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Eleştirel Düşünme



A.Y.Ç. TANIMLARI

Bilgi

• Öğrenci eleştirel 

düşünme 

avantajları ve 

teknikleri 

hakkında bilgi 

sahibi olur

Beceriler

• Öğrenci, takım 

çalışmasına bağlı 

olarak eleştirel 

düşünme becerisi 

edinir

Yeterlilikler

• Öğrenci eleştirel 

düşünen olma 

yetkinliği kazanır



Giriş

Eleştirel düşünme eleştiri değildir

Eleştirel düşünme, hemen hemen her endüstride ve her işyerinde en çok aranan
becerilerden biridir. Bilgileri nesnel olarak analiz etme ve gerekçeli bir karar verme
yeteneğini ifade eder.

Eleştirel düşünme, kanıtlarla bilgilendirilen rasyonel ve açık fikirli bir zihinsel
işleme türüdür.

• Eleştirel düşünme duygusal düşünme değildir.

• Eleştirel düşünme, inanç ve eyleme rehberlik etmek amacıyla gözlem, deneyim, 
yansıma, akıl yürütme veya iletişim için toplanan veya gözlemlenen bilgiyi aktif ve
becerikli bir şekilde kavramsallaştırma, uygulama, analiz etme, sentezleme ve
değerlendirme sürecidir.” -Eleştirel Düşünce Vakfı



Eleştirel Düşünme Nedir?

Eleştirel Düşünme nedir ve neden önemlidir?

Eleştirel düşünme, bilgileri nesnel olarak analiz etme ve gerekçeli bir karar verme yeteneğini ifade eder. 

Veri, gerçekler, gözlemlenebilir fenomenler ve araştırma bulguları gibi kaynakların değerlendirilmesini

içerir. (University of Louisville, "What is Critical Thinking”, 2019)

İyi eleştirel düşünürler bir dizi bilgiden makul sonuçlar çıkarabilir ve sorunları çözmek veya karar vermek

için yararlı ve daha az yararlı ayrıntılar arasında ayrım yapabilirler.



Eleştirel düşünme becerileri

Düşünme Analiz etme Değerlendirme

Problem 

çözme
Karar verme



Etkili Eleştirel Düşünme

Eleştirel Düşünme aşağıdakileri yapabildiğinde etkilidir:

• Fikirler arasındaki bağlantıları anladığında;

• Argümanların ve fikirlerin önemini ve uygunluğunu belirlediğinde;

• Argümanları tanıdığında, oluşturduğunda ve değerlendirdiğinde;

• Akıl yürütmedeki tutarsızlıkları ve hataları belirlediğinde;

• Sorunlara tutarlı ve sistematik bir şekilde yaklaştığında;

• Kendi varsayımlarını, inançlarını ve değerlerini gerekçelendirmeyi

düşündüğünde.



İşyerinde Eleştirel Düşünmenin Yararları

• Çalışanların ilgili sorunları ve sorularını net ve doğru bir şekilde formüle etmelerini sağlar.

• Daha sonra etkin bir şekilde yorumlanabilecek önemli bilgilerin toplanmasını ve değerlendirilmesini

sağlar.

• İşçi sonuçlara ulaşabilir ve çözümlere ulaşarak bunları ilgili kriter ve standartlarla test edebilir.

• İşçi karmaşık sorunlara çözüm bulabilir.



İşyerinde Eleştirel Düşünme

Eleştirel düşünme, aldıkları kararlar diğer çalışanları etkilediğinden, yönetim veya üst yönetim pozisyonları

için vazgeçilmezdir. Bununla birlikte, tüm çalışanlar, çalışmalarını doğrudan etkileyecek kaliteli düşünceler

üretme yeteneğini güçlendirmelidir. İşyerinde ne gibi yönleri etkileyebilir?



Eleştirel Düşünme ve İnsan Kaynakları

Yöneticinin şirketlerdeki rolü gittikçe

karmaşıklaşmaktadır. Çalışmaları sadece

yeni işçi işe almakla sınırlı değildir.

İşçilerin yönetimi, özellikle gittikçe

çeşitlenen takımlarda çok önemli hale

geliyor. Bir insan kaynakları yöneticisi

kararları mümkün olan en nesnel ve en

doğru şekilde verebilmelidir. Eğer bir işçi

ısrarcı olursa veya şirket kötü bir

durumdaysa, yumuşak bir şekilde işçilere

sorunu dile getirebilmelidir.

İnsan Kaynakları



Eleştirel Düşünme ve Takım Çalışması

Eleştirel düşünme, daha yüksek bir tarafsızlığa ulaşmaya yardımcı olur. Linda

Elder'a göre, eleştirel düşünen insanlar rasyonel, makul ve empati ile yaşamaya

çalışırlar. İş yerinde, kişisel önyargı ve fikirlerden uzaklaşmamak, fikirleri

olabildiğince objektif olarak elde etmek ise önemlidir.

Takım Çalışması



Eleştirel Düşünme ve Satış

Bir ürünü satmak veya bir şirketin markasına yönelik iyi bir bakış açısı oluşturmak

için, kavramları, basma kalıplarla veya önceden belirlenmiş fikirlerle sınırlı olmayan

geniş bir bakış açısıyla analiz etmek için eleştirel düşünme becerilerini kullanmak

gerekir. Pazarımızın, rekabetin ve potansiyel tüketicinin önemli bir analizi

satışlarımızın başarısı için anahtar olacaktır.

Satış



Eleştirel Düşünme ve Çatışma Çözümü

Ekipler genellikle kötü bir çalışma ortamına neden olan, çalışanların

motivasyonunun düşmesine ve dolayısıyla verimliliğin azalmasına neden olan

yanlış anlaşılmalar ortaya çıkarabilir. Eleştirel düşünme, sorunların analizi ve

çözümlerin başarılması ile olası iş uyuşmazlıklarının çözümünde çok yararlı

olacaktır.

Çatışma 

Çözümü



Eleştirel Düşünmenin İşe Yaraması İçin Ne Yapabiliriz?



Eleştirel Düşünmeyi Geliştirmek için Ne Yapabiliriz? (1)

Öznelliklerden kaçının ve her şeyin artılarını ve eksilerini analiz edin.

Her şeyi objektif 

olarak 

derecelendirin

Açık görüşlü olun

Her zaman yeni şeyler yapmaya istekli olun ya da yeni görevler deneyin.

Ayrıca çevrenizdeki ortamı, şirketin işleyişini ve iş arkadaşlarınızın yaptığı

işleri de merak edin.



Eleştirel Düşünmeyi Geliştirmek için Ne Yapabiliriz? (2)

Belirsizlik hiçbir insana katkı sağlamaz. Kendinizi bir tarafa, bir fikre veya

başka bir tarafa doğru analiz edin ve konumlandırın.
Kararlı olun

Yargılamadan 

önce iyi düşünün

Düşünmek önemlidir. Söylediğimiz bir şeyden kaç kez pişman olduk?

Özellikle stresli durumlarda konuşmadan önce birkaç saniye düşünün.



Eleştirel Düşünmeyi Geliştirmek için Ne Yapabiliriz? (3)

Duygulardan uzaklaşmak genellikle iyi bir yoldur. Amaç onları görmezden

gelmek değil, onları tanımak, adlandırmak ve kontrol etmektir.
Duygularınız 

kontrol edin

İlk izlenim ve 

önyargılardan 

kaçının

Önyargılar ya da ilk izlenimler tarafından bir karara varmayın. Bunlar

genellikle hataya yol açar. Sabırlı olun.



Eleştirel Düşünmeyi Geliştirmek için Ne Yapabiliriz? (4)

Olumsuz düşünceleri ortadan kaldırın ve empatiyi güçlendirin. İyi bir

çalışma ortamı yaratırken iyimser olmak ve meslektaşları desteklemek

şarttır. Her Pazartesi iyi bir mizahla işe gidersek, herkes için elverişli bir

ortamın gelişmesine yardımcı olabiliriz.

Empatik olun ve 

olumsuz 

olmaktan kaçının



Sonuç

Eleştirel düşünme, takım çalışması, dakiklik ve iletişim becerileri, yeni bir işçi işe alırken insan kaynaklarından

sorumlu kişiler tarafından en çok aranan niteliklerdir. Bu veriler, "The Wall Street Journal" için 2.3 milyon

LinkedIn profilinin analizinden alınmıştır.



Unutmayın!

“Biz, düşündüklerimizin sonucuyuzdur; düşüncelerimize dayanır ve

düşüncelerimizden oluşuruz.”

Buddha
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