
Hilmi KAHYA 
Çiğdem APAYDIN

TÜ
R

K
İY

E’D
E O

K
U

L A
İLE İŞBİR

LİĞ
İN

E İLİŞK
İN

 Y
A

PILA
N

 LİSA
N

SÜ
STÜ

 
TEZLER

İN
 İN

C
ELEN

M
ESİ

Alanyazında okul aile işbirliği alanı ile ilgili olarak çalışmaların 
sınırlı olduğu görülmektedir. Oysaki okul ile ailenin işbirliği, 
öğrencinin başarısında en temel ölçütlerden biridir. Bu 
kapsamda birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında 
tamamlanan proje çalışmasından yola çıkılarak hazırlanan bu 
kitapta Türkiye’de 1998-2021 yılları arasında yapılan okul aile 
işbirliği konulu lisansüstü çalışmalar incelenmiştir. Çalışma 
konu başlığı, içerisinde “okul aile işbirliği”, “okul aile birliği” ve 
“okul aile katılımı” kelimeleri geçen Türkiye’de yapılmış olan 
tezlerle sınırlı tutulmuştur. YÖK Ulusal Tez Merkezinde 
kataloglanmış olan 20 tez, belirlenen kategoriler doğrultusunda 
incelenmiş ve doküman analizi yapılarak elde edilen bulgulara 
göre değerlendirilmiştir.

Turkuaz Kongre Organizasyonu
 Fuarcılık Yayıncılık Eğitim 
Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.

TÜRKİYE’DE 

OKUL AİLE İŞBİRLİĞİNE 
İLİŞKİN YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

TÜRKİYE’DE 

OKUL AİLE İŞBİRLİĞİNE  
İLİŞKİN YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

  



TÜRKİYE’DE OKUL AİLE İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN YAPILAN 

LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
Hilmi KAHYA ve Çiğdem APAYDIN 

TURKUAZKEY AKADEMİK YAYINLAR 
Araştırma Kitapları Dizisi Eğitim Bilimleri/2022/15 

 ISBN: 978-605-71646-5-0
 Birinci Basım: Temmuz-2022 © Copyright 2022  

Kitap içerğinin tüm sorumluluğu bölüm yazarlarına aittir. 

Bu kitabın hakları Turkuaz Kongre Organizasyonu Fuarcılık Yayıncılık Eğitim Turizm ve Ticaret 

Limited Şirketi’ne aittir. Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden kitaptan alıntı yapılamaz; 

Turkuaz Kongre Organizasyonu Fuarcılık Yayıncılık Eğitim Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin 

yazılı izni olmadan radyo ve televizyona uyarlanamaz; oyun, film, elektronik kitap, CD veya manyetik 

bant haline gtirilemez; fotokopi veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz, yayınlanamaz ve dağıtılamaz. 

Kapak Tasarımı: Turkuazkey (Kapaktarki Resim Designed by Freepik) 

Turkuaz Kongre Organizasyonu Fuarcılık Yayıncılık Eğitim Turizm ve Ticaret Limited Şirketi 

İletişim: turkuazkey@hotmail.com 
I.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:6-10 Şehzadeler/MANİSA 



TÜRKİYE’DE 

OKUL AİLE İŞBİRLİĞİNE 
İLİŞKİN YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ 

Hilmi KAHYA  
Çiğdem APAYDIN 





i 

ÖNSÖZ 

Alanyazında okul aile işbirliği alanı ile ilgili olarak 
çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Oysaki okul ile ailenin 
işbirliği, öğrencinin başarısında en temel ölçütlerden biridir. Bu 
kapsamda birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında 
tamamlanan proje çalışmasından yola çıkılarak hazırlanan bu 
kitapta Türkiye’de 1998-2021 yılları arasında yapılan okul aile 
işbirliği konulu lisansüstü çalışmalar incelenmiştir. Çalışma konu 
başlığı, içerisinde “okul aile işbirliği”, “okul aile birliği” ve “okul 
aile katılımı” kelimeleri geçen Türkiye’de yapılmış olan tezlerle 
sınırlı tutulmuştur. YÖK Ulusal Tez Merkezinde kataloglanmış 
olan 20 tez, belirlenen kategoriler doğrultusunda incelenmiş ve 
doküman analizi yapılarak elde edilen bulgulara göre 
değerlendirilmiştir.
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Çiğdem APAYDIN
Antalya, Ağustos, 2022
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GİRİŞ 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın problem 

durumu, araştırmanın amacı, varsayımları, sınırlılıkları ve 

tanımları belirtilmiştir. 

Problem Durumu 

Bir toplum, uygarlık seviyesi ne olursa olsun, varlığını 

sürdürebilmek için üyelerini yetiştirmek durumundadır. 

İnsanlardan meydana gelen toplumların değişmesini ve 

gelişmesini sağlayan temel faktör bilgi ve eğitimdir. Bu bağlamda, 

toplum ve eğitim iç içedir. Toplumun varlığı eğitime bağlıdır. 

Eğitimin hedefi ise toplumun yaşaması ve mutlu olmasıdır. 

Günümüzde giderek karmaşık bir hal alan toplum çalışmalarına 

toplumun genç üyelerinin uyum sağlamak için kendi aileleri 

dışındaki insanlardan destek almaları eğitsel ilişkileri meydana 

gelir. Bu eğitsel ilişkileri düzenleyen ve genelde “okul” olarak 

adlandırılan toplumsal kurumlar, toplumların eğitim sistemlerini 

oluşturur. Eğitim sisteminin var oluş nedeni insanların bilgiye 

ulaşmasına yardımcı olması ve bilgiyi üretmede gerekli araçları 

sunmasıdır (Tosun, 2002). 

Eğitim ailede baslar. Kişilik yapısının temel davranışları 

büyük ölçüde ailede elde edilir. Bunların sonradan değişmesi çok 

güç olur. Tembel-çalışkan, doğrucu-yalancı, pısırık-girişken vb. 

ikilemlerin kazanılması ailede baslar, gelişir, çoğu zaman da 

pekişir. Okulun bunları değiştirmesi güçtür, uygun çözüm önce 

aileyi etkilemektedir. Ailedeki birey sayısı, öğrenci davranışının 
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etkenlerinden biridir. Kalabalık aileler çocukları ile ilgilenmeye 

daha az zaman ayırabilirler. Bunlar üzerinde ailenin etkisi azalır. 

Az çocuklu ailelerin çocukları bencil ve şımartılmış olabilir. Gelir 

durumu ailenin diğer yünlerini etkileyen bir değişkendir. Eğitim 

durumu hem öğretme hem de örnek olma yoluyla öğrenci 

davranışlarını etkiler. Ailenin meslek özgeçmişi bunun bir 

boyutunu oluşturur. Bazı aileler bu özelliklerinde çocuklarını 

sürekli yararlandırırken, bazıları ilgisiz kalabilir. Sağlıklı bir gelişim 

için aile, çocuğun öz saygısını, güvenini geliştirmeye çalışmalıdır. 

Oysa ana-babanın mükemmeliyetçi, sabırsız, yüksek yeterlilikte 

olması buna pek izin vermez. Çocuk bu özelliklerin altında 

kalarak mutsuzlaşabilir. Bütün bunlar, öğrenci merkezli eğitim 

için etkin aile ve okul aile birlikteliğini gerekli kılmaktadır (Vural, 

2004). 

Okulda yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerinin evde aileler 

tarafından desteklenmediği bir okul eğitiminde başarıya ulaşmak 

olası değildir. Okul ve aile iki farklı toplumsal kurumdur ve farklı 

beklentiler etrafında şekillenmişlerdir. Bu iki kurumun çocukların 

eğitimleri konusunda ortak çıkar ve işbirliğine getirilmesi 

gereklidir. Bu ortaklık özellikle okul eğitiminin başlangıcı olan 

ilköğretim birinci sınıflar için çok daha önemlidir; çünkü en temel 

çalışma ve öğrenme becerileri bu yılda oluşturulmaktadır (Simsek 

ve Tanaydın,2001). 

Yapılan literatür taramasında Türkiye’de okul aile işbirliği 

ve okul aile birliği alanında çalışma yapılmasına karşın okul aile 

katılımı alanında çalışma yapılmadığı ek 1’de görülmektedir. 

Yapılan bu çalışmada Türkiye’de okul aile işbirliği konusunda 

yazılmış tezler çeşitli açılardan incelenmiştir. 
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Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmasının amacı; Türkiye’de okul aile işbirliği 

konusunu içeren lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Bu amaç 

kapsamında aşağıda belirtilen alt amaçlara yanıt aranmıştır. 

1. Türkiye’de okul aile işbirliğine ilişkin yazılan

lisansüstü tezlerin;

1.1. Yıllara göre dağılımı nedir?

1.2.  Hangi tez türünde yayınlanmıştır?

1.3.  Hangi enstitülerde yapılmıştır?

1.4.  Hangi anabilim dallarında yapılmıştır?

1.5.  Hangi üniversitelerde yapılmıştır?

1.6.  Hangi konularda yapılmıştır?

2. Türkiye’de okul aile işbirliğine ilişkin yazılan yüksek

lisans ve doktora tezlerinde yöntem bölümü

açısından;

2.1 Araştırma yöntemine göre dağılımı nasıldır?

2.2 Çalışma grubunun türüne göre dağılımı nasıldır?

2.3 Çalışma grubunun büyüklüğüne göre dağılımı

nasıldır? 

2.4  Verilerin toplandığı bölgeye göre dağılımı 

nasıldır? 

Araştırmanın Önemi 

Bir alanla ilgili yapılmış olan çalışmaların kapsamlı olarak 

incelenmesi, bu alanla ilgili genel görünümün ortaya konulması 

açısından önemlidir. Yapılan literatür taramasında okul aile 

işbirliği konusunda yazılan tezlerin incelenmesi ile ilgili her hangi 
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bir çalışmanın yapılmadığı görülmüştür. Yapılan bu araştırma, 

okul aile işbirliği alanında yapılan çalışmaların genel 

görünümünün ortaya konulması, sonuçlarının daha anlamlı 

olarak yorumlanması, bu çalışmadan sonra yapılacak 

araştırmalara kaynak teşkil etmesi ve araştırmacılara araştırma 

konusu belirleme sürecinde rehberlik etmesi açısından önemlidir. 

Sayıltılar 

Türkiye’de okul aile işbirliğine ilişkin yazılan lisansüstü 

tezlerin incelenmesinde yararlanılan Yükseköğretim Kurulu 

Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığındaki indekslenme 

çalışmalarının hatasız ve eksiksiz olarak yapıldığı 

varsayılmaktadır. 

Tanımlar 

Okul Aile İşbirliği: Okul aile işbirliği, çocukların 

sağlıklı gelişimlerini sürdürebilmesi ve okula hazırlanması 

amacıyla düzenlenen eğitim etkinlerini gerçekleştirmek için, okul 

personeli ve aile bireylerinin birlikte çaba göstermesidir 

(Cavkaytar, 2004). 

Kapsam ve Sınırlılıklar 

1. Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon

Daire Başkanlığı veri tabanında taranan “okul aile işbirliği”, 

“okul-aile işbirliği”, “okul-aile katılımı”, “okul-aile birliği” anahtar 

kelimeleri ile sınırlıdır.  

2. Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon

Daire Başkanlığı veri tabanında yer alan, 1998-2021 yılları 
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arasında Türkiye’de yazılan ve erişime açık olan 20 lisansüstü 

eğitim tezi ile sınırlıdır. 

Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın yöntemi, araştırmanın evren ve 

örneklemi, verilerin çözümlenmesi ve araştırmada gözetilen etik 

ilkeler belirtilmiştir. 

Araştırmanın Yöntemi 

Nitel araştırma yöntemi ile yürütülen bu projede 

Türkiye’de okul aile işbirliğine ilişkin yapılan lisansüstü tezlerin 

çeşitli özellikleri bakımından eğilimlerini ortaya koyabilmek üzere 

doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırmalar, 

geleneksel araştırma yöntemleriyle ifade edilmesi zor olan 

sorulara cevap bulmak için kullanılırlar. Doküman analizi, yazılı 

belgelerin içeriğini titizlikle ve sistematik olarak analiz etmek için 

kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir. Bu yöntem ilgili konu 

hakkında bir anlayış oluşturmak, deneysel bilgi geliştirmek için 

verilerin incelenmesini, yorumlanmasını ve yapılacak araştırmanın 

yazılı materyallerinin analizini kapsar. Doküman incelemesi veri 

toplamada çeşitliliği sağlar. Bu yöntem, neredeyse yapılacak 

bütün araştırmalar için ihtiyaç duyulabilecek bir tekniktir ve 

araştırılmak istenilen konu ile ilgili bilgiler içermekte olan yazılı 

kaynakların analiz edilmesini kapsar (Çepni, 2007: 18). Yapılan 

araştırma içerisinde okul aile işbirliğiyle ilgili yazılmış olan 

lisansüstü tezler Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez 

Merkezi’nden elde edilerek belirlenen ölçütlere göre analize tabi 

tutulmuştur. 
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Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, 1998-2021 yılları arasında 

yayınlanan ve YÖK Ulusal Tez Merkezinde kataloglanmış okul 

aile işbirliği, okul aile birliği ve okul aile katılımı konulu yüksek 

lisans ve doktora tezleri oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı 

doğrultusunda “okul aile işbirliği”, “okul aile birliği” ve “okul aile 

katılımı” konularında Türkiye’de hazırlanmış lisansüstü tezlerin 

irdelenmesi hedeflenmiştir. Araştırmada örneklem alma yoluna 

gidilmeden tüm evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma 

evrenini, Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Daire 

Başkanlığının web sitesinde yer alan 1998-2021 yılları arasında 

Türkiye’de okul aile işbirliği, okul aile birliği ve okul aile 

katılımına ilişkin yazılan lisansüstü tezler oluşturacaktır. YÖK 

Ulusal Tez Merkezinde “okul aile işbirliği”, “okul aile birliği” ve 

“okul aile katılımı” ifadeleri ile yapılan tarama işleminde 1998-

2021 yılları arası 25 yüksek lisans tez çalışmasının yapıldığı ve 

doktora tez çalışmasının yapılmadığı gözlenmiştir. Ancak bu 

çalışmalarının bazılarının tez yayınlama izin formunun 

bulunmayışından dolayı yayınlanmaması veya araştırmacının tezin 

erişilebilirliğini belirli bir süre kısıtlamasından dolayı 4 çalışmaya 

ulaşılamamıştır. İngilizce yazılmış bir tez de değerlendirmeye 

alınmamış ve sonuçta tam metin olarak ulaşılabilen 20 adet tez 

üzerinden çalışma yürütülmüştür. 

Veri Toplama Teknikleri 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yayın ve 

Dokümantasyon Daire Başkanlığının web sitesinde yer alan 

1998-2021 yılları arasında yazılan Türkiye’de okul aile işbirliğine 
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ilişkin yapılan erişilebilir durumdaki lisansüstü tezlerin hepsi pdf 

formatında bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Lisansüstü tezlerin 

bilgisayara kaydedilmesi sırasında Yükseköğretim Kurulu Yayın 

ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı veri tabanındaki tez 

numaraları kullanılmıştır. Tezlerin elde edilmesinde söz konusu 

tezlerin erişime açık ve Türkçe olması koşul olarak belirlenmiştir.  

İncelenen lisansüstü tezlerin üniversitelere, enstitülere, 

ana bilim dallarına, yılına, tez türüne, konularına araştırmanın 

yöntemine, grubun türüne, grubun büyüklüğüne ve verilerin 

toplandığı bölgeye göre dağılımları belirlenmiştir. 

Veri Çözümleme Yöntemleri 

Bu projede belirlenen alt amaçlara ilişkin verilerin analizi 

çeşitli alt başlık altında çözümlenmiştir. İncelenen tezlerden elde 

edilen veriler tablolar aracıyla düzenlenmiş ve analiz edilmiştir. 

Analiz sonucundan elde edilen verilerin betimlenmesi için yüzde 

(%) ve frekans (f) tablolarından yararlanılmıştır.  

Araştırmada Gözetilen Etik İlkeler 

Bu projeyi yürütmek üzere araştırmacı, incelenecek 

dokümanların dâhil edilme ve dışarıda bırakılma ölçütlerini açıkça 

belirtilmiş, tez tarama sayfasında anahtar kelimeler yazılmış, 

doküman incelemesi aşama aşama ayrıntılı bir şekilde 

açıklanmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Araştırmanın bu bölümünde okul ve aile kavramlarına, 

okulun görevlerine okul aile işbirliğinin ilkeleri, önemi, yararları 

ve engellerine, ailelerle iletişim kurmanın yollarına değerlerin 

işlevlerine, özelliklerine, sınıflandırılmasına, değerler eğitimi ile 

ilgili kuramsal bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca bu bölümde ilgili 

araştırmalar da yer almaktadır. 

Okul 

Okul, kaynağı ve ürünü insan olan sosyal bir örgüttür. 

“Kelime anlamı itibariyle herhangi bir öğretimin yapıldığı yer 

(ecole) manasına gelen okul, terim olarak, toplumun bilgi ve 

tecrübelerinin belli kurallar içinde yeni nesillere kazandırıldığı 

kurum için kullanılır (Dodurgalı 1995).” Okul, öğrencilerine, 

önceden tasarlanmış eğitsel amaçlarına ulaştırmak için gereken 

bilgi, beceri ve tutumu planlı bir süre içinde belli bir sürede 

kazandıran örgüttür. (Başaran, 2006). Okul, düzenli ve planlı 

eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü sosyal örgütlerdir. 

Birey ve toplum için vazgeçilemez bir alan olan eğitim, bir plan 

ve hedef doğrultusunda insanın yetiştirilmesi ve geliştirmesi için 

yapılan bütün çalışmalar olarak anlaşılmaktadır. Eğitim, insanın 

pek çok konuda bilgilenmesini sağlayarak bireye statü ve itibar 

sağlar. Okul, çocuğun aile ortamından daha az imtiyazlı yaşamaya 

mecbur olduğu sosyal çevreyle uyumu için öğrenme ortamı 
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oluşturur. Okul ortamı bir taraftan öğrenmeyi sağlarken diğer 

taraftan da çocuğun sosyal yönünü geliştirip onu hayat hazırlar. 

İlkokulda çocuğa yaşamın ve dünyanın temel ilkelerinin 

ve kavramlarının öğretilmesi, ortaöğretimde verilen sosyal dersler 

ile toplumsal olaylar, fen dersleri ile de tabiat olaylarını 

kavratılması amaçlanırken yükseköğretimde ise kişinin hayatını 

kazanabileceği bir meslek sahibi olması hedeflenir. Öğrenci 

okulda yeni bilgilerle birlikte yeni bir takım tavır ve davranışlar da 

geliştirir. Bir taraftan yeni arkadaşlıklar kurarken diğer taraftan 

özgürce karar vermeyi ve kararlara katılmayı da öğrenir. 

Sosyalleşirken disiplinli olmaya da alışır Disiplin, öğrenciyi 

korkutmaktan çok kendi kendini kontrol edebilmeyi öğrenirken, 

kendini eleştirebilmesini de sağlar (Kasatura,1991). Okul, çocuğa 

kişilik kazandırırken maddi kazanç sağlamaya yönelik meslekler 

de edinmesini sağlar. Gençler aldıkları bilgilerin pek çoğunu 

unutabilirler. Fakat duymayı, düşünmeyi, görmeyi ve 

yeteneklerini kullanmayı öğrenerek okuldan mezun olmalıdırlar 

(Halis,1995). Okullar sadece öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, 

hükümetin, kurum ve kuruluşların değil, öğrenciler içindir. Okul 

çocuğu hayata hazırlar, bu süreçte belirlenen her hedef 

öğrencilerin yetiştirilmesine yönelik olmalıdır. Dolayısıyla 

okuldaki tüm çalışanların görevi bu amaca göre olmalıdır (Erçetin 

ve Özdemir, 2004:34). 

Okul örgütünün özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralamıştır 

(Bursalıoğlu (2010):  

1. Okul örgütünün hammaddesi toplumdan gelen ve 

topluma geri dönen insandır.  
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2. Okul örgütü içerisinde çeşitli değerler vardır ve bu 

değerler kimi zaman çatışabilirler.  

3. Okul örgütünün çıktısını değerlendirmek zordur. 

Uzun zaman alır. 

4. Okul örgütünün kendisine özgü bir çevresi 

bulunmaktadır.  

5. Okul çevresinde bulunan formal ve informal 

örgütler ve ilişkiler okul örgütüne yön vererek okul 

örgütünü etkiler.  

6. Okullar kültür değişmesini sağlamaktadırlar.  

7. Okullar bürokratik örgütlerdir.  

8. Her örgütte olduğu gibi, okul örgütünün de 

kendisine özgü bir kültürü bulunmaktadır. 

Okul, eğitimin en önemli safhasının gerçekleştiği açık bir 

örgüttür. Çocukların sosyal hayata uyum sağlamasında önemli bir 

yere sahiptir. Okulda başarıyı sağlayabilmek için çocuğun ruh ve 

bedensel gelişmesi ile birlikte sosyo-ekonomik şartların da uygun 

olması gerekir. Ailelerin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik 

durum gerekli ihtiyaçları karşılamadığı sürece eğitimden 

beklenilen verimin elde edilmesi zorlaşabilir. Bertnard’ın 

A.B.D.’de yaptığı bir araştırmada, öğrenimini bırakan çocuklarla 

eğitimlerini sürdürenler arasında akademik başarı bakımından, 

okula devamı tercih eden çocuklardan farklı olmadıkları halde 

eğitime sırt çeviren bu çocukları böyle bir yola iten nedenleri 

(Tezcan, 1992);  

a. Evle okul arasındaki mesafenin fazla oluşu  

b. Okuldaki faaliyetlere gereken ölçüde katılamama  
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c. Öğrencinin derslerdeki başarısının ve 

öğretmeninden beklediği şeylerin düşük düzeylerde 

kalması  

d. Anne ve babanın düşük sosyo-ekonomik statüler 

göstermeleri şeklinde belirtilmiştir. 

Okul, eğitimi halkla buluşturan ve toplumun değişimini 

sağlayan en önemli örgüttür. Okul, eğitimi halkla buluşturduğuna 

göre çevresini çok iyi tanımalıdır. Okul-çevre ilişkileri göz önüne 

alındığında “Geleneksel okul, topluluğun bir modeli olarak okul 

ve topluluk okulu” olarak üç farklı okul tipi olduğu 

görülmektedir. 

Geleneksel Okul: 19. yüzyıl boyunca ABD’de hüküm 

süren okul modelidir. Bu modelde okul, entelektüel ve mesleki 

beceri öğretiminde uzmanlaşmış bir kurum olarak toplumdan 

ayrı olmalıdır. Tek başına, toplumdan ayrı düşünülmelidir. Okul, 

çevreden kendini soyutlamış olarak faaliyetlerini yürütmeli ve 

sadece öğretime önem vermelidir. 

 
Şekil 2.1.Geleneksel Okul 



15 

Bu anlayışa göre, okul ve çevre birbirinden bağımsızdır 

ve birbirinden ayrı olarak çalışmalıdır. Okul tarafından yürütülen 

çalışmalar sadece kendi ortamında değerlendirilmeli ve okul tüm 

çalışmalarını çevreden bağımsız yürütmelidir.  

Topluluğun Bir Modeli Olarak Okul: John Dewey 

tarafından ortaya atılan bu görüşe göre, çocuklar bir yetişkin 

olarak nasıl yaşanacağını ilk kez okul içinde yaşayarak 

öğrenirler.Okul, toplumun basitleştirilmiş bir modelidir. Bu okul 

tipi, Dewey’e göre çocuk, hizmet ruhu ile etkili olarak yetişirse 

dengeli, uyumlu bir toplum düzenine kavuşmaktadır (Akt. 

Tezcan, 1992).   

 

Şekil 2.2.Topluluğun Bir Modeli Olarak Okul 

Bu modelde okul, yüz yüze ilişkilerin bulunduğu, 

herkesin birbirini tanıdığı bir topluluktur. İlkokul düzeyinde 

böyle bir okulda öğrenciler beraber yer, içer, oynar, çalışır ve 

paylaşırlar. Okulun bahçesinde ve sınıfta evcil hayvanları vardır 

ve öğrencilerin yaptıklarını satacağı minyatür dükkânlar 

mevcuttur. Böylelikle öğrenciler ilerleyen sınıflarda işlerin 

yürütülmesinde sorumluluk alırlar. Ortaokul düzeyinde ise etkin 
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bir öğrenci yönetimi vardır. Okul her şeyiyle birlikte toplumsal 

bir birimdir. Okulda, tiyatro ve müzik programları gibi 

programları öğrenciler düzenlerler. Bu tür okullarda çocukların 

iyi vatandaş olacakları anlayışı hâkim olup demokratik yaşamı 

okulda öğrenmeleri beklenmektedir. Bu tip okulların bir aile, bir 

fabrika ya da bir lonca teşkilatı olduğuyla ilgili üç görüş vardır. 

Aile modelinde, anne-baba rolünü öğretmen üstlenir. Çocuklar 

birbirinden öğrenirler, okul öncesi, birinci sınıflar ya da küçük 

köy okullarında uygulanır. Fabrika modelinde, öğrenciler okula 

girdiğinde hammadde, eğitim tamamlanıp mezun olduklarında ise 

okulun bir üretimi çıktısı olarak görülürler. Öğrenciler işçi, 

öğretmenler onları eğiten ustabaşı konumundadırlar. Öğrenciler 

ve öğretmenler takım çalışması yaparlar. Öğrenciler yaptıkları 

üretime göre, parça başına işçi gibi ücret alırlar. Program esnektir. 

Okul teknolojiden yararlanır. Öğrenciler değişime ve fabrikanın 

bir parçası olmaya alışık olarak yetişirler. Bu model okul, 

1950’den sonra görülmüştür (Tezcan, 1992).  

Topluluk Okulu: Bu okul tipi 1930’larda Amerika’da 

geliştirilmiştir. Bu modele göre okul, toplulukla yakın bir ilişki 

içerisindedir. Çocuk ve yetişkin öğrenciler, toplumu daha iyi bir 

duruma getiren araç konumundadırlar.  
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Şekil 2. 3.Topluluk Okulu 

Topluluk okulu tipinde eğitimle çocuğa içinde yaşadığı 

toplumun değer ve tutumlarının öğretilmesi, toplumsal, yurttaşlık 

ve ekonomik ilişkilerinde nasıl davranacaklarının öğretilmesi 

amaçlanmaktadır. Okul, eğitici bir araç görevi üstlenmektedir. Bu 

görüşe göre, ne okul ne de aile eğitim işini tek başına yapamaz. 

Eğitim, bir toplulukta yaşama ve büyüme sonucu elde 

edilmektedir. Bu anlayışa göre okul, çocuklara yaşadığı toplumu 

keşfetme ve geliştirmeyi öğretmelidir. Okul yalnızca çocuklara 

değil, tüm topluma hizmet etmelidir. Bu tip okullar çevre 

kalkındırmasının aracıdırlar (Tezcan, 1992). Bu okulları hizmet 

örgütü olarak nitelendirmek mümkündür. Okullar, eğitimin en 

stratejik birimi ve eğitim hizmetinin üretilip sunulduğu bir yerdir 

(Şişman ve Taşdemir, 2008). 

Okul ve Çevre 

Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamlarını 

sürdürdüğü, etkileşim halinde bulundukları; fiziki, biyolojik, 
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sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. İnsanı etkileyen, insanın 

içinde yaşadığı ortamdır (Yiğit ve Bayrakdar, 2016). Çevre; genel 

çevre ve görevsel çevre olarak da ayrılmaktadır. Genel çevre, 

eğitimsel sosyal, kültürel, teknolojik, ekonomik, demografik bir 

takım değişkenleri içeren toplumsal çevre iken; görevsel 

(kurumsal) çevre ise örgütlerin işleme süreci ve karar almaya 

ilişkin güçlerini tanımlar. Genel çevre toplumdaki her örgüt için 

aynı iken; görev çevresi her örgüt için farklıdır (Aydoğan, 2006). 

Bir başka sınıflama iç ve dış çevre şeklindedir (Sürücü 2011). 

Eğitim sistemi açısından düşünüldüğünde okulun iç çevresi yakın 

çevresidir yani okulun içinde bulunduğu ortamdır. Dış çevresi 

okulla etkileşime giren birey, grup, kurum ve kuruluşlardan 

oluşmaktadır (Gül, 2009). 

Eğitim sistemimizde eğitimin üretildiği yer, okuldur. 

Açık bir sistem olan okul, eğitim örgütünün halkla yüz yüze 

gelinen kapısıdır. Dolayısıyla okulun sorunları toplumu, 

toplumun sorunları da okulu etkiler. Her sistem yaşamak için bir 

çevreye ihtiyaç duyar ve bu çevre elverişli ise sistem yaşayabilir. 

Çevre sisteme ne kadar çok girdi sağlayabiliyorsa o denli 

elverişlidir. Her sistemin bir genel bir de özel çevresi vardır. 

İçinde yaşadığı toplum, okulun genel çevresini oluşturur. 

Toplumun sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal ve yönetsel yapısı, 

toplumsal eğilimleri, kaynakları, yasaları, teknolojik gelişmişliği 

gibi değişkenler doğrudan doğruya okulu etkiler. Okulun özel 

çevresi ise, girdi alıp ve çıktı sağladığı, etkileyip etkilendiği, diğer 

okullar, üst eğitim kurumları, aileler, toplum, çevre örgütler ve 

benzerleridir. Bu çevre olmadan açık bir sistem olan okul var 

olması ve yaşaması düşünülemez. (Başaran, 2000:12-45) 
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Okullar bir sistem ve düzen içinde eğitim etkinliklerinin 

yapıldığı toplumun öncü kuruluşudur. Bireyin sosyalleşmesinde 

önemli yeri olan okul, Dewey’e göre toplumsallaşmanın da en 

önemli aracıdır. Toplumun küçük bir modeli olan okul, bir 

yandan çocuğu toplumsal yaşama hazırlarken, diğer yandan da 

çocuğun kendini gerçekleştirmesini sağlar (Çakır, 2006: 33). 

Girdisi ve çıktısı insan olan sosyal bir örgüt olan okul, maddi ve 

çevresel kaynaklarla çevreden girdi olarak alınan öğrenci, 

öğretmen, okul idarecisi vb. insan kaynağını belli bir zaman 

içinde yetiştirir. Yetiştirilen ve donanımlı hale gelen bu insan 

kaynağı çıktı olarak çevreye bırakılır. İşte bu etkileşim nedeniyle 

eğitim ve çevre arasında sıkı bir bağ vardır. Açık bir sistem olan 

okullar çevreyle etkileşimlerine dikkat etmesi gerekir. Çünkü 

eğitim örgütleri başarısız olursa ortaya çözümü zor problemler 

çıkar (Özmen ve Kolay, 2004:45). 

Bütün örgütler gibi okul da çok amaçlıdır ve zorunlu bir 

örgüttür (Bursalıoğlu, 2000:33). Bu örgütün önemli özelliği, 

girdisinin içinde yaşadığı toplumdan gelen ve topluma dönen 

insan olmasıdır. Eğitim örgütlerinin çıktısı olan insanın 

davranışlarındaki değişikliği gözlemlemek ve değerlendirmek 

kolay değildir. Bir süreç gerektirir. Süreç içerisinde oluşabilecek 

hataları fark etmek ve çözüm bulmak başta okul olmak üzere 

aileye de düşmektedir. Okullar kasıtlı oluşturulmuş örgütler 

olması nedeniyle çevresindeki formal ve informal örgütleri hem 

etkiler hem de onlara yön verir. Okullar aynı zamanda kültürün 

değişmesini de sağlayan bir örgüttür. Okullar, bilginin 

geliştirildiği, üretilip kullanıldığı, yeniliğe ve günün her saatinde 

kullanıma açık, toplumun yeni bilgi ihtiyaçlarının karşılandığı, 

takım çalışmasıyla güven sağlayan, öğrencide özgün ve yaratıcı 
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düşünceyi geliştirmeyi amaçlayan çok fonksiyonlu bir yapıda 

olmak zorundadır (Numanoğlu, 1999:345). 

 Geleceğin insan kaynağını hazırlamada okullara büyük iş 

düşmektedir. Çalışanlardan sadece iş değil, sosyal hayata ilişkin 

sorumluluklar bakımından beklentiler olacağından okullar, 

mesleki ve teknik eğitimin yanı sıra moral ve etik eğitimine de yer 

vermek durumunda kalacaktır (Balay, 2004: 79). 

Aile 

Aile, nüfusu yenileme, milli kültürü taşıma ve çocukları 

sosyalleştirme fonksiyonlarının yanında bireylerin biyolojik, 

psikolojik ve ekonomik ihtiyaçlarının da karşılandığı bir 

kurumdur (Erkal,1987). İlk Türk sosyologlarından Ziya Gökalp 

aileyi, milletin birlik ve dirliğini sağlayan en eski ve yegâne 

toplumsal kurum olarak tanımlar (Gökalp, 1978:122). Geniş 

anlamda aile ise; evlenme, kan ya da evlât edinme yoluyla 

birbirine bağlanmış, aynı evde yaşayan, aynı geliri paylaşan, 

birbirleri ile devamlı ilişki ve etkileşim halinde olan, karı-koca, 

ana-baba, kız-oğul, kız kardeş-erkek kardeş gibi sosyal ilişkileri 

olan insanların oluşturduğu bir birliktir. Bir başka tanıma göre 

aile; evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler 

vb.'lerinin arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en 

küçük bütündür (Ağdemir, 1991:1). 

Eğitim ailede baslar. Sonradan değişmesi güç olan 

kişilikle ilgili temel davranışlar büyük ölçüde ailede elde edilir. 

Tembel-çalışkan, doğrucu-yalancı, çekingen-girişken, bencil-

fedakâr vb. temel davranışların kazanılması ailede başlar ve 

gelişir, çoğu zaman da pekişir. Aileyi etkilemeden okulun pekişen 

bu davranışları değiştirmesi çok güçtür, Ailedeki birey sayısı, 
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ailenin eğitim ve gelir durumu ve çocuk üzerindeki aile baskısı 

öğrenci davranışlarını etkilemektedir. Kalabalık aileler çocukları 

ile ilgilenmeye daha az zaman ayırabilirler. Bunlar üzerinde 

ailenin etkisi azalır. Az çocuklu ailelerin çocukları bencil ve 

şımartılmış olabilir. Gelir durumu ailenin diğer yünlerini etkileyen 

bir değişkendir. Eğitim durumu, hem öğretme hem de örnek 

olma yoluyla öğrenci davranışlarını etkiler. Ailenin meslek 

özgeçmişi bunun bir boyutunu oluşturur. Bazı aileler bu 

özelliklerinde çocuklarını sürekli yararlandırırken, bazıları ilgisiz 

kalabilir. Sağlıklı bir gelişim için aile, çocuğun öz saygısını, 

güvenini geliştirmeye çalışmalıdır. Oysa ana-babanın 

mükemmeliyetçi, sabırsız, yüksek yeterlilikte olması buna pek izin 

vermez. Çocuk bu özelliklerin altında kalarak mutsuzlaşabilir. 

Bütün bunlar, öğrenci merkezli eğitim için etkin okul ilgili aile ve 

okul aile birlikteliğini gerekli kılmaktadır (Vural, 2004).  

Toplumdaki sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal 

gelişmeler beraberinde toplumsal değişime neden olmuştur. Bu 

toplumsal değişme aileyi de etkilemiş ve ailenin işlevleri 

farklılaşmıştır. Temel işlevlerini sürdürmekle beraber aile bu 

değişimle beraber bazı görevlerini yeni kurumlara devretmiştir. 

Özellikle sanayileşme ile birlikte meslekte uzmanlaşma ihtiyacı 

nedeniyle ailenin eğitim görevlerinin önemli bir kısmı devlet 

tarafından örgün eğitim kurumları aracılığı ile yapılmaya 

başlamıştır. (Acar, 1990: 23- 28). Yeni tip aile eskiye oranla eğitim 

konusunda daha ilgili ve bilgilidir. Öğretmenle yapılan işbirliği ile 

ebeveynler kendilerine düşen eğitim görevini daha etkin biçimde 

yerine getirebilmektedir (Tezcan, 1985:160). 

 Günümüzde ailenin eğitim işlevinde her ne kadar 

önemli bir farklılaşma oluşmuşsa da eğitimin temeli yine de ailede 
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atılmaktadır. Okul, ailenin verdiği bu temel eğitim üzerine 

bilgilerini inşa etmektedir. Çocuk, toplum için gerekli temel 

değerler olan yeme, içme, oturma, kalkma ve diğer bütün insani 

nitelikleri ilk defa ailede öğrenir. Ailede alınan bu eğitimin kalitesi 

de anne babanın iyi yetişmiş olmasına bağlıdır. Bu ilk eğitimde 

ailenin kültür düzeyi ve ekonomik durumu da önemli bir yer 

tutar. Diğer taraftan aile eğitiminin sağlıklı bir şekilde 

gerçekleşmesi için aile bireylerinin karşılıklı anlayış, sevgi ve saygı 

içerisinde olaylara duygudaşlıkla yaklaşmaları gerekmektedir. 

Anne-baba, davranışlarında tutarlı olmalı ve bireysel farklılıkları 

dikkate almalı ve çocuğa iyi bir rol model olmalıdır. Toplumun 

temel yapı taşını oluşturan aile kurumu, aynı zamanda o 

toplumun en küçük sosyal birimidir. Çocuğun eğitiminden en 

başta ailesi sorumludur. Dünyaya gelen her çocuk ilk eğitimini 

ailesinden alarak sosyalleşmeye başlar. Böylelikle topluma 

kazandırılır ve hayata hazırlanır. 

Okulun Görevleri 

Toplumun eğitim ihtiyacını karşılamak üzere kurulan 

örgütlerin en önemlisi okullardır. Sağladığı eğitim ortamında 

okul, önceden belirlenmiş olan hedefler doğrultusunda 

öğrencilerin belirli davranışlara sahip olma sürecini 

yönlendirmektedir. (Demirtaş, 2012) Eğitim sistemi içerisinde 

okulların temel görevi, öğrencilere istenilen davranışları 

kazandırma ve önceden belirlenmiş olan öğrenme yaşantılarını 

öğrencilerin kazanması için çevreyi ihtiyaçlar doğrultusunda 

düzenlemektir (Taymaz, 2007). Okul, yalnızca bilgi değil aynı 

zamanda toplumsal sorumluluk kazandırmak için de vardır. 

Çocuk, okulda toplumun temel yapısını anlamaya ve toplum 



23 

içinde yaşamanın kurallarını öğrenerek toplumun bir parçası 

olmaya çalışır (Özkalp, 2007: 108). 

Toplumu oluşturan bireylerin yaşama biçimi olan kültür, 

yeni nesillere eğitimle aktarılır. Eğitimle insanlar toplumdaki yeni 

görevlerine hazırlanırken bireylerin ahlaki ve estetik bakımdan 

yetiştirilmesi de amaçlanır. Eğitimin kapsamına, bireylerin 

ailesinden, okulundan, mesleğinden, katıldığı dini, ekonomik, 

toplumsal ve politik kurumlarından gelen bütün etkiler 

girmektedir (Bacanlı, 2005). Okul, tüm etkinliklerini belirli bir 

mekanda ve belirli planlara göre yapması, formal ve informal 

ilişkileri düzenlemesi, toplumun farklı kültürel özelliklerinden 

doğan çatışmaları yatıştırması ve kendine "has eğlence kültürü" 

üretmesiyle biçimseldir. Okullar, bürokratik bir yapıya ve toplum 

içinde saygınlığa sahiptir. Toplumsallaşma araç olan okul, 

toplumsal kültürün temel bilgi ve becerilerini, yetişkin 

otoritesinin gerekliliğini ve disiplin ihtiyacını, bilgi ve başarıyı 

önemseme, doğru konuşma, kamu mallarını koruma, saygı, 

nezaket, düzenlilik gibi değerler üzerinden aktarır (Tezcan, 

2019:333). 

Kendine has özellikleri olan okulun üç temel işlevi 

vardır. Birincisi, öğrencileri dış çevrenin zorluklarına karşı 

korumak, öğrencilerin yaşamını onların gelişim düzeylerine uygun 

bir şekilde kolaylaştırmak, bu işler için yetiştirilmiş olan personel 

(öğretmen, yönetici ve diğer personel) ile okulda öğrencileri 

denetim altında tutarak her türlü yardım ve desteği sağlamaktır. 

İkincisi, okul dışında bulunan, fakat okulda istenmeyen 

davranışları okulda kullandırtmayarak, öğrenci davranış 

temizleyiciliği görevini üstlenir; kumar, alkol, küfür gibi 

istenmeyen davranışlardan öğrencileri arındırmaya çalışır, 
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bunların zararlı etkilerinden öğrencileri uzak tutmayı amaçlarlar. 

Üçüncü ve son işlevi ise öğrencilerde mevcut olan toplumsal 

farklılıkların okulda gösterilmesine müsaade etmeyerek, okul 

içerisinde denge durumu oluşturmaktır. Okul dışında farklı 

koşullarda yaşayan öğrenciler, okulda benzer şartlarda birbirinden 

etkilenir ve etkilerler.  

İyi insan, iyi vatandaş, iyi üretici ve iyi tüketici 

yetiştirmek devletlerin okullardan beklentisidir. Bu bağlamda 

okulun temel görevleri sosyal, politik, ekonomik ve bireysel 

görevler olarak sıralanabilir.  

Okulun Sosyal Görevi: Okullar, öğrencilere yaşadığı 

toplumun kültürünü aktararak kültürleme yapmakta ve 

kültürleşme yoluyla da onu dünyaya açmaktadırlar. Böylece 

öğrencinin hem kendi kültürünü hem de dünya kültürünü 

tanımasına aracı olmakta ve onu sosyal bir varlık haline 

getirmektedir. 

Okulun Politik Görevi: Okulun diğer bir görevi de 

vatanını, milletini seven ona sadık, demokrasiyi içselleştirmiş 

bireyler yetiştirmektir. Devletlerin varlığı bu ideolojiye bağlıdır ve 

yapmak zorundadır. Devletler bu kavramları vatandaşlarına 

eğitim programlarıyla vermeye çalıştığından ilk ve orta öğretimi 

ücretsiz bir şekilde vatandaşlarına sunar. Sınıf başkanlığı, okul 

meclisi ve okul temsilciliği gibi seçimlerle seçme ve seçilmeyi, 

demokratik hayatı öğrencilere kavratmak da okulun görevleri 

arasındadır.  

Okulun Ekonomik Görevi: Kalkınmanın temeli 

yetişmiş insan gücüne dayanır. Bu insan ve akıl gücünü yetiştiren 

örgütler de okullardır. Diğer ülkelerle rekabetin yetişmiş insan 

gücüyle yapılacağını bilen devletler, bilinçli bir şekilde milli 
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gelirden en yüksek payı eğitime ayırmaktadırlar. Çünkü iyi 

yetişmiş bir insan ne üreteceğini, nasıl üreteceğini, ne zaman ve 

nasıl tüketeceğini bilen insandır. Bu da kalkınmanın temelini 

oluşturur.  

Okulun Bireysel Görevi: Kendi geleceğini 

planlayabilen bireyler yetiştirmek okulun bireylere sunduğu 

önemli bir hizmettir. Eğitimle bireylerde var olan yetenekler 

ortaya çıkartılarak bireyin topluma kazandırılması hedeflenir. 

Böylece bireyler kendilerini keşfederek, kendilerini 

gerçekleştirebilirler (Kral, 2017:257). 

Okul Aile İşbirliği 

Çocukların; okul, aile ve çevre olmak üzere üç yaşam 

alanı mevcuttur (Aydın, 2004). Bu üç yaşam alanı, çocuğun 

karakterinin, becerilerinin, değerlerinin oluştuğu ve yerleştiği, 

formal ve informal öğrenmelerinin gerçekleştiği çok önemli 

öğrenme merkezleridir. Bu üç yaşam alanında aile dışında okul ve 

sınıf ortamı çocuğu kasıtlı olarak yönlendirir. Bu ortamda da en 

büyük pay öğretmenlere düşmektedir. “Aile ile işbirliği veya daha 

yaygın kullanılan deyişle aile katılımı, ebeveynlerle profesyonel 

eğitimciler arasında çocuğun gelişimini ve eğitimini desteklemek 

için kurulan bir iletişim ve işbirliği sürecidir. Aile katılımı yoluyla, 

ebeveynler evde ve okulda düzenlenen çeşitli eğitim etkinliklerine 

dâhil olarak, çocuklarının gelişimini izlemelerini ve 

desteklemelerini sağlayacak bilgi ve becerileri kazanırlar” 

(Gürşimşek, 2010:3). 

İyi bir okul aile işbirliği okullarda eğitim ve öğretimin 

temel unsurlarından birisidir. Bu işbirliği sayesinde velilerin 

eğitim sürecine katkıları artacak ve aileleri okulda yapılan 
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faaliyetlerin en büyük destekçisi olacaklardır. Bu işbirliği, 

öğrencinin motive olarak eğitim faaliyetlerine katılmasında 

böylelikle başarısının artmasında, öğrencinin kendine 

güvenmesinde ve davranışlarını düzeltmesinde etkilidir (Atayeter, 

2004). “Okul aile işbirliği, ailenin gücünü ve okulun uzmanlığını 

bir araya getirir. Her konu, sorun ve eğitimsel amaç çocuğun 

ailesini de kapsar. Çocuğun aileden ayrı tutulması mümkün 

değildir çünkü her çocuk bir ailenin içinde doğar ve yine o ailenin 

kültürü içinde sosyalleşir. Bir kurumda yetiştirilen çocuklar bile 

aileleri yerine geçen kurumun kültüründen etkilenirler.” 

(Haktanır, 2007:291). 

Okul aile işbirliği bir yandan öğretmen ve çocuğun 

ebeveynleri olan anne baba arasında etkileşimle birebir 

sağlanırken diğer taraftan Milli Eğitimle ilgili yönetmeliklerde yer 

alan okul aile birliği ile de bu işbirliğini okulun ve öğrencilerin 

tümünü içine alarak, değerlendirerek okul başarısına katkıda 

bulunur (Oktay, 2004).  Üstün’e (2010:239-240) göre, okul aile 

işbirliğinin okul açısından eğitim kalitesini artırmada, çocuğun 

gelişimine katkı sağlamada, okulun aile ile olan sorumluluklarını 

paylaşmasında, okulun çocuklarla ilgili hedeflerine ulaşmasını 

kolaylaştırmada etkili olduğu belirtilirken aileler açısından ise 

ailelerin çocuklarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurmasında, çocukların 

ilgi ve gereksinimlerinin fark edilmesinin sağlanmasında, ana ve 

babalık rollerinin öneminin kavranmasında ve çocukların daha 

objektif ve çok yönlü tanınmasına katkıda bulunduğu ifade 

edilmektedir.  

Çocukların yetiştirilmesi, eğitimi ve ihtiyaçlarının 

belirlenmesi ancak sağlıklı okul-aile işbirliği ile sağlanabilir. Bu 

yüzden okul ile aile arasında sağlam bir bağ kurmak gerekir. 
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Okul-aile işbirliğinin amaçları şöyledir(Schiller, 1992; Akt. Bilgin, 

1990).: 

1. Okul ve ev ortamını öğrenme için hazır hale 

getirmek, 

2. Ebeveynlerin eğitimsel ve toplumsal yeterliliğinin 

farkındalığını kazandırmak  

3. Konuların topluma etkileşim halinde olmasını 

sağlayıp, okulların toplumsal soyut düzeylerini 

düşürmektir  

Etkili bir okul, eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini 

aile katımını sağlayarak artırabilir.  Aile, okulun yaşamla olan 

bağlantı noktasıdır. Ailenin eğitimle olan ilişkisi oranında okul, 

yaşamla bütünleşir. Bu ilişki, bir kontrol mekanizması olması 

açısında da önemlidir. Eğitim sürecinin çıktısı insandır. Okulların 

toplumdan kopuk, kapalı bir sistem olmaması için ailelerle 

kurulan sağlıklı bir ilişki çok önemlidir. Okul aile işbirliği, 

okuldaki eğitimi zenginleştiren temel anahtarlardan birisidir ve bu 

etkileşimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesine 

önem verilmelidir. Okul aile işbirliğinin gerçekleşmesi oranında 

okullar hedefleri yakalayabileceklerdir (Atayeter, 2004).  

Çocukların eğitiminde pay sahibi olan velilerle iletişim 

kurarak onlarla sıkı bir işbirliği geliştirmek okulun en önemli 

kazanımıdır. Okulun, nitelikli bir eğitim-öğretim sunabilmesi için 

velilerle birlikte çalışması gereklidir. Başarılı bir eğitimin temelleri 

okul ile veliler arasında kurulacak olan işbirliğine dayanmaktadır. 

Öğrencinin gelişiminde ve eğitiminde okul aile ve öğrenci 



28 

birlikteliği önemli bir rol oynamaktadır. Okul-aile-öğrenci 

arasındaki işbirliğini geliştirerek iletişimi güçlendirmek ve bunları 

daha dinamik hale getirmek amacıyla okul-aile birlikleri 

oluşturulmaktadır Velilerin okulla bir araya gelmesini sağlamak ve 

işbirliğini daha dinamik hale getirmek okul aile birliğinin esas 

amaçları arasındadır. Okul ile veliler arasındaki işbirliği arttıkça 

okul aile birliği daha işlevsel hale gelmekte netice olarak 

öğrencilere daha nitelikli eğitim sunulabilmektedir. Bu bağlamda 

özellikle okulların, veliler ile kuracağı iletişimin kalitesi velilerin 

okuldaki etkinliklere katılımı noktasında oldukça önemlidir 

(Çalışkan ve Ayık, 2015). 

14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 

Kanununun 16. maddesine dayanılarak hazırlanan Millî Eğitim 

Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde, okul aile birliğinin 

amacı, “Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli 

ile okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve 

öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, okulun ve maddi 

imkânlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili 

zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak” olarak belirtilmiştir (Milli Eğitim 

Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği, 2012). 

Birliğin görev ve yetkileri yönetmeliğin 6. maddesinde 

aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 

a) Öğrencilerin, Türk millî eğitiminin genel ve özel 

amaçları ile temel ilkeleri ve millî manevi değerler 

doğrultusunda yetiştirilmeleri için okul yönetimi, 

öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak. 

b) Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, 

eğitimde kalite ve başarı için okulun stratejik plan 
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çalışmalarına ve uygulamasına destek olmak, 

eğitimde fırsat eşitliğine imkân vermek ve 

öğretmenler kurulunca alınan kararların 

uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş 

birliği yapmak. 

c) Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul 

yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, 

tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim 

faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak. 

1. ç) Okul yönetimiyle iş birliği yaparak eğitim ve 

öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun 

derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve 

atölyeleri gibi eğitim ortamlarının 

değerlendirilmesine katkı sağlamak. 

d) Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet 

satın almak, bu hizmetlere ilişkin sosyal güvenlik 

primi, vergi ve benzeri ödemelerin yapılmasını 

sağlamak. 

e) Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar ile kültürel 

yarışmaların düzenlenmesi giderlerine katkıda 

bulunmak. 

f) Okula yapılan ayni ve nakdî bağışları kabul ederek 

kayıtlarını tutmak, sosyal, kültürel etkinlikler ve 

kampanyalar düzenlemek, şartlı bağışları amacına 

uygun olarak kullanmak. 

g) Kantin ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek. 

2. ğ) Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, imkânları 

yeterli olmayan öğrencilere maddi ve manevi destek 
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sağlamak, aynı amaçla kardeş okullara da katkıda 

bulunmak. 

h) 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete ’de 

yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet 

Yönetmeliği’nde belirtilen yükümlülükleri yerine 

getirmek. 

3. ı) Eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil 

toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak. 

i) Eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla oluşturulan 

çalışma komisyonlarına katkı sağlamak. 

j) Ulusal ve uluslararası projelere katılmak ve proje 

amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak. 

k) Eğitim ve öğretimle ilgili diğer etkinliklere destek 

olmak. 

Eğitim ve öğretimin başarıya ulaşabilmesi için 

ebeveynlerin okuldaki faaliyetlere katılımı sağlanmalıdır Okul aile 

birlikleri, okuldaki eğitim öğretim faaliyetlerine ailenin katılımını 

sağlamak, yapılan faaliyetler konusunda bilgilendirmek, eğitim 

öğretimle ilgili etkinliklere destek olmak ve gerektiği zamanlarda 

aileleri de eğitebilmek adına işlevsellik gösterir. Böylece okul, 

çocukların eğitim gördükleri bir örgüt olmakla beraber aileler için 

de bir eğitim öğretim ortamı olarak onların potansiyellerini 

değerlendirme fırsatı sunar (Oktay, 2004).  

Okul-aile işbirliğinde, öğrenmenin sürekli olabilmesi ve 

başarıya ulaşmasında paydaşların yani yönetici/öğretmen, aile ve 

öğrencinin ortak duyguları paylaşması önemlidir. Eğitim hedefleri 

belirlerken sadece çocuğu düşünerek hareket etmek yerine 

çocuğun yaşantısında önemli bir yer tutan ve kendisiyle bir bütün 
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olan ailesini de dâhil etmek gerekmektedir. Çünkü çocuklar 

aileleri ile bir bütündür. Etkili bir okul aile işbirliği, aileyle olumlu 

ilişkiler kurmakla mümkündür (Gül, 2007). 

Okul Aile İşbirliğinin İlkeleri 

Türkiye’de2023 eğitim vizyonu çalışmaları kapsamında 

okul-aile işbirliği seminerleri düzenlenmektedir. Bu seminerlerde 

dikkat çekilen başlıklara göre: 

• Okul-aile işbirliğinin merkezinde çocuk olmalıdır.  

• Her okulun bulunduğu çevre farklılık 

göstereceğinden okulun bulunduğu yakın çevrenin 

yapısına ve şartlarına uygun bir okul-aile iş birliği 

yaklaşımı belirlenmelidir. 

• Okul ile veli arasında kurulacak ortak dilin temeli 

etkili iletişim olmalıdır. 

• Okul-aile işbirliğinde veli katılımı karşılıklı etkileşim 

üzerine tasarlanmalıdır.  

• Veli katılımı sağlamak için yapılan planlama ve 

uygulamalar, Okul Gelişim Planı’nın önemli bir 

parçası olmalıdır.  

• Okul-aile işbirliği konusunda dikkate alınması 

gerekenler şu şekilde belirlenmiştir (Redding, 1991; 

Şişman ve Turan, 2004) :  

• Eğitim kurumlarında aileler sistemin bütünlüğünü 

oluşturur.  

• Ailelerin birbirleriyle iletişim halinde olması gerekir.  
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• Aile katılımı öğrencinin gelişim ve başarısı ile doğru 

orantılıdır.  

• Ailelerin katılımında ilk hedef çocuğuna destek 

vermesidir. 

Öğrencilerin akademik başarısını yükseltmek ve onları 

hayata daha iyi hazırlayabilmek için etkin bir okul-aile işbirliğinin 

gerekli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, öğretmenlerin ve 

okul yöneticilerinin öncelikli olarak atması gereken adımlar şöyle 

sıralanabilir:  

1. Tüm veliler bir değer olarak görülmeli ve okula 

yaptığı katkıya bakılmaksızın hepsine eşit 

davranılmalıdır. 

2. Okula katkı, sadece maddi destek olarak 

görülmemeli, velilerinin meslekleri ve yetenekleri de 

dikkate alınmalıdır.  

3. Okulun sadece öğrenciler için değil, velileri için de 

bir eğitim merkezi olduğu göz önünde 

bulundurulmalı ve bu doğrultuda gerekli tüm 

çalışmalar yapılmalıdır.  

4. Ailelere otoriter ve öğüt verici bir tarzda davranmak 

yerine, onlarla öğrenci başarısını arttırabilmek ve 

okulu geliştirebilmek için neler yapılması gerektiği 

konusunda işbirliğine gidilmelidir.  

5. Okul-aile birliği toplantıları tüm velilerin katılıp söz 

alabileceği geniş bir ortamda yapılmalı; çok kalabalık 

olması durumunda sınıflar veya şubeler için ayrı 

toplantılar düzenlenebilmelidir.  
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6. Okul-aile birliği toplantılarının verimli bir hale 

getirebilmek için velilere yönelik çocuk gelişimi ve 

eğitimi vb. konularda bilgisayar ortamında 

bilgilendirici ve yönlendirici kısa sunular yapılarak 

toplantıların içeriği zenginleştirilmelidir. Böylelikle 

velilerinin eksik yönlerini fark etmeleri sağlanabilir.  

7. İletişimsizlikten kaynaklandığı düşünülen “okulun 

yararlarına inanmama, toplantılardaki konuları 

gerekli görmeme ve öğrenci başarısızlığını 

düzeltecekleri inancını taşımama” gibi ön yargıların 

ortadan kaldırılması için samimi bir ortamda 

yapılacak okul-aile birliği toplantılarında rehberlik 

uzmanları ve eğitim bilimcilerden yardım 

sağlanmalıdır.  

8. Ailelere gerek çocuklarının okul başarısı için gerekse 

kendi gelişimleri için ihtiyaç duydukları konularda 

yazılı notlar gönderilebilir. Bu doğrultuda öğrenci 

velileri için bilgilendirici programlar düzenlenebilir. 

Yapılacak çalışmalarla onların beklentileri 

öğrenilebilir ve rehberlik faaliyetlerinin daha verimli 

olması sağlanabilir.  

9. Akademik başarısına bakılmaksızın her öğrencinin 

farklı bir zekâ alanında başarılı olabileceği inancıyla 

tüm öğrenci velileriyle iletişim kurulmalı, bu 

doğrultuda okul başarısı düşük olan ailelerin 

umutlarının yok olmasının ve toplum içinde küçük 

düşmesinin önüne geçilmelidir.  

10. Öğrenci velileriyle yapılan görüşmelere okuldaki 

resmi havanın yansımaması için okula gelen velilerle 
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öğretmenlerin rahat görüşebilecekleri uygun bir 

görüşme odası oluşturulmalı ve onlara değer verildiği 

hissettirilmelidir.  

11. Yapılacak olan toplantılarda gündem maddeleri 

velilere önceden bildirilmeli ve yapabilecekleri 

katkılar sorulmalıdır. Toplantıda alınan kararların 

uygulanabilmesi için öğretmen ve velilerden oluşan 

alt komisyonlar kurulmalıdır. Velileri bilgilendirmek 

ve okuldaki işleyişten haberdar etmek için belirli 

aralıklarla bülten gönderilip iletişim kanalı sürekli 

açık tutularak okul-aile işbirliğinin geliştirmesi 

sağlanabilir.  

12. Etkili bir okul-aile işbirliği, ailelere anne-baba 

olmanın değerini gösterebileceği gibi, sorumlu ve 

katılımcı bir yurttaş olma bilinci de 

kazandırabilecektir. Bu derece kapsamlı işlevleri olan 

okul-aile işbirliğinin gerçekleştirilmesinin yolu ancak 

okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin planlı ve 

özverili çabalarıyla mümkün olabilir (Arslanargun, 

2007). 

Bunlara ek olarak başarılı okul aile işbirliğinde şunlara 

dikkat edilmelidir(Gül,2007):  

• Okul aile işbirliği, amaçları doğru belirlendiği iyi 

planlanıp iyi örgütlendiği zaman başarılı olur.  

• Okul-aile işbirliği, mevcut sorunları çözmeye ve 

potansiyel sorunları önlemeye yönelik olmalıdır.  
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• Ailelerin katılımı için, ailelerin mutlaka iyi eğitimli 

olması gerekmez. 

• Okul aile işbirliği okulöncesi, ilköğretim ve 

ortaöğretim düzeyindeki bütün eğitim kurumlarında 

önemsenmelidir. 

• Okul aile işbirliği iyi organize edildiğinde en fazla alt 

sosyo ekonomik kesimden gelen öğrencilere fayda 

sağlar.  

• Aile her konuda işbirliği yapmaya zorlanmamalı, 

işbirliği yapılabilecek alternatif alanlar oluşturulmaya 

çalışılmalıdır. 

Etkili bir okul-aile işbirliği ortamı için ebeveynlere 

yönelik okul tarafından eğitici programlar planlanması ve 

yapılacak çalışmalardan yararlanmalarının sağlanması, katılım 

gösteren ailelerin ödüllendirilmesi, okulda yapılacak toplantı ve 

etkinliklerin zamanını çok önceden velilere duyurulması, 

toplantıları planlarken çalışan ailelerin de olduğunun 

unutulmaması, evde çalışma programlarının hazırlanması 

gerekmektedir (Aydın, 2004:165). Yeşilyaprak (2000) bu ortak 

ilkeleri öğretmen, yönetici ve ailelerin sağlıklı bir iletişim halinde 

olmaları, veliler okula geldiklerinde güler yüzlü karşılanması, 

öğretmenin görüşmeye öğrenci olumlu davranışlarından 

bahsederek başlaması, öğretmenin çocuğuyla ilgilendiğini aileye 

hissettirmesi, yapılacak etkinliklere ailelerin katılımın sağlanması, 

öğrencilerin okulda yapılan bazı etkinlikleri eve götürmesine izin 

verilmesi şeklinde sıralamıştır. 
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Okul Aile İşbirliğinin Önemi 

Okul, sosyal yaşamlarını devam ettirmek isteyen uygar 

toplumların ürünüdür. Okul haricindeki zamanını sosyal 

çevresinde geçiren çocukların, okul içi ve okul dışı eğitimlerinin 

birbirini tamamlayıcı nitelikte olması büyük önem taşır 

(Karaman, 2007). Eğitim sadece okulda gerçekleşen bir süreç 

değildir. Okulun dışındaki en önemli eğitim kurumu aile 

olduğundan okul ile aile arasında sağlam bir ilişki kurulması 

gereklidir (Çelik, 2005). Nitelikli bir eğitim ortamı okul yönetimi, 

öğretmen ve aile işbirliği ile sağlanabilir. Ailenin sosyo-ekonomik 

düzeyi, kültürel durumu, ailenin bilgi birikimi ve tutumu çocuğun 

başarısına etki eder. Ailenin çocuğun okulda öğrendiklerini 

desteklemesi başarıyı arttırır. Yapılacak işbirliğinde veli, eğitim 

sürecinin aktif bir üyesi olarak görülmelidir. Çünkü eğitimin 

amacına ulaşabilmesi için ailenin ilgi ve yardımından gerekir. 

Okul dışı çevre, okulda yapılan eğitimin pekişmesi ve 

tamamlaması adına bir hayli önem taşır (Ataç, 2003).  

Okul ve aile iki farklı toplumsal kurumdur ve farklı 

beklentileri vardır. Bu iki farklı kurumun çocukların eğitimleri 

konusunda çıkarlar doğrultusunda ortak hareket etmesi 

gereklidir. Bu birliktelik okul eğitiminin başlangıcı olan ilköğretim 

birinci sınıflar için çok daha önemlidir; çünkü en temel öğrenme 

becerileri bu yılda kazandırılmaktadır. Çocuklarının iyi bir eğitim 

alıp alamayacağı hususu ebeveynlerin üzerinde durduğu en 

önemli konulardan biridir. Bu açıdan anne babaların, 

çocuklarının eğitimini nasıl destekleyecekleri önem 

kazanmaktadır. Anne babalar çocuğunun okul dışındaki 

öğretmenidir. Bu nedenle de öğretmenler okul haricinde veliler 
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tarafından yapılan eğitim uygulamalarının doğruluğundan kaygı 

duymaktadırlar. Öğretmenler; “Öğrenci ne tür bir aile ortamında 

yaşıyor? Öğrenci ödev yaparken ne tür yardım sağlıyorlar? 

Çocuklarının okul ve derslerle ilgili sorunlarını önemseyip 

ilgileniyorlar mı? Okulu ve öğretmenleri eleştiriyorlar mı?” gibi 

sorulara yanıt ararlar. Anne-baba ve öğretmenler, çocuklara 

elverişli bir öğrenme ortamı için ortak bir çaba göstermelidirler. 

Çocuğun yakın çevresinde oluşmaya başlayan ilk öğrenme 

deneyimleri, okuldaki öğrenme girişimlerini desteklemelidir. 

Öğretmenlerin çocuklara daha iyi bir eğitim fırsatı sunmak için 

ailelerle iletişim kurmaları önemlidir. Okulda kazandırılan 

davranışların evde desteklenip pekiştirilmediği sürece eğitiminde 

başarıya ulaşmak olası değildir (Oğuz,2008). 

Okula başlamadan önce çocuğun büyük ölçüde kişiliği 

oturmuştur. Bunda ailenin payı oldukça fazladır. Aile yapısı ve 

ebeveynlerin tutumları, her ailenin çocuk üstündeki etkisinin 

farklı olmasına neden olur. Ailenin çocuk üzerindeki etkisinin az 

olduğu ailelerin dört temel özelliklerinde söz edilebilir: 

• Çocuklar sıkı ve düzensiz bir aile denetimi ve 

disiplininden gelirler. 

• Aile içi disiplin, fiziksel cezalandırmaya yönelik 

kızgın davranışlarla sağlanır. 

• Aile bireyleri arasında çok az yakın ilişki söz 

konusudur. 

• Ailelerin çocukları üzerinde olumlu etkileri azdır ve 

diğer öğrencilerin çocuklarını olumsuz yönde 

etkilediklerine inanırlar.  
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Yukarıda özelliklere sahip ailelerde yetişen çocuklar, sınıf 

içinde olumsuz davranışlar göstererek öğretmeni ve eğitim 

ortamını zora sokarlar. Çoğu ebeveyn, bireysel özelliklerinin 

çocukları üzerindeki olumsuz etkilerinden habersizdir. Örneğin 

anne-baba çocuğuna sürekli olarak bağırarak onu baskı altında 

tutmaya çalışıyorsa ya da çocuğun üzerine fazla düşüyorsa yahut 

aşırı mükemmeliyetçi bir yapıya sahipse çocuğun sorunları 

çözmek yerine, zorluklardan kaçmasına ve kendine olan güven 

duygusunun azalmasına sebep olabilir (Ünal ve Ada,2000). 

Çocuk yakın çevresindeki bazı sorunlar sınıfa taşıyabilir. 

Bu sorunların çözümü için anne-baba ile işbirliği yapılmalıdır. Bu 

işbirliği karşılıklı yardımlaşmanın da temelini oluşturur. Bu 

işbirliği ile öğretmenin çocuğun sorunları ve eğitimi konusunda 

da aileye yardımı dokunur. Örneğin öğretmen güvensiz bir 

öğrencisine bazı küçük kararları alma ve bunları gerçekleştirmede 

olanaklar sağlayabilir. Bencil bir öğrencisini grup çalışmasına 

katarak olumlu davranışlar kazanmasını sağlayabilir. Öğretmen 

ayrıca bencil ve şımarık çocuğu kabullenip çalışmalarını överek 

de onun gruba uyumunu sağlayabilir. Öğretmenler bireysel 

özelikleri yerleşmiş mükemmeliyetçi anne-babayı belki 

değiştiremezler ancak bu ailenin çekingen çocuğunun bazı 

görevler almasına yardımcı olarak onun başarılı olmasına, 

kendisine güven duymasına fırsat sağlayabilirler. Sınıftaki 

etkileşimin olumlu bir iklim yaratabilmesi için, öğretmen her 

öğrenci ile ilgilenmeli ve eşit etkileşim içinde bulunmalıdır. 

Sınıftaki olumsuzluklar öğrenciyi iyi tanıyarak, kendisi ile 

konuşularak ailesi ile etkileşim kurularak olumlu etkileşimler 

haline dönüştürülebilir (Ünal ve Ada, 2000). 
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Çocuğun okuldaki başarısı ve gelişimi, okul idaresi, 

öğretmen, veli ve öğrenci işbirliği ile çevre koşullarının 

uyumluluğuna bağlıdır. Okul-aile işbirliği yönetici, öğretmen, veli 

ve öğrencileri okul kültürü çerçevesinde eğitimsel değerlere dayalı 

olarak bir araya getirip, ortak amaç ve hedefler etrafında 

birleşmelerini, bu konularda neler yapabileceklerini ve birbirlerine 

nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda ortak görüş ve işbirliği 

sağlar. Okul ve aile arasında farklı anlayışların olması, okulun 

etkisini ve verimliliğini azaltır. Etkili bir okul aile işbirliği bir çok 

olumsuzluğun ortaya çıkışını engeller (Şişman,Turan, 2004). 

Eğitim bilimleri alanında özellikle 1980 yılından sonra yapılan 

çalışmalarda okulla işbirliği içinde hareket eden aile çocuklarının 

başarıları bu işbirliği ve aile katılımıyla orantılı bir şekilde artış 

gösterdiği görülmüştür (Gümüşeli, 2004).  

Eğitim aile de başlar ve okullarda devam etmek suretiyle 

yaşam boyu süreklilik gösteren bir süreç haline gelir. Bu süreçte 

en önemli görev ailelere düşer. Okulun eğitim konusunda 

birliktelik sağlaması gerektiği temel kurumlardan birisi de ailedir. 

Verimli bir eğitim süreci için ailelerin de okul ilişkilerine 

önem vermesi gerekmektedir. Okul ile aile arasında iletişim 

kurulup birlik sağlandığında öğrenci başarısıyla birlikte okulun 

başarısı ve eğitim kalitesi de artmaktadır. Açık bir sistem olan 

okullar toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve toplumun 

gelenek göreneklerine uygun bireyler yetiştirmek durumundadır. 

Okulun toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için de 

bulunduğu toplumu yani aileleri tanıması gerekmektedir. 

Eğitimin ihtiyaçlarının giderilmesi ve beklentileri karşılayabilmesi 

için okul aile iş birliği sağlanmalıdır.  

https://www.bilgiustam.com/nem-nedir-cesitleri-nelerdir/
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Okul Aile İşbirliğinin Yararları 

Çocuğun sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde aileye büyük 

görevler düşmektedir. Aile toplumu oluşturan en küçük sosyal 

yapıdır ve çocuğun ilk ve en önemli eğitim yeridir. Burada 

çocuğun akıl ve ruh sağlığının temelleri atılır ve çocuk, yaşamı 

boyunca ailesinden beslenir. Öğrenme sürecinde çocuk aile 

çevresinden etkileneceğinden olumlu ve olumsuz çevre çocuğun 

eğitiminde hayati fonksiyonlara sahiptir (Kurtuldu,2010). Tüm 

toplumlarda çocuğun eğitiminden birinci derece aile sorumludur. 

Aileyi destekleyici ve tamamlayıcı nitelikte olan okul ve diğer 

kurumların bu konudaki işlevi aileden sonra gelir. Çünkü 

çocuğun büyüme çağında ihtiyacı olan sevgiyi, sıcak aile ortamını 

güveni, morali başka bir kurum veremez. Çocuk kişilik 

özelliklerinin çoğunu yaşamının ilk beş yılında kazanır. Yani 

çocuğun kişiliği, karakteri, tutum ve davranışları aile içindeki ilişki 

ve etkileşimlerle ilk yıllarda biçimlenir. Çocuğun ilk bebeklik 

yıllarının tamamının, çocukluk ve ilk gençlik yıllarının büyük 

kısmının aile içerisinde geçmekte olduğu düşünülürse çocuğun 

gelişiminde ve eğitiminde ailenin ne kadar önemli ve kalıcı rolü 

olduğu görülecektir (Alıcıgüzel, 2003). 

Ailenin çocuk eğitimindeki görevi okul yıllarında da 

devam eder. Okul hayatıyla birlikte çocuğun eğitiminde aile ve 

okul ortak sorumluluk alırlar. Bu işbirliğinin en önemli yararı 

aileyle öğretmenin çocuğun eğitim için birbirlerini tanımalarına 

ve ortak bir paydada buluşmalarına zemin hazırlamasıdır. Bu 

ortaklık, eğitimle ilgili görüş ve tutum farklılığının en az düzeye 

inmesine ve ortak bir paydada buluşulmasına yardım eder. 

Öğretmen, aile işbirliği ile Türk Milli Eğitimin ve okulun 
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amaçlarını ve okulun bu yöndeki uygulamalarını veliye açıklama 

fırsatı bulur. Veli de öğretmene beklentilerini açıklar. Böylelikle 

öğretmen ve veli, karşılıklı saygı ortamında görüş birliğine 

varmaya ve birlikte hareket etmeye çalışırlar. Bu karşılıklı 

etkileşimle öğretmen ve veli arasındaki yaklaşım farkı en aza 

indirilebilir. 

Okul-aile işbirliği; okul yönetimi, öğretmen, veli ve 

öğrencinin özel kuralları ve yaptırımları içeren ve üzerinde 

uzlaşılan bir yazılı anlaşmaya bağlanabilir. Bu anlaşma bütün 

tarafları ortak noktalarda birleştirir. Bu yolla öğrencinin bilgi ve 

iletişim eksikliği nedeniyle istenmeyen davranışlar sergilemesi 

önlenebileceği gibi, kendisinin de yapmamaya söz verdiği 

davranışlar göstermesi durumunda karşılaşabileceği yaptırımlar 

belirlenmiş olur. Böylece öğrenci özdenetim ve öz 

değerlendirmeye yönelir. Bu durumda ceza öğretmenin kişisel 

olarak başvurduğu bir yaptırım olarak algılanmaz (Şişman ve 

Turan, 2004). 

Okulun eğitim öğretim etkinliklerinin her alanında 

ailenin katkısı hep olmuştur. Günümüzde öğrenci merkezli 

eğitim sistemi ve uygulamalarında okul aile iş birliği kaçınılmaz ve 

önemli bir yere sahiptir. Okul yöneticileri, öğretmenler, okuldaki 

diğer çalışanlar ve veliler, eğitim-öğretim sürecini ortak amaç ve 

duygu ile işbirliği içinde yaparlar. Okuldaki her türlü etkinlik ve 

çalışmanın tek ve ortak amacı öğrencinin gelişimi, yararı ve 

mutluluğudur. Bu iş birliği, okul içinde yasal olarak okul aile 

birliklerini oluşturur. Okulu, her alanda ve anlamda veliler adına 

temsil eden yasal bir kuruluştur. Okul aile birlikleri okulun 

amaçları doğrultusunda okulla veliler arasında bir iletişim ve iş 

birliği köprüsü görevini yapar. Bu birlikler eğitim öğretim 
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etkinliklerini desteklemek ve öğrencilerimizin gelişimlerine 

katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş birliklerdir. Bu anlamda 

okul-aile birliği okulun vazgeçilmez bir kuruluşu ve 

destekleyicisidir.  

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği, 

okul aile birliklerinin kuruluş amacını ve görevlerini aşağıdaki 

şekilde belirtmiştir: 

• Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirir, 

• Veli ile okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlar, 

• Eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri destekler, 

• Okulun ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin 

eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını 

karşılar, 

• Öğrencilerin sağlıklı ve mutlu gelişimi için okulla 

birlikte çalışmalar yürütür, 

• Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul 

yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, 

tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim 

faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlar, 

• Eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum 

kuruluşlarıyla iş birliği yapar, 

• Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar ile kültürel 

yarışmaların düzenlenmesi giderlerine katkıda 

bulunur. 

(http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1532.pdf) 

Okul-aile işbirliği ile veliler her şeyden önce on yıldan 

fazla bir süre çocuklarına uygulanacak olan örgün eğitim 
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sistemini tanıma fırsatı bulurlar. Diğer taraftan düzenlenecek 

toplantı ve görüşmeler ailelere tanışma, tartışma ve görüş 

alışverişinde bulunma fırsatı sunar. Aynı zamanda okulun 

politikaları doğrultusunda belirlenen ve uyulması istenen kuralları 

yakından öğrenme imkânı bulurlar. Okul-aile işbirliği aynı 

zamanda aileye iki önemli fayda daha sağlar. Okulun aile ve 

öğrenciye gösterdiği ilgi, öğrenci motivasyonunu artırır. Diğer 

taraftan okulun yapısını, standartlarını ve beklentilerini iyi tanıyan 

veli çocuğunu daha iyi yönlendirir (Şişman ve Turan; 2004). 

Okul-aile işbirliğinin yararları öğretmenin moralini 

yükseltme, aileyi eğitime katma, öğrenci başarısını artırma 

şeklinde kısaca özetlenebilir. Okul aile işbirliğini güçlendirmek 

için; 1) Tüm aileleri iyi karşılama, (2) Etkili iletişim kurma, 

Öğrenci başarısını destekleme, (4) Her çocuğa hitap etme, (5) 

Gücü paylaşma, (6) Toplumla işbirliği oluşturma olarak altı 

standart belirlenmiştir. Bunlar aşağıda açıklanmaktadır:  

1) Tüm aileleri iyi karşılama: Aileleri iyi karşılama, 

onları değerli görme, onlara saygı duyma, okulun kuruluş 

nedeninin onlar ve çocukları olduğunu hissettirme ve aileleri 

hoşnut edecek şekilde davranışlarda bulunma atılacak ilk adımdır. 

2) Etkili iletişim kurma: Aile, okul ve veliler arasında 

ortak bağı sağlayan yapı taşı etkili iletişimdir. İletişim açık ve 

dürüst yollarla kurulmalıdır. Tüm aileler çeşitli iletişim kanalları 

kullanılarak bilgilendirilmelidir.  

3) Öğrenci başarısını destekleme: Öğrenci başarısını 

artırılması için aile katılımı teşvik edilmelidir. Aile ve okul 

tarafından öğrenciler desteklendiğinde öğrenci başarısının arttığı 

ve sınav notlarının yükseldiği, daha iyi okullara girdiği ailelere 

anlatılmalı ve sıklıkla bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.  
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4) Her çocuğa hitap etme: Eğitimde çocukların 

yararına olacak yöntemler belirleme, tüm çocukların haklarını 

savunma, eğitim durumları için dezavantajlı çocukları destekleme 

ve çocuk hakları ile ilgili aileleri bilgilendirme sürecini içerir. 

 5) Gücü paylaşma: Aileler, öğrenciler, öğretmenler, 

okul personeli ve toplum arasında gücü paylaşarak, görüş 

alışverişi ve işbirliği içerisinde çocukların yararına olacak 

faaliyetleri ortaklaşa planlamadır. 

6) Toplumla işbirliği oluşturma: Toplumsal kaynakları 

çocuklar için kullanmak ve onlara daha iyi fırsatlar sunmak için iş 

dünyası, kolejler, dernekler, projeler, gençlik kolları gibi diğer 

toplumsal gruplar arasında işbirliği kurmaktır. 

Etkili okullar okul aile ortaklıklarının kurulduğu 

okullardır. Aile okul ortaklıkları çocuk gelişimi üzerinde büyük 

etkiye sahiptir. Toplum ise çocuğun ailede ve okulda 

öğrendiklerini gösterdiği önemli ortamlardır. Bu işbirliği 

öğrencilerin öğrenmesinde, gelişiminde ve dezavantajlı durumda 

bulunan öğrencilerin kazanılmasında çok önemlidir (Kıral, 

2017:278-279). 

Okul Aile İşbirliğinin Engelleri 

Çocukların eğitiminde önemli bir öge aile katılımıdır. Bu 

katlım evde çocukların ödevlerine yardım etme, okumalarını 

dinleme iken; okul temellinde ise öğretmen aile görüşmesi 

yapma, aile eğitimleri düzenleme ailelerin katılımını sağlama 

şeklindedir. Bu çalışmalar evde ve okulda öğrencinin becerilerini 

ve başarısını artıran unsurlardır. Okul aile işbirliğinin diğer 

yararları ise öğretmen-aile ilişkilerini geliştirme, okul iklimini ve 
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öğretmen moralini yükseltme, okuldaki faaliyetlere velilerin 

katılımını sağlama, çocukların tutum, davranış ve zihin 

gelişimlerini artırma, velilerin eğitim ilgilerini, memnuniyet ve 

güvenlerini artırma gibi yararlarından bahsedilebilir(Kıral, 2017). 

Okul aile işbirliği oluşturmanın çocuk açısından birçok 

yararları olmasına karşın, bu oluşuma engel olacak bazı faktörler 

de mevcuttur. Aşağıdaki tabloda bu faktörler gösterilmiştir. 

Tablo 2.1. Anne-Baba Katılımı Oluşturmadaki Engeller 

• Anne-baba ve aileden 
kaynaklanan faktörler 

• Anne-babanın aile katılımı 
hakkındaki inançları 

• Anne-babanın aile katılımı 
için davet algıları 

• Anne-babanın mevcut 
yaşam içeriği 

• Anne-babanın sınıf, etnik 
köken ve cinsiyet algıları 

• Çocuktan kaynaklanan 
faktörler 

• Çocuğun yaşı 

• Öğrenme güçlükleri ve 
yetersizlikleri 

• Beceri ve yetenekleri 

• Davranışsal problemleri 

• Anne-baba ve 
öğretmenden kaynaklanan 
faktörler 

• Anne-baba ve öğretmen 
arasında amaçlarda ve 
yaşantıdaki farklılıklar 

• Anne-baba ve öğretmen 
arasında tutumlardaki 
farklılıklar 

• Anne-baba ve öğretmen 
arasında kullanılan dildeki 
farklılıklar 

• Toplumdan kaynaklanan 
faktörler 

• Tarihi ve demografik 
faktörler 

• Politik faktörler 

• Ekonomik faktörler 

Tablo 2.1.’e göre okula anne-baba katılımını engelleyen 

faktörler, anne-baba ve aileden kaynaklanan faktörler, çocuktan 

kaynaklanan faktörler, anne-baba ve öğretmenden kaynaklanan 
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faktörler ile toplumdan kaynaklanan faktörler olmak üzere dört 

kısımda incelenebilir. 

Anne-baba ve aileden kaynaklanan faktörler: 

Ebeveynlerin eğitime bakış açıları çok önemlidir. Eğer anne-

babalar kendilerini sadece çocuklarını okula getirip götüren, 

onların temel ihtiyaçlarını ve güvenliğini sağlayan bireyler olarak 

algılıyorsa okula katılım istemeyeceklerdir. Bu durum kendilerine 

güven eksikliği de duyan daha çok eğitim düzeyi düşük ailelerde 

görülmektedir. Daha önceden yaşanmış olan olumsuzluklar, 

dildeki farklılıklar, etkili iletişim kuramayacaklarını düşünmeleri, 

akademik anlamdaki yetersizlikleri ve kendilerini yetersiz 

görmeleri onların okula katılımda arka planda kalma isteği 

göstermelerine neden olabilir. Ayrıca okuldaki faaliyetlere, 

toplantılara katılmanın yararlı olmayacağı ve bunu bir zaman 

kaybı olarak düşünmeleri de aile katılımını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Ayrıca anne-babalar, öğretmenleri tarafından 

kendilerine değer verilmediğini düşünüyorsa, ailenin çalışma 

saatleri veya işsizlik durumları da katılımın önündeki 

engellerdendir. Bunların dışında kültürel seviyesi ve ekonomik 

birikimi düşük anne-babalar, farklı ırk ve etnik kökene sahip, 

azınlık durumunda bulunan anne-babalar da okula düşük katılım 

göstermektedirler. Annelere göre babalar da veli katılımına daha 

az destek veren grupta yer almaktadırlar 

Çocuktan kaynaklanan faktörler: Çocuktan 

kaynaklanan faktörlerin başında çocuğun yaşı gelmektedir. 

İlköğretim kademelerindeki küçük yaşlardaki çocuklar aile 

katılımını isterken, daha üst eğitim düzeyindeki çocuklar ve 

ergenler aile katılımını istememekte; okuldaki faaliyetlerde 

bağımsız olmayı seçmektedirler. Fiziksel engelli olan, öğrenme 
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güçlüğü ve birtakım yetersizlikleri bulunan çocukların aile 

katılımını daha çok istedikleri görülmektedir. Bunların dışında 

akademik yönden başarılı, spor, müzik veya sanatsal alanlarda 

yetenekli çocuklar da aile katılımını isteyen grupta iken; başarısız, 

sorunlu, davranış bozukluğu olan çocuklar ise aile katılımını 

engelleyen gruptadırlar. 

Anne-baba ve öğretmenden kaynaklanan faktörler: 

Öğretmenin amaçları ile anne-babanın amaçları uyuşmadığında 

veliler okula daha az katılım göstermektedirler. Çocuğun 

ödevleriyle ilgili ya da öğretmenin kendilerini para toplamak için 

çağırdığını düşünen veliler de okuldan uzaklaşmaktadırlar. 

Öğretmenlerin anne-babalara yönelik çocuk eğitimiyle ilgili ve 

diğer konularda önyargılı olması ve bunu veliye hissettirmesi de 

aile katılımını azaltmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin iletişim 

biçimleri ve ailelerin kendilerine ve çocuklarına eşit 

davranılmadığını hissetmeleri, eşitsizlik algıları da aynı şekilde aile 

katılımının önündeki engellerdendir. 

Toplumdan kaynaklanan faktörler: Anne babaların 

çalışma saatleri, ikisinin de çalışması, boşanmalar, ayrılmalar ve 

ayrı yaşamalar, aile yapılarının değişmesi, parçalanmış aile yapıları, 

bireysellik, ailelerin ekonomik sıkıntıları, geçim problemleri, 

ikinci işte çalışma ve tüm bunlara bağlı olarak görülen 

bireylerdeki gerilim, kaygı ve stres veli katılımını azaltmaktadır 

(Kıral, 2017). 

Tüm bu faktörlerin dışında ana-babaların kendi okul 

yaşantılarının olumsuzluğu da işbirliğinin önündeki bir engel 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki, bir öğrencinin anne ya da 

babası geçmiş okul yaşantısında olumsuz deneyimlere sahipse, 

okulu bırakmış ya da okulda başarısız olmuşsa bu durum 
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çocuklarının okul yaşamına da olumsuz yansımaktadır. Bu tip 

aileler çocuklarının okul yaşantılarına ve eğitim sürecine yeterince 

katılmamakta okuldan da uzak durmaktadırlar. Burada 

öğretmenlere düşen görev, velilerin okula yalnızca çocuklarıyla 

ilgili sorun yaşandığında çağrılmaması eğitim-öğretim sürecinin 

başında planlanan düzenli periyotlarla velilere geri bildirimler 

vermeleridir. Veliyi okula gelmeye istekli kılacak nitelikte 

görüşmeler veya etkinlikler gerçekleştirilerek bu ailelerin okula 

katılım ve destekleri sağlanmalıdır (Özdemir,2018). 

Ailenin Okul ve Eğitime Katılımını Sağlama 

Çocuğun eğitiminde ve gelişiminde ailenin rolü çok 

önemlidir. Eğitim sürecinde ailelere karşı kayıtsız kalıp onları göz 

ardı etmek amaçlanan düzeyde bir eğitim sağlanması açısından 

zor görülmektedir. Aile katılımında, aileleri yönetmek değil onları 

yönlendirmek gerekir. Ailelerin çocukları en iyi tanıyan ve onların 

hakkında en doğru bilgiye sahip oldukları unutulmamalıdır. 

Öğretmen, aile katılım çalışmalarını ailelere uygun zamanlara göre 

planlamalı, yapılacak çalışmalarda ailelerin de fikir ve düşünceleri 

dikkate almalıdır. Aile katılımı, sadece ailenin okulda yapılan 

etkinliklere katılması olarak görülmemeli aynı zamanda evde 

öğrenci ile yapılan etkinliklerin de aile katılımı çalışmasının bir 

parçası olduğu unutulmamalıdır. Bu sürecin yürütülmesindeki en 

önemli etken olan öğretmen, gerek okulda gerekse evde 

yürütülecek etkinliklerde ailelere yeterince açıklama yaparak, 

ailelerin yapmaları gerekenleri açık ve anlaşılır şekilde 

anlatılmalıdır. 
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Okulun etkili bir işlev görmesi için, kendi dışındaki 

çevreyle ve toplumla iç içe olduğunun farkında olması ve 

hedeflerine ulaşmak için bu çevreyle olan ilişkilerini geliştirmesi 

gerektiğinin bilincinde olması gerekmektedir. Bu çevrelerden en 

önemlisi öğrencilerin aileleridir. Anne-babalar öğrencilerin ilk 

öğretmenleri olmakla birlikte aynı zamanda öğretmenlerin 

ortaklarıdır. Ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili anlayışları vardır ve 

bu anlayış öğretmenlere öğrenme deneyimlerini planlarken katkı 

sağlayabilmektedir. Benzer şekilde öğretmenler de öğrencileri, 

anne-babalardan farklı bir şekilde, ev dışında yeni ortamda 

tanıdıkları için ebebeynlerin çocuklarını tanımalarına katkıda 

bulunabilmektedirler. Öğretmenlerin, öğretim programı ve 

çocuklarındaki ilerlemeler hakkında aileleri bilgilendirme 

sorumlulukları vardır. Bunun yanında ailelerde de okul 

programına ve hedeflerine katkıda bulunabilirler. Anne-babalar 

çocuklarını güdülemede, okulda öğrenilenler ile gerçek yaşam 

arasında bağ kurmada aktif rol üstlenebilirler (Keçeli-

Kaysılı,2008). 

Nayır (2015)’a göre okul aile işbirliği oluşumunun 

engelleyen bir takım faktörler olmasına karşın, bu engelleri aşmak 

adına eğitimcilerin dikkat edeceği bir takım hususlar 

bulunmaktadır. Okul aile işbirliği oluşturmada aile katılımının 

sağlanması için çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Bunlar:  

• Okul-aile işbirliğinin önemi tüm paydaşlara 

anlatılmalıdır.  

• Okul kaynaklarını ailelerin kullanılması sağlanmalıdır.  

• Okul ailelere açık olmalıdır. 

• Aileler okula katılım konusunda bilgilendirilmelidir.  
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• Veliler okul yönetimine katılmalıdır.  

• Okul aile çalışmalarında yasal düzenlemelere uygun 

davranılmalıdır.  

• Aileler her konuda bilgilendirilmelidir.  

• Aileler çocuklarıyla ilgili her konuda karara 

katılmalıdır.  

• Ailelerle iletişimde mail, mesaj gibi teknolojik 

gelişmelerden yararlanılmalıdır.  

• Aileler okulda iyi bir şekilde karşılanmalıdır.  

• Aileler hak ve sorunlulukları ile ilgili 

bilinçlendirilmelidir. 

• Aile ve okulun kaynakları öğrencilerin çıkarları için 

kullanılmalıdır.  

• Aileler okula maddi kaynak sağlamak için değil, 

eğitim sürecinin bir parçası ve önemli bir paydaşı 

oldukları için davet edilmelidir.  

• Ailelerin kültürel farklılıklarına saygı duyulmalıdır. 

Eğitimin hangi basamağında olunursa olunsun öğrenci 

hakkında ailelere bilgilendirme ve onlarla işbirliği yapmak çok 

önemlidir. Okul aile işbirliği eğitim programlarının 

uygulanmasında, öğrencilerin akademik başarılarının 

artırılmasında ve okul ile ev arasındaki köprünün sağlam 

kurulmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

Ailelerle yapılan bu çalışmalar üç düzeyde 

düşünülmektedir. 
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1- Bu düzey çalışmalar, ailelere sınıfla ilgili genel bilgiler 

verilmesi, okul etkinliklerinin ailelere duyurulması 

gibi etkinlikleri içerir. Bu sayede ailelerin kendilerine 

ve okula olan güvenlerinin artmasına ve okul aile 

ilişkilerinde kendilerinin daha rahat hissetmelerine 

destek sağlanır. Bu çalışmaları desteklemek için 

haftalık bültenler, ailelerin belirli aralıklarla okula 

davet edilerek bilgilendirme çalışmaları yapılması, 

açık sınıf uygulamaları, okulda düzenlenen tiyatro, 

seminer gibi etkinliklere verilerin davet edilmesi gibi 

uygulamalar planlanabilir. 

2- Bu kısım çalışmalar, genel olarak sınıflar düzeyinde 

öğretmen ve veliler arasında yürütülen çalışmalardır. 

Uygulanan eğitim programına ait amaçların, 

hedeflerin, planların, bilgilendirmelerin ve ailelerden 

beklentilerin paylaşıldığı aşamadır. Ailelerden 

çocuğun gelişimine ilişkin evdeki gözlemlerini 

öğretmenle paylaşması istenir. Toplantılar, ev 

ziyaretleri, belli aralıklarla ailelerin ihtiyaçlarına ve 

çocukların gelişimlerine uygun broşürler hazırlama, 

aylık eğitim programlarının ailelerle paylaşılması, 

sınıf panoları oluşturma, sınıf gazetesi çıkarma gibi 

çalışmalar yapılır. 

3- Bu düzey çalışmalar, ailelerin aktif katılımlarını 

ortaya çıkaran çalışmalardır. Aileler öğretmene 

destek olurlar, sınıf içindeki çalışmalara gönüllü ve 

aktif olarak katılırlar. Aileler panoların 

hazırlanmasında yardımcı olurlar. Sınıf gezilerinde 

yer alırlar, mesleki gelişim etkinliklerinde yer alırlar. 
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Yapılan tüm bu çalışmalarda amaç, bilgilendirme 

yapmak, ailelerin okul ve sınıf ortamını tanımalarını sağlamak, 

onlara neler yapabilecekleri noktasında destek verilmektir. 

Ailelerin çocuklarıyla olan etkileşimlerini ve iletişimlerini 

arttırabilmek, öğretmen, aile ve idareci etkileşimine katkıda 

bulunmak bu çalışmaların çıkış noktasıdır (Doğru, 2005). 

Aile katılım çalışmaları konusunda öğretmenler 

uygulanan eğitim programları ışığında ailelerin katılım 

gösterebileceği etkinlikleri belirleyerek ailelere uygun zengin 

etkinlikler hazırlayabilir. Ailenin programa katılabileceği bazı 

etkinlikler şu şekilde sıralanabilir;  

• Sınıfı ziyaret etmek, 

• Gönüllü öğretmen yardımcısı olmak, 

• Alan gezilerinde yardımcı olmak, 

• Çocuklara şarkı söylemek, şarkı öğretmek, hikâye 

okumak gibi sınıf içi etkinliklere katılmak,  

• Çocuklar için gerekli olan araç-gereçleri yapmak, 

• Kendi kültürüne özgü yöresel bilgiler sunan 

etkinlikler yapmak (hikâye, şarkı, dans, yiyecek ya da 

kelime),  

• Kendi meslek ya da çalışma alanları hakkında bilgi 

vermek, 

• Diğer ailelerle birlikte karşılıklı bilgi alışverişinde 

bulunmak, 

• Diğer ailelere ulaşmada ve onlarında katılım 

sağlanmasında öğretmene yardımcı olmak, 
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• Okulda yapılan bazı etkinlikleri evde de çocukla 

birlikte yapmak, 

• Sınıf içi etkinliklerde kesme, dikme ve onarma 

gerektiren materyallerde yardımcı olmak, 

• Sınıfa evcil ya da başka bir hayvan getirmek 

(Çakmak,2010). 

Eğitimde sürekliliğin sağlanması, başarıyı artırır. Ailenin 

eğitime katılımı, aile bireylerinin eğitim hakkında görüş sahibi 

olmaları, okulda yapılan çalışmaların evde pekiştirilmesine 

yardımcı olmaları yönüyle eğitimde devamlılığın sağlanması için 

gereklidir. Ailenin eğitime katılımı, ailelerin çocuk yetiştirme 

konusundaki bilgi ve becerilerini artırmakta böylelikle daha etkili 

ebeveyn olmalarını sağlamaktadır. 

Ailelerle İletişim Kurmanın Yolları 

Okullarda okul ile aile arasındaki iletişimi sağlayan ve 

yasal olarak sorumluluğu sahiplenen kişilere veli denilir. Eğitim-

öğretim süresi boyunca öğrencinin sorumluluğunu üstlenen bu 

kişiler, anne ve babalar olabileceği gibi yasal olarak belirlenen 

vasiler de olabilir. Eğitim süreci boyunca öğrenciler ve okul 

programları hakkında ailelerle iletişim kurmak esastır. Okul ve 

aile arasındaki bu iletişim, ev-okul ve okul-ev arasında iki yönlü 

olacak şekilde etkili iletişim kanalları devreye sokularak okul 

programları ve çocuk gelişimi ile ilgili konularda etkili bir şekilde 

kullanılmalıdır. Ailelere yılda en az bir kez konferans/ seminer 

vb. gibi çalışmalar yapılmalı, ihtiyaç halinde bu çalışmalar 

tekrarlanmalı, gerekli durumlarda iletişim uzmanlarından da 
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ailelere profesyonel yardım alınmalıdır. Ailelere öğrenci 

çalışmalarıyla ilgili eve haftalık ve aylık broşürler gönderilmeli, 

öğrencinin durumu gözden geçirilmelidir. Yararlı bildirimlerin yer 

aldığı çizelgeler, anılar, telefon kayıtları, haber mektupları ve diğer 

iletişim kurulan yollar düzenli olarak kayıt altına alınmalıdır. Okul 

içerisinde yapılan tüm programlar, kurslar ve benzer etkinlikler 

şeffaf olmalıdır (Kıral,2017). 

Velilerle kurulacak iletişimin amacı, onlardan katılım ve 

geri bildirim almak yoluyla okul-aile-öğretmen arasındaki bağları 

güçlendirmektir. Bu iletişim, okul ile veliler arasındaki karşılıklı 

güvenin geliştirilmesinde, okulun çevresini tanıması ve okulun 

kendisini çevreye tanıtması açısından büyük bir önem taşır. 

Gerek okul yöneticileri, gerekse öğretmenler velilerle iletişimi 

geliştirmek amacıyla birçok araç ve yöntemden yararlanabilirler 

(Şişman, 2004).  

Bu çalışmalar için aşağıdaki etkinlikler planlanabilir.  

• Aile öğretmen toplantıları 

• Ev ziyaretleri  

• Görüşme  

• Telefonla iletişim  

• İletişim defterleri  

• Yazışma  

• Karşılıklı ziyaretler  

• Ulusal ve yerel basın  

• Kermesler, tanışma çayları, mezuniyet yemekleri  

• Yetişkinlere eğitim faaliyetleri  

• Broşürler 
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• Danışma hizmeti ve kurulları 

Bu çalışmalar, aktif aile katılımının sağlanması, ailelerin 

evde ve okulda çocuklarıyla bilinçli bir şekilde etkileşim içinde 

olmaları ve ev-okul tutarlılığı açısından önem kazanmaktadır. 

Okul ile veliler arasında veli-öğretmen görüşmeleri, veli 

toplantıları, telefon görüşmeleri, whatsapp ve mailler, karneler, 

okul gazetesi ve dergisi, okul panoları, ödev defterleri ve öğrenci 

defterleri, okul web siteleri, davetiyeler, mektuplar ve devamsızlık 

mektupları aracılığıyla iletişim kurulmaktadır. Bunlar aşağıda 

açıklanmaktadır.  

Veli-öğretmen görüşmeleri: Velilerin okula gelerek 

çocuklarının ders durumu, sınıf içi ilişkileri, psikolojik durumu, 

sosyal ilişkileri gibi konularda öğretmenle görüşmesidir. Bu 

görüşmeler öğretmenin veliyi okula davet etmesiyle yapılabileceği 

gibi velinin kendi isteğiyle okula gelmesiyle de uygulanabilir  

Veli toplantıları: Okullarda, okul-aile ve öğretmenler 

arasında işbirliğini geliştirmek, öğrencilerin gelişimleri ve 

akademik durumları hakkında velileri bilgilendirmek, okula sahip 

çıkmalarını sağlamak ve etkin bir şekilde eğitim faaliyetlerine 

katmak için eğitim-öğretim yılında en az iki kez ve okul 

yönetiminin ihtiyaç duyduğu zamanlarda veli toplantıları 

yapılmaktadır. Veli toplantıları genel veli toplantısı, şube veli 

toplantısı ve bireysel-özel görüşmeler olarak üç aşamada 

yapılmaktadır (Okul Veli İşbirliği, Genelge, 2002/27).  

Telefon görüşmeleri, whatsapp ve mailler: Günümüz 

teknolojisindeki gelişmelerle birlikte veli ve öğretmenler, telefon 

aracılığıyla, kurulan whatsapp grupları ve mailler yoluyla anlık 

olarak hızlı bir şekilde irtibat kurabilmektedirler. Öğrencinin; 
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akademik başarısı, okul durumu, sosyal faaliyetler ve sorunları 

hakkında bilgi ve görüş alışverişi bu kanallarla hızlı bir şekilde 

yapılabilmektedir.  

Ödev ve öğrenci defterleri: Öğrencilerin defterleri, 

öğrenci başarı durumu hakkında veliye bilgi verebilir. Aynı 

zamanda okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfta yazı yazmayı 

bilmeyen öğrenci grubunda sınıf öğretmeni veli ile iletişim 

kurmak için öğrenci defterine veya ödev defterlerine not 

yazabilir, bilgi paylaşabilir.  

Karneler: Okul öncesi eğitim kurumlarında Okul Öncesi 

Eğitim Programı doğrultusunda hazırlanan çocuğa yönelik 

Gelişim Raporu, her dönem sonunda e-Okul sistemine işlenerek 

bir örneği veliye verilmektedir. İlköğretim kurumlarında 

öğrencilere e-okul sistemindeki bilgiler esas alınarak birinci ve 

ikinci dönem sonunda verilen öğrenci karnesinde öğrencinin 

derslerdeki başarısı, sosyal etkinlik çalışmaları, davranış ve gelişim 

düzeyleri ile okula devam-devamsızlık durumları yer almaktadır. 

Dağıtılan karneler öğrencilerden geri alınmamakta, karneler e-

karne olarak da düzenlenebilmekte ve elektronik imza 

kullanılabilmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, md. 30). Ortaöğretim 

kurumlarında da öğrencilere e-karne her dönemin sonunda 

düzenlenir. Başarı-başarısızlık, devamsızlık ve sınıf rehber 

öğreteninin görüşü e-karnede yer almaktadır. Öğrenci/veli isterse 

karnenin onaylı bir örneği de verilebilmektedir (Milli Eğitim 

Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, md. 68). Karneler 

öğrenci hakkında veliye bilgi vermesi sebebiyle en önemli iletişim 

araçlarından birisi sayılabilir.  
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Okul gazete, dergi ve panoları: Okullarda, Türk Milli 

Eğitiminin genel amaç ve ilkeleri ile sosyal etkinliklerin 

amaçlarına uygun olarak, öğrencilerin Türkçe’yi doğru, güzel ve 

etkili kullanmaları, kendilerini düzgün bir şekilde ifade etmeleri, 

özgür, eleştirel düşünme ve iletişim kurma yeteneklerini 

geliştirmek amacıyla duyuru, dergi, gazete ve yıllıklar çıkarılabilir. 

Okul sosyal faaliyetlerini, gezi, bayram, kutlama, sergi, topluma 

hizmet çalışmaları, kurumlar arası ziyaretler gibi bilimsel, sportif 

ve kültürel faaliyetler gibi çalışmalara gazete, dergi ve panolarında 

yer verilmektedir (Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği). Okulda, sınıfta 

ve öğrencilerin bireysel olarak yaptığı sanatsal, kültürel, sportif, 

bilimsel ve diğer çalışmalar hakkında velilere bilgi vermesi 

açısından önemli faaliyetlerden sayılabilir.  

Okul web siteleri: Okul web siteleri yapılan 

etkinliklerin hızlı bir şekilde paylaşılması açısından önemlidir. 

Toplantıların yapılmadan önce ilan edilmesi, okul aile birliği 

çalışmalarının görselleştirilmesi, okul gelişimi adına yapılan 

çalışmaların sergilenmesi, okul stratejik planlarının yer alması 

açısından okul web siteleri velilere hızlı bilgi akışı sağlayabilir. 

Okul web sitelerinin güncelleme işlemlerine okul yönetiminin 

titizlikle dikkat etmesi, bilgi paylaşımı, güncel bilgi elde etme 

açısından önemlidir.  

Davetiyeler, mektuplar ve devamsızlık mektupları: 

Velilere bilgi vermek, okulda yapılacak etkinliklere ve toplantılara 

davet etmek amacıyla bilgi notları, davetiye ve mektuplar 

hazırlanabilir. Devamsızlık yapan öğrencilerin devamsızlık 

durumları e-okul siteminden alınacak devamsızlık mektupları ile 

velisine posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarını kullanarak 
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gönderilir. (Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliği, md. 36). 

 

Şekil 2. 4. Devamsızlık mektubu örneği 

 Devamsızlık mektubunda şekil 4’teki ifadeler yer 

almaktadır. Devamsızlık mektubunu veliye göndermeden önce 

sınıf öğretmeni, müdür yardımcısı ve okul müdürü imzalar ve 

sonrada veliye imzalatmak üzere postalanır. Veliyi çocuğunun 

devamsızlığı konusunda bilgilendirmek amacını taşıyan 

devamsızlık mektupları, öğrencilerin veli bilgisinde (özürlü 

devamsızlık) veya veli bilgisi dışında (özürsüz devamsızlık) 

okulda olup olmadığını bildirmesi açısından önem arz 

etmektedir. 

 Ev ziyaretleri: Ev ziyaretleri, uyumsuz, dikkat kontrolü 

eksikliği yaşayan, başarısız olan problemli çocukların evlerine 

yapılan ziyaretlerdir. Bu ziyaretler, öğrencinin yaşadığı aile 

ortamının görülmesi, çocuğun yaşadığı fiziki, sosyal ve psikolojik 

ortamının gözlemlenmesi, ailenin sosyal çevresi gibi 

değişkenlerinin yerinde incelenmesi bakımından önemli 

faaliyetlerdir. Bu ziyaretlerde ailenin kaygıları, ihtiyaçları dinlenir. 

Öğrencinin bakımı, ödevleri veya diğer sorunların çözüyle ilgili 
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görüşmeler yapılarak, çocuğun gelişimini teşvik etmek için 

görüşler paylaşılır. 

Ailelerin okulla sağlıklı iletişim kurmaları, okuldaki 

faaliyetlere katılmaları ve destek olmaları çocuğun akademik 

başarısında etkili olmaktadır. Ailelerin görevi okulda düzenlenen 

etkinliklere katılarak çocuklarına destek vermek ve ona yanında 

olduğunu hissettirmektir. Veli-öğretmen görüşmeleri, veli 

toplantıları, telefon görüşmeleri, whatsaap grupları, karneler, okul 

gazetesi, okul panoları, ödev defterleri ve öğrenci defterleri, okul 

web siteleri, davetiyeler, mektuplar ve devamsızlık mektupları 

gibi faaliyetlerle veliyi okul ortamına çekmek, okulda yapılanlar 

hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Bunlar öğrencinin 

başarısı, gelişimi, psikolojisi ve çocuğun anlaşılması adına yapılan 

önemli etkinliklerdir (Kıral,2017). 

Okul Aile İşbirliği Konusunda Yapılan Araştırmalar 

Araştırmanın bu bölümünde okul aile işbirliği alanında 

yapılan çalışmalarla ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

Kazak (1998) “Okul Aile İşbirliği ve Sorunları” isimli 

çalışmasında velilerin toplumdaki yeri, ilköğretim okullarında 

okul aile işbirliği seviyesi ve var olan sorunları ortaya koymayı 

amaçlamıştır. Elde edilen bulgulara göre yapılan ziyaretlerde 

ailelerin tutumların iyi olduğu, veli katılımlarının sağlanması için 

velilerin görüşlerinin de alınarak uygun zamanlarda daha sık veli 

toplantılarının yapılması gerektiği görülmüştür. Okul aile iletişimi 

açısından, Okul Aile Birliklerinin etkin olmadığı, formaliteden 

öteye geçmediği tespit edilmiştir. Yönetici ve öğretmenlere okul 

aile işbirliği konusunda hizmetiçi eğitimler düzenlenerek 

konunun öneminin kavratılması gerektiği önerilmiştir. 
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İlköğretimde okul-aile işbirliğini daha iyi duruma 

getirmeye yönelik okul yöneticileri, öğretmenler ve velilerin 

beklentilerinin neler olduğunu ortaya koymak amacıyla 

Gökçe(2000) tarafından “İlköğretimde Okul-Aile İşbirliğinin 

Geliştirilmesi” isimli bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen 

bulgulara göre okuldaki tüm paydaşların sürekli etkileşim ve 

işbirliği halinde çalıştıkları belirlenmiştir. Okul yöneticileri ve 

öğretmenler, velilerin daha aktif bir şekilde okul etkinliklerine 

katılmalarını istemekte, veliler ise okul yönetiminde daha aktif rol 

almak istemektedirler. Ayrıca veliler okulda düzenlenen sosyal 

faaliyetlerin az olduğunu ve arttırılmasını, Okul Aile Birliğinin 

daha işlevsel hale getirilmesini istemektedirler. 

Atayeter (2004), ilköğretim okullarında okul-aile işbirliği, 

okuldaki faaliyetler hakkında velilerin bilgilendirilmesi ve velilerin 

okul idaresine katılma düzeylerini araştırmıştır. Araştırma 

sonucuna göre, okul yöneticilerinin, okuldaki etkinliklerin velilere 

tanıtılması konusuyla ilgili bir programlarının olmadığı bu 

alandaki etkinlerin rastlantısal gerçekleştiği, okulda yapılan 

etkinlerin velilere tanıtılması hususunda okul yönetimlerinin 

yeterli önemi vermediği görülmüştür. Veliler arasında sistemli bir 

iletişim ve etkileşimin olmadığı, okul veli ilişkilerinin daha çok 

bireysel düzeyde kaldığı belirlenmiştir. Okul Aile Birliklerinin 

sembolik olarak varlığını devam ettirdiği ve etkinliğinin yetersiz 

kaldığı tespit edilmiştir. 

Gül (2007) tarafından İstanbul ili Ümraniye ve Kartal 

ilçesindeki ilköğretim okullarında yapılan “Eğitimde Çocuk 

Başarısı İçin Okul-Aile İşbirliği” isimli çalışmanın örneklemini 

devlet okulları arasından seçilen 5 okul oluşturmaktadır. 

İlköğretim öğretmenlerinin ve velilerinin okul-aile ilişkilerinde 
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yaşadığı sorunlara ilişkin görüşlerini ortaya koymak için öğretmen 

ve ailelere anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre 

sonuçlar şöyledir; okul çalışmalarını evde de destekleyen ailelerin 

çocukları daha başarılıdır. Okul yönetimiyle sürekli iletişim 

halinde olan ailelerin çocukları da daha başarılıdır. Ailenin eğitim 

seviyelerinin artmasıyla 62 çocukların akademik başarı ve velilerin 

göstermiş olduğu ilgileri doğru orantılıdır. Başarı kişinin zihinsel 

yetenekleriyle olduğu kadar bu yeteneklerin geliştirilmesine uygun 

ortam ve koşullarla yakından ilgilidir. Çocuğun okulda başarılı 

veya başarısız oluşu öncelikle içinde bulunduğu fiziksel koşullara 

bağlıdır. Yaşanılan evin tipi, kendine ait oda, kardeş sayısı, ek 

çalışma olanakları, okul öncesi hazırlayıcı bir kurumda eğitim 

imkânı, boş zamanlarını değerlendirme, gazete, kitap gibi 

uyaranlarla karşılaşma, devam edilen okulun sahip olduğu 

olanaklar ailenin sosyo ekonomik düzeyi ile ilişkilidir. 

Özdemir (2009), “İlköğretimde Okul Aile İşbirliği 

Çalışmalarının Aile Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi” adlı 

araştırmasının örneklemini, 2008-2009 öğretim yılında Ankara 

ilinde bulunan ilköğretim okuluna devam eden çocukların velisi 

oluşturmuştur. Çalışma ilköğretim bir, iki, üç, dört, ve beşinci 

sınıfları içermektedir ve 501 aile çalışmaya katılmıştır. İlköğretim 

devlet okulların da uygulanan aile katılım çalışmaların durum 

tespitini yapmak amacıyla yapılan araştırma sonucuna göre, okul 

dışında en çok yürütülen etkinlik ailelerin çocukları ile birlikte 

ödev yapmasıdır. Ancak eve, okulun eğitim programı ve günlük 

planlarını içeren notlar, öğrencinin sınav notları ve öğretmenler 

tarafından hazırlanan bülteneler gönderilmemektedir. Bunun yanı 

sıra aile ziyaretleri, telefon konuşmaları ve ödev imzalama gibi 

faaliyetlere de yer verilmemektedir. Okul içerinde ise en çok yüz 
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yüze görüşmeler yapılmakta ve okul panoları hazırlanmaktadır. 

Ailelere okulda karar verme sürecine katılma, dilek kutusunun 

kullanılması gibi etkinlikler hiç uygulanmamaktadır. Zaman 

sorunu ve iş yerinden izin alınamaması gibi durumlar aileler için 

etkinliklere katılım açısından engel oluşturmaktadır. Veliler daha 

çok konferans, aile eğitim çalışmaları ve veli toplantısı organize 

edilmesini istemektedirler. Katılımcılara göre aile katılımının en 

önemli işlevi ailelerin çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili ihtiyaç 

duyulan konularda eğitilmesi olarak belirtilmiştir. Aileler 

açısından, okul için para toplanması okul aile işbirliğinin amacı 

olarak görülmektedir. Aile katılım çalışmalarının çocukların 

eğitimini etkili hale getirdiği ve onların gelişimine katkıda 

bulunduğu söylenmiştir. 

Gökgöz (2014) “İlkokul Eğitiminin Kalitesini Arttırmada 

Okul-Aile İşbirliği ve Okul Sosyal Hizmeti” başlıklı çalışmasında 

ilkokulda okul-öğretmen-öğrenci ve veli işbirliğinin gerekliliğini 

vurgulamak, veli kaynaklı görülen problemlerinin nedenini 

bulmak, sorunların çözümü için okul sosyal hizmetler biriminin 

kurulmasının gerekliliğini belirtmek için araştırma yapmıştır. 

Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 

Yalova İli Merkez Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu’nda araştırma 

yapılmıştır. Araştırmada 112 dördüncü sınıf öğrencisine mülâkat,  

106  dördüncü sınıf öğrenci velisine anket, 32 öğretmenle kişisel 

görüşme yapılmıştır Araştırma sonuçlarına göre, okul-öğretmen-

veli öğrenci işbirliğine önem verilmesi, okula ve öğretmene değer 

verilmesi gerektiği en önemlisi de aileye destek olacak ve okul-

aile işbirliğine katkı sağlayacak okul sosyal hizmetlerine ihtiyaç 

olduğu tespit edilmiştir. 
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Ok (2016) tarafından okul öncesi eğitimde anne 

babaların ve öğretmenlerin okul aile iş birliği hakkındaki 

görüşlerin incelenmesini amaçlayan nitel araştırmada, okul öncesi 

kurumlarında var olan okul-aile işbirliği çalışmalarının, veliler ve 

öğretmenler açısından ne durumda olduğunu tespit etmek 

amaçlanmıştır. Araştırma grubunu İstanbul ili Şile ilçesinde, Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı 2 bağımsız anaokulu ve 2 ilköğretim 

okulu olmak üzere toplam 4 okuldan; 18 veli ve 9 anasınıfı 

öğretmeni oluşturmuştur. Araştırma sonucunda, aile katılım 

çalışmalarından bazılarının zaman sıkıntısı ve anne babalardan 

kaynaklanan özel nedenlerden dolayı yapılamadığı ortaya 

çıkmıştır. Bunun yanında evde küçük çocuklarının olması, 

çalıştıkları yerden izin alamıyor olmaları, zamanlarının olmaması 

gibi nedenlerle de aile katılımı çalışmalarına katılamadıkları 

belirlenmiştir. Yapılan okul aile işbirliği çalışmalarına velilerin 

büyük bir çoğunluğunun katıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Genel 

olarak öğretmen ve aile arasındaki iletişim değerlendirilmesi 

yapıldığında, bazı velilerin öğretmenlerle iletişimi yeterli bulurken 

bazı velilerin yetersiz bulduğu sonucuna varılmıştır. Anne baba 

ve öğretmenlerin, aile katılım çalışmalarına ilişkin farklı 

düşünceleri bulunmaktadır. Velilerin ailenin okuldan haberdar 

olması, okulda yapılanın evde de yapılması, ailenin de çocuğun 

eğitiminde rol alması, işbirlikçi olarak çocuğa yarar sağlaması, 

hem okul açısından hem de çocukların gelişimi için okul aile 

işbirliğine önem verilmesi, okul aile işbirliğinin köprü olarak 

görülmesi, çocuğun başarısı ve çocuğu tanımak için önemli bir 

etkisinin olduğu bulgularına varılmıştır. 

Çınkır, Nayır (2017) çalışmasına “Okul aile İşbirliği 

Standartlarına İlişkin Velilerin Görüşlerine Göre İncelenmesi” 
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ismini vermiştir. Araştırma 173 aile üzerinde uygulanmıştır. 

Araştırmacılarca oluşturulan “Okul Aile İşbirliği Standartları” 

ölçeği ile veriler çözümlenmiştir ve elde edilen veriler, velilerin 

okul aile birlikleri ile ilgili hiçbir malumatları olmadığını 

göstermiştir. Ayrıca velilerin okul aile işbirliği standartlarına 

ilişkin anlatımları önemsedikleri fakat uygulanmadıkları dile 

getirilmiştir.  

Öz Doğan (2018), ilköğretim birinci kademede okul aile 

işbirliği ile ilgili öğretmen ve veli görüşleri üzerine bir araştırma 

yapmış, araştırmanın örneklemini Ağrı ilinde Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı ilköğretim 1. kademe okullarında görev yapan 

150 öğretmen ve 120 öğrenci velisi oluşturmuştur. Araştırma 

sonucunda, öğretmen veli görüşmelerinin çok sık yapıldığı, 

velilerle görüşme isteğinin daha çok öğretmenden geldiği 

görülmüştür. Öğretmenler derslerinde başarılı olan öğrenci 

velilerinin daha çok görüşmeye geldiğini, veliler ise çocukları 

derslerinde başarısız olduğunda ve ev ödevini yapmadığında 

görüşmeye gittiğini söylemiştir. Veli toplantılarının yılda en az bir 

kere yapılmakta oluğu ve bu toplantılara genellikle annelerin 

katıldığı, yapılan bu toplantıların çocuklar üzerinde ev ödevlerini 

düzenli yapma, derslere devama dikkat etme, düşüncelerini rahat 

ifade etme gibi olumlu davranış değişikliği şeklinde etkili olduğu 

görülmüştür. Okul aile birliği toplantılarının ise senede bir kez 

yapıldığı ve bu toplantılarda daha çok okulun ihtiyaçları ile gelir 

getirecek kermes vb. gibi faaliyetlerin görüşüldüğü ve bu 

toplantılara velilerin çoğunluğunun katılım göstermedikleri tespit 

edilmiştir. 

Özdemir (2018), “Okul-Aile İşbirliğinin Geliştirilmesine 

Yönelik Yönetici Görüşleri” adlı çalışmasında hem eğitim 
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kalitesinin arttırılması hem de finans kaynağı olması açısından 

önemli olan okul aile birliklerinin önemi üzerinde durmuştur. 

İstanbul ili Bahçelievler ilçesinde ortaokullarda görev yapan ve 

çalışmaya katılmayı kabul eden 12 ortaokul müdür ve müdür 

yardımcısı araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. 

Araştırmanın amacı ise eğitimin en önemli temel taşı olan 

okullarımızın mekanizmalarından olan okul aile birliklerinin 

etkililiğini yöneticiler tarafından ele almaktır. Araştırma 

sonucunda okul yöneticilerinin çoğu okul aile birliklerinin finans 

sağlama yararı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca okul yöneticileri 

okul-çevre ilişkisinde çevrenin çok düşük katkı sağladığını dile 

getirmiştir. Okul aile birliği yönetim kurulunun yapısının yeniden 

şekillenmesi ve velilerin daha aktif katılım göstermeleri 

istenilmiştir bununla birlikte “ profesyonel okul aile işbirliği 

modelinin” oluşturulmasına yönelik öneriler getirilmiştir. 

Bay, Bahçıvan, Kalay (2018) tarafından yapılan çalışmada 

ise okul öncesi eğitimde okul aile işbirliği sürecindeki ailelerin ve 

öğretmenlerin görüşlerini almak amaçlanmıştır. Araştırmanın 

sonucunda, okul aile işbirliği kapsamında ailelerin 

öğretmenlerden beklentileri çocukları hakkında daha çok 

bilgilendirilmek ve sosyal etkinliklere katılım göstermek istedikleri 

görülmüştür. Öğretmenlerin velilerden beklentilerinin ise 

seminerlere ve konferanslara daha çok katılım göstermeleri 

şeklinde belirtilmiştir. Aileler ve öğretmenler okul yönetiminden 

yapılan toplantı sayılarının arttırılmasını önermiştir. Öğretmenler, 

okul aile işbirliğinin etkinliği için aile katılımının artmasını 

önerirken, veliler ise okul aile işbirliği için daha çok toplantı 

yapılmasını uygun bulmuşlardır. 
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Yıldırım (2019) tarafından öğretmen ve aile görüşlerine 

göre okul öncesi dönemde çocukların sahip olduğu değerler ile 

değerler eğitiminde okul aile işbirliğinin incelenmesi amacıyla 

yapılan çalışmada eğitmen ve ailelerin fikirlerine uygun olarak 

okul öncesi dönemde değerler ve değerler eğitimi açısından okul-

aile işbirliğini incelemiştir. Bu betimsel çalışmada 2017-2018 

eğitim öğretim yılında, Amasya ilinde anasınıflarında ve bağımsız 

anaokullarında görevine devam eden 50 okul öncesi öğretmeni 

ile bu öğretmenlerin sınıflarına devam eden 250 çocuk ve aileleri 

çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, 

aile ve öğretmenlerin çocuklara verilmek istenen değerleri 

kazandırmak için okul aile işbirliğinin önemini benimsediklerini, 

değerler eğitimi çalışmalarında aile, öğretmen ve yöneticilerle 

işbirliği yapıldığını belirtmişlerdir. Aile ve öğretmenlerin 

çocuklara kazandırılmak istenen değerlerin okulda öğretmenler 

ve evde de aileler tarafından desteklenmesinin çocuk için olumlu 

davranışlar kazanmasına yardımcı olduğu tespit edilmiştir. 

Kılıç (2019) tarafından, “Sınıf Öğretmenlerinin ve Anne 

Babaların Gözünden Okul Aile İşbirliği” başlıklı çalışmada, sınıf 

öğretmenlerinin ve ilkokulda çocuğu bulunan anne babaların 

okul-aile işbirliğine yönelik algılarını ortaya çıkarmaya çalışmıştır. 

Bu araştırmada temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. 

Araştırmaya 140 sınıf öğretmeni ve 110 anne-baba katılmıştır. 

Araştırmanın verileri, “Okul aile işbirliği…..gibidir, 

çünkü………”cümlesinin yer aldığı açık uçlu anket formu 

uygulanmıştır. Böylece, sınıf öğretmenlerinin ve ebeveynlerin 

okul-aile işbirliği kavramına yönelik algıları metafor yoluyla 

belirlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde tematik çözüm 

kullanılmıştır. Araştırmada sağlananlara göre sınıf 
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öğretmenlerinin ürettikleri metaforlardan 14 kategori; anne-

babaların ürettikleri metaforlardan ise 13 kategori 

oluşturulmuştur. Sınıf öğretmenleri ve anne-babalar, okul-aile 

işbirliğine yönelik köprü, anahtar, zincir, hava, kanal gibi 

metaforları üretmişlerdir. 

Çatalkaya (2020), “İlköğretim Velilerine Göre Okul Aile 

İşbirliği” isimli betimsel çalışmasında ilköğretim 1.kademede 

çocuğu bulunan velilerin okul aile işbirliğine ilişkin durumlarını 

araştırmaktır. Çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 

Aydın ili Nazilli ilçesinde bulunan 13 ilköğretim devlet 

okullarında kayıtlı 266 öğrenci velisi oluşturmaktadır. Araştırma 

ilköğretimde okul ve aile işbirliği ölçeğinin alt boyutlarından olan 

okul etkinliklerine katılım düzeyi diğer alt boyutlara göre daha 

düşük düzeyde olduğu ve velilerin okul etkinliklerine nasıl katılım 

gösterecekleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları 

görülmüştür. Velilerin etkinliklere daha verimli ve zengin katılım 

sağlamaları için tatil dönemi sürecinde,  velilere yönelik okul-aile 

işbirliğini geliştirici kurs, seminer vb. eğitimler düzenlenmesi 

önerilmiştir. 

Kolay Çepni (2021) tarafından “Okul Aile İşbirliği İle 

Değerler Eğitimi” isimli çalışmasında okul aile iş birliği ile 

değerler eğitimine yönelik öğretmen ve velilerin görüşlerini 

incelemiştir. Genel tarama modelindeki bu nitel çalışmaya Rize 

Merkez ilçesinin farklı köy ve mahallelerinde, Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı okullarında görev yapan 40 sınıf öğretmeni ile 

402 ebeveyn katılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenleri 

ve veliler tarafından ile okul- aile iş birliğini önemsendiği, bu 

iletişimin bir gereklilik olduğu, bu işbirliği ile çocukların eğitimi 

ile ilgili sorunların çözüldüğü, işbirliğinin öğretmen ve veliye 
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destek sağladığı ifadeleri yer almaktadır. Değerlerin 

kazandırılması için okul aile iş birliğinin önemine ve 

geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. 

Koçak (2021), Özel Eğitim Mesleki Eğitim 

Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Okul-Aile İşbirliğine 

İlişkin Görüşlerini incelediği çalışmasında, Kayseri ilindeki özel 

eğitim mesleki eğitim merkezlerinde okul-aile işbirliğine yönelik 

uygulanan uygulamaları ve gerçekleşme düzeylerini araştırmıştır. 

Bu doğrultuda Kayseri ilindeki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iki 

özel eğitim mesleki eğitim merkezinde görev yapan 20 öğretmen 

ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak veriler 

toplanmıştır. Çalışma sonucunda, özel eğitim öğretmenlerinin, 

özel eğitimde okul-aile işbirliğinin çok önemli olduğunu 

düşündükleri, işbirliğinin sağlanabilmesi için veli toplantıları ve 

bireysel görüşmeler yaptıkları, ev ziyaretleri ve çeşitlik etkinlikler 

düzenledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında, öğrenci 

velilerinin çocuklarına karşı ilgisiz davranmaları, özel eğitim branş 

öğretmeninin yeterli sayıda bulunmaması, öğretmenlerin ve 

ailelerin bazılarının işbirliğine sıcak bakmamaları gibi durumlar, 

okul-aile işbirliğini engelleyici faktörler olarak ifade edilmiştir. 

Çalışma verilerinden elde edilen diğer bir sonuç da; işbirliğinin 

arttırılabilmesi için okul yönetiminin, öğretmenlerin ve velilerin 

daha özverili ve istekli biçimde çalışmaları gerektiğidir. 

Yurt içi literatürde yer alan bu araştırmalar, okul-aile 

işbirliğinin çalışılmış bir alan olduğunu göstermektedir. Ancak 

yapılan çalışmalar incelendiğinde ortaöğretim yıllarını kapsayan 

çok az sayıda çalışmanın olduğu, çalışmaların daha çok okul 

öncesi ve ilkokul yıllarını kapsadığı görülmektedir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde Türkiye’de okul aile 

işbirliği, okul aile birliği ve okul aile katılımı konularında yazılmış 

lisansüstü tezlerin incelenmesi amacıyla elde edilen bulgulara yer 

verilmiştir. Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı 

Araştırmanın bu bölümünde Türkiye’de okul aile 

işbirliği, okul aile birliği ve okul aile katılımı konularında yazılmış 

lisansüstü tezlerin incelenmesiyle elde edilen bulgulara yer 

verilmiştir. Tezlerin yıllara göre dağılımına ilişkin bulgular şekil 

4.1.’deki gibidir. 

 

Şekil 4. 1.Türkiye’de Okul Aile İşbirliği, Okul Aile Birliği ve 
Okul Aile Katılımı Konularında Yazılmış Lisansüstü Tezlerin 

Yıllara Göre Dağılımı 

Şekil 4.1 incelendiğinde Türkiye okul aile işbirliği, okul 

aile birliği ve okul aile katılımı konularında 1998 yılından 2021 
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yılına kadar geçen zaman diliminde 20 lisansüstü tez yazıldığı 

görülmektedir. İlk tez 1998 yılında yazılan yüksek lisans tezidir. 

Daha sonraki süreçte 2004 yılına kadar bu alanda herhangi bir 

çalışma yapılmamıştır. Yıllar içerinde yapılan en fazla çalışma, 

2007 ve 2021 yıllarında yazılan üçer adet yüksek lisans tezi 

çalışmasıdır. 2014 ve 2018 yıllarında da tezlerin yazımında bir 

artış görülse de sonraki yıllarda yapılan çalışmalar 3’ü 

aşamamıştır. Yazılan 20 tezin tamamının yüksek lisans tezi olarak 

yazıldığı, doktora tezinin ise yazılmadığı görülmüştür.  

Tezlerin Türlerine Göre Dağılımı 

Türkiye’de okul aile işbirliği, okul aile birliği ve okul aile 

katılımı konularında 1998-2021 yılları arası yazılan lisansüstü 

tezlerin yayın türüne göre dağılımları Şekil 4.2.’de sunulmuştur. 

 

Şekil 4. 2.Türkiye’de Okul Aile İşbirliği, Okul Aile Birliği ve 
Okul Aile Katılımı Konularında Yazılan Lisansüstü Tezlerin 

Yayın Türüne Göre Dağılımı 

20

0

Yüksek Lisans Tezi
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Şekil 4.2’deki veriler incelendiğinde 2021 yılına kadar 

yayınlanan okul aile işbirliği, okul aile birliği ve okul aile 

katılımına ilişkin araştırmaya dâhil edilen lisansüstü tezlerin 

%100’ü (f=20) yüksek lisans tezi olduğu anlaşılmaktadır. 

Türkiye’de okul aile işbirliği ve okul aile birliği konularına ilişkin 

1998-2021 yılları arasında doktora tezinin yazılmadığı 

görülmüştür. 

Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı 

Türkiye’de okul aile işbirliği, okul aile birliği ve okul aile 

katılımı konularında yazılan lisansüstü tezlerin enstitülere göre 

dağılımları Şekil 4.3’te sunulmuştur. 

 

Şekil 4. 3.Türkiye’de Okul Aile İşbirliği, Okul Aile Birliği ve 
Okul Aile Katılımı Konularında Yazılan Lisansüstü Tezlerin 

Enstitülere Göre Dağılımı 

Şekil 4.3’te okul aile işbirliği, okul aile birliği ve okul aile 

katılımı konularında yazılan lisansüstü tezlerin enstitülere göre 

dağılımları incelendiğinde, 4 farklı enstitüde toplam 20 çalışma 

yapıldığı görülmektedir. Araştırmaların 12 çalışma ile en fazla, 
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sosyal bilimleri enstitülerinde yayımlandığı görülmüştür. Eğitim 

bilimleri enstitüsünde 6, lisansüstü eğitim ve fen bilimleri 

enstitülerinde ise birer adet çalışma yapılmıştır. Bu enstitülerde 

yapılan tezlerin tamamı yüksek lisans alanında yapılmıştır. 

Tezlerin Yazıldığı Anabilim Dallarına Göre 
Dağılımı 

 Türkiye’de okul aile işbirliği, okul aile birliği ve okul aile 

katılımı konularında yazılan lisansüstü tezlerin anabilim dallarına 

göre dağılımları Şekil 4.4’te ve Tablo 4.1’de sunulmuştur. 

 

Şekil 4. 4.Türkiye’de Okul Aile İşbirliği, Okul Aile Birliği ve 
Okul Aile Katılımı Konularında Yazılan Lisansüstü Tezlerin 

Anabilim Dallarına Göre Dağılımı 

Şekil 4.4’deki ve Tablo 4.1’deki veriler incelendiğinde 

1998-2021 yılları arası Türkiye’de okul aile işbirliği, okul aile 

birliği ve okul aile katılımı konularında yazılan lisansüstü tezlerin 

anabilim dalına göre dağılımının verildiği görülmektedir. 
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Tablo 4. 1.Yazıldığı Anabilim Dallarına Göre Lisansüstü 
Tezlerin Dağılımı 

Anabilim Dalları Frekans (f) % 

Eğitim Bilimleri 6 30,00 
İlköğretim 3 15,00 
Temel Eğitim 2 10,00 
Sınıf Öğretmenliği 1 5,00 
İşletme 1 5,00 
Sosyoloji 1 5,00 
İşletme Eğitimi 1 5,00 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 1 5,00 
İnternet ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi 1 5,00 
Sosyal Hizmet 1 5,00 
Özel Eğitim 1 5,00 
Eğitim Yönetimi ve Denetimi 1 5,00 
TOPLAM 20 100,0 

Buna göre 12 farklı anabilim dalında çalışma yapılmıştır. 

Araştırmalar en çok Eğitim Bilimleri Anabilim dalında %30,00 

(f=6) yayınlanmıştır. Ardından en çok çalışmanın yapıldığı diğer 

iki anabilim dalının İlköğretim %15,00 (f=3)  ve Temel Eğitim 

%10,00 (f=2) olduğu görülmektedir. 

Tezlerin Yazıldığı Üniversitelere Göre Dağılımı 

Türkiye’de okul aile işbirliği, okul aile birliği ve okul aile 

katılımı konularında yazılan lisansüstü tezlerin üniversitelere göre 

dağılımları Şekil 4.5.’te ve Tablo 4.2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4. 5.Türkiye’de Okul Aile İşbirliği, Okul Aile Birliği ve 
Okul Aile Katılımı Konularında Yazılan Lisansüstü Tezlerin 

Yazıldığı Üniversitelere Göre Dağılımı 
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Tablo 4. 2.Yazıldığı Üniversitelere Göre Lisansüstü Tezlerin 
Dağılımı 

No Üniversite Adı Frekans (f) % 

1 Afyon Kocatepe Üniversitesi 1 5,00 
2 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 1 5,00 
3 Anadolu Üniversitesi 1 5,00 
4 Ankara Üniversitesi 1 5,00 
5 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 1 5,00 
6 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1 5,00 
7 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1 5,00 
8 Fırat Üniversitesi 1 5,00 
9 Gazi Üniversitesi 2 10,00 
10 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1 5,00 
11 Hacettepe Üniversitesi 1 5,00 
12 İstanbul Aydın Üniversitesi 1 5,00 
13 İstanbul Kültür Üniversitesi 1 5,00 
14 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1 5,00 
15 Sakarya Üniversitesi 1 5,00 
16 Yakın Doğu Üniversitesi 1 5,00 
17 Yalova Üniversitesi 1 5,00 
18 Yalova Üniversitesi 1 5,00 
19 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1 5,00 

 TOPLAM 20 100,0 

Şekil 4.5. ve Tablo 4.2’deki veriler incelendiğinde 2021 

yılına kadar Türkiye’de okul aile işbirliği, okul aile birliği ve okul 

aile katılımı konularında yazılan lisansüstü tezlerin 19 farklı 

üniversitede yayımlandığı görülmektedir. 19 farklı üniversite 

içerisinde Gazi Üniversitesi 2 tez (%10,00; f=2); Afyon Kocatepe 

Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Anadolu 

Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 

İstanbul Kültür Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 

Sakarya Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Yalova 
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Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1 tez (%5,00; 

f=1) yayınlamıştır. 

Tezlerin Yazıldığı Konulara Göre Dağılımı 

Türkiye’de okul aile işbirliği, okul aile birliği ve okul aile 

katılımı konusunda yazılan lisansüstü tezlerin konularına göre 

dağılımları Şekil 4.6’da verilmiştir. 

 

Şekil 4. 6.Türkiye’de Okul Aile İşbirliği, Okul Aile Birliği ve 
Okul Aile Katılımı Konularında Yazılan Lisansüstü Tezlerin 

Konularına Göre Dağılımı 

Şekil 4.6’daki veriler incelendiğinde 2021 yılına kadar 

yayınlanan Türkiye’de okul aile işbirliği, okul aile birliği ve okul 

aile katılımına ilişkin araştırmaya dâhil edilen lisansüstü tezlerin 

%80,00’ni (f=16) okul aile işbirliği, %20,00’si (f=4) okul aile 

birliği konularında hazırlanmıştır. Okul aile katılımı konusunda 

ise çalışma yapılmamıştır. 
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Tezlerin Kullanılan Araştırma Yöntemine Göre 
Dağılımı 

Türkiye’de okul aile işbirliği, okul aile birliği ve okul aile 

katılımı konusunda yazılan lisansüstü tezlerin yazılan lisansüstü 

tezlerde tercih edilen araştırma yöntemlerinin yıllara göre 

dağılımları şekil 4.7.’de ve tezlerin araştırma yöntemlerine göre 

dağılımları Tablo 4.3’te verilmiştir. 

 
Şekil 4. 7.Türkiye’de Okul Aile İşbirliği, Okul Aile Birliği ve 
Okul Aile Katılımı Konularında Yazılan Lisansüstü Tezlerin 

Araştırma Yöntemlerinin Yıllara Göre Dağılımı 

 

Tablo 4. 3.Tezlerin Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı 

Desen Frekans (f) % 

Nicel 13 65,00 

Nitel 6 30,00 

Karma 1 5,00 

TOPLAM 20 100,0 
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Şekil 4.7’deki ve Tablo 4.3’deki veriler incelendiğinde 

2021 yılına kadar yayınlanan Türkiye’de okul aile işbirliği, okul 

aile birliği ve okul aile katılımına ilişkin araştırmaya dâhil edilen 

lisansüstü tezlerin %65,00’inde(f=13) nicel desenin ve 

%30,00’unda (f=6) nitel desenin kullanıldığı görülmektedir. İlgili 

tarihler arasında yazılan yüksek lisans tezlerinin %5,00’i (f=1) 

karma desen kullanılarak yazılmıştır.  

Tezlerin Çalışma Grubunun Türüne Göre Dağılımı 

Türkiye’de okul aile işbirliği, okul aile birliği ve okul aile 

katılımı konusunda yazılan lisansüstü tezlerde tercih edilen 

örneklem/çalışma grubu dağılımları Şekil 4.8’de ve Tablo 4.4’te 

verilmiştir. 

 
Şekil 4. 8.Türkiye’de Okul Aile İşbirliği, Okul Aile Birliği ve 
Okul Aile Katılımı Konularında Yazılan Lisansüstü Tezlerin 
Çalışılan Örneklem/Çalışma Grubu Türlerine Göre Dağılımı 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Yükse

k

Lisans



79 

Tablo 4. 4.Tezlerde Çalışılan Örneklem/Çalışma Grubu Türleri 

Örneklem/Çalışma Grubu Frekans (f) % 

Veli 7 35,00 
Yönetici+Öğretmen+Veli 4 20,00 
Öğretmen+Veli 3 15,00 
Yönetici (Müdür+Müdür Yardımcısı) 2 10,00 
Öğretmen 2 10,00 
Öğretmen+Öğrenci+Veli 2 10.00 

TOPLAM 20 100,0 

Tablo 4.4. incelendiğinde, ilgili tezlerde 

örneklem/çalışma grubu olarak en çok velilerin %35,00’i (f=7) 

tercih edildiği görülmektedir. Yönetici+öğretmen+veliler çalışma 

gruplarının %20,00’sini (f=4), öğretmen+veli %15,00’ni (f=3), 

yöneticiler %10,00’unu (f=2), öğretmenler %10,00’unu (f=2), 

öğretmen+öğrenci+veliler %10,00’unu (f=2) oluşturmuştur. 

Türkiye’de okul aile işbirliği, okul aile birliği ve okul aile 

katılımı konusunda yazılan lisansüstü tezlerdeki 

örneklem/çalışma grubu büyüklüğüne göre dağılımları Tablo 

4.5’te verilmiştir.  

Tezlerin Çalışma Grubunun Büyüklüğüne Göre 
Dağılımı 

Türkiye’de okul aile işbirliği, okul aile birliği ve okul aile 

katılımı konusunda yazılan lisansüstü tezlerde tercih edilen 

örneklem/çalışma grubu büyüklüğü Tablo 4.5’te verilmiştir. 
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Tablo 4. 5.Örneklem/Çalışma Grubu Büyüklüğüne Göre 
Lisansüstü Tezlerin Dağılımı 

Örneklem/Çalışma Grubu Büyüklüğü Frekans (f) % 

1 ile 100 arası 7 35,00 
101 ile 200 arası 0 00,00 
201 ile 300 arası 7 35,00 
301 ile 400 arası 1 05,00 
401 ile 500 arası 3 15,00 
501 ve üstü 2 10,00 

TOPLAM 20 100,0 

Tablo 4.5 incelendiğinde Türkiye’de okul aile işbirliği, 

okul aile birliği ve okul aile katılımı konusunda yazılan lisansüstü 

tezlerindeki örneklem/çalışma grubu büyüklüklerinin %35,00’i 

(f=7) 1 ile 100 arasında, %35,00’i (f=7) 201 ile 300 arasında, 

%05,00’i (f=1) 301 ile 400 arasında, %15,00’i (f=3) 401 ile 500 

arasında ve %10,00’u (f=2) 500 ve üstü örneklem veya çalışma 

grubu büyüklüğüne sahip olduğu görülmektedir. 101 ile 200 arası 

çalışma grubu ile çalışma yapılmadığı görülmektedir. Buna göre 

tezlerin büyük bir kısmında 300’e kadar örneklem veya çalışma 

grubu büyüklüğüne sahip oldukları görülmektedir. 
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Tezlerin Verilerin Toplandığı Bölgeye Göre 
Dağılımı 

Türkiye’de okul aile işbirliği, okul aile birliği ve okul aile 

katılımı konusunda yazılan lisansüstü tezlerde verilerin toplandığı 

çalışma gruplarının bölgelere göre dağılımları Şekil 4.9’da 

verilmiştir. 

 
Şekil 4. 9.Türkiye’de Okul Aile İşbirliği, Okul Aile Birliği ve 
Okul Aile Katılımı Konularında Yazılan Lisansüstü Tezlerde 

Çalışma Gruplarının Bölgelere Göre Dağılımı  

Şekil 4.9’daki veriler incelendiğinde Türkiye’de 1998-

2021 yılları arası okul aile işbirliği, okul aile birliği ve okul aile 

katılımı konularında yazılan lisansüstü tezlerde 6 bölgede farklı 
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gruplarla çalışma yapılmıştır. Doğu Anadolu Bölgesi hariç 

grafikte gösterilen 5 bölgenin hepsinde toplamda 7 farklı veli 

grubuyla çalışılmıştır. 6 çalışma grubuyla en fazla çalışma 

grubunun Marmara Bölgesinde oluşturulduğu, Ege Bölgesi ve 

K.K.T.C’de ise sadece veli grubu ile çalışma yapıldığı 

görülmüştür. Marmara Bölgesinden sonra 5 çalışma grubu ile en 

çok çalışmanın yapıldığı bölge Karadeniz Bölgesidir. Ayrıca 

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde okul aile işbirliği, 

okul aile birliği ve okul aile katılımı konusunda hiçbir çalışmanın 

yapılmadığı belirlenmiştir. 
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SONUÇ TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Sonuç Tartışma ve Öneriler 

Bu araştırmada, Türkiye’de okul aile işbirliği, okul aile 

birliği ve okul aile katılımı ile ilgili tezlerin çeşitli özellikleri 

açısından eğilimlerinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda, belirlenen ölçütleri karşılayan ve araştırmada, okul 

aile işbirliği, okul aile birliği ve okul aile katılımı konularında 1998 

ve 2021 yılları arası Türkiye’de yazılmış olan 20 tane erişimi 

serbest olan yüksek lisans ve doktora tezi farklı değişkenlere göre 

incelenmiştir. Yöntem olarak doküman analizinin kullanıldığı bu 

araştırmada bulgular; yayınlandığı yılı, türü, üniversitesi, enstitüsü, 

anabilim dalı, araştırmanın deseni, araştırmanın örneklem 

grubunun büyüklüğü ve türü, verilerin toplandığı bölge halinde 

şekiller ve tablolar ile sunulmuştur. Ayrıca bu bölümde, 

araştırmanın temel amacına yönelik cevap aranan araştırma 

sorularına ilişkin sonuçlar ortaya konulmuştur. Bu konularla ilgili 

daha önce farklı bilim dallarında benzer çalışmaların yapılmadığı 

görülmüş olup, literatür bağlamında yorumlar yapılarak 

önerilerde bulunulmuştur.  

Araştırmanın temel amacı doğrultusunda ilk olarak, 

incelenen araştırmaların yıllara ve tez türüne göre dağılımının 

nasıl bir eğilim gösterdiği incelenmiştir. Ortaya çıkan sonuçlara 

göre, incelenen araştırmaların tamamı 1998 yılı ve sonrasında 

yayımlanmış ve yıllar içerisinde yapılan çalışmaların sayısı dalgalı 

bir seyir izlemiştir. 1998 yılından sonra ise 2004 yılına kadar 

çalışma yapılmamıştır. 2004 yılından itibaren tezlerin yazımında 

bir artış görülse de bir yıl içinde yapılan en fazla çalışma 3’ü 
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aşamamıştır. Bununla birlikte okul aile işbirliği, okul aile birliği ve 

okul aile katılımı konularıyla ile ilgili Türkiye’de yazılan lisansüstü 

tezlerinin en fazla 2007 ve 2021 yılları arası yazıldığı görülmüştür.  

Bunda; çocuğun okuldaki başarısı ve gelişiminde, okulun daha 

verimli bir eğitim süreci geçirmesinde ve okulların hedeflerine 

ulaşmasında aileyle birliktelik sağlanması gerektiğinin anlaşılmaya 

başlanması ve okul aile birliklerinin okulun amaçları 

doğrultusunda okulla veliler arasında bir iletişim ve iş birliği 

köprüsü görevini yapması gibi hususların önemli bir payı olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca, hazırlanan tezlerin tamamının yüksek 

lisans düzeyinde olduğu, doktora düzeyinde ise herhangi bir 

çalışmanın yapılmadığı tespit edilmiştir. Türkiye’nin eğitim 

sistemi açısından bakıldığında, bu kadar önemli bir konu olan 

okul aile işbirliği, okul aile birliği ve okul aile katılımı ile ilgili 

1998- 2021 yılları arasında yayımlanan 20 lisansüstü tezinden bir 

tanesinin bile doktora düzeyinde hazırlanmaması gereken önemin 

verilmediğini göstermektedir. Her ne kadar yapılan bu akademik 

çalışmalarda okul aile işbirliği ve okul aile birliği konularına yer 

verilse de okul aile katılımı konusuna yer verilmediği 

görüldüğünden hem bu konunun hem de doktora düzeyinde bu 

konuların ele alınması, araştırmacılara, uygulayıcılara ve 

yöneticilere sunulacak öneriler bakımından önemlidir.  

Mevcut araştırmada cevabı aranan diğer bir soru ise 

incelenen tezlerin enstitü, anabilim dalı ve üniversite 

dağılımlarının nasıl bir eğilim gösterdiğine ilişkindir. Okul aile 

işbirliği ve okul aile birliği konularıyla ilgili 12 farklı anabilim dalı 

tarafından hazırlanan tezlerin olduğu görülmüş, en çok 

çalışmanın eğitim bilimleri anabilim dalında yapıldığı 

belirlenmiştir. Okul aile işbirliği ve okul aile birliği konularıyla 
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ilgili 1998-2021 yılları arası en çok lisansüstü tezi yazılan 

üniversitenin Gazi Üniversitesi olduğu, yazılan tezlerin enstitülere 

göre dağılımında ise Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün en çok 

lisansüstü tezi yazılan enstitü olduğu görülmektedir. Türkiye’de 

okul aile işbirliği, okul aile birliği ve okul aile katılımı konularının 

doktora tezi düzeyinde ele alınmadığı görülmektedir. Oysaki okul 

aile işbirliği, okul aile birliği ve okul aile katılımı konularında 

yazılacak doktora tezleri ve sunulacak öneriler önem 

kazanmaktadır. Çünkü yüksek lisans programlarından tezli 

yüksek lisan eğitiminde hazırlanan tez, doktora tezine göre daha 

dar kapsamlıdır. Doktora tezi ise doktora öğrencilerine doktora 

derecesi kazandıran akademik marka mahiyetindedir. Bu sebeple 

doktora tezi daha titiz ve uzun bir çalışma gerektirmektedir. 

Akademik olarak daha üst seviyede olan doktora tezi düzeyinde 

yapılacak her bir çalışma ve önerinin pek fazla işlenmemiş bu 

konuya daha bilimsel bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu araştırmanın bir başka araştırma sorusunda, incelenen 

tezlerin yöntem kısmına odaklanılmıştır. Bu doğrultuda, 

incelenen tezlerin araştırma modellerine/desenlerine, çalışma 

gruplarının türü, büyüklüğüne, verilerin toplandığı bölgeye göre 

nasıl dağılım gösterdiği incelenmiştir. İncelenen araştırmaların 

çoğunluğunun nicel bir yaklaşımla ele alınmış olması oldukça 

dikkat çekicidir. Tezlerdeki örneklem grubu büyüklüklerinin nicel 

desenin çalışmalarda fazla kullanılmasına bağlı olarak en çok 

kullanılan örneklem büyüklüklerinin 1-100 kişi ve 201-300 kişi 

arasında olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca okul aile işbirliği ve 

okul aile birliği ile ilgili araştırmaların çalışma gruplarına ve 

örneklemlerine bakıldığında ise velilerle yapılan çalışmaların ön 

plana çıktığı görülmüştür. Bu çalışma grubunun daha çok tercih 
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edilmesinde ailelerin okulla sağlıklı iletişim kurmaları, okuldaki 

faaliyetlere katılmaları ve destek olmalarının çocuğun akademik 

başarısında etkili olduğunun anlaşılmış olması söylenebilir. 

Tezlerin en çok Türkiye’nin Marmara Bölgesi’ndeki 

illerde yer alan üniversitelerde incelenmesi üzerinde durulması 

gereken önemli bir diğer konudur. Bunun nedeni Marmara 

Bölgesinde bulunan resmi ve vakıf üniversite sayısının diğer 

bölgelerdeki üniversite sayısına göre fazla olması olabilir. 

Öneriler 

Çalışmanın sonuçlarından hareketle şu öneriler sunulabilir:  

• Okul aile işbirliği, okul aile birliği ve okul aile 

katılımı konularında doktora tezi yazılmamıştır. Bu 

bakımdan başarılı öğrencilerin yönlendirilerek alanın 

kalitesinin arttırılması için doktora tezi çalışmalarının 

da yapılması önerilebilir. 

• Okul aile işbirliği, okul aile birliği ve okul aile 

katılımı konularında lisansüstü araştırmaların en 

fazla yapıldığı enstitü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

olarak belirlenmiştir. Farklı enstitülerde de okul aile 

işbirliği ve aile katılımı konulu tezler yapılması 

önerilebilir. 

• Okul aile işbirliği, okul aile birliği ve okul aile 

katılımı konularında nicel ve nitel yöntemler beraber 

uygulanarak karma yöntem kullanılabilir.  

• Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 

bulunan üniversiteler bünyesinde okul aile işbirliği, 
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okul aile birliği ve okul aile katılımı konularını ele 

alan lisansüstü tezleri yazılmalıdır. 

• İncelenen tezlerde çalışma grubu olarak en fazla 

velilerin tercih edildiği görülmüştür. Okul aile 

işbirliği, okul aile birliği ve okul aile katılımı 

konularında eğitim faaliyetlerinin aktif ögeleri olan 

öğretmenler ve öğrenciler de çalışma grubu olarak 

daha fazla belirlenebilir. 
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