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ÖN SÖZ

İnsanlar, kavram ve terimlerle düşünür, fikir yürütür, iletişim 
kurarlar. Pek tabii ki düşünme, akıl yürütme, iletişim kurma gibi sü-
reçlerin hayata geçirilmesi için de kavram ve terimlerde ortaklaşma 
sağlanmalıdır. Bu ortaklaşma, bir taraftan aynı olay ve oluşumlarda 
aynı kavram ve terimlerin kullanılması, öte yandan da bu kavram ve 
terimlere aynı- benzer anlamların yüklenmesiyle oluşur. Toplumda 
belli alt kültür ya da grupların, kendilerine özgü kavram ve terimler, 
diğer bir anlatımla bir terminoloji oluşturdukları görülür. Özellik-
le de meslek gruplarında bunu açıklıkla görmek mümkündür. Öyle 
ki bir meslekte kavram ve terimlere, gündelik kullanımları dışında 
farklı- değişik anlamlar yüklenmiştir. Böylece “jargon” adı verilen, 
bu meslek grubuna özgü adeta bir terminoloji- bir dil meydana gel-
miştir. Dolayısıyla da bir meslekte mensupların sağlıklı diyalog ve 
iletişime girebilmeleri, mesleğin sorunlarına çözüm getirebilmele-
ri, iletişimde bulunabilmeleri, mesleğin bu alt dilini, kendine özgü 
terminolojisini bilmelerini, sonra da yaşantılarına geçirebilmeleriyle 
mümkündür. 

Tıpkı diğer meslekler için söz konusu olduğu gibi Eğitim Yöne-
timinin de bir akademik çalışma alanı ve bir meslek olarak kendine 
özgü bir dili, terminolojisi vardır. 

Özellikle de Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 
(EYTEPE) Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, genelde yöne-
tim, özelde de eğitim yönetimi özgeçmişi bulunmayan öğretmenlik 
alan ya da branşlarından gelmektedir. Dolayısıyla bu öğrencilerin 
eğitim yönetimi konu ve sorunlarını çalışabilmeleri, onları tartışa-
bilmeleri, çözüm getirebilmeleri için öncelikle alanın terminoloji-
sine hakim olmaları beklenmektedir. İşte bu sözlük başta EYTEPE 
tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri yanında Eğitim Yönetimi 
ve Teftişi yüksek lisans ve doktora programları öğrencilerinin bu 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Sözlüğün bir derece-
ye dek de Eğitim Ekonomisi ve Planlaması yüksek lisans ve doktora 
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programları öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği söylene-
bilir. Sözlüğün ayrıca alanın akademisyen ve pratisyenlerine yararlı 
olabileceği beklenmektedir. Sözlükte alfabetik sıra içinde alanın kav-
ram ve terimleri, İngilizce karşılıkları ile birlikte verilmiş, sonra da 
gerekli açıklamalar yapılmıştır. Sözlüğün sonunda Türkçe ve İngiliz-
ce dizinler verilmiştir. 

Bir deneme niteliğindeki sözlüğün gelişmesi, meslektaş ve öğ-
rencilerinin yapıcı eleştirileriyle mümkün olabilecektir. Öğrencile-
rim ve meslektaşlarımın bunu benden esirgememelerini diliyor, söz-
lüğün yararlı olmasını diliyorum. 

Prof. Dr. Ali BALCI

2006 Ankara 
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A
Adalet (Justice): Eşit toplumsal 
koşullar ve imkanlar içinde tüm in-
sanların özgürce ve çok yönlü ge-
lişmesini, eşit hak ve sorumluluğun 
paylaşıldığı bir toplumda bireylerin 
yaratıcı olarak iş görebilmesini, 
herkese temel eşit hak ve ödevler 
tanınmış olmasını, bireyin eylemleri-
nin toplum tarafından güvence altına 
alınmasını öngören hukuk ve etik il-
kesi (Demirtaş ve Güneş 2002). 

Adalet yaklaşımı (Justice app-
roach): Örgütte alınan kararların, 
yapılan uygulamaların, bunların 
sonucunda doğacak fayada ve ma-
liyetin birey ve gruplar arasında eşit 
dağıtılması sorununu konu edinen 
iş ahlakı anlayışı. 

Adams’ın eşitlik güdüleme kura-
mı (Adams’s equality motivating 
theory): Çalışanların, örgüte ver-
dikleri karşılığında örgütün onlara 
verdikleri arasında denge görmeleri 
halinde işlerini daha istekli yapa-
caklarını (güdüleneceklerini) öngö-
ren güdüleme kuramı. 

Aday (Candidate): Bir iş ya da gö-
reve talip olan, başvuran ya da baş-
kalarınca gösterilen kimse. 

Aday memur (Candidate on pro-
bation): Kamu hizmetine yeni gir-
miş yetiştirilmekte ve denenmekte 
olan devlet memuru. 

Adokrasi (Adhocracy): Bürokrasi-
ye alternatif olarak geliştirilmiş bir 
yönetim sistemi olup geçici iş ta-
kımları, akıcı iş sorumlulukları, az 
sayıda kural ve merkezileşmemiş 
(decentralized) yetki gibi boyutları 
bulunmaktadır. Bir yönetim sistemi 
olarak adokrasinin karakteristikleri 
arasında; genelde kısa dönemlilik, 
planların kapsamadığı çeşitli du-
rumlar, informellik, belirsizce tanım-
lanmış sorumluluklar, sıklıkla ürün 
ya da müşteri bölümlenmesi, sık-
lıkla yerinden yönetimli, katılmacı, 
genel denetim ve sonuç yönelimli 
olma gelmektedir (Hampton 1977). 

Administration ile management: 
Yönetim (Administration) işletme-
ciliğin (management) bir bileşeni, 
bir parçasıdır. Yönetim derneklerin, 
devlet hizmetlerinin ve kâr amacı 
gütmeyen kuruluşların yönetimi için 
kullanılmaktadır. Yönetim genellik-
le yürütme işlevleri ve hükümet ve 
kamu hizmetindeki uzmanlık dik-
kate alındığında uygulanır. Ancak 
işletmecilik, yönetimden çok daha 
fazlasını kapsar; siyasi karar veri-
cilerin karar vermesi için karmaşık 
politika belgelerini analiz etme ve 
hazırlama işini içerir. Evet, işletme-
cilik temelde planların, programların 
ve politikaların bilgisiyle ilgilenirken, 
yöneticilik bu planların, programla-
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rın ve politikaların yürütülmesinden 
veya uygulanmasından esas olarak 
sorumludur. Yönetimciler, yönetim 
programı formüle ederken uygulayı-
cılardır. Yönetim de işletmecilik gibi 
planlama, organize etme, program-
lama, personel oluşturma, bütçe-
leme, koordinasyon, raporlama ve 
değerlendirme gibi unsurları içerir, 
ancak işletmecilikten daha küçük 
bir ölçekte. Organizasyon ve işlet-
meciliğin eşit şekilde birbiri yerine 
kullanıldığı veya müştereken ve ara 
sıra ayrılmaz bir şekilde kullanıldığı 
da görülmektedir. Organizasyon, bir 
işletmenin yapısını veya formlarını 
ve tüm parçaların hizmette kullanı-
ma uygun bir şekilde düzenlenme-
sini ifade eder; hizmette en iyi avan-
taj için kullanılır. İşletmecilik aynı 
zamanda bir kuruluşun ayrılmaz bir 
parçasıdır. Burada, sürecin temel 
hedeflerinin daha eksiksiz ve verim-
li bir şekilde gerçekleştirilebileceği 
bir hizmet, faaliyet veya bir araç ola-
rak nitelendirilir. Okul, organizasyon 
içinde bir organizasyondur. Etkili 
okul yönetimi için, yöneticinin, ge-
rektiğinde eylem için rehber olarak 
okul yönetiminin teorileri, teknikleri 
ve ilkeleri konusunda bilgi sahibi ol-
ması gerekir.

Açık artırma (Auction, open bid-
ding): Tek satıcıya karşılık birkaç 
ya da pek çok alıcının olması duru-
mudur. Tek satıcı genelde mal sahi-
bi adına hareket eden profesyonel 
bir aracıdır. Açık artırmada mal en 
yüksek fiyatı veren müşteriye satı-

lır. Satıcı alıcılar arasında rekabeti 
körükleyerek fiyatı yükseltmeyi he-
defler.

Açık bütçe politikası (Deficit fi-
nancing): Hükümetlerin işsizliği 
ve ekonomik durgunluğu önlemek 
üzere bütçe açığını bir ekonomi 
politikası olarak benimsemeleridir. 
Açık veren ya da ekonomik ya da 
ekonomik politika gereği açık verdi-
rilen bütçede kamu harcamaları ile 
normal devlet gelirleri (vergi, resim, 
harç vb.) arasındaki fark borçlanma 
ile karşılanır (Büyük Ekonomi An-
siklopedisi. 

Açık ciro (Blank endorsement): 
Genellikle emre yazılı senetlerde 
saklı hakların üçüncü bir şahsa 
devredilmesine” ciro” denir. Hami-
linin adının belirtilmediği ciroya ise 
beyaz ciro ya da açık ciro denir. 
Açık ciro senedin hamiline yazılı 
senet gibi tedavül edilmesine imkan 
verir; ciro edilenin adı boş bırakıl-
mak süretiyle yapılır. Açık ciroda 
hamil; açık ciroyu kendi adına ya da 
bir başkası adına doldurarak tam 
ciro haline getirebilir, açık cironun 
altına yalnız imzasını koyarak yeni 
bir açık ciro yapabilir, açık cironun 
altını imzalayarak senedi tam ciro 
ile devredebilir, üzerine hiçbir şey 
yazmadan senedi hamile imiş gibi 
devredebilir (Büyük Ekonomi Ansik-
lopedisi (BEA)).

Açık çek (Blank check): Üzerinde 
ödenecek miktar dışında konulması 
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gerekli tüm unsurların (çek kelime-
si, tediye emri, muhatabın adı,, tan-
zim tarihi,, keşidecinin imzası) yer 
aldığı çeklere denir. 

Açık düşünceli: (Open-minded, 
liberal- minded): Önyargılardan 
uzak düşünebilen, başkalarının da 
doğru düşünebileceğini kabul eden, 
bağnaz olmayan. 

Açık eksiltme (Dutch auction, 
tender): Normal açık eksiltme, 
monopson koşulları altında yapılır. 
Monopsonda tek alıcıya karşılık re-
kabet eden satıcılar bulunur. Satıcı-
lar fiyat kırarak rekabet ederler. Bu 
türden açık eksiltme mal ve hizmet 
alımlarında uygulanır. Açık eksilt-
mede genelde en düşük fiyatı veren 
malını ya da hizmetini satar ya da 
kiralar. Bazen açık eksiltmeye giren 
satıcılar aralarında anlaşarak fiili 
karteleşmeyi yaratırlar. Tek alıcı ile 
fiili kartelleşme ile satıcıların aynı 
piyasada karşılaşmasında monop-
son durumu ortadan kalkar; iki yanlı 
monopol oluşur (BEA).

Açık eğitim (open education): 
Ders konuları, öğretim stratejileri ile 
araç ve yöntemlerinde klasik sınır-
landırmaların kaldırılarak öğretmen 
ve öğrenci arasında daha katılımcı, 
demokratik ilişkilerin kurulmasını 
savunan eğitim yaklaşımı.

Açık hava eğitimi (Open –air 
education): Büyük şehirlerin bazı 
sakıncaları ile fiziksel bakımdan 

gelişememiş ve iyi beslenememiş, 
bazı sağlık sorunu olan çocukları 
açık temiz hava ve güneşten yarar-
landırma etkinlikleri ile bu amaçla 
açılan okul ve sınıflar. 

Açık işsizlik (Open unemployment): 
Çalışma istek ve yeteneğine sahip 
oldukları halde piyasada oluşmuş 
ücret düzeyinde iş bulamayanların 
toplamıdır. 

Açık kapı politikası (open door 
policiy): Bir örgütte çalışanlara, 
günün her saatinde sorunlarını çat 
kapı yöneticilerine iletme ve onlarla 
görüşme olanağı sağlayan yönetim 
anlayış ve uygulaması.

Açıklayıcı model (Explitive mo-
del): Klasik yönetim kuramcıların-
dan özellikle de Fayol’un ilkeleri ile 
Weber’in ideal bürokrasi ilkelerinin 
bütünleştirilmesi- bağdaştırılması 
sonucu oluşan modeldir. Model ör-
gütlerin, çevreleriyle ilişkilerinin he-
men hemen hiç olmadığı ve karar-
lılık- belirlilik koşullarının egemen 
olduğu teknik sorunlarının çözümü-
nü konu edinir. Modele göre yöne-
ticiler, bütün değişkenleri kontrol 
edebileceklerinden örgütün amaç 
ve hedeflerini gerçekleştirmek üze-
re eldeki kaynakları etkili biçimde 
kullanmaktan sorumludurlar. Örgüt 
mekanik bir yapıya sahiptir. Bu ya-
pıda temel ve işlevsel amaçların 
saptanması gereklidir. Sonra da bu 
amaçlara ulaşmak üzere yönetsel 
ve teknik görevlerle planlama ve 
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uyumlaştırma için uyulması gerek-
li kural ve süreçler belirlenmelidir. 
Bunların uygulanması katı bir oto-
rite yapısı ile mümkündür. İletişim 
kanalları ve bireysel roller ayrıntılı 
ve nettir; bireysel ve keyfi davranış-
lara olanak tanımaz. Arzu edilen ör-
gütsel davranışları sağlamak üzere 
kontrol ve revizyon sistemleri uygu-
lanır. Model rasyonelliğe, açıklığa, 
düzenliliğe dayanır (BEA). 

Açık oturum (Open session): 
Daha önceden kararlaştırılmış belli 
bir konunun uzmanlarca, belli bir yer 
ve süre içinde, izleyiciler önünde tar-
tışılmasıdır. Açık oturum eğitimsel, 
toplumsal, siyasal, ekonomik hemen 
her konuda düzenlenebilir. Açık otu-
rum konusu, katılacak uzmanlar ya 
da konuşmacılar, yer ve süresi önce-
den ilan edilir. Uzman ya da konuş-
macılar izleyenlerin önünde örneğin 
bir masa etrafında oturarak, başka-
nın yönetiminde görüşlerini sıra ile 
anlatırlar. Açık oturumda tartışılan 
konuda kesin sonuçlara ulaşmaktan 
çok konunun değişik boyutlarının 
ortaya konulması, izleyenlere bir 
düşünce kazandırılması, hatta ken-
dilerinin bireysel olarak bir sonuca 
gitmelerinin sağlanması hedeflenir.

Açık öğretim (Open teaching): 
Klasik ve geleneksel sınıf öğretimi 
dışında öğretmen ve öğrencinin yüz 
yüze gelmeden kitap, radyo, teyp, 
televizyon, video, kapalı devre tele-
vizyon sistemi, tele konferans ve in-
ternet gibi bilişim ve iletişim araçları 
yardımıyla yapılan öğretim. 

Açık sistem (Open system): Ya-
şama ve büyümesi, çevresiyle sü-
rekli ilişki kurmasına bağlı olan, bu 
çerçevede çevresinden girdi (enerji, 
bilgi, hammadde vb.) alan ve çevre-
sine çıktı/ ürün sunan bir sistemdir. 
Bütün sosyal sistemler açık sistem-
lerdir. Esasen Yüzde Yüz açık ya 
da kapalı bir sistem olmaz. Sistemin 
açıklığı, bir derece meselesidir. 

Açık sistemlerin ortak özellik-
leri (Common characters of 
open systems): (1) Girdi ithali, (2) 
Enerji dönüşümü, (3) Dönüştürül-
müş enerjinin ihracı, (4) Sistemin 
olayların çemberi olarak görülme-
si, (5) Negatif entropi (sistemin 
ihtiyacından fazla enerji ithal et-
mesi ve fazlasını sıkıntılı anlarda 
kullanmak üzere depolaması), (6) 
Enformasyon kontrol mekanizmala-
rı; enformasyon girdisi, geri besle-
me ve sürecin kodlanmasını içerir. 
Sistemin sadece ürün üretmede 
kullanacağı girdi alması söz konu-
su değil aynı zamanda çevre ile il-
gili enformasyon alır. Geri besleme 
çevre ile ilgili enformasyon sağla-
manın yanında sistemin düzenli 
çalışmasını sağlar. Geri besleme 
olmazsa sistemin sapmaları düzel-
tilemez, sistemin dengesi kaybolur 
ve örgüt ölür. Örgüt her türden gir-
diye açık değildir; seçici davranır. 
(7) Sürekli denge ve homoestasis 
(homoestasis=değişmezlik): Siste-
min sürekli girdi ithali neticesinde 
dengesinin bozulur gibi olması; 
ancak değişmeye neden olan güç-
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leri kontrol etmek ya da nötr hale 
getirmek suretiyle özelliğini aynen 
korumasıdır. Sürekli denge tam bir 
hareketsizlik ya da denge durumu 
değildir. Deyim yerinde ise sistem 
belli bir salınma gösterirse de bu 
salınma onun dengesini bozamaz; 
sistemin de sınırları kaybolmaz. 
Sistemin homostasis hali sistemin 
kaybolan dengesini yeniden kur-
ması, kendi kendini tamir etmesidir. 
(8) Rol farklılaşması ve spesifik-
leşme; sistem büyür ve gelişirken 
rol farklılaşması ve fonksiyonların 
spesifikleşmesi yönünde bir eğili-
min oluşmasıdır. (9) Eşsonuçluluk: 
Sistemin hedefine birçok yol ya da 
alternatifle ulaşabilmesidir. “Bütün 
yollar Romaya çıkar.” 

Açık toplum (Open society): Belli 
dogmalara saplanıp kalmayan, sü-
rekli araştırma ve kendini yenileme 
çabası içinde olan, sürekli kendini 
geliştiren, değişimi gelişmenin mo-
toru gören bir toplum.

Açıklayıcı araştırma (Explanatory 
research): Bir olay ya da sorunun 
gerçek neden ya da nedenlerini or-
taya koymak amacıyla yapılan bir 
araştırma. Gerçek anlamda açıkla-
yıcı araştırmalar ancak çok değiş-
kenlerin çok sıkı kontrol edilebildiği, 
araştırmanın iç geçerlik düzeyinin 
yüksek olduğu gerçek deneysel de-
senlerle yapılabilir. 

Açımlayıcı yöntem (Explatory met-
hod): Bir konuda yapılan başlangıç 
niteliğindeki araştırma. Açımlayıcı 

araştırma, asıl araştırmanın verileri-
nin dağılımının görülmesine, özellikle 
de değişkenlerinin bulunmasına ve 
kapalı uçlu yapılmasına olanak sağ-
lar. Bugüne dek araştırılma şansı ol-
mamış bakir konuların araştırılmasın-
da ilk olarak açımlayıcı bir araştırma 
yapmak önemli bir stratejidir. 

Adli soruşturma (Judicial inves-
tigation): Ceza kanunları ile ceza 
hükümlü özel kanunlarda açık ola-
rak suç sayılan eylemlerin işlenme-
si durumunda yargı organlarınca 
yapılan soruşturma.

Adokrasi (Adhocracy): Bürokrasi-
ye alternatif yaklaşımlardan biri ola-
rak önerilmiştir. Adokrasi kısaca for-
melleşmenin, fazla kurallaşma ve 
standartlaşmanın olmadığı, merke-
ziyetçilikten uzak bir örgütlenmedir. 
Adokrasi, çeşitli uzmanlıklara sahip 
birden fazla grubun birlikte çalışma-
sına imkan vererek çok değişken, 
dinamik, rekabetçi çevre ihtiyaçla-
rına yanıt veren bir yapılanmadır. 
Adhokrasi bu anlamda kendi ken-
dini yönetme ve denetleme yeterliği 
olan uzman kişilerin oluşturduğu bir 
örgütlenmedir. Adhokrasi bürokra-
sinin yanıt veremediği çağdaş çok 
hızlı çevre ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere geliştirilmiştir. 

Ağır yetkisizlik durumu (State of 
serious nonjurisdiction or lack of 
jurisdiction): Yapılan yönetsel işle-
min “ yok” hükmünde olduğu durum 
ya da durumlardır. Bu durumları iki 
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kümede toplamak mümkündür (Gö-
zübüyük 2002): (1) Görev gaspı, (2) 
yetki gaspı.

Ahlak (Morality): (1) Bir toplumsal 
bilinç, davranış ve ideolojik ilişki bi-
çimi, (2) Bir topluma hatta bir sınıf 
ya da kesime özgü tarihsel ve so-
mut olarak belirlenmiş o toplumun 
belli bir topluluğa, sınıfa, devlete 
hatta tümüyle topluma olan tutumu-
nu kurallaştıran törel görüşler, de-
ğerler, normlar, ilkeler, ilişki ve dav-
ranış biçimleri kümesi (Aydın 2001). 

Ahlaka karşılık etik (Morality ver-
sus ethics): Bazı yazarlar bu iki kav-
ramı eş anlamlı görmüşlerse de özün-
de bu iki kavram birbirleriyle çok ilişkili 
ancak farklı kavramlardır. Etik bir ah-
lak felsefesi iken ahlak, etiğin araştır-
ma konusudur. Etik kuramlar ahlakın 
özü, kökeni ve toplumsal yaşamdaki 
işlevinin yanı sıra insanların birarada 
yaşamalarının gerekleri, toplumsal ya-
şamın normları ve değerleri, kişilerle 
toplum ilişkisi, bireysel yaşamın amacı 
üstüne görüşleri dile getirir. Ahlak kül-
türel değerler ve ideallerle ilgili doğru 
ve yanlışları ve bunlara uygun olarak 
nasıl davranılması gerektiğine ilişkin 
yazılı olmayan standartlardır. Etik ise 
hem daha soyut kavramlara dayalı 
hem de bu soyut kavramlardan ne 
anlaşılması gerektiğini tanımlamakla 
meşgul olur. Etik kuralların belirli bir 
alana ilişkin yazılı kuralları içermesi 
beklenir. Etik ayrıca adalet, eşitlik ve 
ödün kavramlarına önemli bir yer ve-
rir. Pek tabii ki bir çok etik sorun ahlaki 

sorunları da kapsar. Ahlak bir disiplin 
olarak etiğin günlük yaşama yansı-
yan kurallar demetidir. Ahlak günlük 
yaşamda bireylerin nasıl yaşamaları 
gerektiği hakkında ayrıntılar getirirken 
etik daha soyut ve kurumsal bir bakış 
sunar (Aydın 2001).

Aile grubu tanılama toplantısı (fa-
mily group diagnostic meeting): 
Aracının amacı problem çözmek 
değil tanılamaktır. İş ortamından 
uzakta toplanılarak katılımcıların: Bu 
takım öncesine göre daha etkili ola-
bilir mi? Takım doğru olarak ve doğru 
olmayan neler yapmaktadır? Üyeler 
arasında iyi ilişkiler var mı? Soruları-
na cevap vermeleri istenir. Bazı üye-
lerle ya da tüm üyelerle görüşmeler 
yapılarak sonuç toplantıya sunulur. 
Toplantı sonunda problem alanları ta-
nılanır; öncelik sıralaması yapılır.

Aile grubu takım kurma toplan-
tısı (Family group team building 
meeting): Amacı, probleme çözüm 
olacak eylem adımları üzerinde 
karar vermek yoluyla takımın etki-
liliğini artırmaktır. Problem çözüm 
planında kim, ne yapmak zorunda 
ortaya konulmuş olur. Toplantı ilk ya 
da üç gün sürer. Arzu edilen değiş-
me için özünde bir değil birkaç top-
lantıya ihtiyaç duyulur.

Aile planlaması (Family plan-
ning): Bir ülkede ekonomik refah 
düzeyinin artırılmasını hızlandırmak 
ve toplumun yapı itibarıyla daha 
sağlıklı ve kültürlü bireylerden oluş-
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masını sağlamak üzere doğum ora-
nının düşürülmesine dönük politika 
ve uygulamalar bütünüdür. 

Akademi (Academy): (1) Çeşitli 
bilim dallarında, güzel sanatlarda 
ya da uygulamalı sanatlarda orta 
ve yüksek öğretim yapan yarı özerk 
okul. (2) Üyeleri bilginlerden, yazar-
lardan, sanatçılardan oluşan bilim 
ve sanat kurulu.

Akademik (Academic): Pratikle/
uygulamayla ilgili olmayan aksine 
kuramsal, düşünce ve soyutlama-
larla ilgili olan. 

Akademik eğitim (Academic 
education): Orta eğitimde anadili, 
yabancı diller, tarih gibi genel, so-
yut ve kuramsal derslerle verilen 
eğitim. Yüksek öğretimde ise libe-
ral sanatlar alanında verilen eğitim 
(Öncül, 2000). 

Akademik özgürlük (Academical 
freedom): Akademik özgürlüğü iki 
şekilde tanımlamak mümkün görül-
mektedir: (1) Bir konuyu kamu yararı 
gözetmeden ve konunun içerik ve 
biçimine dair dış direktif ya da mü-
dahalelerle sınırlanmadan öğrenme, 
öğretme ve araştırma ve sonuçlarını 
yayınlama özgürlüğü. (2) Bir eği-
tim kurumunun öğretilenin ideolojik 
içeriği ne olursa olsun kendi işleyiş 
kurallarını koyma ve öğrenci ve öğ-
retim elemanlarını seçme özgürlüğü. 
Akademik özgürlük akademisyenle-
rin hizmetini satın alan ya da temin 

edenlerin teslim edilen hizmetin 
mahiyetini belirleme gücüne sahip 
olmamalarını ifade eder. 

Akademik yetenek (Academical 
aptitude): Akademik çalışmalarda 
gerekli olan doğuştan getirilen ve son-
radan kazanılan yetenekler bütünü.

Akademik zeka (Academical intel-
ligence): Soyut kavramları kavrama 
ve anlama yatkınlığı sağlayan zeka. 

Akıl yürütme- muhakeme etme 
eski dilde istidlal (Reasoning): 
Mantıklı şekilde yani mantık ilkele-
rine uygun tarzda düşünme, mantık 
ilkelerini uygulayarak sorun çözme. 
Akıl yürütmenin bilinen iki yolu, 
tüma varım (induction) ve tümden-
gelim (deduction) dir. Tümevarım, 
parçadan bütüne varmaktır. İnsanın 
bölük pörçük bireysel gözlemlerini 
olaylar arası ilişkileri açıklar tarzda, 
aklını kullanarak yapılaştırılması, 
örneğin spor yapan bir insanın ya-
şantısı sonunda, spor yapmadığı 
zamanlara göre kendini daha sağ-
lıklı hissetmesini belli bir süre göz-
lemlemesi sonunda, spor yapmayla 
sağlıklı olma arasında bir ilişki kur-
ması, tümrevarımdır. Tümdengelim 
ise bütünün pratikte bireysel olayda 
doğrulanmasıdır. Örneğimizdeki 
“spor yapma ile sağlıklı olma ara-
sında bir ilişki vardır” yargısının 
– bütününün, pratikte bireysel bir 
olayda gözlenmesi- denenmesi, 
tümdengelimdir. Araştırma açı-
sından somutlaştırırsak bireysel 
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olaylardan bir hipoteze varmamız 
tümevarım, bu hipotezin pratikte sı-
nanması ise tümden gelimdir. 

Akılcılık (Rationalism): Aklın, 
bilginin tek kaynağı olduğunu, 
doğrunun, gerçeğin deneye baş-
vurulmadan önsel (apriori) ilkelere 
dayanarak ortaya konulabileceğini 
ileri süren felsefe doktrini. 

Akreditasyon (Accreditation): 
Bir örgüt ya da kuruluşun belirle-
nen standartlara göre yeterliliğinin 
saptanması süreci. Akreditasyon 
süreci önce belgelendirme süreci 
ile başlamaktadır. Belgelendirme- 
beyana dayalı bilgiler yeterli bulun-
mazsa tamamlattırılmakta, yeterli 
bulunursa onu saha- alanda ziyaret 
izlemektedir. Alanda ziyaret bir an-
lamda beyanların yerinde incelen-
mesi, test edilmesidir. Alan ziyareti 
süreci bazen çok uzun süre alabil-
mektedir. Alan ziyareti de başarılı 
bulunduğunda kuruluş ya da örgüte 
yeterlik belgesi verilmektedir.

Aksiyon araştırması (Action re-
search): Araştırma türlerinden 
birisi olmanın yanında bir veri top-
lama yaklaşımıdır da. Örgütsel ge-
lişmede bir planlı değişme aracısı 
olmanın yanında hemen her türden 
geliştirme sürecinde hem tanılama 
aracı, hem de her aşamanın du-
rumunu saptayan bir dönüt verme 
aracı hizmeti görür. Aracı örgütsel 
gelişmede danışmanla müşteri 
sisteminin yoğun bir birlikte çalış-

ma, veri toplama, veri tartışma ve 
planlamayı içerir. Modelin anahtar 
aşamaları; tanılama, veri toplama, 
müşteri grubuna geri besleme, 
müşteri grubu ile birlikte tartışma 
ve çalışma, eylem planlaması ve 
eylemdir. 

Aktif nüfus (Economically active 
population, active population): 
Bir ülke nüfusunun kazanç elde 
etmek amacıyla ekonomik faaliyet 
gösteren bölümüdür. Aktif nüfusa 
“çalışan nüfus” ya da “iktisaden faal 
nüfus” da denmektedir. Aktif nüfusa 
fiilen çalışanlar ve iş arayanlar gir-
mektedir. Kazanç amacıyla çalış-
mayan ev hanımları ve öğrencilerle, 
emekliler ve 15 yaş altı küçük ço-
cuklar aktif nüfus dışı ülke nüfusunu 
oluşturmaktadır. 

Aktif öğrenme (Active learning): 
Aktif öğrenme düşüncesinin kök-
lerini Montessori’nin öğrencilerin 
neyi öğrenmek istediklerine kendi-
lerinin karar vermesi, benzer şekilde 
Dewey’in bilginin öğrencinin kendisi 
tarafından keşfedilmesi görüşlerin-
de bulmak mümkündür. Ancak aktif 
öğrenme kavramının, son yıllarda 
önem kazandığı, teorik gelişmesi ve 
araştırılmasına ağırlık verildiği tespit 
edilmiştir. Aktif öğrenme; öğrenciye 
kendi öğrenme süreciyle ilgili karar 
alma fırsatının verildiği, öğrencinin 
öğrenme sürecinde zihinsel yete-
neklerini kullanmaya zorlandığı bir 
öğrenme süreci şeklinde tanımlan-
dığı görülmektedir. Diğer bir deyişle 
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öğrencinin öğrenmesine ilişkin karar-
lar alması ve düşünmesinin aktifleş-
tiği bir öğrenme sürecidir. Daha açık 
olarak ifade edilirse aktif öğrenme 
anlayışında öğrenmenin nasıl ger-
çekleştirileceği, ne kadar öğrenildiği 
ve öğrenmeyle ilgili eksiklerin neler 
olduğu gibi kararları öğrenci alacak-
tır. Aktif öğrenme iki temel varsayı-
ma dayalıdır: (1) Öğrenmenin do-
ğası gereği aktif bir çaba olduğu ve 
(2) farklı insanların farklı şekillerde 
öğrendiği. Aktif öğrenmede öğrenci 
ihtiyaç duyduğunda öğretmeninden 
yardım isteyebilir, ancak bu konuda 
asıl düşünmesi gereken ve sorum-
luluk taşıyan öğrencinin kendisidir. 
Görüleceği üzere aktif öğrenme “öğ-
renmeye aktif katılım”ı aşan bir kav-
ramdır. Pek tabii ki aktif öğrenme için 
aktif katılım gerekli, ancak yeterli de-
ğildir. Aktif öğrenme, aktif katılımın 
göstergeleri olarak görülebilen soru 
sorma, açıklama ve yorumlama gibi 
davranışların yanısıra öğrencinin 
öğrenme sürecini planlama, gözden 
geçirme gibi etkinlikleri yapması ge-
reklidir. 
Aktif öğrenmede öğrencilere ko-
nuşma, dinleme, okuma ve yazma 
ile düşünme imkanı verilmektedir. 
Bunlarla da yetinilmeyip öğrencinin 
öğrendiğini uygulaması için destek 
sağlanan bir sistemdir. Bu bağlam-
da tartışma, problem çözme, örnek 
olaylar, rol yapma, simülasyonlar 
ve informel küçük grup çalışmaları, 
vızıltı grupları, beyin fırtınası, rol oy-
nama ve münaza gibi yaklaşım ve 
teknikler aktif öğrenmenin hayata ge-
çirilmesinde yardımcı olabilmektedir. 

Özet olarak aktif öğrenme, tartış-
mayı, problem çözmeyi, sunumları, 
vızıltı grupları gibi grup çalışmaları-
nı, beyin fırtınasını, rol oynamaları, 
münazaraları içerir—öğrencilerin 
birbirleriyle etkileşim kurmasını ve 
ders materyaliyle etkileşim kurması-
nı sağlayan her şeyi içerir.

Alan araştırması (Field research): 
Bireylerin belli bir konudaki bilgi, 
görüş, tutum, düşünce ve duygu-
larını, gerektiğinde de demografik 
özelliklerini tespit etmek amacıyla 
yapılan araştırmalardır. Bu türden 
araştırmalarda betimsel araştırma 
deseni uygulanır ve veri toplamak 
üzere de görüşme- mülakat, tutum 
ölçekleri, anket ve testler kullanılır. 

Alfa – I. Tür hatası (Alpha error): 
Doğru olan bir null hipotezinin red-
dedilmesi halinde yapılan hatadır. 
Diğer bir ifadeyle doğru olan bir null 
hipotezinin reddedilme olasılığıdır. 
Daha açık olarak Alpha hatası, Ho 
null hipotezine göre bir istatistiksel 
testin hata yapma- üretme olasılı-
ğı olarak tanımlanabilir. Bu tür hata 
yapma olasılığına (a) adı verilir. Alp-
ha hatasına manidarlık düzeyi de 
denir. Alpha hatası ayrıca bir istatis-
tiki ölçünün örnekleme dağılımının 
red bölgesinin büyüklüğünü gösterir. 
Basit bir örnekle anlatılmak istenirse 
klasik konferans tipi öğrenme ile bil-
gisayar destekli öğrenme arasında 
bir fark yoktur biçiminde sözlendiri-
len null hipotezi, bir istatistiksel test 
ile test edildiğinde, gerçekte bu iki 




