal olarak 
karşılaştırılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e (2008) göre 
kodlama güvenirliğinin en az %70 olması gerekmek-
tedir. Bu araştırmada kodlama güvenirliği Miles ve 
Huberman’ın (1994) önerdiği formüle göre hesaplan-
mış; güvenirlik % 100 olarak bulunmuştur. 

 

Makro Düzey 

 

Orta Düzey 

 

  Mikro Düzey 

 
1. Erişim, eşitlik ve etik 
 

 
6. Yönetim ve organizasyon 

 
13. Öğretim tasarımı 

2. Eğitimin küreselleşmesi ve   
    kültürler arası çalışmalar  
 

7. Maliyet ve fayda  
    araştırmaları 
 

14. Öğrenme topluluklarında  
      etkileşim ve iletişim  
 

3.Açık ve uzaktan öğretim 
   sistemleri ve kurumları  
 

8. Eğitim teknolojisi 
 
 

15. Öğrenen özellikleri    

4. Kuramlar ve modeller 
 

9. Yenilik ve değişim 
 

 

5. Açık ve uzaktan öğretimde   
    araştırma yöntemleri ve bilgi  
    transferi 

10. Profesyonel gelişim ve 
      öğretim elemanlarına     
      sağlanan destek 
 

 

 11. Öğrenen destek hizmetleri 
 

 

 12. Kalite güvencesi 
 

 

 

Tablo 1. Açık ve Uzaktan Öğrenme Araştırmalarının Konularına Göre Sınıflandırılması (Zawacki-Richter, 2009)

Bulgular
Yapılan tarama sonucunda toplam 31 makaleye ula-
şılmıştır. Bu makaleler incelendiğinde, 8 makalenin 
belirlenen ölçütlere uymadığı; başka bir deyişle açık 
ve uzaktan öğrenme ve/veya Delfi tekniği ile doğru-
dan ilişkili olmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak, açık 
ve uzaktan öğrenmede Delfi tekniğinin kullanıldığı 
23 makale olduğu saptanmıştır. Bu makalelerin 6’sı 

2000 yılından önce yayınlanmış olup, bu çalışmala-
rın tam metnine ulaşılamamıştır. Geriye kalan 17 
makale araştırma alanı, tur sayısı, panel büyüklüğü 
ve veri analizinde kullanılan parametreler açısından 
incelenmiştir. İncelenen makalelerin konu itibariyle 
hangi kategoride yer aldığı, çalışmalarda yer alan tur 
sayısı, panel büyüklüğü ve veri analizinde kullanılan 
parametreler Tablo 2’de verilmiştir. 
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İncelenen araştırmaların 7’sinin orta düzeyde, 5’inin 
makro düzeyde, 5’inin ise mikro düzeyde olduğu 
saptanmıştır. Orta düzeyde yapılan araştırmaların 4’ü 
yönetim ve organizasyon, 2’si profesyonel gelişim ve 
öğretim elemanlarına sağlanan destek, 1’i kalite gü-
vencesi alanındadır. Makro düzeyde yapılan araştır-
maların 4’ü açık ve uzaktan öğrenmede araştırma ve 
bilgi transferi, 1’i eğitimin küreselleşmesi ile ilgilidir. 
Mikro düzeyde ise 4 adet öğretim tasarımı, 1 adet öğ-
renme topluluklarında etkileşim ve iletişim ile ilgili 
yapılan araştırmaya rastlanmıştır. 

Yapılan çalışmalarda turların sayısının 2-6 arasında 
değiştiği; ancak çoğunlukla 3 turun yer aldığı görül-
mektedir. Panel büyüklüğünün ise çok çeşitli oldu-
ğu; 11 kişiden 106 kişiye kadar farklı sayılarda panel 
üyesinin bulunduğu gözlenmektedir. Analiz için kul-
lanılan parametreler incelendiğinde, ağırlıklı olarak 
ortalama değerlerinin (mean scores) kullanıldığı; bu-
nun yanı sıra araştırmanın amacına ve desenine bağ-
lı olarak rank, frekans dağılımları, medyan standart 
sapma, genişlik ve yüzdelik hesaplamaların yer aldığı 
görülmektedir.

Tablo 2. Açık ve Uzaktan Öğrenmede Delfi Tekniğinin Kullanıldığı Araştırmalar

Yazar Kategori Alt kategori 
Tur 

sayısı 
Panel büyük-

lüğü 

Analizde 
kullanılan 

parametreler 
O’Neill, vd. 
(2011) Mikro düzey Öğretim tasarımı 2 18 Rank, genişlik 

 

Shelton (2010) 
 Orta düzey Kalite güvencesi 6 43 

Ortalama, 
yüzdelik 
hesaplama 
 

 Zawacki-Richter 
(2009) 
 

Makro düzey Araştırma yöntemleri 
ve bilgi transferi 2 25 

Frekans, 
medyan, 
standart sapma, 
genişlik 

Kurubacak (2011) 
 Makro düzey 

Eğitimin 
küreselleşmesi ve 
kültürler arası 
çalışmalar 

3 28 
Ortalama, 
frekans 
 

Bhuasiri, vd. 
(2012) 
 

Orta düzey Yönetim ve 
organizasyon 3 82 

Ortalama, 
standart sapma 
 

Kurubacak (2007) 
 Makro düzey Araştırma yöntemleri 

ve bilgi transferi 3 72 Ortalama 
 

Rice (2009) 
 Orta düzey Yönetim ve 

organizasyon 3 29 

Ortalama, 
frekans, rank, 
standart sapma 
 

Heyman (2010) 
 Orta düzey Yönetim ve 

organizasyon 3 20 

Ortalama, 
standart sapma, 
frekans 
 

Sulzer-Azaroff, 
vd. (2008) 
 

Mikro düzey Öğretim tasarımı 4 34 Ortalama 
 

Egan ve Akdere 
(2005) 
 

Orta düzey 
Profesyonel gelişim ve 
öğretim elemanlarına 
sağlanan destek 

4 106 Ortalama 
 

Franklin ve Hart 
(2006)  
 

Orta düzey Yönetim ve 
organizasyon 3 22 

Ortalama, 
genişlik 
 

Slagter van Tryon 
ve Bishop, (2006) 
 

Mikro düzey 
Öğrenme 
topluluklarında 
etkileşim ve iletişim 

3 11 Frekans 
 

Herring (2004)  
 Mikro düzey Öğretim tasarımı 4 13 

Medyan, 
genişlik 
 

Turner ve Reed 
(2006) 
 

Orta düzey 
Profesyonel gelişim ve 
öğretim elemanlarına 
sağlanan destek 

2 18 

Ortalama, 
yüzdelik 
hesaplama 
 

Rockwell, vd. 
(2000)  
 

Makro düzey Araştırma yöntemleri 
ve bilgi transferi 3 43 Ortalama 

 

Kurubacak, 
(2007) 
 

Makro düzey Araştırma yöntemleri 
ve bilgi transferi 3 72 

Ortalama, 
frekans 
 

So ve Bonk 
(2010) 
 

Mikro düzey Öğretim tasarımı 3 32 

Ortalama, 
genişlik, 
standart sapma 
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Sonuç ve Öneriler
Delfi tekniği, bir sorunun çözümünde uzman görüş-
lerinin alındığı ve uzmanların yüz yüze gelmeden bir 
grup içerisinde etkileşimde bulunmalarına imkân ve-
ren bir grup iletişim süreci olarak tanımlanabilir. İlk 
uygulamalar teknolojik gelişmeleri öngörme amaçlı 
ortaya çıkmış olsa da Delfi tekniği zamanla değişik-
liğe uğrayarak birçok alanda farklı amaçlarla ve farklı 
şekillerde kullanılmaya başlanmıştır (Delbecq, vd., 
1975; Keeney, vd., 2001). Delfi, savunma, eğitim, iş-
letme, turizm, sağlık, hemşirelik, endüstri, güvenlik 
ve daha birçok alanda gelecekle ilgili öngörülerde 
bulunma, karar alma, amaç ve öncelikleri belirleme, 
sorun saptama, sorunlara çözüm bulma, planlama, 
veri toplama, politika geliştirme, model oluşturma, 
değerlendirme, program geliştirme ve benzeri amaç-
larla birçok ülkede kullanılmaktadır (Clayton, 1997; 
Cochran, 1983; Delbecq, vd., 1975; Garrod ve Fyall, 
2005; Keeney, vd., 2001; Linstone ve Turoff, 2002; Po-
well, 2002; Sprenkle ve Piercy, 2005). 

Açık ve uzaktan öğrenmede ise Delfi tekniğinin kul-
lanımının sınırlı olduğu söylenebilir. Bu araştırmada 
ERIC veritabanının Delfi kelimesi ile birlikte açık ve 
uzaktan öğrenme, uzaktan eğitim, uzaktan öğrenme, 
açık öğrenme, e-öğrenme, çevrimiçi öğrenme olmak 
üzere 6 anahtar kelime ile taranması sonucunda açık 
ve uzaktan öğrenme alanında bugüne kadar basılan 
23 adet bilimsel makaleye ulaşılmıştır. Bu makalele-
rin 6’sı 2000 yılından önce gerçekleştirilmiştir. 2000 
yılından önceki çalışmaların tam metnine ulaşılama-
dığından, 2000’den sonra yapılmış olan 17 çalışma, 
araştırma alanı, panel büyüklüğü, tur sayısı ve veri 
analizinde kullanılan parametreler açısından ince-
lenmiştir. Bu çalışmalarda Delfi turlarının sayısının 
2-6 arasında değiştiği; ancak alanyazınla paralel ola-
rak çoğunlukla 3 turun yer aldığı gözlenmiştir. Panel 
büyüklüğünün ise çok çeşitli olduğu; uzman panel-
lerinde 11 kişiden 106 kişiye kadar farklı sayılarda 
panel üyesinin bulunduğu görülmektedir. Verilerin 
analizi için kullanılan parametreler incelendiğinde, 
alanyazındaki önerilerin aksine, ağırlıklı olarak orta-
lama değerlerinin (mean scores) kullanıldığı; bunun 
yanı sıra araştırmanın amacına ve desenine bağlı ola-
rak bazı araştırmalarda sıralama, frekans dağılımları, 
medyan standart sapma, genişlik ve yüzdelik hesapla-
maların yer aldığı saptanmıştır. 

Delfi tekniğinin kullanıldığı az sayıdaki açık ve uzak-
tan öğrenme araştırmalarında, yapılan çalışmaların 
daha çok yönetim ve organizasyon, açık ve uzaktan 

öğrenmede araştırma ve öğretim tasarımı ile ilgili 
olduğu söylenebilir. Erişim, eşitlik ve etik, maliyet ve 
fayda araştırmaları, eğitim teknolojisi, yenilik ve de-
ğişim, profesyonel gelişim ve öğretim elemanlarına 
sağlanan destek, öğrenen destek hizmetleri, öğrenen 
özellikleri gibi konularda Delfi tekniğinin kullanıl-
dığı çalışmalara rastlanmamıştır. Zawacki-Richter, 
Bäcker ve Vogt (2009), açık ve uzaktan öğrenme ile 
ilgili önde gelen 5 dergide 2000-2008 yılları arasın-
da basılan 695 makaleyi incelediği çalışmasında, açık 
ve uzaktan öğrenme araştırmalarının ağırlıklı olarak 
öğretim tasarımı ve bireysel öğrenme süreçlerine 
odaklandığını; açık ve uzaktan öğrenmenin kültürel 
boyutları, yenilik ve değişim gibi diğer önemli ko-
nuların fazlasıyla göz ardı edildiğini belirtmektedir. 
Açık ve uzaktan öğrenmenin tüm boyutlarının yanı 
sıra özellikle eğitim teknolojisi, yenilik ve değişim ko-
nularında Delfi uygun bir veri toplama tekniği olarak 
kullanılabilir. Delfi tekniği ile teknolojinin gelecekte 
açık ve uzaktan öğrenme uygulamalarında nasıl kul-
lanılacağına ilişkin öngörülerde bulunulması, yeni-
likçi uygulamalar geliştirme açısından yararlı olabilir.

Açık ve uzaktan öğrenme faaliyetlerinin, yüz yüze 
eğitime göre daha fazla kişinin çalıştığı, daha faz-
la zaman, emek, planlama ve finansman gerektiren; 
bu nedenle de farklı bir yönetim anlayışının izlendi-
ği karmaşık bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Bir 
uzaktan eğitim sisteminde ders tasarımı, ders sunu-
mu, etkileşim, danışmanlık ve kayıt hizmetleri, öğre-
nen destek sistemleri, ölçme-değerlendirme sistemi 
ve benzeri birçok alt sistem bulunması itibariyle de-
ğişik hizmet birimlerinde çok sayıda yönetici, uzman 
ve çalışan görev yapmaktadır. Bu yapı içerisinde başta 
içerik uzmanları, öğretim tasarımcıları, grafik tasa-
rımcıları, editörler, danışmanlar, ölçme-değerlendir-
me uzmanları, radyo ve televizyon program yapım-
cıları, Web tasarımcıları olmak üzere birçok alanda 
uzmanlar ve yöneticiler yer almaktadır (Moore ve 
Kearsley, 2005). Türkiye’de de 60’tan fazla üniversite-
de sunulan programların hazırlanması ve sunumun-
da farklı birikime ve deneyime sahip birçok uzman 
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görev almaktadır. Delfi tekniği kullanılarak, bu uz-
manların zaman ve maliyet faktörleri nedeniyle aynı 
mekânda bir araya gelemedikleri durumlarda görüş-
leri etkili bir biçimde alınabilir. Böylece, uygulamala-
rın yeni çoğalmaya başladığı Türkiye’de açık ve uzak-
tan öğrenme alanında Delfi tekniği ile farklı uzman 
gruplarının görüşleri ve geleceğe yönelik öngörüleri 
daha sistematik bir biçimde toplanabilir; uzmanlar 
kendi görüşlerini diğer uzmanların görüşlerini de in-
celeme imkânı bularak değerlendirebilir ve konu ile 
ilgili daha sağlıklı bir kanıya varabilir. 

Aydın (2011), birçok ülkede açık ve uzaktan öğren-
menin yaygınlaştırılmasına yönelik bir politikanın 
ya hiç bulunmadığını ya da güncelliğini yitirdiğini 
belirtmektedir. Benzer şekilde, Türkiye’de açık ve 
uzaktan öğrenme konusunda son birkaç yılda birta-
kım düzenlemeler yapılmış olsa da bazı konularda 
mevzuat eksikliklerinin olduğu ve yapılan düzenle-
melerin kapsamının genişletilmesi veya güncellen-
mesi gerektiği söylenebilir. Bu açıdan, Delfi tekniği 
Türkiye’de çeşitli üniversitelerde ve kurumlarda açık 
ve uzaktan öğrenme alanında çalışan uzmanların gö-
rüşleri doğrultusunda politika geliştirme amaçlı ola-
rak kullanılabilecek uygun bir teknik olabilir. 

Kısaca, açık ve uzaktan öğrenme alanında yapılan 
araştırmalarda kullanılan diğer veri toplama teknik-
lerinin yanı sıra Delfi tekniğinin de kullanılabileceği-
nin göz ardı edilmemesi gerektiği; Delfi’nin sağladığı 
bazı üstünlükler sayesinde Türkiye’de açık ve uzaktan 
öğrenmenin geleceğine ilişkin öngörülerde bulunul-
ması, yeterliklerin saptanması, gereksinimlerin ve 
izlenecek politikaların belirlenmesi, sorunlara çözüm 
bulunması ve benzeri amaçlar doğrultusunda kulla-
nılabilecek daha etkili bir teknik olabileceği söylene-
bilir. Türkiye’de açık ve uzaktan öğrenme alanında 
çalışan uzmanların bir araya gelmelerine gerek kal-
madan etkileşimli bir platformda buluşturulması ve 
alanın birçok boyutu ile ilgili görüşlerinin alınması, 
son yıllarda ivme kazanan açık ve uzaktan öğrenme 
uygulamalarının geliştirilmesine ve bu alanda daha 
sağlıklı kararların verilmesine katkı sağlayabilir.
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