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Özet
Bu araştırmanın amacı, okullarda Agile (çeviklik) 
ihtiyacı algısının öğretmenler üzerindeki etkisini 
ölçmektir. Araştırma modeli olarak nitel modelden 
yararlanılarak yapılmıştır. Okullarda öğrenim gören 
öğrencilerin daha etkileşim içerisinde ve daha 
öğrenmeye açık olmalarını bu yöntem araştırmaları 
ve pilot uygulamalarıyla sağladığı belirtiliyor. Scrum 
tekniği ile çalışmanın öğretmenler ve öğrenciler 
üzerinde daha programlı planlı aynı zamanda grup 
çalışmalarına yatkın dakik ve beceriler kazandırdığı 
belirtilmiştir. Agile bir işin yapılışı aşamasında 
kullanılan yaklaşımdır. Ve temeline insanı koyarken 
güven ile ve değişime uygun olduğunu belirtir. 
Hedefe ulaşırken yön değiştirmeyi ekip olarak 
hareket etmeyi gerektiriyor. Yapılmış olan araştırma 
sonucu Agile kısa döngülerle değeri ortaya koymak 
ve ihtiyacı karşılamak adına kullanılan bir felsefedir. 
Okullarda yaşanan problemlerin giderilmesi ve 
devamlılığının olmaması için geliştirilen stratejilerin 
tutarlığı, işlenebilirliği üzerine önermeler 
yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Agile, Scrum, Çeviklik, 
Geçerlilik

Giriş
Sürekli gelişen ve hızla değişime maruz kalan dünya 
için kişiler ve kişiler arası olan etkileşimin 
devamlılığının sürdürülebilmesi eğitim kurumları 
için ve insanlar için oldukça önem arz etmektedir. 
Bireyler etkileşime daha açık olmalı, değişime cevap 
vermek, insan iş birliği ve iyileştirmeye bununla 
beraber sonuca gitmek bir amaç doğrultusunda 
hareket etmek için önemlidir. Çevik kavramının 
sürekli olarak gelişime açıklıklara yakın istenilen 
yeniliklere çabukça adapte olma ve fırsatları 
değerlendirmeye açık dinamik bir konsept olduğunu 
söyleyebiliriz (McCurry, L., McIvor, R., 2002:75). 
Çeviklik, gelişen ve değişen sistemden doğan 
fırsatları değerlendirebilecek bir yapıya sahip, 
karşılaşılan durumlara göre hareket edebilen bir 
yaklaşıma sahiptir.

Öğrenmeye açık ve öğrenmeye istekli bireylerin 
daha hızlı adapte olabilecek kolaylıkta ve risk alıp 
sağlam tecrübeleri sergileyebilmeleri için bireylerin 
güçlü tecrübeleri fırsata çevirebilmeleri daha olasıdır 
(McCauley vd., 2014; Dries ve Pepermans, 2012; 
Hunter ve Schmidt, 1996). Belirlenmiştir ki bu 
kişilerin çeviklik ihtiyacına karşı sergiledikleri 
performans diğer bireylere oranla daha yüksek 
olasıdır. Kişilerin etkili öğrenmelerini sağlarken aynı 
zamanda takım çalışması, liderlik, dakiklik, 
planlama gibi beceriler kazandırdığı belirtilmiştir. 
Kısa döngülerle verilen görevi tamamlamak ve 
ilerleyen her safhada yeni göreve hazır ve dönüşüme 

rahat adapte olan gruplar sürekli yeniden yön 
vererek ilerleyen öğreticiler olarak Agile mantığı 
uygulanmaktadır. Kişiler ve etkileşim, kullanılabilir 
ürün, öğreten ile öğrenci iş birliği yani bir amaç için 
beraber hareket etmek ve değişime cevap vermek 
sonuca gitmek için daha önemlidir.

Yapılan araştırmalara göre çevikliğinin iyi derecede 
olduğu belirtilmiş olan kişilerde öğrenmeye

olan istek ve atiklik daha yüksek derecede seyreder 
(Lombardo ve Eichinger, 2000). Öğretici ve 
öğrenenlerdeki öğrenme çevikliği kişilerin 
kendilerini geliştirmeleri tecrübeler edinip bu 
doğrultuda kendi deneyimleri karşısında pratik 
veriye ulaşarak diğer meslekte bulunan öğreticilere 
göre zorluklar karşısında daha rahat geri bildirim 
verdikleri belirlenmiştir (Mitchinson ve Morris, 
2012) , (De Meuse vd., 2012). Dünyanın farklı 
ülkelerindeki kolejlerinde kullanılan Scrum , 
Öğrencilerin daha kolay Öğrenmesini ve takım 
çalışmasına planlamaya daha etkili adapte olmalarını 
sağlıyor. Aynı şekilde öğretmenlerin çok daha kolay 
liderlik, dakiklik ve planlama yapabilmelerini onlara 
kazandırıyor.

Agile Temelindeki İlkeler
Agile temel ilkelerinin başında en önemlisi olarak 
gelen, yapılan işin ulaşılması gereken zamanda ve 
yerde olmasını sağlamaktır. Burada öğreticiler için 
anlatılan konuların zamana yayılması ve 
uygulanması esasında programa göre hareket 
etmeleri anlatılabilir. Sürekli değişen çıkarılabilir bir 
işleyişe sahip olmayı ilke olarak benimsemek 
gerekir. Hızla ilerleyen dünyamızda teknolojiye ayak 
uydurarak gerekli konuda değişimi revize 
edebilmekte değişim ve gelişimin birlikte hareket 
eden durumlar olduğunu burada anlatabiliriz. 
Okullarda ve her türlü durumda yapılan işin 
temelinde motivasyon vardır. Süreçteki çevikliğin 
iyi olması tasarım ve teknik olarak ilginin 
devamlılığından kaynaklanmaktadır. Süreçte 
abartısız olmak ekstra yapılan işlerin elimine 
edilmesi bir sanat olarak görülür. Hız, 
Uyarlanabilirlik, Sağlamlık, Yeniden yapılanma, 
Dinamik ekip ve Bilgi gelişimi Agile ‘ in temel 
bileşenlerine dahildir.

Agile Manifestonun Anlamı ve Agile Prensipleri
Agile (Çevik) uygulamada 12 ana prensip vardır. 
Anlatılan Prensipler Agile çalışmalarında dikkat 
edilmesi gereken hususlar içerisinde olmalıdır. Agile 
Manifestosunun anlamını şöyle özetleyebiliriz :

Yapılması lazım olan konunun vakitlice teslimi ve 
memnuniyeti yapılan işi ilk olarak etkileyen ve 
dikkat edilmesi gereken husustur. Değişimlere hızlı 

- 1 -



Özet
Bu araştırmanın amacı, okullarda Agile (çeviklik) 
ihtiyacı algısının öğretmenler üzerindeki etkisini 
ölçmektir. Araştırma modeli olarak nitel modelden 
yararlanılarak yapılmıştır. Okullarda öğrenim gören 
öğrencilerin daha etkileşim içerisinde ve daha 
öğrenmeye açık olmalarını bu yöntem araştırmaları 
ve pilot uygulamalarıyla sağladığı belirtiliyor. Scrum 
tekniği ile çalışmanın öğretmenler ve öğrenciler 
üzerinde daha programlı planlı aynı zamanda grup 
çalışmalarına yatkın dakik ve beceriler kazandırdığı 
belirtilmiştir. Agile bir işin yapılışı aşamasında 
kullanılan yaklaşımdır. Ve temeline insanı koyarken 
güven ile ve değişime uygun olduğunu belirtir. 
Hedefe ulaşırken yön değiştirmeyi ekip olarak 
hareket etmeyi gerektiriyor. Yapılmış olan araştırma 
sonucu Agile kısa döngülerle değeri ortaya koymak 
ve ihtiyacı karşılamak adına kullanılan bir felsefedir. 
Okullarda yaşanan problemlerin giderilmesi ve 
devamlılığının olmaması için geliştirilen stratejilerin 
tutarlığı, işlenebilirliği üzerine önermeler 
yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Agile, Scrum, Çeviklik, 
Geçerlilik

Giriş
Sürekli gelişen ve hızla değişime maruz kalan dünya 
için kişiler ve kişiler arası olan etkileşimin 
devamlılığının sürdürülebilmesi eğitim kurumları 
için ve insanlar için oldukça önem arz etmektedir. 
Bireyler etkileşime daha açık olmalı, değişime cevap 
vermek, insan iş birliği ve iyileştirmeye bununla 
beraber sonuca gitmek bir amaç doğrultusunda 
hareket etmek için önemlidir. Çevik kavramının 
sürekli olarak gelişime açıklıklara yakın istenilen 
yeniliklere çabukça adapte olma ve fırsatları 
değerlendirmeye açık dinamik bir konsept olduğunu 
söyleyebiliriz (McCurry, L., McIvor, R., 2002:75). 
Çeviklik, gelişen ve değişen sistemden doğan 
fırsatları değerlendirebilecek bir yapıya sahip, 
karşılaşılan durumlara göre hareket edebilen bir 
yaklaşıma sahiptir.

Öğrenmeye açık ve öğrenmeye istekli bireylerin 
daha hızlı adapte olabilecek kolaylıkta ve risk alıp 
sağlam tecrübeleri sergileyebilmeleri için bireylerin 
güçlü tecrübeleri fırsata çevirebilmeleri daha olasıdır 
(McCauley vd., 2014; Dries ve Pepermans, 2012; 
Hunter ve Schmidt, 1996). Belirlenmiştir ki bu 
kişilerin çeviklik ihtiyacına karşı sergiledikleri 
performans diğer bireylere oranla daha yüksek 
olasıdır. Kişilerin etkili öğrenmelerini sağlarken aynı 
zamanda takım çalışması, liderlik, dakiklik, 
planlama gibi beceriler kazandırdığı belirtilmiştir. 
Kısa döngülerle verilen görevi tamamlamak ve 
ilerleyen her safhada yeni göreve hazır ve dönüşüme 

rahat adapte olan gruplar sürekli yeniden yön 
vererek ilerleyen öğreticiler olarak Agile mantığı 
uygulanmaktadır. Kişiler ve etkileşim, kullanılabilir 
ürün, öğreten ile öğrenci iş birliği yani bir amaç için 
beraber hareket etmek ve değişime cevap vermek 
sonuca gitmek için daha önemlidir.

Yapılan araştırmalara göre çevikliğinin iyi derecede 
olduğu belirtilmiş olan kişilerde öğrenmeye

olan istek ve atiklik daha yüksek derecede seyreder 
(Lombardo ve Eichinger, 2000). Öğretici ve 
öğrenenlerdeki öğrenme çevikliği kişilerin 
kendilerini geliştirmeleri tecrübeler edinip bu 
doğrultuda kendi deneyimleri karşısında pratik 
veriye ulaşarak diğer meslekte bulunan öğreticilere 
göre zorluklar karşısında daha rahat geri bildirim 
verdikleri belirlenmiştir (Mitchinson ve Morris, 
2012) , (De Meuse vd., 2012). Dünyanın farklı 
ülkelerindeki kolejlerinde kullanılan Scrum , 
Öğrencilerin daha kolay Öğrenmesini ve takım 
çalışmasına planlamaya daha etkili adapte olmalarını 
sağlıyor. Aynı şekilde öğretmenlerin çok daha kolay 
liderlik, dakiklik ve planlama yapabilmelerini onlara 
kazandırıyor.

Agile Temelindeki İlkeler
Agile temel ilkelerinin başında en önemlisi olarak 
gelen, yapılan işin ulaşılması gereken zamanda ve 
yerde olmasını sağlamaktır. Burada öğreticiler için 
anlatılan konuların zamana yayılması ve 
uygulanması esasında programa göre hareket 
etmeleri anlatılabilir. Sürekli değişen çıkarılabilir bir 
işleyişe sahip olmayı ilke olarak benimsemek 
gerekir. Hızla ilerleyen dünyamızda teknolojiye ayak 
uydurarak gerekli konuda değişimi revize 
edebilmekte değişim ve gelişimin birlikte hareket 
eden durumlar olduğunu burada anlatabiliriz. 
Okullarda ve her türlü durumda yapılan işin 
temelinde motivasyon vardır. Süreçteki çevikliğin 
iyi olması tasarım ve teknik olarak ilginin 
devamlılığından kaynaklanmaktadır. Süreçte 
abartısız olmak ekstra yapılan işlerin elimine 
edilmesi bir sanat olarak görülür. Hız, 
Uyarlanabilirlik, Sağlamlık, Yeniden yapılanma, 
Dinamik ekip ve Bilgi gelişimi Agile ‘ in temel 
bileşenlerine dahildir.

Agile Manifestonun Anlamı ve Agile Prensipleri
Agile (Çevik) uygulamada 12 ana prensip vardır. 
Anlatılan Prensipler Agile çalışmalarında dikkat 
edilmesi gereken hususlar içerisinde olmalıdır. Agile 
Manifestosunun anlamını şöyle özetleyebiliriz :

Yapılması lazım olan konunun vakitlice teslimi ve 
memnuniyeti yapılan işi ilk olarak etkileyen ve 
dikkat edilmesi gereken husustur. Değişimlere hızlı 

cevap verebilmek ve bunu devam ettirebilmek bir 
diğer basamak ise etkili ve devamlı olarak Bilgi 
akışını son safhaya kadar sağlayabilmek
denilebilir. Süreç boyunca çalışan öğreticilerin 
birbiriyle etkileşim içerisinde olmasını sağlamak ise 
prensiplerimiz içerisinde yapılan işin önem 
verilmesi gereken safhadır.

Öğretmenlerin Öğrenme Sürecinde Agile Etkisi
Gruplar belirlenmiş olan bir hedefe ulaşmak için bir 
araya gelir ve o hedefe ulaşmak için grubun gücüne 
bağlı olarak bir iş performansı, bununla beraber okul 
iklimi, enformasyon teknolojileri ve örgütsel 
değişkenlerin yanında kişilik, hedef oryantasyonu 
gibi kişilere ait değişkenlerin etkili olduğu 
görülmektedir. Şimdilerde ise işin merkezinde bir 
diğer yapı olan öğrenme çevikliği etkilidir.[1] 
Öğrenme Çevikliği öğreticiler, kurumlar ve 
çalışanlar için önemli bir hale gelmiştir. Bu alanda 
çalışan ve fikirlerini beyan eden kişiler öğrenme 
çevikliğini “ kişilerin edinmiş oldukları 
tecrübelerden yapacakları işi yapmaya istekli olma 
ve yapacakları işe olan kabiliyetleri ve bununla 
beraberinde ilk veya yeni olarak karşılaşılan işlerde 
başarılı olmak şeklinde “ ifade etmişlerdir ( 
Lombardo ve Eichinger 2000 ). Bir başka tanımlama 
yapan grup ise “ bir kişinin içinde bulunduğu 
durumu yeteneği ve tecrübesiyle daha da ileriye 
taşımasında öğrenmenin gerçekleşmesi aşamasında 
fikirlerini ve ortada olan fikirleri oldukça esnek bir 
şekilde hareket ettirmesi ve uygulaması “ olarak 
tanımlamaktadır (DeRue, 2012). Öğrenme ve 
öğrenilen yeteneklerin kavramsallaştırılması kişinin 
istekli olması bununla beraber potansiyeline 
bağlıyken öğretmenlerin öğrenme becerileri her biri 
için farklı olan öğrenme farklılığı başka derecede 
hıza ve esnekliğe bağlıdır ( Lombardo ve Eichinger 
2000 ).Bir başka yaklaşımda öğretmenlerin öğrenme 
çevikliği bilinmeyene karşı uyumlu olma ve istekli 
olmak ile ilişkilendirilmiştir (Gravett ve Caldwell 
2016 ). Aynı zamanda öğretmenlerin öğrenme 
çevikliklerinin belirlenmesinde ilk aşamalara kadar 
inilmektedir. Öğretmenlik mesleğinin kişi için seçim 
aşamasında ve öğretmenlerin eğitim almalarından 
eğitim süreciyle beraber yapılan çalışmalarda 
değerlendirilmeleri sonucu başlangıç aşamasının bu 
husustaki önemi belirlemektedir.

Eğitimde Agile Felsefesi
Öğrenme çevikliği ve öğretmenlerin bu hususta 
çeviklik yani agile ihtiyacı algısı bazı araçlar ve 
boyutlarda referanslar tarafından araştırılmış ve 
gerekli çalışmanın 2000 yıllında “ Yüksek 
öğrenenler olarak yüksek potansiyeller” adında bir 
makaleyle ilk adım atılmıştır. Burada ilk olarak 
öğrenmenin agile ve liderlik potansiyeli arasındaki 
durum çalışılmıştır. Bunun sonucunda sadece 

potansiyelin yeterli olmadığı ve işin yapıldığı andan 
ibaret olmadığının bununla beraber kişinin 
tecrübesinin, daha önceki çalışmalarında 
karşılaşmadığı konular üzerine çalışırken öğrenme 
çevikliğini belirlemede büyük etken olduğu ve bu 
durumun desteğiyle yapılan işte, anlatılan konuda 
veya öğrenilen bilgi durumunda kişinin bir şey 
ortaya koymasının bu hususla sağlanacağı 
belirtilmiştir. Yapılan araştırmalarda öğreticilerin 
öğrenenlerin ve öğretmenlerin öğrenme çevikliğine 
ilişkin belirledikleri teorik alt yapılar şu şekildedir : 
Zihinsel Çeviklik, Sosyal Çeviklik, Sonuç Çevikliği 
ve Değişim Çevikliği .

Sonuç ve Değerlendirme
Günümüz dünyasında hızla değişime ayak 
uydurulması gerektiği, eğitim kurumlarınca 
performansın artmasında öğrenme çevikliği önemli 
derecede etkili ve belirleyici bir kavramdır. 
Öğretmenler üzerinde yapılmış olan çalışmalarda 
öğretmenlerin sınıf içerisindeki çalışmalarda 
etkinlikleri verimlilikleri öğrenme çevikliğinin bir 
yordayıcısıdır. Bununla beraber sınıf içerisinde 
öğrenme çevikliğinin belirleyicisi olarak Sosyal 
çeviklik ve sonuç çevikliği, zihinsel ve değişim 
çevikliğine kıyasla sınıf içerisindeki öğrenme 
çevikliğini daha çok etkilemektedir (Howard, 2017).

Alan yazında öğretmenlere yönelik yapılan sınırlı 
sayıda çalışma (Howard, 2017) bulunmaktadır. Bu 
bakımdan öğretmenlerin öğrenme çevikliğinin öncül 
ve çıktılarını ortaya koyan ve farklı değişkenlerle 
yapılan çalışmaların eğitim sistemine katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.
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güçlü tecrübeleri fırsata çevirebilmeleri daha olasıdır 
(McCauley vd., 2014; Dries ve Pepermans, 2012; 
Hunter ve Schmidt, 1996). Belirlenmiştir ki bu 
kişilerin çeviklik ihtiyacına karşı sergiledikleri 
performans diğer bireylere oranla daha yüksek 
olasıdır. Kişilerin etkili öğrenmelerini sağlarken aynı 
zamanda takım çalışması, liderlik, dakiklik, 
planlama gibi beceriler kazandırdığı belirtilmiştir. 
Kısa döngülerle verilen görevi tamamlamak ve 
ilerleyen her safhada yeni göreve hazır ve dönüşüme 

rahat adapte olan gruplar sürekli yeniden yön 
vererek ilerleyen öğreticiler olarak Agile mantığı 
uygulanmaktadır. Kişiler ve etkileşim, kullanılabilir 
ürün, öğreten ile öğrenci iş birliği yani bir amaç için 
beraber hareket etmek ve değişime cevap vermek 
sonuca gitmek için daha önemlidir.

Yapılan araştırmalara göre çevikliğinin iyi derecede 
olduğu belirtilmiş olan kişilerde öğrenmeye

olan istek ve atiklik daha yüksek derecede seyreder 
(Lombardo ve Eichinger, 2000). Öğretici ve 
öğrenenlerdeki öğrenme çevikliği kişilerin 
kendilerini geliştirmeleri tecrübeler edinip bu 
doğrultuda kendi deneyimleri karşısında pratik 
veriye ulaşarak diğer meslekte bulunan öğreticilere 
göre zorluklar karşısında daha rahat geri bildirim 
verdikleri belirlenmiştir (Mitchinson ve Morris, 
2012) , (De Meuse vd., 2012). Dünyanın farklı 
ülkelerindeki kolejlerinde kullanılan Scrum , 
Öğrencilerin daha kolay Öğrenmesini ve takım 
çalışmasına planlamaya daha etkili adapte olmalarını 
sağlıyor. Aynı şekilde öğretmenlerin çok daha kolay 
liderlik, dakiklik ve planlama yapabilmelerini onlara 
kazandırıyor.

Agile Temelindeki İlkeler
Agile temel ilkelerinin başında en önemlisi olarak 
gelen, yapılan işin ulaşılması gereken zamanda ve 
yerde olmasını sağlamaktır. Burada öğreticiler için 
anlatılan konuların zamana yayılması ve 
uygulanması esasında programa göre hareket 
etmeleri anlatılabilir. Sürekli değişen çıkarılabilir bir 
işleyişe sahip olmayı ilke olarak benimsemek 
gerekir. Hızla ilerleyen dünyamızda teknolojiye ayak 
uydurarak gerekli konuda değişimi revize 
edebilmekte değişim ve gelişimin birlikte hareket 
eden durumlar olduğunu burada anlatabiliriz. 
Okullarda ve her türlü durumda yapılan işin 
temelinde motivasyon vardır. Süreçteki çevikliğin 
iyi olması tasarım ve teknik olarak ilginin 
devamlılığından kaynaklanmaktadır. Süreçte 
abartısız olmak ekstra yapılan işlerin elimine 
edilmesi bir sanat olarak görülür. Hız, 
Uyarlanabilirlik, Sağlamlık, Yeniden yapılanma, 
Dinamik ekip ve Bilgi gelişimi Agile ‘ in temel 
bileşenlerine dahildir.

Agile Manifestonun Anlamı ve Agile Prensipleri
Agile (Çevik) uygulamada 12 ana prensip vardır. 
Anlatılan Prensipler Agile çalışmalarında dikkat 
edilmesi gereken hususlar içerisinde olmalıdır. Agile 
Manifestosunun anlamını şöyle özetleyebiliriz :

Yapılması lazım olan konunun vakitlice teslimi ve 
memnuniyeti yapılan işi ilk olarak etkileyen ve 
dikkat edilmesi gereken husustur. Değişimlere hızlı 
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