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EGITIM ARAŞTIRMALARINDA DELPHI TEKNIGi VE KULLANIMI

DELPHI TECHNIQUE AND ITS USES IN EDUCATIONAL RESEARCH

Ali Ekber ŞAHİN*

ÖZET: Delphi tekniği, 1950'li yıllarda ABD'de RAND
şirketinde çalışan Olaf Helmer ve Norman Dalkey adında-
ki iki araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Delphi tekniği-
nin amacı; geleceğe ilişkin tahminlerde bulunmak, uzman
gÖrüşlerini ortaya çıkarmak ve uzlaşma sağlamaktır. Delp-
hi tekniği Özellikle politik ya da duygusalortamlarda karar
verme durumunda kalındığında veya kararların güçlü grup-
lar tarafından etkilenme olasılığı olduğu durumlarda kulla-
nılabilir. Genelolarak Delphi tekniği üç özelliğe sahiptir:
(l) katılırnda gizlilik, (2) grup tepkisinin istatistiksel anali-

zi, (3) kontrollü geri besleme. Delphi tekniğinin kullanı-
mında, genellikle uzmanlara uygulanan ardışık anketler yer
alır. Her bir uygulamadan sonra uygulama sonuçları katı-
lımcılara iletilir. Bu işlem uzlaşma sağlanıncaya kadar de-

vam eder. Sağlanan uzlaşma, bu sürecin ürünüdür. Delphi

tekniğinin üstünlükleri yanında bazı sınırlılıklarından da
sÖz edilebilir.

Anahtar Sözcükler: Delphi tekniği, araştırma yön-
temleri, uzlaşma sağlama

ABSTRACT: The Delphi technique was developed in the
1950s by two research scientists working at the RAND
Corporation in USA, Olaf Helmer and Norman Dalkey.
The purpose of the Delphi technique is to make predictions,
elicit experts' opinions, and seek consensus. The Delphi is
particularly appropriate when decision-making is required
in a political or emotional environment, or when the deci-
sions affect strong factions wİth opposing preferences. In
general, the Delphi technique has three features: (l) anony-
mity, (2) statistical group response, and (3). controlled fe-

edback The Delphi technique usually involves iterative qu-
estionnaires administered to individual experts. Feedback
of results accompanies each iteration of the questionnaire,
which continues until convergence of opinion is reached.

The end product is the consensus of experts. The Delphi
technique has both strengths and limitatİons.

Keywords: Delphi technique, research methods, con-
sensus building

1. GiRiş
Bu çalışmanın amacı, bir veri toplama yakla-

şımı olan Delphi (Özel isim olduğundan yazdışı

değiştirilmemiştir. "Delfi" şeklinde okunmakta-
dır.) tekniğini değişik yönleriyle incelemektir.
Çalışmada öncelikle Delphi tekniğinin amacı ve
özellikleri tartışılmıştır. Daha sonra, bu tekniğin
araştırmalarda kullanımı aşamalar halinde açık-
lanmış ve son olarak da tekniğin sahip olduğu
üstünlükler ve sınırlılıklar belirtilmiştir.

2. DELPHi TEKNiöi VE AMACı
Adını Eski Yunan'da, geleceğe ilişkin keha-

netlerde bulunan ünlü bir Yunanlı kahinin yaşa-
dığı Delphi adlı bir yerden aIan bu teknik, biIim-

sel araştırmalarda yaklaşık elli yıldır yönetim,
tıp, askeri konuIar ve eğitimin çeşitli alanlarında
yaygın şekilde kullanılmaktadır[ 1]. DeIphi tek-

niği, 1950'Ii yıllarda ABD'de RAND firmasında
çalışan Olaf Helmer ve Norman DaIkey adında-
ki iki araştırmacı tarafından özellikIe askeri' ko-
nuIara ilişkin yordamaIarda buIunmak amacıyIa
geliştiriImiştir[2] .

Araştırmacılar sıklıkla bir probIem durumu-
nun çözümünde söz sahibi oIan kişiIerin prob-
Iem durumuna farklı bakış açıIarıyIa yakIaşması
ve görüşIerin zaman zaman çatışması gibi du-
rumlarla yüz yüze kalırlar. Bu görüş farklılıkIarı
bir eğitim programında buIunması uygun hedef-
lerin neler oIacağı, ürünün hangi niteIiklere sa-
hip olması gerektiği, gerçekIeştirilmesi düşünü-
Ien bir etkinliğin yapıImaya değip değmeyeceği,
öncelikIerin neIer oIabileceği, belirli bir görevi
yerine getirecek kişinin hangi yeterliklere sahip
oIması gerektiği vb. konuIar üzerinde ortaya çı-
kabilir. Delphi tekniği benzer durumIara ilişkin
görüş farklılıkIarının oIduğu ortamIarda uzIaşma
(consensus) sağIama aracı oIarak kullanılır.
DeIphi tekniği, özellikIe politik ya da duygusal
ortamIarda karar verme durumunda kalındığında
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veya kararların güçlü gruplar tarafından etkilen-
me olasılığının olduğu durumlarda kullanılmalı-
dır[3] .

Uzlaşma sağlama aracı olarak ifade edilen
Delphi, bir problem durumuna ilişkin uzman gö-
rüşlerini sistematik bir şekilde elde eden bir tek-
niktir[4,5]. Delphi tekniği kullanılarak bir prob-
lem durumuna farklı açılardan bakan bireylerin
ve gruplann yüz yüze gelmeden uzlaşmalan
amaçlanmaktadır. Linston ve Turoff [6] Delphi
tekniğini, karmaşık problemlerin üstesinden ge-
lebilmek için bir grup bireyin, içerisinde etkili
olarak iletişim kurabileceği bir yapı oluşturma
olarak ifade etmektedirler. Delphi tekniği ile ka-
tılımcıların farklı bakış açılarının yanında yara-
tıcılıklarından da yararlanılması amaçlanmakta-
dır.

3. DELFi TEKNiöiNiN
ÖZELLiKLERi

Genelolarak Delphi tekniği üç temel özelli-

ğe sahiptir: katılırnda gizUlik, grup tepkisinin is-
tatiksel analizi ve kontrollü geri besleme [7].

3.1 Katılırnda Gizlilik

Bu özellik Delphi'nin başarısının anahtarı
olarak görülmektedir. Araştırma süresince öne
sürülen düşüncelerin kime ait olduğu gizli tutu-
lur. Bireylerden çok fikirlerin öne çıkması bu şe-
kilde sağlanır. Grup içinde çok iyi tanınan, say-
gı duyulan kişilerin görüşlerine koşulsuz onay

bu şekilde engellenir. Hiçbir çekince olmadan
değişik, yeni fikirlerin herkesten gelmesi, katı-
lımda gizlilik özelliği ile güvence altına alınır.
Katılırnda gizliliği gerekli kılan nedenler şunlar-
dır:

· Eğer katılımcının adı problem durumuyla
birlikte sıklıkla andır bir durumdaysa, o
kişiyi reddetmek ya da konu hakkında gö-
rüşünü değiştirmek oldukça güçtür.

· Düşüncenin kimden geldiği biliniyorsa, o
kişi nedeniyle düşünceye ön yargıyla yak-
laşma olasılığı vardır.

· Bireyler sonraki aşamalarda uygun görül-
meyecek görüşlere başlangıçta katılmak-
tan çekinebilirler.

· Üst statüdekikişiler sorgulanabilir nitelik-
te fikir üretmekten çekinebilirler.

· Bireyler daha sonra uygun görülmeyecek
bir düşünceyi ortaya atmaktan çekinebilir-
ler.

3.2 Grup Tepkisinin İstatistiksel Analizi

Her bir Delphi anketi uygulandıktan sonra is-
tatistiksel olarak analiz edilir. Bu analizlerde
kullanılan istatistiklerin neyi ifade ettiği katılım-
cılar tarafından iyi bilinmelidir.

3.3 Kontrollü Geri Besleme

Delphi tekniğinde ardışık anketler kullanılır.
Anketlerin istatistiksel analizi tamamlandıktan
sonra analiz sonuçları, yani anketi yanıtlayanıa-
nn genel eğilimleri bir sonraki anketle birlikte
katılımcılara iletilir. Bu şekilde bireyler düşün-
celerini kendilerine iletilen sonuçlarla, farklı gö-
rüş ve yaklaşımlarla karşılaştırarak yeniden göz-
den geçirirler.

Delphi tekniğinde verilerin toplanması ama-
cıyla genellikle yazılı olarak hazırlanan ve posta

ile gönderilen anketler kullanılır. Fakat görüşme
ve elektronik posta yoluyla da bu teknikte veri
toplamak mümkündür. Ankette niceliksel ya da
niteliksel bir dizi madde bulunur. Bu maddelere
ilişkin benzer ya da farklı ölçekler kullanılabilir.
Ankette bulunacak maddeler araştırmacı, katı-
lımcı ya da her ikisi tarafından birlikte belirlene-

bilir .

4. DELFi TEKNlöiNiN
UYGULANMASI

Delphi tekniğinin uygulanması, odaklaşılan
alanda uzman olan kişilerin[3] ya da hedef kit-
lenin temsilcilerinin[8] problem durumuna iliş-
kin yaklaşımlarını, bakış açılarını ortaya çıkar-
maya, incelemeye ve bir uzlaşma sağlamaya yö-
nelik bir dizi aşamadan oluşur.

4.1 Problemin Belirlenmesi

Araştırma problemi tüm katılımcılar tarafın-
dan aynı şekilde anlaşılacak biçimde bir cümle
ile ifade edilmelidir.

Örnek: ABC Endüstri Meslek Lisesi, öğren-
cilerini hem iş yaşamına hem de bir üst öğreni-
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me, yani üniversiteye hazırlamaktadır. Bu oku-
lun yöneticileri, üniversitelerden ve iş çevrele-
rinden aldıkları dönütler sonucunda okullarının
Makine Ressamlığı Bölümü mezunlarını özel-
likle teknoloji kullanımı konusunda iş hayatına
ve üniversiteye yeterli bir şekilde hazırlayama-
dıkları sonucuna ulaşmışlardır. Bu problemi
çözmek isteyen okul yöneticileri, araştırma so-
rusunu şu şekilde ifade edebilirler:

"EML Makine RessamJığı Bölümü mezunları
teknoloji kullanımına ilişkin hangi yeterliklere
sahip olurlarsa iş yaşamında ve üniversite öğre-
niminde daha başarılı ve verimli olurlar?"

4.2 Panel Üyelerinin (Katılımcıların) Seçi-
mi

Panel üyeleri uzman görüşlerini yansıtacak
nitelikte olmalıdır. Panel üyeleri deneyimleri ve
nitelikleri neticesinde araştırma konusuna derin
bir bakış sağlayabilmeli, konu hakkında önemli
görüşlere sahip olmalıdırlar. Delphi tekniği kul-
lanılarak büyük ya da küçük sayıda uzman gru-
buyla çalışmak mümkündür. En az 7 uzmandan
oluşan bir grup olmalıdır. Grup genişliği 100 ya
da daha fazla olabilir. İdeal grup büyüklüğü 10-
20 uzmandan oluşur. Birinci maddede verilen
örnek için uzman gruplannı üniversitelerin ilgili
bölümündeki öğretim üyeleri ve istihdam ala-
nındaki işverenler oluşturabilir.

4.3 Araştırma Problemine İlişkin Açık Uç-
lu Olarak Hazırlanan Sorunun (Birinci Delp-
hi Anketi) Panel Üyelerine Gönderilmesi:

Anketin katılımcılara gönderilme işlemi pos-
ta, e-posta ya da belge geçer yoluyla yapılabilir.

4.3.1 Birinci Delphi Anketi

Bu anketin amacı aşağıdaki konuya ilişkin
görüşlerinizi toplamaktır:

"EML Makine Ressamlığı Bölümü mezunla-
n, teknoloji kullanımına ilişkin hangi yeterlikle-
re sahip olurlarsa iş yaşamında ve üniversite
öğreniminde daha başanlı ve verimli olurlar?"

Lütfen, kişisel bir beyin fırtınası gerçekleşti-
rerek konuya ilişkin mümkün olduğu kadar çok
sayıda yeterliği belirleyip listeleyiniz. Belirledi-

ğiniz bu yeterlik maddeleri diğer katılımcıların

belirttikleriyle bir araya getirilip İkinci Delphi
Anketi oluşturulacaktır.

Yeterlik 1: ...............................................

Yeterlik 2: ...................................

Yeterlik 3: ..............................................

Yeterlik 10: ..........

4.4 Birinci Delphi Anketinin Cevaplanma-
sı

Her bir katılımcı, sorulan soruya ilişkin dü-
şüncelerini listeleyip isimsiz şekilde araştırma-
cıya gönderir. Katılımcılar düşüncelerini cümle-

ler halinde ifade etmelidir. Anketlerin araştırma-
cıya iletilmesiyle Birinci Delphi Uygulaması

(Round I) tamamlanmış olur.

4.5 İkinci Delphi Anketinin Düzenlenmesi
ve Gönderilmesi

Birinci Delphi uygulamasında katılımcılann
belirttiği görüşler maddeler hiilinde sıralanır ve
gerekirse alt başlıklar halinde toplanır. Bu şekil-
de yapısallaştınlmış anket formu niteliğinde
olan İkinci Delphi Anketi hazırlanır ve katılım-
cılara gönderilir.

4.5.1 İkinci Delphi Anketi

Bu ikinci anketin amacı, birinci anket yoluy-
la iletilen yeterlik maddelerinin tamamını size
sunmak ve bu maddelere hangi düzeyde katıldı-
ğınızı belirlemektir. Lütfen her bir yeterlik mad-

desine ilişkin görüşünüzü ölçek üzerindeki
1'den Tye kadar sıralı rakamlardan birini yeter-
lik maddesinin başındaki parantezin içine yaza-
rak belirtiniz. Ölçek üzerinde "I" Hiç Katılmı-
yorum, "7" Kesinlikle Katılıyorum düşüncesini
ifade etmektedir. Aynca her bir maddeye katıl-
ma/katılmama gerekçelerinizi boş bırakılan yere
kısaca açıklayınız.

"EML Makine Ressamlığı Bölümü mezunla-
rı, teknoloji kullanımına ilişkin hangi yeterlikle-

re sahip olurlarsa iş yaşamında ve üniversite
öğreniminde daha başarılı ve verimli olurlar?"



Çı Md Ç3 R Eski Yeni Yeterlik Maddesi

5.2 6.2 6.3 1.1 4 1................

6.3 6.7 6.9 0.3 7 2................

5.6 6.4 7.0 1.4 5 3................

4.5 5.8 6.8 2.3 6 4................
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Yeterlik i: ( )

Yorum ve açıklamalannız:

Yeterlik 2: ( )

Yorum ve açıklamalarınız:

Yeterlik 3: ( )

Yorum ve açıklamalannız:

Yeterlik 20: ( )

Yorum ve açıklamalarınız:

4.6 İkinci Delphi Anketinin Cevaplanması

Katılımcılar her bir maddenin önem düzeyini
ya da her bir maddeye katılma düzeylerini Likert
tipi bir ölçek üzerinde belirtirler. Her madde al-
tında belirtilen yere katılmalkatılmama, önemli
görme/önemli görmeme nedenlerini yazarlar.
Bu kez anket üzerinde belirtilen yere adını da
yazarak belirtilen tarih içerisinde araştırmacıya
anketi iletirler. Bu şekilde İkinci Delphi Uygula-
ması (Round II) tamamlanmış olur.

4.7 İkinci Delphi Anketinin Analizi

Anket maddelerinin her birinin birinci çey-
rek, ikinci çeyrek, medyan ve genişlik değerleri
hesaplanır[9]. Bunun dışında her bir maddeye
ilişkin yapılan katılma/katılmama, önemse-
me/önemsememe gibi. yorumlar ek bir formda
toplanır.

4.8 Üçüncü Delphi Anketinin Düzenlen-
mesi ve Gönderilmesi

Üçüncü Delphi Anketi, ikinci anketin aynısı-
dır. Bu ankette her bir madde başında ankete
ilişkin olarak hesaplanan birinci çeyrek, üçüncü
çeyrek, medyaıı ve genişlik yer alır. Yönergede
bu istatistiklerin ne anlama geldiği örneklerle
anlatılır. Ankete ek olarak gönderilen formda da
maddelere ilişkin yazılı yorumlar ve tartışmala-
ra yer verilir. Katılımcının ikinci ankette her bir
maddeye verdiği cevaplar da madde başında yer
alır.

4.8.1 Üçüncü Delphi Anketi

Bu üçüncü Delphi anketinde ikinci ankete
verdiğiniz cevaplan gözden geçirmeniz beklen-

mektedir. Sizin de fark edebileceğiniz gibi bu
üçüncü anket ikinci anketin aynısıdır. Size sunu-
lan bu ankete ikinci anketin istatistiksel analizle-
ri de eklenmiştir. Öncelikle her bir madde başın-
da ikinci ankette yer alan size ait cevaplar belir-
tilmiştir. Sizin cevaplannızın yanında grubun
cevaplanna ilişkin dört farklı istatistik sonucu da
yer almaktadır. Bu istatistikler sırasıyla; birinci
çeyrek (çI), medyan (Md), üçüncü çeyrek (Ç3)
ve genişlik (R)' dir.

Medyan (Md): Cevapların %50'sini soluna,
%50'sini de sağına alan noktadır. Bunagöre bi-
rinci yeterlik maddesinin medyanı 6.2' dir. Yani
bu maddeye cevap verenlerin %50'si 6.2'nin so-
lunda, %50'si de sağında yer almaktadır.

Birinci Çeyrek (Çı): Cevapların %25'ini so-
luna, %75'ini de sağına alan noktadır. Buna gö-
re ikinci yeterlik maddesine baktığımızda ce-
vaplayıcıların sadece %25'i bu yeterlik madde-
sine "7"li ölçek üzerinde 6.2 ya da daha altında
bir değer atfetmektedir. %75'inin ise 6.2 üzerin-
de bir değer atfettiği görülmektedir.

Üçüncü Çeyrek (Ç3): Cevapların %25'ini sa-
ğına, %75'ini de soluna alan noktadır.

Genişlik (R): Üçüncü çeyrek ile birinci çey-
rek arasındaki farktır (R=Ç3-ÇI). Bu farkın az
olması görüş birliği olduğunu, yüksek olması ise
görüş birliği olmadığını ifade eder.

Bu ankette, ikinci ankette her bir maddeye
ilişkin yapılan yorum ve açıklamalar da bir ara-
ya getirilerek size sunulmuştur. Lütfen öncelikle
bu yorum ve açıklamaları okuyunuz. İkinci an-
kete verdiğiniz cevabınızı, bu yorum ve açıkla-
maları ve her bir maddeye ilişkin sunulan istatis-
tikleri değerlendirerek yeniden gözden geçiriniz.
Yeni cevabınızı "Yeni" yazan sütundaki paran-
tez içine yazınız. Önceki ankette verdiğiniz ce-
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vabınızda ısrar ediyorsanız "Eski" yazan sütun-
da sunulan ikinci ankete verdiğiniz cevabınızı
yuvarlak içine alınız. Maddelere ilişkin herhan-
gi bir yorum ya da açıklamanız varsa bunları ve-
rilen boşluğa yazınız.

4.9 Üçüncü Delphi Anketinin Cevaplan-
ması

Üçüncü Delphi anketi istatistiksel sonuçlarla
birlikte tekrar katılımcılara iletilir. Katılımcılar-
dan, ikinci ankete verdikleri cevapları gruba iliş-
kin istatistiklerle karşılaştırmaları, her bir mad-
deye ilişkin yapılan yorumları da değerlendire-
rek kararlarını yeniden gözden geçirmeleri iste-
nir. Eski kararında ısrar ediyorsa kararını yuvar-
lak içine alması, eğer yeni bir karar oluşturduy-
sa onu boş bırakılan yere yazması istenir. Varsa
yeni görüş, öneri ya da tartışmaları da yazması
belirtilir. Anketler belirtilen bu hususlar çerçe-
vesinde tamamlanıp araştırmacıya iletilir. Bu şe-
kilde Üçüncü Delphi Uygulaması (Round III) da
tamamlanmış olur.

4.10 Üçüncü Delphi Anketinin Analizi ve
Uygulamaların Sonuçlandırılması

Üçüncü Delphi anketinin analizi için ikinci
Delphi uygulamasında yapılan istatistikler kul-
lanılır. Çeyrekler arasındaki genişliğin azalıp
azalmadığına bakılır. Bu genişlikte bir azalma
olduysa uzlaşma yönünde bir hareketten söz edi-
lebilir. Zeliff ve Heldenbrand'a[ıo] göre çeyrek-
ler arası genişliği 1.2' den az olan maddeler, üze-
rinde uzlaşma olan maddeler olarak kabul edilir-
ler. Uzlaşma yönünde hareketliliğin sağlanması
için anket tekrar sayısı iki-üç olabileceği gibi, on
da olabilir. Fakat, genelolarak dördüncü uygu-
lama sonucunda sonuçların doyurucu olduğu be-
lirtilmektedir [11].

5. DELPHi TEKNiöiNiN ÜSTÜN
VE SINIRLI YÖNLERi

Delphi tekniğinin üstünlüklerinden ve sınırlı-
lıklanndan söz edilebilir.

Delphi yönteminde bireylerin yüz yüze gel-
melerinden doğabilecek problemler en az düze-
ye indirilmektedir. Bu şekilde bireyler düşünce-
lerini, diğerlerinin baskılarına maruz kalmadan
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serbestçe ifade edebilmektedirler. Katılımcılar
ardışık anketler yoluyla sağlanan dönütler neti-
cesinde farklı düşüncelerden haberdar edilmek-
te, kendi düşüncelerini yeniden gözden geçirme
fırsatı yakalamaktadırlar [12].

Delphi tekniği çok fazla sayıda katılımcıdan
veri sağlama durumunda; katılımcıların zaman,
mekan, uzaklık, maliyet gibi faktörler nedeniyle
sıklıkla toplanma olasılığının olmadığı durum-
larda; güç mücadelesi, politik mücadele ve an-
laşmazlıkların yüz yüze aşılamadığı durumlarda
önemli avantajlar sağlar [3]

Delphi tekniği, farklı bilgi, beceri ve dene-
yimler yardımıyla bireylerin farklı bakış açıla-
rıyla sorunların ilgili parçalarına katkıda bulun-
malarına fırsat tanımaktadır [3].

Delphi tekniğinin kullanıldığı araştırmalarda
uzman seçimi yapılır. Böyle bir seçimde seçilen
kişiler kendilerini ayrıcalıklı görebilirler. Bu du-
rum motive edici bir gelişme sağlar. Delphi tek-
niğinin sıradan anketler ötesinde daha karmaşık
bir uygulama olduğunu fark ederler ve bunu da
önemserler [13].

Delphi yöntemine ilişkin bazı sınırlılıklardan
da söz edilmektedir.

Katılımcının gizli kalması esasına dayalı

olan bu yöntemde, anketlerde kullanılan ifadeler
kişi ve grupları tanımlayıcı olabilir.

Delphi yöntemi ardışık anketler yoluyla işle-
mektedir. Bu nedenle katılımcıların bu süreçte
tutulmaları yaşamsal bir önem taşır. Katılımcıla-
rın başlangıçta araştırmaya katılıp sonradan ay-
rılmaları önemli problemler yaratabilir. Bu
problemin üstesinden gelmek için katılımcılara
araştırmanın bütünü hakkında bir ön bilgi ver-
mek (Kaç anket yanıtlanacak? Her bir uygulama
süresi ne kadar olacak? Ne zaman sonuçlana-
cak?.) yararlı olacaktır. Katılımcılara bir ödeme
yapmak da etkili olabilir.

6. SONUÇ
Bazı sınırlılıklarına rağmen Delphi tekniği

bir uzlaşma sağlama aracı olarak kullanılabilir.
Bu tekniğin özellikle katılımda gizlilik ilkesi
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farklı ve yaratıcı düşüncelerin ortaya çıkmasına
katkı sağlayabilir. Delphi sürecinde ardışık an-
kederin kullanılması ve analizlere ilişkin katı-
lımcılara geri beslemede bulunulması, katılımcı-

.
lara kendi görüşlerini ve diğer katılımcıların gö-
rüşlerini yeniden gözden geçirme fırsatı ver-
mekte ve uzlaşmaya yönelik adım atılmasına
olanak tanımaktadır.

Eğitim alanındaki kararlann çoğu zaman po-
litik, zaman zaman da duygusalortamlarda ve-
rildiği ülkemizde, Delphi tekniğinin kullanımı
daha etkili kararların alınmasını sağlayabilir.
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