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ÖNSÖZ 

Eğitim insanlık tarihi kadar kadim, insanla birlikte var 

olmaya devam edecek kadar da güncel bir olgudur. Bu bakımdan 

eğitim için “son durağı olmayan bir yolculuk” denilebilir. Anne 

rahminde başlayan bu yolculuk insan hayatının önemli bir 

kısmında ve çeşitli safhalarında informal, belli dönemlerinde ise 

formal bir biçimde gerçekleşerek insan hayatını şekillendirir. 

Dolayısıyla insan, çoğu zaman kendini doğal olarak bu sürecin 

içerisinde bulurken (informal eğitim) kimi zaman da normlar 

gereği zorunlu olarak ve/veya kendi iradesiyle amaçlı, planlı, 

programlı bir sürecin (formal eğitim) içerisinde yer alır.  

Önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, belirli bir 

plan, program ve süre dâhilinde gerçekleştirilen eğitim formal 

eğitim olarak adlandırılmaktadır. Yükseköğretim kademesi 

içerisinde yer alan ve bu yönüyle de bir formal eğitim uygulaması 

olan lisansüstü eğitim günümüzde daha da yaygınlaşarak kendini 

gerçekleştirmek isteyen birçok insana kapısını açar duruma 

gelmiştir. Mesleki gelişim noktasında istekliliği olan okul 

yöneticileri ve öğretmenlerin de ilgisini çeken bu eğitim sürecini 

Türkiye’de çok sayıda eğitimci tamamlamış bulunmakta, 

eğitimcilerin önemli bir kısmı hâlihazırda bu eğitim sürecinin 

içerisinde yer almakta, bir kısmı da bu sürece dâhil olabilmek için 

imkân ve şartları değerlendirmektedir.  

Eğitimcilerin kendilerini geliştirme yönündeki 

isteklilikleri, yönetici atamalarında puanlamaya olumlu katkısının 

olması şeklinde Millî Eğitim Bakanlığının lisansüstü eğitimi teşvik 

edici birtakım uygulamaları ve sıralanabilecek diğer olumlu yönleri 

nedeniyle okul yöneticileri ve öğretmenlerin lisansüstü eğitime ilgi 

ve talepleri her geçen gün artmakta, üniversitelerin ilgili birimleri 
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de bu talebi karşılayabilmek adına madde ve insan kaynaklarını 

genişletmeye çalışmaktadır.  

Nitelikli olarak yürütüldüğünde yani tüm paydaşlar yüksek 

bir motivasyonla süreçteki rollerini gerçekleştirdiklerinde en üst 

düzeyde istifade edilebilecek olan bu eğitim, sadece süreci 

tamamlamış olan kişiye değil bu kişinin yaşam/etki alanındaki 

birçok kişiye de doğrudan ya da dolaylı olarak yarar sağlamakta, 

maliyet fayda hesabı yapıldığında lisansüstü eğitimin pozitif 

dışsallığı yüksek dolayısıyla kârlı bir yatırım olduğu görülmektedir.  

Okul yönetiminde seçme konuların yer aldığı bu kitap, üst 

düzey motivasyonlarıyla yüksek lisans süreçlerini tamamlamış olan 

okul yöneticilerinin/öğretmenlerin Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim 

Dalı bünyesinde ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Akif KÖSE’nin danışmanlığında hazırlamış oldukları yüksek lisans 

projelerinden oluşan 7 bölümü içermektedir. Kitapta yer alan 

bölümlerle ilgili olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulundan gerekli etik kurul 

izinleri; araştırma verilerinin toplanabilmesi amacıyla da 

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğünden uygulama izinleri 

alınmıştır. 

Okul yönetiminde farklı konuları ele alarak okuyucunun 

dikkatine sunmaya çalışan bu kitabın birinci bölümünde yazar 

Mesut KUCUR, “Geçici Barınma Merkezlerinde Öğretmen veya 

Yönetici Olmak” adlı çalışmasında geçici barınma merkezlerinde 

yaşayan Suriyeli öğrencilerin eğitim görmesi için bu merkezler 

bünyesinde faaliyette bulunan okullarda görevli öğretmen ve 

yöneticilerin buradaki görevlerine ilişkin görüşlerini betimleyici bir 

yaklaşımla incelemiştir. 
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Kitabın ikinci bölümünde yazar Serap PARLAKYILDIZ, 

“Taşıma Yolu ile Eğitime Erişim Sağlayan Öğrencilerin 

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Katılım Durumları” adlı 

çalışmasında eğitimde fırsat ve imkân eşitliği konusunda önemli 

yer tutan taşımalı eğitim ile destekleme ve yetiştirme kursları 

uygulamalarını ele almış, taşıma yolu ile eğitime erişim sağlayan 

öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına katılım 

durumlarını öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerine 

göre incelemiştir. 

Kitabın üçüncü bölümünde yazar Neslihan ÖTE, “Sınıf 

Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Bireyselleştirilmiş Eğitim 

Programı Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi” adlı 

çalışmasında sınıf içi uygulamalarda önemli bir yeri olan 

bireyselleştirilmiş eğitim programının uygulanma sürecine ilişkin 

sınıf öğretmenlerinin görüşlerini incelemiştir. 

Kitabın dördüncü bölümünde yazar İbrahim GÖKNAR, 

“Okul Yöneticilerinin Dijital Okuryazarlıkları Üzerine Nitel Bir 

Araştırma” adlı çalışmasında günümüz yöneticileri için önemli bir 

yeterlik alanı haline gelmiş olan dijital okuryazarlık konusunu ele 

almış, okul yöneticilerinin dijital okuryazarlıklarını yine okul 

yöneticilerinin görüşlerine göre incelemiştir. 

Kitabın beşinci bölümünde yazar Selimhan TEMİZ, 

“Göreve Yeni Başlayan Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları 

Sorunlar” adlı çalışmasında okul yöneticiliği görevine yeni 

başlayan okul yöneticilerinin yöneticilik süreçlerinde karşılaştıkları 

sorunları incelemiştir. 

Kitabın altıncı bölümünde yazar İsa PAMUK, “Farklı 

Kademelerde Görevli Okul Yöneticilerinin Kriz Durumlarına 

Yönelik Görüşleri” adlı çalışmasında yöneticilik becerilerinin 

önemli bir yönünü teşkil eden kriz yönetimi konusunu ele alarak 
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kamuya bağlı farklı kademelerdeki okullarda görevli okul 

yöneticilerinin, kriz durumlarına yönelik görüşlerini incelemiştir. 

Kitabın yedinci bölümünde yazar Yağız Tahir UZUN, 

“Nurettin Topçu’nun ‘Türkiye’nin Maarif Davası’ Eserinde 

Eğitime Bakışı” adlı çalışmasında yakın geçmişimizin önemli 

eğitimci isimlerinden olan Nurettin Topçu’nun Türk eğitim 

sisteminin sorunlarını ve bu sorunların çözümüne ilişkin 

önerilerini ele aldığı “Türkiye’nin Maarif Davası” isimli eseri 

özelinde Nurettin Topçu’nun eğitime bakışını incelemiştir. 

Titizlikle hazırlanan 7 bölümden oluşan bu çalışmanın 

okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize katkı sunacağı, karar 

verici ve uygulayıcı konumdaki kişilere karar ve uygulamalarında 

bir bakış açısı kazandıracağı umut edilmektedir.  

Kitabın, lisansüstü eğitime niyetlenip de birtakım 

sınırlılıklardan ötürü bu eğitime henüz dâhil olamamış tüm 

eğitimcilerimize eğitim yolculuklarında ilham kaynağı olması 

temennilerimle… 

Doç. Dr. Akif KÖSE 

Editör 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİNDE ÖĞRETMEN 
VEYA YÖNETİCİ OLMAK 

Mesut KUCUR 

1. GİRİŞ 

Bu bölümde araştırmanın; problem durumu ve alt 

problemleri, amacı, önemi, sayıltıları, sınırlılıkları ve tanımlar yer 

almaktadır. 

1.1. Problem Durumu 

Göç, neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir kavram olarak 

karşımıza çıkar. İnsanlık var olduğundan bu yana insanlar, 

toplumlar çeşitli sebeplerden dolayı bulundukları yerleri terk 

ederek başka yerlere göç etmişlerdir. Bu göçler iç veya dış göçler 

olarak gruplandırılabilir. İnsanların veya toplumların kuraklık, 

salgın hastalık, toprakların verimsizliği ve nüfus artışı gibi çeşitli 

nedenlerle ya da daha iyi bir yaşam ümidi ile yapmış oldukları 

göçlere tarih boyunca rastlanılabilir. Bu göçlerden bazıları ise 

savaşın zorlu koşullarından kurtulma ve özgür yaşama isteğinden 

kaynaklanan göçler olarak karşımıza çıkar.  

Türkiye coğrafi konumu, toprak, su ve iklim bakımından 

verimli olan yapısı ile ilk çağlardan bu yana insanoğlunun en fazla 

göç ettiği coğrafi alanlardan biri olmuştur (Kıratlı, 2011). Bu 

durum çevrede meydana gelen her türlü sosyal ve siyasal olayda 

kendini göstermiştir. Balkan savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Irak 
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savaşı gibi siyasi olaylar ile Kafkaslar ve Bulgaristan’da yaşanan 

sosyal olaylarda kendisini göstermiş ve pek çok Türk ve Müslüman 

toplumlar ile çeşitli dine ve milliyete mensup toplumlar Türkiye’ye 

göç etmiştir. Bu göçlerden en sonuncusu Türkiye’nin güneyinde 

meydana gelen Suriye iç savaşı esnasında da gerçekleşmiştir. Arap 

Baharı diye tanımlanan toplumsal olaylar Suriye’de iç savaşa 

dönüşmüş, Türkiye’ye 29 Nisan 2011’den itibaren savaştan kaçan 

insanların başlattığı sığınmacı akını giderek artmış ve toplumun her 

kademesini etkileyen büyük, kitlesel bir göç halini almıştır. Yapılan 

çalışmalar Suriye’den Türkiye’ye gerçekleşen göç neticesi mevcut 

kayıtlı sığınmacı sayısının yaklaşık 3.600.000 civarında olduğunu 

ortay koymaktadır (UHNCR, 2022). Bu bağlamda Türkiye, 

topraklarında mülteci nüfusu en fazla bulunduran ülke olmuştur. 

Bu yüksek sayıdaki mülteci nüfus sayısının oluşmasında başlıca 

etkenler arasında Türkiye’nin uygulamış olduğu açık kapı 

politikası, ülke insanının din, dil, ırk ayırmayan yardımseverliği, 

cömert ve misafirperver oluşu, mültecilerin büyük çoğunluğunun 

İslam dinine mensup olmasının da etkili olduğu söylenebilir. 

Mülteci konumundaki bu insanlara Türkiye’nin yaklaşık 11 yıldan 

bu yana kapılarını açık tutması bunun açık bir göstergesi olarak 

görülmektedir.  

Küresel ölçekte 26 milyon civarında mülteci olduğu 

düşünülmektedir (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliği, UHNCR, 2020). Kavramsal olarak mültecilik ve 

sığınmacılık, farklı şekillerde ülkelerin yasal metinlerde tanımlansa 

da genel olarak çeşitli nedenlerle zorunlu olarak bir başka ülkeye 

göç etme durumunu ifade etmektedir (UHNCR, 2017; Özkarslı, 

2014). 

Göç olgusu, içerisinde birçok güçlüğü de 

barındırmaktadır. Çünkü hem göç eden toplumlar hem de göç alan 

toplumların yapılarında önemli değişiklikler ortaya çıkmakta, bu 
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durum ülkelerin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel pek çok 

açıdan etkilenmesine ve değişmesine neden olmaktadır (Akşit ve 

Bozok, 2015). Meydana gelen göç hareketleri, sonuçları itibari ile 

beraberinde eğitim, barınma, beslenme gibi çözüm gerektiren 

problemleri de ortaya çıkarmaktadır.  

Göç edilen ülkelerin karşılaştığı en büyük problemlerden 

biri de hiç şüphesiz mülteci sığınmacılara sunulacak olan yaşam 

alanları oluşturmaktadır. Türkiye kısa sürede ve yoğun bir şekilde 

gelen bu göç dalgasına karşı uluslararası çeşitli örgütlerin 

desteklerinin yanı sıra kendi inisiyatifi ile yapmış olduğu 

yardımlarla sağlık, güvenlik ve barınma ihtiyaçlarını temin etme 

noktasında mültecilerin önemli bir kısmını ilk geldiklerinde sınır 

bölgelerine kurulmuş olan çadırkent ve geçici barınma 

merkezlerine yerleştirilmiştir. Bu amaçla Suriye sınırına nispeten 

daha yakın olan Kilis, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Malatya 

Kahramanmaraş gibi şehirlere barınma merkezleri kurulmuştur. 

2020 itibarıyla mültecilerin %98’inden fazlası 81 ile dağılmış olarak 

şehirlere yaşamlarını sürdürmekte, geriye kalan %2’nin altındaki 

mülteci nüfusu ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) 

yönetimindeki geçici barınma merkezlerinde barınmakta 

(UHNCR, 2022).  

Türkiye 2011 yılının Nisan ayından itibaren iç karışıklık 

yaşayan Suriye’den gelen Suriye vatandaşlarının insani ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla geçici koruma kapsamında on şehirde 26 

geçici barınma merkezi kurmuş ve bu merkezlerde 256.971 

Suriyeli yabancıya ev sahipliği yapmıştır (GOC, 2022). Geçici 

barınma merkezi dışında yaşayan mülteciler Türkiye’nin belirlemiş 

olduğu, ikamet izinlerinin bulunduğu şehirlerde kendi imkânları ile 

yaşam alanları edinmişlerdir. Suriye’de kalıcı barışın 

sağlanamaması; Türkiye’ye gelen Suriyeli mültecilerin kalış 

sürelerini uzatma durumunu ortaya çıkarmış bu durum sosyal 
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uyum sağlanmasını gerekli kılmıştır. Mülteci ve sığınmacılar için 

inşa edilen geçici barınma merkezlerinde insani ihtiyaçların 

karşılanması amacıyla kurulan yaşam alanları, sağlık tesisleri, sosyal 

tesisler, ibadethane, market ve meslek kazandırma faaliyet 

alanlarının yanı sıra sosyal uyumun önemli faktörlerinden biri olan 

eğitim kurumları da yer almaktadır (GOC, 2022). 

Türkiye’de Suriyeli mültecilerin iş ve işlemlerini 

düzenlemek ve yürütmek amacıyla Mart 2012 tarihinde Göç 

İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, Bakanlık, kurum ve 

kuruluşlarının katkılarıyla «Türkiye’ye Toplu Sığınma Amacıyla 

Gelen Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve Suriye Arap 

Cumhuriyeti’nde İkamet Eden Vatansız Kişilerin Kabulüne ve 

Barındırılmasına İlişkin Yönerge» hazırlanmıştır (AFAD, 2022). 

Bu yönerge kapsamında verilen hizmetlerden biri de barınma 

merkezlerinde yaşayan eğitim çağında olan çocuklara eğitim 

verilmesi, sosyal uyumun sağlanması için verilen yetişkin eğitimleri 

ve meslek edindirme kurslarıdır. 

Göçün ortaya çıkardığı problemlerden bir diğeri de eğitim 

problemidir. Eğitim bireyin kişisel gelişiminde çok önemli bir yere 

sahip olan önemli bir olgudur. Ailede başlayan eğitim süreci 

insanın kendi yaşantısını kendi belirlediği hedefler doğrultusunda 

daha kolay kılmak için yapmış olduğu bir davranış edinme süreci 

olarak tanımlanabilir. Eğitimin kültürlenme ve kültürel değerleri 

bireye kazandırma süreci (Sönmez, 2015, ss. 35-36) olduğu 

düşünüldüğünde Türkiye’ye göç eden mülteci çocukların Türk 

toplumunun kültürel değerleri ile uyumlu bireyler olabilmeleri için 

entegrasyon dönemini daha rahat atlatabilmeleri adına eğitimin 

önemli bir faktör olduğu görülmektedir.  

Suriye’den Türkiye’ye gerçekleşen göçün sonucunda 

ortaya çıkan problemlerden öne çıkan önemli bir husus 
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öğrencilerin okula uyumu olmuştur. Uyum sorunu, mülteci 

öğrenci sayısının fazla olduğu okullarda ortaya çıkan ve dil 

problemi ile birlikte öğretmen ve yöneticilerinin eğitim öğretim 

süreçlerine dair yaşamış olduğu önemli bir sorundur. Öğrenim 

hakkı Çocuk Hakları Sözleşmesinde ilgili devletlerin eğitim 

sistemlerinde çocukların temel haklarından biri olarak görülmüş 

(UNİCEF, 2022)  ve eğitim faaliyetlerinde mülteci öğrencilerin 

kendi dil ve kültürlerine ait öge ve değerler ile bulunmuş olduğu 

ülkenin kültürel kimliğine, dil ve değerlerine karşılıklı olarak 

saygısının artması amaçlanmıştır (Odman, 2008, s. 143-144). Bu 

bakımdan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı mülteci 

öğrencilerin eğitiminin daha sistemli ve amaca uygun hale 

getirebilmesi için mültecilere verilen eğitim, 2014/21 sayılı 

“Yabancılara yönelik eğitim öğretim hizmetleri genelgesi” ile 

detaylandırmış ve belirli ölçütler oluşturmuştur (MEB, 2014). 

Bahse konu genelge gereğince Suriyeli mülteci öğrenciler ilk olarak 

barınma merkezleri içerisine veya şehir içerisine kurulmuş olan 

geçici eğitim merkezleri aracılığıyla eğitime katılmaya başlamıştır. 

2016-2017 eğitim öğretim yılından sonra ise kademeli bir geçiş ile 

geçici eğitim merkezleri kapatılarak Suriyeli mülteci öğrenciler 

Türk öğrencilerin gitmiş olduğu kamu okullarına yönlendirilerek 

tamamı devlet okullarında eğitim imkânına sahip olmuşlardır 

(Demir, Özdemir, Köse, 2019). Barınma merkezi bünyesinde olan 

ve şehrin içerisinde ikamet etmeyen, kendileri için oluşturulmuş 

özel alanlarda kalan Suriyeli mülteci öğrenciler için barınma 

merkezleri bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile 

yetişkin eğitimleri için halk eğitim merkezleri kurulmuştur. 

Mülteci ailelerin barınma merkezlerindeki yaşamları 

sırasında sağlık, güvenlik ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını 

karşılamak olduğundan öğrencilerin eğitimlerine yönelik gerekli 

ilgiyi gösterememektedirler. Aile tarafından eğitimine önem 
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verilmeyen çocukların eğitim süreçleri olumsuz etkilenmekte ve 

ailelerin eğitimin önemini kavrayamaması (Çakırer Özservet, 

Küçük, 2018) geçici barınma merkezlerinin kapalılığı, çevre ile 

etkileşimin azlığı, yaşanılan dil problemi eğitim sürecinin işleyişini 

güçleştirmektedir. Eğitim süreçlerinin amaçları doğrultusunda 

gerçekleşmesine engel olduğu düşünülen bu etkenlerin, 

öğretmenler ve yöneticiler açısından birtakım güçlükler 

barındırdığı düşülmektedir. Yapılan bu çalışmada Suriyeli 

öğrencilerin eğitim görmesi için barınma merkezleri bünyesinde 

kurulmuş olan anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve halk eğitim 

merkezlerinde görev yapan öğretmen ve yöneticilerin barınma 

merkezlerindeki okul ve merkezlerde görev yapmalarına ilişkin 

görüşleri incelenmiştir. Bu çalışmanın barınma merkezlerindeki 

okullarda yaşanan eğitim öğretim sorunlarını ortaya koyacağı ve bu 

sorunların çözümüne ışık tutacağı, uygulayıcı ve karar vericilere bu 

yönüyle fikir sunacağı ümit edilmektedir. Bu bağlamda geçici 

barınma merkezlerinde yaşayan Suriyeli öğrencilerin eğitim 

görmesi için bu merkezler bünyesinde faaliyette bulunan okullarda 

görevli öğretmenlerin ve yöneticilerin buradaki görevlerine ilişkin 

görüşleri araştırmanın problem cümlesini oluşturmaktadır. 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Geçici barınma merkezlerinde yaşayan Suriyeli 

öğrencilerin eğitim görmesi için bu merkezler bünyesinde 

faaliyette bulunan okullarda görevli öğretmenlerin ve yöneticilerin 

buradaki görevlerine ilişkin görüşlerinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt 

aranmıştır. 
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Araştırma Soruları 

1- Geçici barınma merkezlerinde bulunan okullarda 

görevli öğretmen ve yöneticilerin bu okulları tercih 

etmede gönüllü veya zorunlu olmalarına ilişkin 

görüşleri nelerdir? 

2- Geçici barınma merkezlerinde bulunan okullarda 

görevli öğretmen ve yöneticilerin bu okullarda 

çalışmanın olumlu/avantajlı yönleri hakkındaki 

görüşleri nelerdir? 

3- Geçici barınma merkezlerinde bulunan okullarda 

görevli öğretmen ve yöneticilerin bu okullarda 

çalışmanın olumsuz/dezavantajlı yönleri hakkındaki 

görüşleri nelerdir? 

4- Geçici barınma merkezlerinde bulunan okullarda 

görevli öğretmenlerin bu okullarda çalışmanın eğitim 

öğretim süreci açısından zorluklarına ilişkin görüşleri 

nelerdir? 

5- Geçici barınma merkezlerinde bulunan okullarda 

görevli yöneticilerin bu okulların yönetim süreci 

açısından zorluklarına ilişkin görüşleri nelerdir? 

6- Geçici barınma merkezlerinde bulunan okullarda 

görev yapan öğretmen ve yöneticilerin bu okullardaki 

eğitim, öğretim ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi 

noktasındaki önerileri nelerdir? 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Bu araştırma ile farklı kademedeki okul yöneticilerinin ve 

öğretmenlerinin barınma merkezlerindeki görevlerine ilişkin 

görüşleri incelenmiştir. Bu çalışmayla birlikte okul yöneticileri ve 

öğretmenlerin barınma merkezindeki bir okulda görev yapıyor 

olmanın gönüllük/zorunluluk durumları, olumlu ve olumsuz 
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özellikleri, eğitim öğretim ve yönetim süreci açısında zorlulukları 

ile bu okullardaki eğitim öğretim ve yönetim süreçlerini 

iyileştirilmesi,  bu okulların avantajlı ve dezavantajlı yönleri ile 

eğitim, öğretim ve yönetim ilgili eksik yönlerin değerlendirilmesine 

ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi yoluyla eğitim, öğretim ve 

yönetim süreçlerine ilişkin mevcut mevcut durum ortaya konacak, 

öğretmen ve yönetici önerileri doğrultusunda bu okullardaki 

uygulamaların niteliği artırılabilecektir. 

1.4. Sayıltılar 

Bu araştırmada öğretmenlerin ve yöneticilerin görüşme 

sorularına içtenlikle cevap verdikleri varsayılmıştır. 

1.5. Sınırlılıklar 

Araştırma; Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi sınırları 

içerisinde yer alan barınma merkezi içerisinde bulunan bağımsız 

anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan okul müdürü, 

müdür yardımcısı, öğretmen olmak üzere toplam 37 katılımcının 

görüşleriyle sınırlıdır. 

Katılımcılara uygulanan 6 maddelik yarı yapılandırılmış 

görüşme formu aracılığıyla toplanan verilerle sınırlıdır. 

1.6. Tanımlar 

Barınma Merkezi: Başvuru sahibi veya uluslararası 

koruma statüsü sahibi kişilerinin beslenme, barınma, sağlık, sosyal 

ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Genel Müdürlük 

tarafından kurulan, valiliklerce (il müdürlüğü) doğrudan işletilen 

veya kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Kızılay Derneği veya 

kamu yararına çalışan derneklerden göç alanında uzmanlığı 
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bulunanlarla protokol yapılarak işlettirilen merkezlerdir ( 

mevzuat.gov.tr, 2022). 

Eğitim: Bireyin kendi yaşantısı yoluyla istendik yönde 

davranış oluşturma sürecidir (Ertürk, 1984). 

Göç: Göç; ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle 

bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir 

yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, 

hicret, muhaceret (TDK, 2022). 

2. KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde konu ile ilgili yurt içinde yapılan araştırmalara 

yer verilmiştir. Kara ve Korkut (2010) “Türkiye’de Göç, İltica ve 

Mülteciler” adlı çalışmalarında Türkiye’nin yer aldığı coğrafi 

konumdan dolayı tarihin en eski dönemlerinden bu yana önemli 

göç güzergâhları üzerinde yer aldığını Türkiye Cumhuriyeti 

döneminin başlamasıyla da bu durumun değişmediğini ve 

Türkiye’nin pek çok mülteciye ev sahipliği yaptığını, Türk tarihi ve 

kültürü ile de bağlı olan birçok topluluğun Anadolu’ya göç ettiğini 

ifade etmişlerdir. Bugün Türkiye’de yasadışı göçün ciddi boyutlara 

ulaştığı, Türkiye’nin barındırdığı mülteci ve sığınmacılara 1951 

Cenevre Protokolü çerçevesinde çalışma yaptığı belirtmişlerdir. 

Ekici ve Tuncel (2015) “Göç ve İnsan” adlı çalışmalarında 

İnsanlığın çeşitli nedenlerle yaşadıkları coğrafyalardan ayrılmak 

durumunda kaldıklarını, bu ayrılığın göç eden insanlar ve göç 

edilen toplumlar ve mekânlar üzerinde çok farklı sonuçlar 

doğurduğunu ifade etmişlerdir. Göç unsurunun göç eden insanlar 

üzerinde olduğu gibi göç edilen yerlerdeki insan topluluklarının 

düşünce sistemlerini, kurallarını ve toplumsal yapılarının değişim 

ve dönüşümüne sebep olduğunu belirtilmiştir. Anadolu’nun 
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coğrafi konumundan kaynaklanan göç hareketlerine maruz kalma 

durumunun burada kurulan medeniyetler için ayrı bir önemi 

olduğunu ve bundan dolayı Türkiye’deki göç hareketliliğinin 

derinlikli incelenmesinin önemine değinilmiş, çalışmalarında göç 

kavramının farklı boyutlarıyla ele alınması amaçlanmıştır. 

Efe, Paksoy, Söylemez ve Ajghıf  (2016) “Zorunlu 

Göçten Entegrasyona Tecrübeler ve Medya Temsilleri” adlı 

makale çalışmalarında yaşadıkları ülkelerden göç etmek zorunda 

kalan mültecilerin karmaşık bir kimlik bunalımı yaşadıklarını ve 

yeniden bir kimlik arayışı içerisine girdiklerini belirtmiş bu kimlik 

karmaşasının sadece kendi kültürel değerlerinden ve içsel 

nedenlerinden kaynaklanmadığını, yerleşmeye çalıştıkları ülkelerin 

politik uygulamalarının, vatandaşlarının sergiledikleri tutum ve 

davranışlarının sonucu olduğunu ortaya  koymuştur. Yaptıkları 

araştırmayla ülkelerinden Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilerin 

kimlik arayışlarına etki eden faktörleri incelemek ve bu faktörlerin 

ortaya çıkmasında kullanılan medya dilinin ne derece etkin 

olduğunu tespit etmek istemişlerdir. Göçe maruz kalan insanların 

mülteci, sığınmacı, göçmen kavramları ve kendileri için kullanılan 

çeşitli etiketlerine vermiş oldukları tepkiler değerlendirilmiş, 

bununla birlikte gazete haberleri incelenerek sığınmacılara karşı 

kullanılan kavramlar ve yaklaşımlar incelenmiştir. Toplumun 

sığınmacılar için sergilemiş olduğu yaklaşımlarda medyadaki 

haberlerde kullanılan sığınmacılarla ilgili haber dilinin etkileri 

araştırılmıştır. Bu bağlamda entegrasyonun sağlanmasında medya 

dili ve toplum yaklaşımın birbiriyle olan etkileşmesi incelenmiş ve 

tartışılmıştır. 

Çetinkaya, Erbaş ve Özceylan (2016) “Türkiye’deki 

Suriyeli Geçici Barınma Merkezlerinin Durumu ve Senaryo 

Analizleri” adlı çalışmalarında 2011 yılının Mart ayında iç 

karışıklıklarla başlayan iç savaşın sonucunda Suriye’den göç eden 
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milyonlarca kişinin yurtlarını terk ederek komşu ülkelere 

sığındıklarını, Türkiye açık kapı politikasıyla pek çok sığınmacıya 

sınırlarını açtığını, bu sığınmacıların barınması için 26 ilde barınma 

merkezleri kurduğunu ve barınma merkezlerinde araştırmanın 

yapıldığı tarih itibari ile 271.103 kişinin yaşadığını ifade etmişlerdir. 

Çalışmalarında Türkiye’nin resmi kurumlarından Suriyeli sığınmacı 

sayıları istatistikler alınmış illere özel üzerinde analizler yapılarak 

geçici barınma merkezleri incelendiği ifade edilmiştir. 

Yavuz ve Mızrak (2016) “Acil Durumlarda Okul 

Çağındaki Çocukların Eğitimi: Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler 

Örneği” adlı çalışmasında acil durumların ardından oluşan kriz 

durumlarında yetişkin ve çocukların birbirlerinden farklı tepkiler 

verdikleri ve çocukların yetişkinlere göre sorunların üstesinden 

gelme potansiyellerinin daha düşük olduğunu ortaya koymuş, okul 

çağındaki çocukların eğitim almalarında aksamaların yaşandığını 

tespit etmiştir. Eğitime ulaşma noktasında Suriyeli mülteciler 

arasında kız çocuklarının daha çok güçlük çektikleri, savaşlardan 

dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanların eğitim 

probleminin daha girift bir hal aldığını belirlemiştir. Türkiye’nin 

mültecilere yönelik yapmış olduğu öğretmen istihdamı ve okul 

yapımından öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesine dair yardımlar 

incelenmiştir. Araştırma neticesinde Türkiye’nin olağanüstü 

katkılarına rağmen pek çok mülteci öğrencinin eğitime erişim 

noktasında sıkıntı yaşadığını tespit etmiştir. Suriyeli öğrencilerin 

eğitime erişim noktasındaki en önemli problemin fakirlik ve 

mültecilik durumları olduğunu, sorunun çözümü için 

hükümetlerin ve uluslararası kuruluşlarının işbirliğinin artırılması 

gerektiğini ortaya koymuştur. 

Çakırer, Özservet ve Küçük (2017) “Esenler Örneğinde 

Okul Yöneticileri Okul Aile Birlikleri ve Belediye Gözünden 

Suriyeli Öğrencilerin Eğitime Katılımı ve Toplumsal Uyumu” adlı 
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çalışmasında göç hareketinin toplumsal sonuçları eğitim açısından 

incelenmiştir. Göçün sadece göç edenleri değil, göçün gerçekleştiği 

toplumları da etkilediğini Türkiye’de yaklaşık 3.500.000 

sığınmacının bulunduğunu, sığınmacı sayısının yüksek olması 

sebebiyle eğitim, güvenlik, barınma ve beslenme gibi pek çok 

problemin ortaya çıktığını belirtmiştir. Türkiye yapılan sığınmacı 

akının ortaya çıkardığı en büyük probleminin eğitim olduğunu 

çünkü göç eden kitlenin yarıya yakınının çocuklardan oluştuğunu 

çocukların eğitim sistemine uyum sağlamasının çözülmesi gereken 

önemli bir sorun olduğunu belirtmiştir. Göçmen çocuk nüfusunun 

eğitim hayatına dâhil olması ile birlikte ortaya çıkan eğitim 

sorunlarına araştırmada değinilmiştir. Çalışmayla mevcut okul 

yöneticilerinin, Esenler ilçesi özelinde mültecilerin eğitimine 

yaklaşımlarını ve algılarını tespit etmeyi amaçlamışlardır. Göçmen 

nüfusun eğitim sorunlarının çözümüne yönelik olarak yerelde ne 

gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin öneriler sunulmuştur. 

Gencer (2017) “Göç ve Eğitim İlişkisi Üzerine Bir 

Değerlendirme: Suriyeli Çocukların Eğitim Gereksinimi ve 

Okullaşma Süreçlerinde Karşılaştıkları Güçlükler” adlı 

çalışmasında göçün istemeden yer değiştirmek zorunda kalan 

insanların hayatlarını acı bir şekilde etkilediğini belirtmiştir. 

Araştırmacı yaptığı çalışmasında Suriyeli çocukların Türk eğitim 

sistemine entegrasyonu esnasında karşılaştıkları güçlük ve 

sorunlara değinmiştir ve çözüm önerileri getirmiştir. 

Sağlam ve Kambur (2017) “Sınıf Öğretmenlerinin Mülteci 

Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından 

İncelenmesi” adlı çalışmalarında araştırmanın amacı sınıf 

öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilere yönelik tutumlarının 

incelenmesidir. Ölçek 2016 2017 eğitim öğretim yılında Sakarya 

ilinde çalışan 501 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Araştırma 

sonucunda, “iletişim”, “uyum” ve “yeterlilik’’ boyutlarında 



13 

öğretmenlerin cinsiyetlerine göre mülteci öğrencilere yönelik 

tutumlarının “yeterlik” boyutunda erkek öğretmenler lehine; 

okulun bulunduğu sosyoekonomik çevreye göre orta seviye 

sosyoekonomik çevre lehine; sınıflarında mülteci öğrenci olup 

olmama durumuna göre “iletişim” boyutu hariç sınıflarında 

mülteci öğrenci bulunan öğretmenler lehine anlamlı bir şekilde 

farklılaştığı belirlenmiştir. 

Erdem (2017) tarafından yapılan “Sınıfında Mülteci 

Öğrenci Bulunan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları Öğretimsel 

Sorunlar ve Çözüme Dair Önerileri” adlı araştırmanın amacı 

olarak mülteci öğrencilerin eğitim gördüğü sınıflarda görev yapan 

sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitim ve öğretime dair 

sorunları tespit etmek ve bu öğretmenlerin bu sorunları çözümü 

noktasındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel, 

betimsel bir durum çalışması olup, örneklem belirlenmesinde 

amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi 

kullanılmış, araştırmada veriler görüşme ve gözlem metodu ile 

toplanmış, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme 

formu kullanılmış, veri analizinde nitel araştırmalarda kullanılan 

betimsel analiz yöntemine başvurulmuştur. Elde edilen verilerde 

sınıf öğretmenlerinin eğitim öğretim sürecinde karşılaştıkları temel 

sorunun dil sorunu olduğu, öğretmenlerin mülteci öğrencilerin 

mülteci olmayan öğrencilerden farklı olarak ortaya çıkan 

ihtiyaçlarına göre ders içeriği düzenlemedikleri, mülteci 

öğrencilerin daha fazla materyale gereksinimleri olduğu, eğitim ve 

öğretimin değerlendirilmesi aşamasında öğretmenlerin objektif 

davranamadıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmenler, sorunların 

ortadan kaldırılmasına dair vermiş olduğu öneriler arasında 

sığınmacı öğrencilere Türkçe hazırlık eğitimi verilmesi, Latin 

alfabesinin öğretilmesi ve mülteci öğrencilere eğitim veren 
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öğretmenlere mesleki gelişim ihtiyaçlarının karşılanması için 

hizmet içi eğitim verilmesi gibi öneriler yer almıştır. 

Kardeş ve Akman (2018) “Suriyeli Mültecilerin Eğitimine 

Yönelik Öğretmen Görüşleri” adlı araştırmanın amacı 

öğretmenlerin Suriyeli mülteci çocukların eğitimiyle ilgili düşünce 

ve uygulamalarını ortaya koymaktır. Araştırma nitel bir çalışma 

olup durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Çalışma grubunda 

bulunan 19 öğretmenden 4 ‘ü ile yarı yapılandırılmış görüşme 

formu aracılığıyla mülakat yapılmış, 15 öğretmenden ise yarı 

yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla veri toplanmıştır. Elde 

edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma 

sonucunda öne çıkan sorunlar arasında Suriyeli çocukların 

Türkçeyi öğrenme ve okula uyumları, öğretmenlerin mülteci 

çocukların eğitiminde kendilerini yeterli görmedikleri, sınıfların 

düzenlenmesinde mülteci çocukların eğitimini kolaylaştırabilecek 

uygulamalara gitmedikleri ve mevcut müfredat içerilerinin 

çocukların eğitimi için yeterli olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. 

Sorunların çözüme dair öğretmen önerileri arasında Suriyeli 

öğrencilerin okul öncesi eğitim almaları, Türkçe dil eğitimine daha 

fazla önem verilmesi ve sosyal travmayı atlatabilmeleri için sosyal 

ve psikolojik desteklerin artırılarak verilmesi gerektiği ifade 

edilmiştir. 

Şimşek (2018) yapmış olduğu “Mülteci Entegrasyonu, 

Göç Politikaları ve Sosyal Sınıf: Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler 

Örneği ” adlı makale çalışmasında İzmir, İstanbul, Gaziantep ve 

Hatay’da Suriyeli mültecilerle yarı yapılandırılmış görüşme formu 

üzerinden yaptığı görüşmeler sonucu elde ettiği bulgulara yer 

vermiş, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşından sonra en büyük göç 

hareketi ile karşı karşıya kaldığını 3,5 milyondan daha fazla 

mülteciye ev sahipliği yaptığını belirtmiştir. Türkiye’de mültecilerin 

%94’ünün barınma merkezleri dışında kendi imkânları ile 



15 

yaşadıklarını, göçün başladığı ilk zamanlarda ardından Türk 

halkının Suriye’den göçen mülteciler için misafir kavramını 

kullandığını, kalıcılığın uzamasıyla ve savaşın devam etmesiyle 

beraber misafir kavramının kullanılmadığını ortaya koymuştur. 

Ayrıca Türkiye’nin Uluslararası Koruma Kanun ile Türkiye göç 

edenlerin statüsünde değişiklikler yapıldığını ve mültecilik 

statüsünü yerini geçici koruma altındaki kişi kavramının aldığını 

belirtmiştir. Böylece geçici koruma altındaki kişi statüsü 

kullanılmaya başlamasıyla ile birlikte göç eden bu kişilere savaş 

bitinceye kadar Türkiye’de  barınma hakkı sağlandığını, bununla 

birlikte eğitim, sağlık, çalışma ve sosyal yardım hakkı verildiğini 

belirtmiştir. 

Çakmak (2018) “Okul Yöneticilerinin Gözüyle Suriyeli 

Öğrencilerin Eğitiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

(Kilis Örneği)”  adlı çalışmada Suriyeli mülteci öğrencilerin 

Türkiye eğitim sistemine dâhil olması ile birlikte ortaya çıkan 

sorunları ve çözüm önerilerini okul müdürlerinin gözünden 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada göç kavramına, 

tarihsel süreç içerisinde göç olgusunun gelişimine, Suriye iç Savaşı 

ile Türkiye’ye yapılan göçe değinilmiş, Türkiye’nin Suriyelilerin 

eğitimine dair gerçekleştirdiği politikalara yer verilmiştir. 

Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda tespit edilen 

sorunlara ve okul yöneticilerinin bu sorunların çözümüne yönelik 

olarak ortaya koymuş olduğu önerilere değinilmiştir. 

Akdeniz (2018) “Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Mülteci 

Öğrencilerin Uyum Sorunları: Şanlıurfa İli Örneği” adlı 

çalışmasında 2011 yılından bu yana iç savasın başladığı Suriye’den 

sığınmacı ve mülteci olarak Türkiye’ye kaçarak yaşamını sürdüren 

Suriyeli mülteci öğrencilerin uyum problemleri ile mülteci 

öğrencilerin Türk öğrenciler tarafından kabullenme durumları, 

çeşitli değişkenlere göre anlamlı farklar olup olmadığı 
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araştırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin uyguladığı eğitim 

politikaları ve bu politikaların sonucunda gelecekte 

karşılaşılabilecek muhtemel problemler ve hayata geçirilecek 

çözüm yolları yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 15 geçici 

eğitim merkezi müdürü ve çeşitli lise ve merkezlerde eğitim gören 

700 öğrencinin görüşleri üzerinden incelenmiştir. Araştırmada 

sonucunda, Suriyeli mülteci öğrencilerin cinsiyetleri bakımından 

ayrışma ve entegrasyon seviyelerinde anlamlı farklılıklar 

bulunurken; asimilasyon ve aykırılaşma durumlarında cinsiyetleri 

açısından anlamlı bir farklılık bulunamadığı, Suriyeli mülteci 

öğrencilerin sınıf düzeylerine göre asimilasyon, ayrışma, 

entegrasyon ve aykırılaşma seviyelerinde anlamlı bir farklılık 

bulunmadığı, Türk öğrencilerin cinsiyetlerine göre kabullenme, 

ayrışma, entegrasyon ve dışlama düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılıklar bulunduğu, Türk öğrencilerin sınıf 

seviyelerine göre kabullenme, ayrışma ve entegrasyon düzeyleri 

açısından anlamlı farklılıklar bulunurken dışlama seviyesi açısından 

anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Geçici eğitim 

merkezi müdürleri ile gerçekleştirilen görüşmelerde öğrencilerin 

Türkiye’ye entegrasyon sürecinde karşılaştıkları önemli sorunlar 

arasında, mültecilerin Türk okullarında eğitim alması, 

kurumlarından mezun olacak öğrencilerin gelecek hedeflerinin 

belirsiz olması, örgün eğitim dışında kalan mültecilere yönelik 

fikirleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Suriyeli mülteci 

öğrenciler hakkında yapabileceği eğitim politikalarına dair 

değerlendirmeleri araştırmada ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

Yurdakul ve Tok (2018) “Öğretmen Gözüyle 

Mülteci/Göçmen Öğrenci”  adlı çalışmanın amacı öğretmenlerin 

mülteci/göçmen öğrencilere ilişkin değerlendirmelerini, eğitimde 

karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini incelemektir. 

Araştırma nitel bir çalışma olup iki aşamalı olarak yürütülmüş, 
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birinci aşamada öğretmenlerin mülteci/göçmen öğrencilere 

yönelik metaforik algıları tespit edilmiş akabinde belirlenen bu 

metaforik algılar göz önünde bulundurularak oluşturulan yarı 

yapılandırılmış görüşme formuyla veriler elde edilmeye 

çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örnekleme 

yöntemiyle seçilen birinci aşama için 50, ikinci aşama için 20 

öğretmen oluşturmuştur. Veriler metafor çalışması için özel 

hazırlanan bir form ve araştırmanın ikinci aşaması için yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmada elde 

edilen sonuçlara göre öğretmenlerin genellikle mülteci öğrencilere 

yönelik pozitif düşüncelere sahip oldukları, bununla birlikte 

öğrencilerin dil sorunları, duygusal sorunları ve kültür 

farklılıklarından kaynaklanan sorunları olduğu, ailelerin dil 

öğrenmesinin öğrencilerin akademik başarısını ve uyumu 

kolaylaştıracağı ifade edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında ailelere 

yönelik dil eğitimi imkânının sunulması, okullarda yöneticilere, 

öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik kültürel farkındalık 

eğitimleri verilmesi, öğretmenlerin sınıf içerisinde 

göçmen/mülteci öğrencilerin tespit edilen sorunların farkında 

olmaları ve çözümüne yönelik gerekli yaklaşımın sergilenmesi dair 

öneriler getirilmiştir. 

Ünsal (2019) “Uluslararası Göç Kavramı ve Uluslararası 

Göçün Ülke Ekonomileri Üzerinde Muhtemel Etkileri” adlı 

çalışmasında dünyayı etkileyen göç dalgalarının, son yıllarda 

meydana gelen savaşlar ve savaşın oluşturduğu dramatik durumlar 

çerçevesinde gündemdeki yerini eksiltmeden koruduğunu ifade 

etmiştir. Her geçen gün daha da önem kazanan göç ve göçe neden 

olan etkenlerin göç veren ülke, geçiş güzergâhı üzerinde bulunan 

ülke ve göçün sonucunda varılan ülkeyi de çeşitli alanlarda 

etkilemekte olduğu ifade edilmiştir. Türkiye bulunduğu coğrafi 

konum nedeniyle Asya’dan Avrupa’ya Afrika’dan Avrupa’ya pek 
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çok göçmenin hem transit geçiş alanı hem de yerleşim yeri olarak 

önde gelen ülkelerden biri olmaktadır. Bugün Türkiye’ye 3,5 

milyonu aşan mülteci sayısı ile göçle mücadele eden ve bu sınavı 

başarıyla sürdüren ülkeler arasında yer aldığı ifade edilmektedir 

Araştırmada ayrıca göç kavramı, göçün nedenleri, göçün türleri 

gibi çeşitli tanımları ve göçün ülke ekonomisi üzerindeki etkileri 

ifade edilmiştir. 

Çiftçi, Arseven, Arseven ve Orhan, (2019) 

“Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Çeşitli 

Değişkenler Açısından İncelenmesi (Sivas İli Örneği)” adlı 

çalışmalarında araştırmanın amacının mülteci öğrencilere yönelik 

öğretmen tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi 

olduğunu, araştırmanın çalışma grubunun ise 2017 2018 yılı eğitim 

öğretim yılında Sivas merkezinde görev yapan 114 öğretmenden 

oluştuğunu belirtmişlerdir. İlişkisel tarama modelinde 

gerçekleştirilen araştırmada veriler, üç alt boyuttan (İletişim, Uyum 

ve Yeterlilik) ve 24 maddeden oluşan ölçek kullanılarak 

toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin genel olarak 

tutumlarının Suriyeli mülteci öğrencilere karşı olumlu olduğunu, 

uyum ve yeterlilik alt boyutunda sınıf öğretmenlerinin ve erkek 

öğretmenlerin lehine anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya 

koymuşlardır. İletişim alt boyutunda ise branş öğretmenlerine göre 

sınıf öğretmenlerinin ortaokul öğretmenlerine göre de ilkokul 

öğretmenlerinin mülteci öğrencilere karşı tutumlarının daha 

anlamlı düzeyde olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ergen ve Şahin (2019) “Sınıf Öğretmenlerinin Suriyeli 

Öğrencilerin Eğitimi ile İlgili Yaşadıkları Problemler” adlı yapmış 

olduğu araştırmada öğretmen ve yöneticilerin görev yaptıkları 

kurumlarda Suriyeli öğrencilerin eğitimine dair karşılaşmış 

oldukları en büyük sorunlar arasında Türkçe ve matematik 

becerilerinin yeteri düzeyde gelişmemiş olduğu, motivasyonlarının 
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eğitim açısından gerekli yeterlilikte olmadığı, velilerin çocukların 

eğitimine gereken önemi göstermediği, dil becerilerinin yetersiz 

olmasından kaynaklanan sosyal uyum ve uyum problemleri 

yaşandığı, yeterince oluşmayan çevre, okul ve veli katkısının 

öğrencilerin akademik başarısını olumsuz yönde etkilediğini ifade 

etmiştir. Suriyeli öğrencilerin eğitim gördükleri okullarda 

karşılaşılan sorunlar ilgili olarak ortaya konan çözüm önerileri 

arasında, Suriyeli öğrencilerin hazırlık sınıfını tamamlanmasının 

ardından diğer akranları ile birlikte aynı sınıfta eğitim görmesi, 

Türkçe yetersizliğinin yapılacak telafi eğitimleri birlikte ortadan 

kaldırılmasıdır. Ayrıca Suriyeli öğrenciler için ayrı sınıflar 

oluşturulması, anne baba ve velilerin eğitim noktasında 

bilinçlendirilmesi, öğrencilerin akademik başarısını artırmak ve 

öğrencilerin kendi aralarındaki şiddet olaylarını engellemek için 

onlara rehberlik ve psikolojik destek verilmesi önerilerini 

getirmiştir. Yaşı büyük öğrencilerin kendisinin daha küçük yaştaki 

çocuklarla aynı sınıfta olmasının oluşturacağı zararlar hususunda 

gerekli tedbirlerini alınması gerektiği ve ayrı sınıflarda veya açık 

programlara yönlendirilme yoluyla bu sorunların çözülebileceğini 

önermiştir. 

Atlıhan (2019)” Göçmen Öğrencilerin Okul Örgütüne 

Uyumunda Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Rolleri” adlı 

çalışmasında göçmen öğrencilerin okula uyumunda öğretmen ve 

okul yöneticilerinin rollerini araştırmıştır. Araştırmada mülteci 

öğrencilerin okula uyumlarına ilişkin okul yöneticilerinin ve 

öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Çalışma grubu 2017-2018 ve 

2018-2019 eğitim öğretim yıllarında Denizli ili Pamukkale ilçesine 

bağlı ilkokul ve ortaokullarda çalışmakta olan yönetici ve 

öğretmenlerden oluşmuştur. Çalışma grubu oluşturulurken 

göçmen öğrencilerin yoğun olarak eğitim gördüğü okul seçilmiştir. 

Yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanan veriler içerik 
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analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler 

temalandırılmış “göçmen öğrencilerin okula uyumuna yönelik 

yapılan çalışmalar”, “göçmen öğrencilerin okulda karşılaştıkları 

uyum ve akademik sorunlar” ve “göçmen öğrencilerin okula 

uyumunda karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri” temaları 

elde edilmiştir. Araştırmanın sonuç kısmında göçmen öğrencilerin 

eğitiminde önemli problemlerin olduğu, göçmen çocukların 

eğitimi konusu ile ilgili öğretmenlerin hizmet içi eğitimler ile 

eğitilmeleri gerektiği, uyumun daha rahat sağlanabilmesi ve sağlıklı 

bir bütünleşme için mülteci öğrencilerin okula devamlarının 

sağlanması ve mülteci öğrenciler ile Türk öğrenciler arasında 

iletişim sorunlarını ortadan kaldırmak için farkındalık oluşturacak 

faaliyetler yapılması gerektiği ifade edilmiştir. 

Olgun (2019) “Geçici Koruma Statüsündeki Suriye 

Kökenli Öğrencilerin Eğitim Sistemine Uyum Sorunları: Ankara-

Altındağ İlçesi Örneği” adlı araştırmasında Suriye’de 2011 yılında 

başlayan iç karışıklıklar dolayısıyla savaştan kaçarak Türkiye’ye 

yapılan göç sonucunda Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacı ve 

mülteci sayısının 3,6 milyonu geçtiğini ve bu sayının büyük bir 

kısmını çocukların oluşturduğunu ifade etmiştir. Araştırmada 

Suriyeli çocukların eğitim sistemine entegre olması ile ortaya çıkan 

sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel 

yöntemde gerçekleştirilmiştir. Görüşme tekniği ile verilerin 

toplandığı, Ankara ili Altındağ ilçesine bağlı olan ve Suriyeli 

mülteci öğrencilerin eğitim gördüğü 3 ilkokulda görev yapan 9 

okul yöneticisi, 63 öğretmen ile çocukları bu okullarda eğitim alan 

olan 28 Suriyeli mülteci öğrenci velisi ve bu okullarda eğitim alan 

31 Suriyeli mülteci öğrenci ile yapılan yarı yapılandırılmış 

görüşmeler neticesinde elde edilen verilerin çözümlenmesinin 

betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleri ile yapıldığı 

görülmüştür. Araştırmadan elde edilen veriler ışığında Suriyeli 
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mülteci öğrencilerin eğitim hayatlarında iletişim ve dil sorunu, 

okula devam, akademik başarı,  zorbalık-dışlanma ve 

ötekileştirilme, velilerin etkinliklere katılımı ile ilgili sorunlar ile 

karşı karşıya kaldıkları tespit edilmiş ve bunların çözümüne yönelik 

öneriler sunulmuştur. 

Şahin (2020) yapmış olduğu “Göç Olgusu, Mülteci 

Çocukların Eğitimi ve Suriyeli Mülteci Çocukların Türk Eğitim 

Sistemine Entegrasyon Süreci” adlı çalışmasında Türk milletinin 

geçmişten bu yana yaşadığı tecrübeler ile birlikte göç kavramına 

yabancı olmadığını, 2011’den başlayan Suriye iç savaşından sonra 

ülkesine gelen sığınmacı akını karşısında da Türkiye 

Cumhuriyeti’nin öncelikli gündem maddelerinden birinin göç 

mültecilik kavramı olduğunu belirtmiş ve araştırmasında göç, 

mülteci, mülteci çocukların eğitimi ve Türk eğitim sistemine dâhil 

olması süreçlerini incelemiştir. Çalışmasında göç kavramının 

analizini gerçekleştirmiş, göç olgusunun alt kavramlarını 

inceleyerek Suriyeli mülteci çocuklar üzerinde bu kavramların 

yansımalarını tespit etmeye çalışmıştır. Araştırmada Türk eğitim 

sistemine dâhil edilmeye çalışılan Suriyeli mülteci öğrencilerin 

Türkçe öğrenmelerinde yaşanan zorluklar tespit edilmiş ve bu 

sorunların ortadan kaldırılmasına dair çeşitli çözüm önerileri 

getirilmiştir. 

Alkalay’ın (2020) “İlkokul Yöneticilerine ve Sınıf 

Öğretmenlerine Göre Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Yaşadıkları 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri ”adlı çalışmasının amacı Suriyeli 

sığınmacı öğrencilerin eğitim hayatlarında karşılaştıkları sorunları 

ilkokul yöneticileri ve sınıf öğretmenlerinin değerlendirmeleri 

çerçevesinde ele almaktır. Araştırma nitel yöntemde ve durum 

çalışması deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırma çalışma 

grubunu İstanbul İli Beyoğlu İlçesindeki bir ilkokulda görev yapan 

12 sınıf öğretmeni ve 2 ilkokul yöneticisi oluşturmuştur. Verilerin 
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görüşme ve gözlem tekniği kullanılarak toplandığı, uzman görüşü 

alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanıldığı, 

görüşme formunda ilkokul yöneticileri ve sınıf öğretmenlerine 11 

soru sorulduğu ifade edilmiştir. Araştırmada, yapılandırılmamış 

gözlem tekniği ve katılımcı olmayan gözlemci türü tercih edildiği, 

verilerin analizinde içerik analizi yöntemi uygulandığı belirtilmiştir. 

Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında Suriyeli sığınmacı 

öğrencilerin eğitim hayatlarında karşılaştıkları problemeler 

arasında dil sorunu, eğitimsel sorunlar, davranışsal sorunlar, okul-

veli işbirliği kaynaklı sorunlarla veli kaynaklı sorunlar olduğu 

görülmüştür. Araştırmada elde edilen verilerin ışığında sorunların 

nedenleri ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. 

Adıgüzel (2020) “Göç Sosyolojisi” adlı eserinde 

Türkiye’nin bulunmuş olduğu coğrafi yerinden dolayı göç 

hareketlerinin merkezinde olan bir konuma sahip olduğunu 

söyleyerek bireyle toplumun, bireyle bireyin ilişkilerini inceleyen 

sosyolojinin alt dalı olan göç sosyolojisinin temel amacı 

toplumların göç hareketlerini analiz edip yorumlamak olduğu ifade 

edilmiştir. Türkiye coğrafi konumundan dolayı çok fazla göç 

hareketine maruz kaldığını belirterek, en son 2011 yılında başlayan 

Suriye iç savaşı nedeniyle Türkiye’ye pek çok insanın göç ettiğini, 

göç hareketlerinin çok fazla sayıya ulaşması ile birlikte artık 

üniversiteler bünyesinde göç araştırma merkezleri kurulduğunu, 

Suriye’den Türkiye’ye yönelik yapılan göçün kamusal alanda göç 

çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirtmiştir. Eserinde Birleşmiş 

Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre zorla 

yerlerinden edilmiş insanların sayısının 70,8 milyon olduğunu 

bunların 25,9 milyonunun mülteci 3,5 milyonun sığınmacı 41,3 

milyonun ise yaşadıkları ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerden 

oluştuğunu dolayısıyla göç kavramına ayrıca ve derinlemesine 

bakılması gerektiğini ifade etmiştir. Göç ile ilgili tanımlar 
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birbirinden ayrı olsa da bireylerin veya toplulukların yaşamış 

oldukları coğrafyadan başka bir coğrafyaya yaptıkları hareketlilik 

olarak tanımlamıştır. İnsanların başka devletlerin sınırlarını aşarak 

yapmış oldukları uluslararası göçün sadece yer değişikliği olarak 

değil ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuki süreçleri olan 

karmaşık bir hareketlilik olduğunu, bu bağlamda göçün pek çok 

açıdan göç eden topluluğun ve göç edilen toplumun yapısını 

değiştiren nüfus hareketleri olarak ifade edilebileceği belirtilmiştir. 

Sarıyer (2020) ”Türkiye’de Mülteci Öğrencilerin Eğitimi 

Üzerine Bir Meta-Sentez Çalışması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” 

adlı çalışmasında araştırmasının amacının mülteci öğrencilerin 

karşılaşmış oldukları eğitim problemlerini tespit etmek 

problemlerin ortadan kaldırılması için çözüm önerileri sunmak 

olduğunu belirtmiştir. Araştırmasında meta-sentez yöntemi 

kullandığını böylelikle elde edilen bulguların derinlemesine analiz 

yapılarak yorumlandığını ifade etmiştir. Araştırmada belirlenen 

soruları; dilsel, bilişsel, ailesel, duyusal, sosyal, kültürel ve yapısal 

sorunlar şeklinde temalara ayrıldığını belirtmiş, yapılan 

görüşmelerde öğrencilerin dil sorununa bağlı olarak problemler 

yaşadığını, istedikleri gibi kendilerini anlatamadıklarını, iletişim 

problemleri yaşadıklarını, göç ettikleri ülkenin dilini öğrenmekte 

direnç gösterdiklerini, kelimelerin telaffuzunda güçlük yaşadıkları 

ve anlamlandıramadıklarını ortaya koymuştur. Bu öğrenciler için 

eğitime başlamadan bir hazırlık programı gerçekleştirmesi, 

öğrenciler için telafi programlarının oluşturulması, mülteci 

öğrenciler için kursların açılması, öğrencilere yaparak ve yaşayarak 

öğrenecekleri faaliyetlerin yapılması, mutlaka okula devamlarının 

sağlanması, psikolojik destek ve rehberlik yapılması gibi önerilerde 

bulunmuştur. 

Kandemir ve Aydın (2020) “Yabancı Uyruklu 

Öğrencilerin Eğitimi ile İlgili Yönetici ve Öğretmen Görüşleri”  
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adlı çalışmada yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim süreçlerine dair 

okullarda gerçekleştirilen çalışmalara, karşılaşılan sorunlara, Türk 

öğrencilerin yabancı uyruklu öğrencilerden etkilenme durumlarına 

ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik yönetici ve öğretmen 

görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel bir 

araştırma olup, araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 Bolu il 

merkezinde devlet okullarında görev yapan 10 yönetici ve 25 

öğretmen oluşturmakta, veriler yarı yapılandırılmış görüşme 

formu ile toplanarak betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleri ile 

veriler analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, yabancı 

uyruklu öğrencilerin akademik eğitim ve dil eğitimi konularında 

öğretmelerin ve yöneticilerin benzer görüşleri ifade ettiği, yabancı 

uyruklu öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan problemler ile ilgili 

olarak dil ve iletişim problemleri olduğu, ailevi sorunlar yaşadıkları 

bunlara ek olarak yöneticiler öğrencilerin yasal sorunlar 

yaşadıklarını, öğretmenler ise akademik sorunların ve uyum 

problemlerinin olduğunu belirtmişlerdir. Türk öğrencilerin 

yabancı uyruklu öğrencilerden etkilenme durumlarına ilişkin hem 

yönetici hem de öğretmen görüşleri “olumlu, olumsuz ve 

etkilenmiyor” şeklinde farklı görüşlerin ortaya çıktığı görülmüştür. 

Yöneticiler Türk öğrencilerin başarılı yabancı uyruklu öğrencileri 

kendilerine örnek almasının olumlu bir durum olduğunu 

belirtirken, öğretmenler yabancı uyruklu öğrencilerin kültürel 

etkilenmeyi ve kaynaşmayı sağlamalarını olumlu yön olarak 

belirtmişlerdir. Yabancı uyruklu öğrencilerin okullarda 

oluşturduğu olumsuz durum olarak bu öğrencilerin disiplin dışı 

davranışlara sebep olması ve bu davranışların Türk öğrenciler 

tarafından örnek alınması ifade edilmiştir. Yabancı uyruklu 

öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan problemlerin ortadan 

kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri kısmında öğretmen ve 

yöneticilerin dil eğitimi, akademik, rehberlik ve psikolojik destek 

verme hususlarında ortak görüş bildirdikleri belirlenmiştir. 
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Demir, Özdemir ve Köse (2020) “İlköğretim Kademesine 

Suriyeli Öğrencilerin Katılması ile Oluşan Disiplin Sorunları 

Hakkında Yönetici Görüşleri” adlı araştırmalarında Suriyeli 

öğrencilerin ilköğretim okullarına katılmasıyla mevcut disiplin 

sorunlarında değişimlerin ve artışın olup olmadığını; böyle bir 

durumla karşılaşılıyorsa bu disiplin problemlerinin çözüm 

yollarının neler olduğunu; bu disiplin problemlerinin 

çözülebilmesi için mevzuatta ne gibi değişiklikler yapılması 

gerektiğini; Suriyeli öğrencilerin eğitime katılmasına dair 

önerilerinin neler olduğuna ilişkin yönetici görüşlerini incelemeyi 

amaçlamışlardır. Araştırma, nitel bir çalışma olup olgubilim 

deseninde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak 5 

maddelik yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş ili Onikişubat ve 

Dulkadiroğlu ilçelerinde ilkokul ve ortaokul kademelerinde görevli 

11 okul yöneticisi oluşturmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi 

tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Suriyeli 

öğrencilerin ilköğretim kademesine katılmasıyla birlikte disiplin 

sorunlarında değişim ve artışın olduğu belirlenmiştir. Yöneticiler, 

disiplin sorunlarının çözümüne ilişkin olarak öğretmenlere 

yaptırım gücü sağlayacak mevzuat düzenlemeleri yapılabileceği, 

eğitim gören Suriyeli öğrenci sayılarına göre öğretmenlere uygun 

ders programlarının yapılabileceği, daha uygun fiziki mekânların 

sağlanabileceği ve araç gereç temin edilebileceği, Suriyeli 

öğrencilerin Türk eğitim sistemine katılma sürecinin bir 

asimilasyon çalışması olmadığının Suriyeli ailelere anlatılması 

gerektiği ve Suriyeli öğrencilerdeki Türkçeyi öğrenmeye karşı 

dirençlerinin kırılmasına dönük farkındalık çalışmalarının 

yapılabileceği önerilerini getirmişlerdir. 

Dinler ve Hacıfazlıoğlu (2020) “Mülteci Çocukların 

İlköğretime Uyum Süreçleri: Tekirdağ İlinin Bir Okulundaki 
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Öğretmenlerin ve Yöneticilerin Deneyimleri” adlı araştırmalarında 

Suriyeli mülteci öğrencilerin okula uyum süreçlerine okul idarecisi 

ve öğretmenlerin tecrübeleri ele alınmıştır. Araştırma nitel 

araştırma yöntemlerinden olgubilim deseninde gerçekleştirilmiştir. 

Örneklem olarak kolay ulaşılabilir durum örneklemesini 

kullanmışlar, çalışma grubu ise Tekirdağ ilindeki bir ilkokulda 

görev yapan 2 yönetici 11 öğretmendir. Yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniği veri toplama aracı olarak kullanılmış, toplanan 

veriler sonucunda “okula uyum: öğretmenlerin ve öğrencilerin 

sorunları” ile “Uyum sürecinde kullanılan stratejiler” olmak üzere 

iki tema ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırma sonucunda 

öğrencilerin dil ve iletişim sorunu yaşadığı, dışlanma problemi ile 

karşı karşıya kaldıkları, tamamen Suriyelilerden oluşan sınıflarda 

eğitim görmenin oluşturduğu problemlere maruz kaldıkları ortaya 

çıkmış, bu problemlerin çözümü noktasında ise arkadaş, 

öğretmen, Suriyeli tecrübeli öğrenci ve veli mentorlük sistemimin 

strateji olarak kullanıldığını tespit etmişlerdir. 

Bal, Cavkaytar, Artar ve Uluyol (2021) “Suriyeli Mülteci 

Öğrencilerin Eğitim Yaşantılarının İncelenmesi” adlı 

araştırmalarında Eskişehir’de yaşayan eğitim çağındaki mülteci 

öğrencilerin eğitim durumlarının belirlenmesi ve eğitim 

hedeflerinin gerçekleştirmesine yönelik önerilerin geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma çalışma grubunu öğretmen, yönetici, veli 

ve öğrenciden oluşan 19 katılımcı oluşturmuştur. Katılımcılar ile 

yarı yapılandırılmış görüşme formu üzerinden veri toplanmıştır. 

Veriler tümevarım analiz yöntemi ile analiz edilerek beş temaya 

ulaşıldığı, öğrencilerin sosyal, akademik ve davranış açısından 

çeşitli sorunlar yaşadıkları ortaya konulmuştur. Öğretmenler ve 

okul yöneticileri adrese dayalı okul belirleme sisteminden dolayı 

mültecilerin belirli bölgelerde yoğunlaşmaları nedeniyle Türk 

öğrencilerle bir arada eğitim görmelerinin engellendiğini ve bu 
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durumun eğitimin niteliğini düşürdüğünü ifade etmişler, mülteci 

öğrenci velilerinin ise öğrencilerin okulda aldıkları eğitimi yeterli 

gördükleri belirlenmiştir. Eğitimin paydaşlarının mülteci 

öğrencilerin eğitimine dair önerileri arasında Türkçe öğretiminin 

yeter düzeyde gerçekleştirilmesi, öğrencilerin adaptasyonunun ve 

entegrasyonunun sağlanması için yeterli derecede rehberlik 

yapılması, öğretmenlerin mülteci öğrencilerin eğitim hayatlarını 

kolaylaştıracak materyal ve farkındalıklarını artıracak seminerlerle 

desteklenmesi, velilere yönelik aile eğitimlerinin verilmesi önerileri 

getirilmiştir. 

 

3. KURAMSAL AÇIKLAMALAR 

Araştırmanın bu kısmında araştırma konusuna ilişkin 

kuramsal açıklamalar yer almaktadır. 

3.1.Göç Kavramı  

Göç kavramı çeşitli nedenlerle insanların yaşamış 

oldukları ülke veya coğrafyaları terk ederek başka yerleşim 

yerlerine ya da başka ülkelere gitmeleri ve yer değiştirmeleri için 

kullanılan bir ifadedir. Toplumların yaşadıkları zamanın 

gereklerinden farklı düşünülemeyen göç olgusu, günümüze kadar 

birçok toplumu doğrudan veya dolaylı olarak etkilemiş önemli bir 

sosyolojik gerçekliktir. Pek çok araştırmacı göç olgusunun birçok 

nedenin birlikte ortaya çıkan sonucu olarak değerlendirmekte, bu 

durum göçün farklı şekilde tanımlanmasını da beraberinde 

getirmektedir (Şahin 2019).  

Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) hazırladığı Göç 

Terimleri Sözlüğünde göç kavramı “Bir kişinin veya bir grup 

insanın uluslararası bir sınırı geçerek veya bir devlet içinde yer 

değiştirmesi; süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer 
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değiştirdiği nüfus hareketleridir. Buna, mültecilerin, yerinden 

edilmiş kişilerin, ekonomik göçmenlerin, aile birleşimi gibi farklı 

amaçlarla hareket eden kişilerin göçü de dâhildir” olarak 

tanımlanmaktadır (IOM, 2013, s. 35). Türk Dil Kurumu (TDK) 

ise göç kavramını; “ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle 

bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir 

yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, 

hicret, muhaceret” olarak tanımlamaktadır (TDK, 2022). 6458 

sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun (YUKK) 

3.maddesinde göç kavramı: “Yabancıların, yasal yollarla Türkiye’ye 

girişini, Türkiye’de kalışını ve Türkiye’den çıkışını ifade eden 

düzenli göç ile yabancıların yasa dışı yollarla Türkiye’ye girişini, 

Türkiye’de kalışını, Türkiye’den çıkışını ve Türkiye’de izinsiz 

çalışmasını ifade eden düzensiz göçü ve uluslararası koruma” 

biçiminde tanımlanmaktadır (YUKK, 2013). Yine göç; çeşitli 

nedenlerden ötürü insanların bireysel veya toplu olarak 

bulundukları yerden başka bir yere yerleşmesi (Karagöz, 2007, s. 

4) olarak da tanımlanmıştır. Belirli bir zaman süreci içerisinde bir 

yerden başka bir yere göç etme ve yer değiştirme durumu göç 

olgusunun zaman unsurunu içinde barındıran ve bu yönüyle de 

göç olgusunun farklı yönlere sahip bir kavram olduğunu 

göstermektedir (Şahin 2019). Bir diğer tanıma göre göç, 

küreselleşme ile birlikte yeni bir boyut elde ederek uluslararası bir 

nitelik kazanmış, insanlar için bir tercihten ziyade bir zorunluluk 

olarak göç; yerinden edilme durumu yani yurdunu terk etmek 

durumunda kalma kavramını ifade eder (Kara ve Korkut, 2010). 

Göç ile ilgili tanımlar birbirinden farklı olsa da bireylerin veya 

toplulukların yaşamış oldukları coğrafyadan başka bir coğrafyaya 

yaptıkları hareketlilik olarak ifade edilebilir. İnsanların başka 

devletlerin sınırlarını aşarak yapmış oldukları uluslararası göç 

sadece yer değişikliği olarak değil ekonomik, sosyal, psikolojik ve 

hukuki süreçleri olan karmaşık bir hareketlilik olup pek çok açıdan 
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göç eden topluluğun ve göç edilen toplumun da yapısını değiştiren 

nüfus hareketleri olarak ifade edilmiştir (Adıgüzel, 2020). 

Göç, insanların kişisel veya topluluk halinde toplumsal, 

siyasal veya ekonomik etkenlerden dolayı bir yer değişikliği veya 

hayatın devam edeceği yerin değiştirilmesi sürecidir (Güllüpınar, 

2012). İnsan ile yaşamış olduğu mekânlar arasında kurulmuş bir 

bağ vardır ve göç, insanla yaşadığı mekân arasındaki bağı kopartan 

durumlardan biridir, birey ve toplumların karşılaştıkları çeşitli 

nedenlerden dolayı yaşadıkları coğrafyayı terk ederek başka bir 

coğrafyaya gitmeleri demek olan göç, insanların ve toplulukların 

manevi dünyalarında dönüşüme sebep olan önemli bir sosyal 

hareketliliktir (Ekici ve Tuncel, 2015). Sonuç olarak göç; temelde 

insanların bulundukları yerleşim yerlerini çeşitli nedenler ile terk 

ederek zorunlu veya gönüllü, sürekli veya geçici,  izinli veya izinsiz 

olarak başka bir yerleşim yerine ve coğrafyaya taşınmaları olarak 

ifade edilebilir. 

3.2.Göç Türleri 

Göç hareketi göç eden insanların göçe yükledikleri anlam 

ve göç hareketinden beklentilerine göre değişmekle birlikte, 

niteliğine göre farklı değerlendirmelere tabi tutularak türlere 

ayrılabilir. Göç bireysel ve topluluk olarak gerçekleşebileceği gibi 

gönüllü ve zorunlu olarak gerçekleşebilir. Gönüllü göç ekonomik 

ihtiyaçların giderilmesi için gerçekleşebilirken zorunlu göçler 

genellikle savaş, kıtlık, terör ve sürgün gibi güvenlik ihtiyaçlarından 

dolayı oluşabilmektedir (Çobanoğlu, 1996, ss. 12) bu yönüyle göç 

temelde insanların temel olan güvenlik ve ekonomik ihtiyaçlarını 

karşılamak için gerçekleştirilen bir süreç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Aşağıda göç türlerine ilişkin açıklamalar yer 

almaktadır. 
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3.2.1.Gönüllü ve Zorunlu Göç 

Göç kavramı insanların kendi tercihleri ile gerçekleşebilen 

bir süreç olabileceği gibi tercihlerini zorlayan faktörlerin ortaya 

çıkması ile zorunlu olarak ortaya çıkan bir süreç te olabilir (Ekici 

ve Tuncel, 2015).  

3.2.2.İç ve Dış Göç 

Göç olgusu, göç edilen yerin uzaklığına ya da sınırları aşıp 

aşmamasına bağlı olarak iç göç ve dış göç olarak ikiye ayrılabilir. İç 

göç ülke sınırları içerisinde gerçekleşen ve genellikle ekonomik 

nedenlerle yapılan göç iken, dış göç ülke sınırlarını aşarak 

gerçekleşen genellikle savaş ve terör tehdidi ile gerçekleşen göçü 

ifade eder (Çakmak, 2018, s. 14). 

3.2.3.Düzenli ve Düzensiz Göç 

Gerçekleşme şekline göre göç, düzenli göç ve düzensiz 

göç diye ikiye ayrılabilir. Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) 

hazırladığı Göç Terimleri Sözlüğünde düzenli göç,  “menşe 

ülkeden çıkışı ve ev sahibi ülkeye seyahati, transit geçişi ve girişi 

düzenleyen kanun ve yönetmeliklere uygun olarak insanların 

olağan ikamet yerinden yeni bir ikamet yerine gitmeleri” şeklinde 

tanımlanırken düzensiz göç, “gönderen, transit ve kabul eden 

ülkelerin düzenleyici normlarının dışında gerçekleşen 

hareketlilikler, hedef ülkeler açısından, göç düzenlemeleri uyarınca 

gerekli olan izin veya belgelere sahip olmadan bir ülkeye giriş 

yapmak veya bir ülkede kalmak veya çalışmak anlamına gelir” 

şeklinde tanımlanmıştır (IOM, 2013, s. 26). Düzensiz göçlerin göç 

edilen ülke açısından daha yıpratıcı sonuçlar ve krizler oluşturma 

ihtimali daha yüksektir. 
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3.2.4.Geçici ve Sürekli Göçler 

Göç kavramı göç edilen coğrafyadaki kalış süresine göre 

geçici ve sürekli göç olarak değerlendirilebilir. Eğitim görmek ve 

ekonomik getiri elde etmek için yapılan göçler geçici göç olarak ele 

alınabilirken, savaştan veya terörden kurtulmak ve daha güvenli bir 

ortam içerisinde yaşamak için gerçekleşen göçler sürekli göç olarak 

tanımlanabilir. İçduygu, Sirkeci ve Aydıngün’e (1998) göre uzun 

bir sürecin değişen katmalarını içeren göç olgusu, göç veren 

coğrafya, göçerler ve göç alan coğrafya bağlamında incelenebilir. 

Göç olgusunun içerik ve niteliksel olarak değişik türleri iç-dış göç, 

ekonomik-siyasi göç, sürekli-geçici süreli göç, gönüllü-zorunlu göç 

vb. bulunduğunu ifade etmişlerdir. 

3.2.5.Ekonomik ve Siyasi Göçler 

Yaşanılan coğrafyanın ekonomik ihtiyaçları 

karşılayamaması sonucu genelde bireylerin ve özelde toplumların 

gerçekleştiği göç ekonomik göç olarak tanımlanır, Türklerin 

Almanya’ya 1960’lardan itibaren yaptıkları göç veya köyden 

kentlere yapılan göçler bu tür göçler için örnek verilebilir. 

Karşılaşılan savaş, terör, sürgün gibi siyasi kararların olumsuz 

etkilediği insanların yaşadıkları şehir veya ülkeleri değiştirmek 

zorunda kaldıkları göçler siyasi göç diye tanımlanabilir. Suriye’de 

yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye’ye yapılan göç veya Kırım 

Türklerinin Sibirya’ya yaptırılan göçü siyasi göçlere örnek olarak 

verilebilir. Siyasi göçler zorunlu göç olarak değerlendirilebilen bir 

göç türüdür. Zorunlu göç inşaların istekleri dışında zorlayıcı 

sebepler nedeniyle gerçekleşir (Yıldız, 2018). Gönüllü göçlerle 

göre daha fazla negatif özellikler barındıran zorunlu göçte, bireyler 

göçe neden olan faktörlerin ortaya çıkardığı ağır manevi sonuçlarla 

sarsılabilir ve bu göçler genellikle ani, plansız ve hazırlıksız olarak 

meydana gelir (Akalın-Tanay, 2016). 
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3.3.Göçün Nedenleri 

İnsanların yaşadıkları yerlerden veya ülkelerden başka bir 

yere veya ülkeye göç etmesinin arka planında yatan çeşitli etkenler 

bulunmaktadır. Gerçekleşen göçlerin nedenlerini ekonomik, 

sosyal, siyasal ve doğal nedenler olarak ele almak mümkündür. 

3.3.1.Ekonomik Nedenler 

Genellikle iç göç kavramının gerçekleşme nedenleri 

arasında olmak birlikte ülkeler arasında ki gelişmişlik farklarından 

dolayı da dış göç sebepleri arasında yer alan önemli bir etkende 

ekonomik nedenlerdir. Ülke sınırları içerisinde gerçekleşen iç 

göçlerde kırsaldan şehirlere doğru, nüfus artışına paralel olarak 

ekonomik imkânların yetersizliği ve daha iyi bir yaşam ümidiyle 

gerçekleşen bu göçler de etkili olan unsurların başında köy, kasaba, 

şehir ve bölgeler arasındaki ekonomik gelişmişlik ve yeterlilik 

farkları gelir (Başel, 2007). Bununla birlikte ücretlerdeki düşüklük, 

ekonomik kriz ortamları, adaletsiz gelir dağılımı, kötü çalışma 

şartları,  işsizliğin artması, iş doyumunda oluşan tatminsizlik, 

nitelikli yetişmiş insanların geri planda tutulması ve hepsine bağlı 

olarak yoksulluğun artması göçün ekonomik nedenleri arasında 

gösterilebilir (Günay, Atılgan, Serin, 2017). 

3.3.2.Sosyal Nedenler 

İnsanların ya da toplumların yaşadıkları mahalle, kasaba, 

yöre, kent veya ülkeden sosyal olarak maruz kaldıkları kendilerine 

uygulanan toplumsal baskı, dışlama, din ve inanç farklılığından 

kaynaklanan hoş görüşüz ortam, akraba yanında yaşama isteği, 

hemşehricilik, töre ve kan davası gibi hayatın akışı zorlaştıran 

durumlardan dolayı gerçekleştirmiş oldukları göçtür. Başka şehir 

ve ülkelerde yaşayan insanların göç ettikleri yerlerde kazandıkları 

sosyal ve ekonomik itibar insanların göç etme nedenleri arasında 
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yer alır (Kutlu, 1992). İletişim ve ulaşım ağının gelişmesi de göç 

olgusunun yayılmasında etken olmuştur (Başel, 2007). 

3.3.3.Siyasal Nedenler 

İnsanlar veya toplumlar yaşamış oldukları çevredeki 

siyasal rejim değişikliği, siyasal baskı, anarşizm, terör ve savaş gibi 

nedenlerden dolayı kendi hayatlarını daha rahat sürdürebilecekleri, 

daha özgür yaşayabilecekleri, güvenli ve hürriyet içinde 

olacaklarına inandıkları çevre ve ülkelere düzenli veya düzensiz 

göç yollarını kullanarak göç edebilmektedir. Farklı ırka mensup 

olmanın getirdiği iltimas ve arka çıkma durumu, siyasi kargaşa ve 

belirsizlikler, rejim değişikliği ve savaş gibi etkenler göçe neden 

olabilir (Kutlu, 1992). Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde yaşanan güvenlik açısından olumsuz olan durumların 

bölge içinde daha güvenli kentlere veya çoğu zaman daha uzak 

olan şehirlere göçe neden olmuştur (Başel, 2007). Ülkelerin 

yönetim şekli ve anlayışındaki farklılıklar, siyasi baskı ve despotik 

yönetim anlayışı dolayısıyla meydana gelen olaylar, iç ve dış 

faktörlere dayanan savaş durumu ve terör olayları siyasi göçlere 

sebep olmaktadır. Siyasal göçler ülke içinde olabildiği gibi ülkeler 

arasında da gerçekleşebilmekledir (Çakmak, 2018). 

3.3.4.Doğal Nedenler: 

Sel, heyelan, deprem gibi doğa olayları sonucu, ikamet 

edilen yerleşim yerinin ortadan kalkması ya da güvenilir olmaktan 

çıkması, yaşanılan çevrenin baraj, yol gibi yapılan kamu yatırımları 

dolaysıyla artık kullanılamaz duruma gelmesi, iklim değişikliği ve 

toprakların kuraklaşması nedeniyle artık yeterli gıdaya erişememe 

gibi durumlarda insanlar gönüllü veya devlet tarafından zorunlu 

olarak belirlenen yeni yerleşim yerlerine ya da başka şehirlere göç 

edebilmektedir. Tabi afetler dolayısıyla insanlar toplu olarak başka 
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yerleşim yerlerine yerleşme fırsatı elde etseler bile bireysel 

nedenlerden dolayı insanlardan bir bölümü toplu yerleşme yerine 

ferdi olarak başka yerlere göç etmektedir (Başel, 2007). 

3.4.Göçün Sonuçları 

Göç sadece göç eden bireyi ya da toplumu değil aynı 

zamanda göç edilen yeri ve orada yaşayan bireyleri ve toplumu da 

derinden etkileyen bir olgudur. Göç eden bireyler kendi kültürel 

değerlerini, yaşam biçimlerini, inançlarını da yeni yaşayacakları 

yere taşırlar, bu durum da kültürler arası farklılık boyutuna göre 

değişmekle birlikte kültürel çatışmayı da doğurabilmektedir. 

Kültürlerin birbirini etkileme ve dönüştürme gücü de birlikte 

düşünüldüğünde yerleşik kültürde aşınma, bozulma ve etkilenme 

olabileceği gibi göç eden insanların kültürlerinde yerleşik 

kültürden etkilenme meydana gelebilir. Ekici ve Tuncel (2015) 

göçün insanların yaşadıkları yerlerden koparak geldikleri farklı bir 

yere yerleşmesine karşılık geldiğini açıklarken bu göç hareketinin 

sadece insanı değil göç edilen yerleri de pek çok açıdan etkilediğini 

ifade etmişlerdir. Göç harekeleri göç eden insanlara bir takım 

değerler kattığı bazı değerlerin de ortadan kalkmasına neden 

olabildiği, mesela Suriye’den Türkiye’ye yapılan göçle gelen 

insanların dünya görüşleri ve bakış açıları gelişirken ülkeye ve 

toprağa bağlılık ile güven duyguları zayıflayabildiği söylenebilir ( 

Şahin, 2020). 

Göç olgusu sonuçları açısından insanı, toplumu ve 

mekânları siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve mimari açıdan 

etkileme gücüne sahiptir. Göçle yeni bir yerleşim yerine yerleşen 

insan,  yeni yere alışmaya çalışırken aynı zamanda yeni yerde 

kendisine alan açmaya, var olmaya, hayata tutunmaya, elinde olan 

tüm imkân ve değerleri de korumaya çalışır. Bu bakımdan göç 

eden insanlar aslında kendi içlerinde ve yeni yerleştikleri 
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coğrafyada büyük bir mücadele içinde oldukları söylenebilir.  Göç 

ile birlikte yeni yerleşim yerinde var olan düzen ve sistem pek çok 

açıdan etkilenir ve istikrarsızlık ortaya çıkar, istikrarsızlık toplumsal 

alanda birçok kırılmanın yaşanmasına sebebiyet verebilir (Ekici ve 

Tuncel, 2015). 

Göç  ekonomik anlamda da ülkeye maliyet getiren önemli 

bir unsurdur. Suriye iç savaşından kaynaklanan nedenler ile 

Türkiye’ye gelen sığınmacıların Türkiye ekonomisi üzerine 

oluşturmuş olduğu bu maliyetin halkın yeni ekonomik yük ile karşı 

karşıya kalmasına sebep olduğu düşünülebilir. Bununla birlikte 

göçle gelen insanların yeni ve taze işgücü ve ekonomik anlamda 

kazanma isteğine sahip olan insanların ekonomiye katılması ile 

birlikte ekonomiye katkı sağladığı da söylenebilir (Ekici ve Tuncel, 

2015). 

Göçün bir diğer sonucu ise hiç şüphesiz demografik 

yapının değişmiş olmasıdır. Türkiye gibi uzun yıllar çevresel 

faktörlerden dolayı göç olan  ülkeler daha heterojen bir nüfus 

yapısına sahip olabilirler bununla birlikte göçün kalıcılığının 

uzaması göç eden toplumlar ve göç edilen toplumların evlilik bağı 

ile kaynaşması farklı demokratik yapıların da ortaya çıkmasına 

sebebiyet verebilir. Suriye’den Türkiye yapılan göç dolayısıyla 

sosyal doku ve toplum yapısında önemli değişiklikler meydana 

gelmiş, göç eden nüfus içerisinde kadın ve çocukların çok olması 

sosyal hayatta yeni problemler ortaya çıkarmış, Suriyeli kadınlar ile 

evliliklerin gerçekleşmesi Türk aile yapısını etkilemiş ve boşanma 

oranları artmıştır (Ekici ve Tuncel, 2015). 

Göç hiç şüphesiz göç edilen toplumun yükünü arttırırken 

özellikle göçün mağdurları olan çocukları da derinden etkileyen bir 

olgu olmuştur. Göç ile birlikte eski hayatlarından kopan çocuklar 

pek çok açıdan imkânsızlıklar içerisinde bulunabilir. İster düzenli 
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veya düzensiz olarak ya da isterse de siyasi, sosyal, ekonomik, 

nedenler ile gerçekleşen her türlü göç hareketinde en çok çocuklar 

etkilenmektedir. Güvenlik, sağlık ve eğitim imkânlarından 

mahrum kalabilen çocuklar yeni yaşadıkları topluma uyum sağlama 

ve dışlanmadan hayatlarına devam etme sürecinde pek çok sarsıntı 

yaşayabilir. Yetersiz beslenme, eğitimden mahrum kalma ve yeterli 

sağlık hizmetine erişememe durumları en çok çocukların yaşamları 

üzerinde olumsuz sonuçlar doğurur. Göç hareketinin sonuçları 

arasında sağlık ve eğitim alanında ortaya çıkan yetersizlikler, çarpık 

şehirleşme, orantısız nüfus dağılımı, demografik yapıda meydana 

gelen değişim ve kültürler arası meydana gelen çatışmalar ile uyum 

problemleri yer alır (Koçak ve Terzi, 2012). Alkalay (2020) bu 

sonuçlar bağlamında Suriye’den Türkiye’ye yapılan göçün siyasi, 

ekonomik toplumsal, alanda pek çok sonuçlar doğurduğunu ifade 

etmiştir. 

3.5.Mültecilik 

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre mülteci “sığınmacı” 

kelimesinin eş anlamlısı olarak tanımlanmış, sığınmacı ise  “başka 

bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, yabancı bir ülkede 

iltica etmeden önce belirli bir süre kalan kimse” olarak 

açıklanmıştır (TDK, 2022). Göç İdaresi Başkanlığı (GOC) 

mevzuatına göre ise mülteci “Avrupa ülkelerinde meydana gelen 

olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba 

mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme 

uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu 

ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından 

yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak 

istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı 

ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz 

konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü 



37 

belirleme işlemleri sonrasında verilen statüyü” ifade eder (GOC, 

2022). Bununla birlikte Uluslararası Göç Örgütü’nün hazırladığı 

Göç Terimleri Sözlüğünde “Irkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal 

gruba mensubiyeti ve siyasi görüşleri yüzünden haklı bir zulüm 

korkusu nedeniyle vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve 

söz konusu korku yüzünden, ilgili ülkenin korumasından 

yararlanmak istemeyen kişi” olarak tanımlanmaktadır (IOM, 2013, 

s.65).  

Ataman (2015) mültecilik ve sığınmacı kavramlarının 

birbirinden ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

1969 Afrika Birliği Örgütü (OAU) Sözleşmesi mülteciyi “kendi 

menşe ülkesi ya da vatandaşı olduğu ülkenin bir bölümünde ya da 

tümünde dış saldırı, işgal, yabancı egemenliği ya da kamu düzenini 

ciddi biçimde bozan olaylar nedeniyle ülkesini terk etmeye 

zorlanan kişiler” olarak tanımlar (IOM, 2013, s.65). Mültecilik 

hukuki bir konumu sığınmacı ise fiili bir konumu ifade eden 

terimlerdir. Bu açıdan bakıldığında mülteci, göç ettiği ülke 

tarafından sığınma talebi olumlu karşılanan ve göç ettiği ülkede 

sığınmacı olarak hayatını sürdüren ve bazı kanuni haklar elde etmiş 

kişiler olarak tanımlanır (Alkalay, 2020). 

3.6.Suriye İç Savası ve Suriyeli Mültecilerin 

Türkiye’ye Göç Süreci 

“Arap Baharı” olarak adlandırılan ve ülkelerindeki 

yoksulluk ve yolsuzlukları protesto etmek amaçlı başlayarak ülke 

yöneticilerini değiştirmeye varan sonuçlar doğuran sivil gösteriler 

18 Aralık 2010 tarihinde Tunus'ta başlamış, daha sonra Mısır, 

Yemen, Cezayir ve Ürdün'e sıçramıştır. Bu ayaklanmaların Tunus 

ve Mısır'da başarı göstermesi ve iktidar değişikliklerinin 

gerçekleşmiş olması üzerine gösteriler Orta Doğu’da da 

görülmüştür. (WİKİ, 04.05.2022, https://tr.wikipedia.org). 
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Ülkelerindeki yönetim anlayışından memnun olmayan ve 

demokrasinin gelişmesini isteyen Suriyeli ve çoğunlukla Sünnilerin 

oluşturduğu sivil halk 5 Mart 2011'de gösterilere başlamış 

protestolar ülke çapına yayılmıştır. Nisan 2011 tarihinde Suriye 

ordusu eylem ve ayaklanmaları bastırmak için görevlendirilmiş ve 

askerler ülke genelinde göstericiler üzerine ateş açmıştır. Aylarca 

süren askerî kuşatmaların ardından gösteriler silahlı isyanlara 

dönüşmüştür. Çoğunlukla firari askerler ve sivil gönüllülerden 

oluşan muhalif güçler, merkezi bir liderlik olmaksızın isyana 

başlamışlardır. Ülke genelindeki hemen hemen her kasaba ve 

şehirde yaşanan çatışmalar asimetrik savaş niteliğine ulaşmıştır 

(WİKİ, 04.05.2022, https://tr.wikipedia.org). Silahlı çatışmaların 

artması, devlet otoritesinin ortadan kalkması, güven ortamının 

kaybolması, kaotik ortamın oluşturduğu belirsizlik ve 

gruplaşmaların çoğalması ile birlikte insani ihtiyaçların 

karşılanamaması, güvenlik endişesi gibi nedenler ile Suriyeli 

insanlar komşu ülkelere sığınmaya başlamışlardır. Ürdün, Irak, 

Lübnan ve Türkiye sığınmacıların en çok gittiği ülkeler olmuştur. 

Özellikle Türkiye uygulamış olduğu “Açık Kapı” politikasından 

dolayı en çok Suriyeli sığınmacıyı topraklarında barındıran ülke 

olmuştur. İç savaş nedeniyle 29 Nisan 2011’de ilk olarak 250 kişilik 

Suriyeli sığınmacı Türkiye’ye gelmiştir (Seydi, 2014). Göç İdaresi 

Başkanlığının verilerine göre Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacı 

sayısı 12 Mayıs 2022 tarihi itibariyle3 milyon 763 bin 211 kişidir.  

3.7.Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitimine Uyum 

Süreci  

Türkiye’ye göç eden Suriyeli sığınmacıların önemli bir 

kısmı eğitim çağındaki çocuklardan oluşmaktadır. Türkiye’de 

yaşayan 3 milyon 763 bin 211 Suriyeliden 1 milyon 283 bin 84 kişisi 

05-18 yaş aralığında eğitim görmesi gereken kişidir (MD, 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Suriye_Ordusu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Suriye_Ordusu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Asimetrik_sava%C5%9F
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04.05.2022, https://multeciler.org.tr).Bu bilgiler çerçevesinde 

Suriyeli göçmenlerin nüfuslarının ağırlıklı olarak gençlerden 

oluştuğu söylenebilir. Hızlı gerçekleşen göçle birlikte mülteciler 

uyum sorunları yaşamış olmakla birlikte göç alan ülkedeki 

kurumlar ve sistemler de sığınmacı akınına karşı uyum sağlamaya 

çalışmaktadır (Demir, Özdemir, Köse, 2020). Türkiye ani ve hızlı 

gelişen göç dalgasına karşı sağlık, güvenlik, barınma alanlarında 

olduğu gibi eğitim alanında gerekli ihtiyacı gidermek için çeşitli 

çalışmalar yapmış ve politikalar yürütmüştür. Türkiye’de yaşayan 

yabancı, mülteci ve sığınmacılara yönelik ilk kapsamlı yasal 

düzenleme Nisan 2014’te hazırlanan 6458 sayılı Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu ile olmuştur (YUKK, 2014). Bu 

Kanun kapsamında hazırlanan ve Ekim 2014’te yürürlüğe giren 

Geçici Koruma Yönetmeliği ile Suriyelilerin hukuki statüsü ve 

faydalanabileceği kanuni çerçeve belirlenmiştir. Geçici Koruma 

Yönetmeliği sayesinde, kamplarda ve kamp dışında yaşayan 

Suriyelilere eğitim, sağlık ve sosyal yardım hizmetlerine erişim 

hakkı sağlanmıştır (Emin, 2016).  

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı mülteci ve 

sığınmacıların eğitim ve öğretim hizmetlerinden nasıl 

yaralanacağını genelge ve yönetmelikler ile düzenlemiştir. Bu 

kapsamda Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan “Yabancı Uyruklu 

Öğrenciler” konulu 2010/48 Numaralı Genelge, “Ülkemizde 

Kamp Dışında Misafir Edilen Suriye Vatandaşlarına Yönelik 

Tedbirler” başlıklı Genelge (MEB, 2013) ve 2014/21 Numaralı 

“Yabancılara Yönelik Eğitim ve Öğretim Hizmetleri” konulu 

Genelge (YYEÖHG) de eğitim ve öğretiminin nasıl yapılacağına 

dair ayrıntılara yer verilmiştir. 2014/21 Numaralı Genelgede, 

mülteciler, şartlı mülteciler, ikincil koruma kapsamında 

bulunanlar, vatansız kişi statüsü sahipleri ile geçici koruma altında 

bulunan Suriyelilerin, durumlarını belgeleyen kimlikler ve başvuru 
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belgeleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve kademede ki 

okullarda eğitim görebilecekleri belirtilmiştir (YYEÖHG, 

2014/21). 2014/21 sayılı genelge mültecilerin Yükseköğrenim 

hariç her kademedeki okulda eğitim görmesini sağlaması ve Türk 

öğrencilerin sahip olduğu kurs, ücretsiz ders kitabı gibi hakların 

mülteci öğrencilere de sağlaması açısından önemlidir (Savar ve 

Kedikli 2019).   

Demir, Özdemir ve Köse, (2020)  mülteci çocukların 

temel insani ihtiyaçlarından birinin eğitim olduğu için Geçici 

Eğitim Merkezleri (GEM) kurulduğunu ve bu merkezlerde verilen 

eğitimle bu ihtiyacın giderilmeye çalışıldığını ifade etmişlerdir. 

GEM, eğitim çağındaki Suriyeli çocuklara ve gençlere, Suriye’de 

verilen eğitim müfredatı çerçevesinde Arapça eğitim veren ve 

Türkçe öğreten ilköğretim ve ortaöğretim kademlerini birlikte 

bünyesinde bulunduran eğitim kurumlarıdır (MEB, 2014). MEB, 

2015-2019 stratejik planında vatansız, mülteci ve geçici koruma 

altındaki çocuklar için Türkiye’de bulundukları süre içerisinde 

eğitim almaları ve Türk eğitim sistemine uyumlarının sağlanması 

konusunda çalışmalar planlamıştır (MEB,16.05.2022, 

www.sgb.meb.gov.tr). Türkiye’de kalıcılığın uzaması ve geri 

dönüşün yakın zamanda gerçekleşmeyeceğinin ortaya çıkması 

üzerine 2018-2019 eğitim öğretim yılında itibaren GEM’ler 

kapatılarak bu okullarda eğitim gören Suriyeli mülteci öğrenciler 

Türk öğrencilerle birlikte eğitim görecekleri devlet okullarında 

eğitim almaya başlamışlardır (Demir, Özdemir ve Köse, 2020).   

3.8.Türk Eğitim Sisteminde Suriyeli Öğrenci 

İstatistiği 

2011 yılından itibaren Suriye’den Türkiye’ye gelen 3 

milyon 763 bin 211 Suriyeli mülteciden Türkiye’de doğan ve 05-

18 yaş arası olup eğitim görmesi gereken 1 milyon 283 bin 84 
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Suriyeli mülteci vardır (GOC, 04.05.2022, www.goc.gov.tr). 

Mülteciler Derneği’nin (MD) Millî Eğitim Bakanlığı verilerine 

dayanarak 8 Haziran 2021 tarihinde verdiği bilgiye göre Türkiye’de 

okul öncesinde 35 bin 707, ilkokulda 442 bin 817, ortaokulda 348 

bin 638 ve lisede 110 bin 976 öğrencinin eğitim görmekte olup 

toplamda 771 bin 428 çocuk eğitim hayatına devam etmektedir. 

Eğitim çağında olup okula gitmeyen 432 bin 956 çocuk 

bulunmaktadır (MD, 04.05.2022, https://multeciler.org.tr). Bu 

verilere göre Türk eğitim sisteminde Suriyeli mülteci öğrenciler 

arasında okullaşma oranı % 60,12 olarak tespit edilmiştir. 

3.9.Suriyeli Öğrencileri İçin Mevcut Uygulama ve 

Barınma Merkezleri 

Demir, Özdemir ve Köse, (2020) Suriye’den Türkiye’ye 

gelen geçici koruma kapsamında bulunan göçmenlerin 05-18 yaş 

okula gitmesi gereken nüfusun toplam nüfusa oranla önemli bir 

pay tuttuğunu belirterek Türkiye’de doğup büyüyen ve eğitim 

çağına gelen 900 bin çocukla birlikte bu sayının çok daha 

fazlalaştığını ifade etmişlerdir. Basit tanımıyla iki veya daha fazla 

farklı kültürün bir araya gelmesiyle meydana gelen değişimlere 

kültürlenme denir, kültürel aktarımın en rahat yapılabildiği farklı 

kültürlerin birbirini etkileyebildiği alan eğitimdir ( Akdeniz,2018) . 

Suriye’den Türkiye’ye yapılan göçle birlikte birbirinden farklı 

kültürler bir araya gelmiş ve kültürel anlaşmazlıklar ve sosyal uyum 

problemleri ortaya çıkmıştır. Eğitim görmenin her çocuğun temel 

hakkı olmasından (UNİCEF,15.05.2022, www.unicef.org), uyum 

ve kültürel farklılık problemlerini ortadan kaldırmak eğitimin 

önemli toplumsal faydaları arasında olduğundan, Türkiye 

kendisine sığınan Suriyeli mültecilerin 05-18 yaş eğitim çağındaki 

çocuklarını öncelikle Geçici Eğitim Merkezlerinde eğitime 

almıştır. Suriyeli mültecilerin kalıcılığının uzayacağı ve geri 
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dönüşün kısa vadede gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması üzerine 

2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren Geçici Eğitim 

Merkezlerindeki eğitim öğretim birinci, beşinci ve dokuzuncu 

kademelerinden başlanarak aşamalı olarak Suriyeli öğrenciler Türk 

öğrencilerle birlikte eğitim görecekleri devlet okullarına 

aktarılmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında ise gece eğitim 

merkezleri kapatılarak Suriyeli mülteci öğrencilerin Türk 

okullarında okulların eğitim görmesi sağlanmıştır (Demir, 

Özdemir ve Köse 2020). 

Suriyeli öğrencilerin Türk öğrencilerle kamu okullarında 

eğitimi beraber görmesi eğitim süreci içerisinde bir takım 

zorlukları da beraberinde getirmiştir, uyum açısından son derece 

önemli olan birlikte eğitim görme durumun tek istisnası barınma 

merkezlerinde bulunan kamu okullarında yaşanmıştır. Tamamen 

mültecilerin oluşturduğu bu merkezlerde Milli Eğitim 

Bakanlığınca kurulan okullardaki öğrencilerin tamamı mülteci 

öğrencilerden oluşmaktadır. 12 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla geçici 

barınma merkezlerinde kalan Suriyeli mültecilerin sayısı 50 bin 488 

kişidir.  

3.10.Barınma Merkezi Uygulaması 

İnsanların hayatlarını sürdürebilmeleri için mutlak gerekli 

olan ihtiyaçlardan biri de güvenli bir barınma yeri ihtiyacıdır. 

Suriye’den göç ederek Türkiye’ye gelen insanların geride 

bıraktıkları yaşam alanlarını yeni göç ettikleri yerde temin etmeleri 

hemen mümkün olmamıştır. Özellikle ekonomik olarak yardıma 

muhtaç olan bu insanların barınma ihtiyaçlarını sağlamak için 

mültecileri kabul eden devletler uluslararası hukukun da bir gereği 

olarak sığınmacılara bu yöndeki ihtiyaçları için çalışma yapmakla 

sorumdurlar. Türkiye taraf olduğu uluslararası antlaşmalar ile 

birlikte 2013’te çıkardığı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 



43 

Kanunu’nda (YUKK) sığınma başvurusunda bulunanların veya 

koruma statüsü alan kişilerin, barınma ihtiyaçlarının kendileri 

tarafından karşılanması esas kabul edilse de, refakatsiz çocuk, 

engelli, yaşlı, hamile, beraberinde çocuğu olan yalnız anne ya da 

baba veya işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, 

bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış özel ihtiyaç sahiplerinin 

ise belli barınma imkânlarından faydalandırılacağı hüküm altına 

alınmıştır (YUKK, 2013: madde 95). Sığınmacılara sunulan 

barınma hizmetleri arasında çadır kent ve konteyner kent 

uygulamaları yer almaktadır. Bu tarz barınma hizmeti, Suriye’den 

Türkiye’ye yapılan sığınmacı akınında yaşandığı gibi büyük kitlesel 

göç akınlarında uygulamaya konan bir yöntemdir (Savar ve 

Kedikli, 2019). Bu kapsamda Türkiye, geçici koruma statüsü 

verdiği kişilerden kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan mültecilerin 

yaşadığı Adana, Osmaniye, Kilis, Kahramanmaraş ve Hatay 

illerinde oluşturduğu konteyner kent de denilen geçici barınma 

merkezleri kurmuş ve bu merkezlerde toplam 50.488 kişiye 

barınma imkânı sağlamıştır. İçişleri Bakanlığının verilerine göre 

konteyner kentlerin kurulduğu şehirlerden biri olan 

Kahramanmaraş’ta96.066 Suriyeli mülteci yaşamakta olup, bu 

mültecilerden 9.566’sı Dulkadiroğlu ilçesi sınırları içerisinde 

bulunan geçici barınma merkezinde ikamet etmektedir. 

3.11.Barınma Merkezlerine İlişkin İstatistikler  

Suriyeli mültecilerin göç ettiği ve yoğun olarak yaşadığı 

şehirlerden biri de araştırmanın yapıldığı şehir Kahramanmaraş’tır. 

Kahramanmaraş genelinde yaşayan 96.066 Suriyeli mülteciden 

eğitim çağında olan öğrenci sayısı 34.412 olup eğitim gören 

öğrenci sayısı 25.188 kişi ve okullaşma oranı %73,16’dır 

(MEB,16.05.2022, https://e-okul.meb.gov.tr). Araştırmaya konu 

olan Dulkadiroğlu ilçesi geçici barınma merkezindeki mülteci 

https://e-okul.meb.gov.tr/
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sayısı 9.566 kişi olup bu merkez bünyesinde açılan okullarda eğitim 

gören öğrenci sayısı ise 4.520’dir. Geçici barınma merkezinde bir 

anaokulu, bir ilkokul, bir ortaokul, iki lise ve bir halk eğitim 

merkezi olmak üzere toplam 6 eğitim kurumu eğitim faaliyeti 

vermektedir. Bu okullardan anaokulunda 410, ilkokulda 1414, 

imam hatip ortaokulunda 1811, çok programlı lisede 711, imam 

hatip lisesinde 174 mülteci öğrenci eğitim görmekte olup (MEB, 

16.05.2022, https://e-okul.meb.gov.tr), halk eğitim merkezinde 

13 alanda 92 kurs programında eğitim çağı nüfusunu destekleyici 

kurslar ve yetişkin meslek edindirme kursları verilmekte ve 1402 

kursiyer eğitim almaktadır (MEB, 16.05.2022, https://e-

yaygın.meb.gov.tr). 

3.12.Barınma Merkezlerinde Öğretmen ve Yönetici 

Olma Durumu  

Örgütler belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için bir 

araya gelen bireylerden oluşur. Örgütlerde belirlenen hedeflerin 

gerçekleştirilmesi ve kaynakların verimli kullanılması için etkili bir 

yönetim önemlidir. Eğitim sisteminin üretim alt sistemi olan 

okullar da kendi amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren örgütler 

olmasından dolayı etkili bir yönetim gereklidir (Güneş ve Köse 

2021). Türk milli eğitim sisteminde eğitim kurumlarının yönetim 

görevleri mevzuatta açık olarak belirtilirken, ayrıca okul müdürüne 

kendisinden sonra yetkili olan kişilerin görevlerini, birbiriyle 

ilişkilerini belirleme ve iş görenlerini yakından tanıma görevini de 

vermiştir (Karagöz, 2006). Doğal olarak kurumun gerekli olan 

örgüt iklimine sahip olması yöneticinin yeterliliğine, kurum 

kültürünü ortaya çıkarma ve yaşatma becerisine bağlıdır. 

Yönetimsel ve öğretimsel liderlik becerisi okul örgütü için oldukça 

önemli bir niteliktir. Bu becerinin en yüksek sevide gösterilmesi 

gereken okulların başlıcaları mülteci öğrencilerin yoğunlukta 

https://e-okul.meb.gov.tr/
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olduğu okullar gelmektedir. Başta dil ve uyum problemi olmak 

üzere çeşitli güçlükleri içerisinde bulunduran bu gibi okullarda 

görev yapan öğretmeleri isteklendirme önemli bir yönetim becerisi 

olacaktır. Okul yönetimin temel görevleri olan araştırma ve 

planlama, örgütleme, rehberlik, izleme, denetim ve değerlendirme, 

iletişim ve yönetişim görevlerinin yanı sıra okul örgütlerinin 

amaçlanan hedeflerine ulaşması örgütün etkileyici bir ortağı olan 

öğretmelerin psikolojik ve fiziksel ihtiyaçların karşılanmasına, 

pozitif bir okul iklimine ve sergilenen yönetim anlayışına bağlıdır 

(Güneş ve Köse 2021). Tamamen mülteci öğrencilerin eğitim 

gördüğü okullarda yönetici ve öğretmen olarak görev yapmak daha 

yüksek bir motivasyon ve adanmışlık gerektirir. Kendi kademsinde 

belirlenen eğitim hedeflerini gerçekleştirmekle birlikte ulusal bir 

görev ve hedefle hareket etmek gerekir. Barınma merkezlerindeki 

okullarda yönetim ve öğretmen olarak görev yapma diğer kamu 

okullarında olduğu gibi yönetici ve öğretmen atama mevzuatına 

tabi olarak gerçekleşmektedir. (RG, 18.05.2022, 

www.resmigazte.gov.tr) 

Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan 

barınma merkezinde bir anaokulu, bir ilkokul, bir imam hatip 

ortaokulu, bir imam hatip lisesi, bir çok programlı lise, bir halk 

eğitim merkezi bulunmakta ve bu kurumlarda 6 okul müdürü,15 

müdür yardımcısı,120 kadrolu ve 56 sözleşmeli öğretmen görev 

yapmaktadır (MEB, 16.05.2022, https://mebbis.meb.gov.tr).  

Geçici barınma merkezlerinin genellikle şehirlerin dışında 

bulunması, kapalı bir yerleşim yeri olması, veli ve öğrencilerin 

tamamen mültecilerden oluşması, sosyal uyumun bir tarafı olan 

Türk kültürünün barınma merkezi içerisinde çok az görülmesi, 

barınma merkezi içerisindeki sosyal hayata hâkim olan Arapçanın 

okuldaki eğitimi etkileyerek mevcut olan dil problemini artırması, 

velilerin çocukların eğitimi ile yeterince ilgilenmemesi, gıda ve 

https://mebbis.meb.gov.tr/
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güvenlik ihtiyacının eğitimin önüne geçmesi bu merkez 

bünyelerinde açılan okullardaki yönetici ve öğretmenlerin 

karşılaştığı sorunların başında gelmektedir. Yönetsel ve eğitsel 

açıdan barınma merkezlerindeki okullarda eğitim öğretimi 

zorlaştıran bir diğer faktör de kapalı alanda kalan öğrencilerin veya 

ailelerinin tamamının savaşa ve göçe maruz kalmış olmalarıdır. Bu 

durum öğrencilerde çeşitli davranış problemlerine, depresyon, 

hiperaktivite ve stres bozukluğu gibi bir takım psikolojik 

problemlere sebep olabilmektedir (Özkaya, 2019) 

4.YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri 

toplama araçları, verilerin toplanması ve analizi açıklanmıştır. 

4.1.Araştırmanın Modeli  

Bu araştırmada geçici barınma merkezlerinde yaşayan 

Suriyeli öğrencilerin eğitim görmesi için bu merkezler bünyesinde 

faaliyette bulunan okullarda görevli öğretmenlerin ve yöneticilerin 

buradaki görevlerine ilişkin görüşleri betimleyici bir yaklaşımla 

incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim 

deseninde gerçekleştirilmiştir. Olgubilim deseni farkında 

olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip 

olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgubilim deseni bize 

tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamıyla 

kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için 

uygun bir araştırma zemini oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

4.2.Araştırmanın Çalışma Grubu 

 Araştırma çalışma gurubunu amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden maksimum örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 1 
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halk eğitim merkezi, 1 bağımsız anaokulu, 1 ilkokul, 1 ortaokul ve 

2 lisede görev yapan toplam 37 katılımcı oluşturmuştur. 

Maksimum örnekleme yapmadaki amaç göreli olarak küçük bir 

örneklem oluşturarak araştırma probleminin bir parçası 

konumunda olan bireylerin çeşitliliğini yüksek oranda yansıtmaktır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmada yöneticilere Y1’den 

başlayarak Y10’a kadar; öğretmenlere ise Ö1’den başlayarak Ö27’e 

kadar; isimler verilmiştir. Araştırmanın çalışma grubuna ait bazı 

demografik özellikler Tablo 4,1’de sunulmuştur: 

Tablo 4.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine 

İlişkin Frekans ve Yüzde Değerleri  

Özellik Guruplar F % 

Cinsiyet 
Erkek 19 51,36 

Kadın 18 48,64 

Yaş Aralığı 

25-35 Yaş arası 20 54,05 

36-45 Yaş arası 12 32,43 

46-55 Yaş arası 5 13,52 

Yöneticilikteki Kıdemi 1-10 Yıl arası 10 100 

 1-10 Yıl arası 17 62,96 
Öğretmenlikteki Kıdemi 11-20 arası 8 29,63 

 21 Yıl ve üzeri 2 7,41 

Çalıştığı Kurumdaki  
Hizmet Süresi 

1-10 Yıl arası 37 100 

Görevi 
Yönetici 10             27,04 

Öğretmen 27 72,96 

Görevli Olduğu Okul Türü 

Halk Eğitim Merkezi 3 8,10 
Anaokulu 6 16,22 

İlkokul 10 27,03 
Ortaokul 3 8,10 

 Lise 15 40,55 

Toplam  37 100 
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4.3.Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme 

yöntemiyle toplanmıştır. Görüşme yöntemi,  sözlü iletişim yoluyla 

veri toplamadır. Görüşme tekniği, yapılandırılmış,  

yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış olmak üzere üç türlü 

gerçekleştirilir (Karasar, 2002: 167-168). Yarı yapılandırılmış 

görüşme, görüşme sorularının ve ilkelerinin önceden belirlendiği 

ancak görüşme yapılan kişinin konuya ilişkin ilgi ve bilgi düzeyine 

göre esnek davranılabilecek bir görüşme tekniğidir. Yarı 

yapılandırılmış görüşme araştırmacının yapılandırılmış 

görüşmenin kesin sınırlarından ayrılarak konu hakkında başka 

verilere ulaşmasını sağlamaktadır (Altunışık, Bayraktaroğlu, 

Coşkun ve Yıldırım, 2002: 84).  

Hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunda 

katılımcılara açık uçlu 6 soru yöneltilmiştir. Bu sorular araştırmacı 

tarafından alan yazın taraması yapılarak ayrıca alan uzmanı bir 

akademisyenin görüşlerinden faydalanılarak oluşturulmuştur. 

Görüşme formlarının asıl uygulamasına geçmeden önce beş 

katılımcı ile pilot uygulama yapılmıştır. Yapılan değerlendirme 

sonucunda soruların veri toplama amacına uygun nitelikte olduğu 

kanaatine ulaşılmıştır. Pilot uygulama kapsamında yapılan 

görüşmelerden elde edilen veriler asıl uygulama verileriyle birlikte 

değerlendirilmiştir. 

4.4.Verilerin Toplanması ve Analizi 

Görüşmelerden elde edilen veriler görüşme esnasında 

yazıya aktarılmış, daha sonra da elektronik ortama geçilmiştir. Elde 

edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmeye ve 

yorumlanmaya çalışılmıştır. Betimsel analiz yaklaşımına göre 

veriler belirlenen temalara göre özetlenip yorumlanabileceği gibi 



49 

araştırma soruları doğrultusunda oluşturulan temalara göre de 

düzenlenebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu çalışmada da 

araştırma soruları, araştırma temaları olarak belirlenmiş, araştırma 

verileri bu temalar altında düzenlenmiştir. Verilerin analizi 

yapılırken doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. 

5. BULGULAR  

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın bulgularına yer 

verilmiştir. 

5.1.(1.Tema): Katılımcıların Geçici Barınma 

Merkezlerinde Bulunan Okulları Tercih Etmelerine İlişkin 

Görüşleri  

Bu temada “Geçici barınma merkezlerinde bulunan 

okullarda görevli öğretmen ve yöneticilerin bu okulları tercih 

etmede gönüllü veya zorunlu olmalarına ilişkin görüşleri nelerdir?” 

sorusuna ait bulgular ele alınmıştır. 

Kendileri ile görüşme yapılan 10 okul yöneticisinin 

çoğunluğu geçici barınma merkezinde bir okulda görev yapmayı 

“gönüllü” çalışma olarak değerlendirirken, sadece bir yönetici bu 

okullarda çalışmasını “zorunlu” bir çalışma olarak 

değerlendirmiştir. Öğretmenler ise çoğunlukla bu okullarda 

çalışmasını “zorunluluğa” dayandırmış olmakla birlikte bir grup 

öğretmen de geçici barınma merkezindeki okullarda çalışmayı 

“gönüllü olarak yaptıklarını veya zorunlu olarak başlayıp gönüllü olarak 

devam ettiklerini, ortamı tanımak farklı kültürleri görmek ve zorunlu 

hizmetini tamamlamak” için bu okullarda görev yaptıklarını ifade 

etmişlerdir. Bu temaya ilişkin bulgular genel olarak şöyledir: 



50 

Geçici barınma merkezindeki okullarda görev yapan 

yöneticilerin “burada bulunan okullarda çalışmanın mevzuat gereği 

olmakla birlikte gönüllülüğe dayandığı”, öğretmenlerin ise “çoğunlukla 

zorunlu olarak görev yaptığı bu zorunluluğun hizmet puanının az olması, 

merkezdeki yerlerin dolu olması, ilk atama dolayısıyla bu okullara atanmış 

olunması, sözleşmeli öğretmen olması dolayısıyla henüz tayin hakkının 

olmaması, göreve yeniden başladığında kendisine sunulan seçenekler arasında 

merkeze en yakın yerin bu okullar olması” gibi nedeler olduğu 

belirlenmiştir. Bu okullarda “gönüllü olarak görev yapıyorum” diyen 

öğretmenlerin ise “farklı kültürleri tanımak, farklı bir deneyim edinmek, 

yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek, ücretli öğretmen olarak görev 

yapmak, göçmen çocuklar ile çalışmak ve branşından dolayı buradaki 

öğrencilerin mahrum kalmasını istememek” gibi gerekçeleri olduğu 

tespit edilmiştir.  

Görüşlerine başvurulan yönetici ve öğretmenlerin 

görüşlerine örnek olabilecek bazı alıntılar aşağıda verilmiştir. 

“Yöneticilik gönüllük esasına bağlı olduğu için bu kurumda 

gönüllü olarak çalışıyorum.”(Y1) 

 “Gönüllü olarak başlayan bir hizmet oldu muhacir durumuna 

düşmüş bu insanlara yardımcı olmak istedim.”(Y9) 

“Gönüllülüğe dayalı. Burada bulunan öğrencilerin yardıma 

fedakarlığa daha çok ihtiyacı vardır. Bizler de elimizden gelenin fazlasını 

yapmaya çalışmalıyız.” (Ö1) 

“Kahramanmaraş’ta tekrar göreve başlarken 2 tercih hakkı 

sunuldu, biri Türkoğlu biri de geçici barınma merkezi idi. Kilometre olarak 

geçici barınma merkezi 5 km daha yakın olduğu için, burayı tercih 

ettim.”(Ö2) 

 “Bu okulda çalışmam zorunluluğa bağlı olarak başladı. MEB 

bünyesine ilk atamam bu okula olduğu için ve zorunlu hizmetimi 
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tamamlamam ve başka bir okula atama isteme sürem dolmadığı için 

okulumda görevime devam ediyorum.”(Ö6). 

 “Ücretli öğretmen görevlendirmesi ile geldiğim için gönüllü olarak 

katıldığımı belirtebilirim nedeni ise göçmen çocuklarla çalışmak 

istemem.”(Ö11) 

 “Zorunluluk; sınıf öğretmenlerinin yer değiştirmesini ve merkeze 

yakın yerlerde çalışmasının zor olmasından dolayı bu kurumda 

çalışıyorum.”(Ö15) 

“Zorunluluğa dayalı çünkü sınıf öğretmenleri ile il dışı 

atamalarında puandan dolayı hep köy okulu açılıyor 14. yılıma gelmeme 

rağmen istediğin bir okula tayinim çıkmıyor 14. yılımdayım hala doğu görevi 

sayılan okullarda çalışıyorum.”(Ö16) 

“Zorunluluk çünkü merkezde boş okul yok.”(Ö20) 

Kendileri ile görüşme yapılan yöneticilerin geneli barınma 

merkezinde bulunan okullarda görev yapmalarının gönüllülüğe 

dayalı olduğunu ifade ederken, öğretmenlerin önemli bir kısmı 

zorunluluğa dayalı olduğunu belirtmiş bir kısmı da bu okullarda 

çalışmalarının gönüllük esasına dayandığını ifade etmişlerdir. 

5.2.(2.Tema): Katılımcıların Geçici Barınma 

Merkezlerinde Bulunan Okullarda Çalışmanın 

Olumlu/Avantajlı Yönleri Hakkındaki Görüşleri  

Bu temada “Geçici barınma merkezlerinde bulunan 

okullarda görevli öğretmen ve yöneticilerin bu okullarda 

çalışmanın olumlu/avantajlı yönleri hakkındaki görüşleri nelerdir? 

”sorusuna ilişkin bulgular ele alınmıştır. 

Geçici barınma merkezindeki okullarda görev yapan 

yöneticiler bu okullarda görev yapmanın birçok olumlu yönleri 

olduğunu belirterek, bu olumlu tarafların “farklı kültür ve etnik 
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kökenden gelen insanları tanımak, sahip olduklarımızın farkına varmak 

empati duygusunun gelişmesi, zorda olan insanlara yardımcı olmanın vicdani 

rahatlığını yaşamak, sosyal bir uyum faaliyeti içerisinde bulunmak, devletin 

ağır yüküne yardımcı olmak, veliler ile ilgili daha az problem yaşamak ile 

Türkçe öğretimi ve iş tecrübesi kazanmak” olduğunu ifade etmişlerdir. 

Geçici barınma merkezindeki okullarda görev yapan 

öğretmenlerden görüşlerine başvurulan 27 öğretmenden 

çoğunluğu bu okullarda çalışıyor olmanın birçok olumlu yönü 

olduğuna değinirken, 2 öğretmen ek puan dışında bir olumlu yanı 

olmadığını, 1 öğretmen hiçbir olumlu yanı olmadığını ifade 

etmişlerdir.  Öğretmenler bu okullarda çalışmanın olumlu yönleri 

olarak “farklı kültürleri tanımak, empati duygusunun gelişmesi, tecrübe 

kazanmak ve yabancılara eğitim vermenin mesleki anlamda kazandıracağı 

deneyimler” olduğunu belirtmişlerdir. 

Ayrıca “savaş mağduru insanların kalbine dokunmak, kriz 

anlarında ve zor zamanlarda çözüm üretmeyi fark etmek, zorlukların 

üstesinden gelebilen insanlarla bir arada olmak, seviyesi çok düşük olan 

öğrencilere eğitim yaparak mesleki anlamda gelişmek, dil probleminin olduğu 

yerlerde sağlıklı iletişim yolları keşfetmek, daha az disiplin sorunu yaşamak 

Arapça öğrenmek ve farklı öğretme yöntemlerini uygulama imkânına sahip 

olmak” durumlarını barınma merkezlerinde çalışmanın olumlu 

yönleri olarak ifade etmişlerdir. 

Görüşlerine başvurulan yönetici ve öğretmenlerin 

barınma merkezlerinde çalışmanın olumlu/avantajlı yönlerine 

ilişkin görüşlerini yansıtan bazı alıntılara bakıldığında; 

“Burada görev yapmanın olumlu yanı farklı kültürleri tanımak ve 

onlara ait özellikleri fark etmektir. Aslında çok farklı özelliğimizin 

olmadığını birbirine yakın kültürlerin bir parçası olduğumuzu fark 

ettim.”(Y1) 



53 

“Önemli bir sosyal uyum faaliyeti içerisinde görev aldığımı 

düşünüyorum. Bu yüzden benim de bir katkımın olmasını olumlu yönleri 

arasında görüyorum.”(Y3) 

“Barınma merkezlerinde görev yapan bir yönetici olarak bu 

okullarda çalışmanın olumlu yanı farklı kültürlerden, farklı etnik kökenden 

gelen öğrencilere eğitim yapmak ve onları tanımak oluyor. Bununla birlikte 

savaş mağduru olan bu kişilerin hayatlarını bilmek insani noktada bana 

empati duygusu kazandırıyor ve bazen insanların yaşadığı zorlukları bilmek 

sahip olduğumuz imkanların farkına varmak için bir fırsata 

dönüşüyor.”(Y5) 

“Büyük bir okul olması nedeniyle her türlü iş ve işlemlerle 

karşılaşıyorum mesleki tecrübem artıyor.”(Y10) 

“…Burada çalışmanın, bana kattığı en olumlu yön, başka bir 

ülkeden gelip de bizim ülkemizde yaşayan insanların, durumlarını, 

sorunlarını, yaşadıklarını, çok daha iyi anlayabiliyorum. Çevremdeki 

insanlardan, Suriyeliler ile ilgili bir durum anlattıklarında kampta yaşayan 

öğrencilerimle ilgili örnekler veriyorum. Özet olarak kampta çalışan bir 

öğretmen olarak, mültecilerin yaşadıklarını daha iyi anlıyor, hissediyor ve 

çevremdekilere anlatıyorum.”(Ö2). 

“Farklı kültürle iç içe olmak. Savaş mağduru insanların kalbine 

dokunmak. Farklı dil öğrenmek. Zorluklarla mücadeleyi öğrenmek. Çözüm 

üretme pratiklerini geliştirmek. Empati kısmını biraz daha aktif kullanır 

olmak. Yaşanan bazı olumsuz durumlarla ile karşı karşıya geldiğin için 

bakış açını olumlu yönde farklı yöne çevirmek. Kariyer ve meslekte alt yapıyı 

güçlendirmek. Sabırlı davranışın empati ve sevgiden geçtiğini fark 

etmek.”(Ö4) 

“....Meslek hayatı boyunca birçok farklı durum ve öğrenci profili ile 

karşılaşacağımız düşünüldüğünde bu durumun biz öğretmenlere yeni durum 
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ve ortamlara hızlı adapte olma ve oluşabilecek problemlere çözümler üretme 

konusunda katkı sağlayacağını düşünüyorum.”(Ö5) 

“…Seviyesi düşük öğrencilere dersimi nasıl anlatacağım 

konusunda tecrübemi arttırdı…”(Ö6)  

“Olumlu bir yönü yok tek avantaj hizmet puanın iki puan fazla 

olması”(Ö15) 

“Merkezi okullara göre disiplin sorunlarını daha az yaşıyorsun 

ayrıca dil öğrenme konusunda insanlar için bulunmaz bir fırsat.”(Ö26) 

Görüşme yapılan yönetici ve öğretmenler genel olarak 

barınma merkezinde eğitim veren bir okulda çalışmış olmanın 

olumlu yönleri olduğunu belirtmişler, farklı insan ve kültürleri 

tanıdıklarını, daha fazla empati yaptıklarını, kişisel gelişimleri ve 

mesleki tecrübelerini artırdıklarını, problem çözme becerilerini 

geliştirdiklerini, daha az veli ve öğrenci kaynaklı sorunlar 

yaşadıklarını ifade etmişlerdir.  

5.3.(3.Tema): Katılımcıların Geçici Barınma 

Merkezlerinde Bulunan Okullarda Çalışmanın 

Olumsuz/Dezavantajlı Yönleri Hakkındaki Görüşleri  

Bu temada “Geçici barınma merkezlerinde bulunan 

okullarda görevli öğretmen ve yöneticilerin bu okullarda 

çalışmanın olumsuz/dezavantajlı yönleri hakkındaki görüşleri 

nelerdir?” sorusuna ait bulgulara yer verilmiştir. 

Geçici barınma merkezindeki okullarda görev yapan 

öğretmenler ve yöneticiler genel olarak burada çalışmanın 

dezavantajlı yönleri olarak “dil ve iletişim problemi, kültürel farklılıklar, 

öğrencilerin hedefsiz oluşu, velilerin ilgisizliği ve öğrencilerin akademik 

seviyelerinin ve hazır bulunuşluk düzeyenlerinin düşük olmasını” ifade 

etmişlerdir. 
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Ayrıca yapılan görüşmelerde katılımcıların  “merkezdeki 

okullara çalışmaya oranla daha yorucu olmasını, dil probleminden dolayı 

mesleki becerilerin öğrencilere daha az aktarılmasını, müfredatın öğrencilerin 

dil seviyesine uygun olmamasını, öğrenciler için eğitimin en önde gelen temel 

gereksinim ve ihtiyaç olarak görülmemesini, çalışma hayatının daha çok 

önemsenmesini, öğrencilerin disiplin kavramını tam olarak 

kavrayamamasını, okuma yazma çalışmalarının çoğunlukla seslerin 

öğrenilmesi şeklinde gerçekleşerek anlayarak öğrenmenin oluşmamasını ve bu 

durumun derslerin verimsiz işlenmesine sebep olmasını, okulların kapalı bir 

alanda izole edilmiş ve tamamen mültecilerden oluşmasını, dış dünyadan 

uzak kalmasını, Türk kültürünün hiç görülmemesini, Türk öğrencilerin 

gerçekleştireceği akran eğitimin olmamasını,  Türkçenin sosyal hayatta 

kullanılmamasını, bununla birlikte bu okulların il merkezine oldukça uzak 

olmasını, ulaşım güçlüğünü ve barınma merkezine girerken yapılan güvenlik 

aramalarını” bu okullarda çalışmanın dezavantajlı yönleri olarak 

ifade etmişlerdir. 

Yine yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular 

neticesinde “barınma merkezinde yaşayan mültecilerin yaşamış oldukları 

travmaların psikolojik etkilerinin, izole olarak yaşıyor olmalarının,  savaş 

mağduru olmaları ve geleceğe dair net bir beklenti içerisine giremiyor 

olmalarının, mesleki deneyimlerini ve tecrübelerini aktaramamalarının” da 

katılımcılar açısından dezavantajlar olarak görüldüğü 

belirlenmiştir. 

Görüşlerine başvurulan yönetici ve öğretmenlerin 

barınma merkezlerinde çalışmanın olumsuz/dezavantajlı 

yönlerine ilişkin görüşlerine örnek olabilecek bazı alıntılar aşağıda 

verilmiştir; 

“Geçici barınma merkezlerindeki okulların diğer okullarla aynı 

müfredat aynı programı izlemesi,  herhangi bir hazırlık sürecinin hem 
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öğretmenler hem öğrencilere verilmemesi, Eğitim öğretim süreçlerinde 

verimsizliğe yol açmaktadır “(Y2) 

“Dil problemini hala çözememiş olmak iletişim noktasında 

sıkıntılar oluşturuyor. Kültür geç değişen bir olgu. Bu yüzden direnç 

gösterebiliyorlar dil öğrenmeme noktasında. Bu da topluma entegre etme 

aşamasında zorluklar yaşanmasına ve geç ilerleme göstermesine sebep 

oluyor.”(Y3) 

“Bu okullardaki görev yapmanın en dezavantajlı öğrencilerin 

yaşamış olduğu travma sonucu psikolojik olarak etkilenmiş olmalarıdır. 

Tamamen kapalı bir alan olan burada yaşamanın getirmiş olduğu sıkıntılar 

öğrencileri eğitim noktasında da hedefsiz hale getirebiliyor. Tabii ki en başta 

gelen problem dil problemi, kültürel farklılık problemi.”(Y5) 

“Daha fazla çaba gerektirdiği için biraz yorucu oluyor” (Ö1) 

“Bazı öğrencilerin okul kavramını, okul kurallarını ve okul 

disiplin anlayışını benimseyememeleri, diğer branş öğretmenleriyle dil 

konusunda anlaşamamaları dezavantajlı yönlerinden olduğunu 

düşünüyorum.”(Ö3) 

“… Öğrencilerin eğitim seviyelerinin düşük olmasından dolayı bir 

öğretmen olarak mesleki ve alan bilgilerimi yeterince aktif bir şekilde 

kullanamadığımı ve bu durumun bazen mesleki gelişimim için tehlike 

yarattığını düşünüyorum.”(Ö5) 

“Ulaşım güçlüğü ve yemek hizmetlerine erişememe gibi 

olumsuzlukların yanı sıra ilk bakışta Türkçeyi yeterince öğrenememeleri 

nedeniyle derslere ilgisizlik…” (Ö7) 

“Dil sorunu, tüm öğrencilerin Arap olması, merkezdeki okullarda 

Türk öğrencilerle akran olmaları onların Türkçeyi öğrenmelerini 

kolaylaştırırken burada bunun olmaması en büyük sıkıntı…” (Ö16) 

“Sınıf öğretmeni olarak çalıştığım kurumda hiçbir dil öğretimi 

eğitimi almadan dil öğretmeye çalışmak en büyük dezavantaj…”(Ö19) 

“Öğrencilerde eksiklik fazla olduğu için akademik anlamda her 

defasında temele inmek zorunda kalmak bir dezavantaj.”(Ö24) 
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“Öğrencilerin kendi dillerinde iletişim kurması kendi aralarında 

kendi dillerini konuşması.”(Ö27) 

5.4.(4.Tema): Katılımcıların Geçici Barınma 

Merkezlerinde Bulunan Okullarda Çalışmanın Eğitim 

Öğretim Süreci Açısından Zorluklarına İlişkin Görüşleri  

Bu temada “Geçici barınma merkezlerinde bulunan 

okullarda görevli öğretmenlerin bu okullarda çalışmanın eğitim 

öğretim süreci açısından zorluklarına ilişkin görüşleri nelerdir? 

“sorusuna ait bulgular ele alınmıştır. 

 Geçici barınma merkezlerinde bulunan okullarda 

çalışmanın eğitim öğretim süreci açısından zorluklarına dair 

genellikle öğretmenler görüş bildirmiş ve bu görüşler arasında en 

dikkat çeken tespitler “dil ve kültür farklılığının” olumsuz etkilerine 

ilişkin görüşler olmuştur.  Dil ve kültür farklılığı problemi 

öğretmenlerin eğitim öğretim sürecinde “Anlatılan konunun 

öğrenciler tarafından anlaşılamamasına, müfredat konularının 

yetiştirilememesine, konular yeterince anlaşılamadığı için eğitim öğretim 

sürecinin aksamasına, eğitim faaliyetinin çoğunlukla sadece not alma şeklinde 

gerçekleşmesine, alınan notların tam anlamı ile anlamlarının bilinememesine 

ve öğretim faaliyetlerinin daha alt düzeylerde icra edilmesine, iletişim 

kuramama ve akademik başarının düşük olmasına, rahatlıkla görüşme 

yaparak fikir alış verişi yapabilecek bir veli profilinin olmamasına”  neden 

olduğu ifade edilmiştir. 

Ayrıca yine görüşmelerde katılımcıların ifade ettiği eğitim 

öğretim sürecini etkileyen zorluklara ilişkin görüşler arasında “bu 

merkezde bulunan okullarda çalışıyor olmanın öğretmenlerin mesleki doyuma 

ulaşmalarını engellemesi, öğretmenlik faaliyetinden haz alamamalarına neden 

olması, eğitim öğretim faaliyetini daha yorucu ve yoğun olması, aynı kelimeyi 

veya cümleyi defalarca tekrar etmek zorunda kalmanın öğretmeni yıpratması, 
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öğrencilerin okuldan hiçbir beklentisinin olmamasının öğretme güçlüğünün 

yaşanmasına neden olması, girilen her derste daha önce anlatılan her konunun 

en temelden anlatılarak kalıcı bir öğrenmenin sağlamaması, iletişim 

problemlerinden dolayı disiplin sorunlarının yaşanması” yer almıştır.  

Dil ve kültür farklılıklarının ve eğitime bakış açısının 

öğrenci ve velide henüz istenen seviyede oluşmaması, bilgi 

aktarımının ve anlaşılmanın gerçekleşmemesi, eğitim 

faaliyetlerinin sonucunda geri dönütün tam olarak alınamaması 

eğitim öğretim süreci açısından karşılaşılan zorluklar olduğu 

görüşmelerden tespit edilmiştir.  

Geçici barınma merkezlerinde bulunan okullarda 

çalışmanın eğitim öğretim süreci açısından zorluklarına dair 

belirtilen görüşlerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir; 

“Öğretmenler müfredatı uygulamakta ve yetiştirmekte zorluk 

yaşamaktadır, veliler eğitime ilgisiz ve isteksiz.”(Y2) 

 “Barınma merkezinde çalışmanın eğitim öğretim açısından en 

büyük zorluklarının başında Türkçeyi yeterince anlamayan öğrencilere 

anlatabilme ve onların anlamasını sağlama…”(Ö2) 

 “… En büyük zorluğu eğitim açısından dil yetersizliği. Dil 

yetersizlikleri öğrenciyi sadece not almaya sevk etmekte lakin aldığı notların 

anlamlarını bilmemektedir…”(Ö4) 

“… Yine bu dil problemine bağlı olarak öğrencilerin akademik 

başarıları ve sınıf içi tutum ve davranışları gibi konularda fikir alışverişi 

yapabileceğimiz muhatap bir veli profilinin olmamasının eğitim öğretim 

açısından zorluk yarattığını düşünüyorum.”(Ö5) 

“...Öğretmenin bazen bir cümleyi veya kelimeyi defalarca tekrar 

etmek zorunda kalması oldukça yorucu olmaktadır. Bazı öğrencilerin 

okuldan hiç beklentisinin olmaması yine öğretme güçlüğüne sebep olmaktadır. 

Ayrı bir kültürden gelmeleri onların bazı alışkanlıklarını değiştirmelerine 

engel olmaktadır.”(Ö9) 
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 “Yapığımız eğitim çalışmalarında geri dönüt gerçekleşmiyor veya 

yetersiz kalıyor, dil probleminden ötürü iletişim kurmakta 

zorlanıyoruz.”(Ö12) 

“Dilimizi bilmeyen  çocuklara kendi edebiyatımızı anlatmaya 

çalışıyoruz, bazen çok anlamsızmış gibi gelse de söz iyileştirir inancıyla 

çabalıyoruz.”(Ö25) 

5.5.(5.Tema): Katılımcıların Geçici Barınma 

Merkezlerinde Bulunan Okullarda Çalışmanın Yönetim 

Süreci Açısından Zorluklarına İlişkin Görüşleri  

Bu temada “Geçici barınma merkezlerinde bulunan 

okullarda görevli yöneticilerin bu okulların yönetim süreci 

açısından zorluklarına ilişkin görüşleri nelerdir? ”sorusunun 

bulgularına yer verilmiştir. 

Geçici barınma merkezlerindeki okullarda çalışmanın 

yönetim süreci açısından zorluklarına dair yönetici görüşleri 

arasında genellikle yöneticiler zorlukların olduğunu ifade etmişler 

ve bu zorluklar arasında “dil problemi, öğrencilerin ve velilerin Türkçeyi 

yeterince bilememesinden kaynaklanan iletişim zorluğu, kültürel farklılık 

problemi, çevrede ve sosyal ortamda Türkçenin konuşulmaması sebebiyle 

okulda öğrenilen dil becerisinin pekişmemesi, okul, öğretmen ve veli 

iletişiminin yeterince sağlanamaması, öksüz yetim öğrencilerin fazla olması” 

olduğunu belirtmişledir. Bununla birlikte yöneticiler “okulların 

şehirden uzak ve kapalı bir alanda olması, zorunlu hizmet bölgesi olması 

dolayısıyla genellikle ilk atama ile gelen öğretmenlerin zorlu bir koşulda 

çalışmaları dolayısıyla motivasyonlarının düşmesini ” yönetimsel süreci 

olumsuz etkileyen faktörler arasında ifade etmişlerdir. Görüşme 

yapılan bir yönetici okulların yönetimsel açıdan herhangi bir 

zorluğunun olmadığını belirtmiştir. Bu okullarda çalışmanın 

yönetim süreci açısından zorluklarına dair görüş bildiren bir 

öğretmen ise “geçici barınma merkezinde bulunan okullarda yönetici 
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olarak görev yapacak kişilerin daha çalışkan ve fedakâr olmasının gerekli 

olduğunu çünkü bu okulların diğer okullardan daha fazla çaba 

gerektirdiğini” ifade etmiştir. 

Araştırmaya katılan katılımcılarla yapılan görüşmelerden 

elde edilen bulgulara göre geçici barınma merkezlerinde yönetim 

süreci açısından zorluklar ile karşılaşıldığı, bu zorluklar arasında dil 

ve iletişim problemi, kültürel farklılık problemi, dil probleminden 

kaynaklanan okul, öğretmen ve veli iletişimin yeterince 

sağlanmaması, ilk atama öğretmelerin yoğun olarak çalışması ve 

motivasyon sorunu olduğu tespit edilmiştir. 

Geçici barınma merkezlerinde bulunan okullarda görevli 

yöneticilerin bu okulların yönetim süreci açısından zorluklarına 

ilişkin görüşlerine örnek olabilecek bazı alıntılar aşağıda verilmiştir; 

“Öğrencilere verilen Türkçe eğitimi devamlılık sağlamadığı için tam 

olarak başarı sağlanamıyor. Evde pekiştirmedikleri, aralarında 

konuşmadıkları ve kamp içerisinde Türkçe konuşmaya ihtiyaç duymadıkları 

için ilerleme sağlanmıyor.” (Y1) 

“Herhangi bir yönetimsel zorluğumuz olduğunu 

düşünmüyorum.”(Y2) 

“Dil problemi kültürel farklılık. Kültürel farklılıktan dolayı 

anlaşamamak.” (Y4) 

“Barınma merkezinde görev yapan bir okul yöneticisi olarak 

burada çalışmanın en önemli sıkıntısı şehirden uzaklığı, kapalı bir alan 

oluşu, öğrencilerin dış dünyadan izole olmasının vermiş olduğu olumsuzluk 

gösterilebilir. Bununla beraber yönetim açısından bir diğer olumsuzluk ta 

öğretmenlerin zorunlu hizmet dolayısıyla burada bulunmaları ve önemli bir 

kısmının ilk atama ve göreve başlamasının burada gerçekleşmesi. Bu durum 

dil problemi ile birleşince öğretmen arkadaşların motivasyonu olumsuz 

etkilenmektedir.”(Y5) 

“Velilerle iletişim kurulamaması, dil probleminin varlığı.”(Y6) 
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“… Öksüz yetim ya da parçalanmış ailesi olan birçok öğrencimiz 

var.”(Y10) 

“Yöneticilerimizin bu okullara gönüllü olarak gelmesi lazım ve 

fedakar olması lazım. Eğer bu vasıflara sahip değilse bu gibi okullarda başarı 

yaşanmıyor. Diğer okullardan biraz daha fazla çalışılması lazım.”(Ö1) 

5.6.(6.Tema): Katılımcıların Geçici Barınma 

Merkezlerinde Bulunan Okullardaki Eğitim, Öğretim ve 

Yönetim Süreçlerinin İyileştirilmesine İlişkin Önerileri  

Bu temada “Geçici barınma merkezlerinde bulunan 

okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin bu okullardaki 

eğitim, öğretim ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi noktasındaki 

önerileri nelerdir?” sorusuna ait bulgular ve yorumlar ele alınmıştır. 

Bu temaya ilişkin bulgular genel olarak şöyledir: 

Geçici barınma merkezlerinde bulunan okullarda görev 

yapan ve araştırmaya katılan yöneticilerin tamamı “Türkçe öğretimi” 

konusuna dikkat çekmişler ve “Türkçe öğretimine ağırlık verilmesinin 

gerektiğini” belirtmişlerdir. Yöneticilerin “Türkçe öğretimi konusuna 

ağırlık verme gerekliliğine ilişkin en önemli nedenler arasında uyum ve eğitim 

faaliyetlerinin amaçlarına ulaşması noktasında Türkçenin önemli olduğunu” 

düşünmeleri olduğu belirlenmiştir. Yöneticilerin “Türkçe öğretiminin 

desteklenmesi, Türkçe öğrenmenin zorunlu hale getirilmesi, Türkçe 

öğretiminin daha iyi yapılası için çeşitli yöntemlerin denenmesi, Türkçe’nin 

sosyal hayat içerisinde kullanılan dil olması gerektiği” getirilenler öneriler 

arasında yer almıştır. “Geçici barınma merkezindeki okullarda görev alan 

öğretmenlere hizmet içi eğitimlerle gerekli farkındalığın kazandırılması, zor 

bir alanda çalışan öğretmenlerin motivasyonlarını arttırmak için etkinlikler 

düzenlenmesi ve izole bir hayat yaşayan buradaki mültecilerin çeşitli etkinlik 

ve faaliyetler ile sosyalleşmelerinin sağlanması” da getirilen öneriler 

arasında yer aldığı tespit edilmiştir. 
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Geçici barınma merkezinde bulunan okullarda görev 

yapan öğretmenlerin eğitim, öğretim ve yönetim süreçlerinin 

iyileştirilmesine dair görüşleri arasında “Türkçe öğretimine önem 

verilmesi, öğrenci ve velilerin Türkçeye maruz bırakılması, Türkçe bilmeyen 

öğrencilerin bir üst sınıfa geçirilmemesi, bir üst öğrenime geçmeden önce Türkçe 

hazırlık yılı denebilecek eğitimlerin verilmesi, hafta içi veya hafta sonu Türkçe 

kurslarının düzenlenmesi, öğrencilerin sosyal hayatta Türkçe konuşmalarını 

sağlamak için evlerde Türk televizyon kanallarının izlenmesinin sağlanması, 

Türkçe ders saatlerinin arttırılması, kitap okuma saati uygulamasının 

yapılması, okul öncesinden başlayarak Türkçe eğitimine önem verilmesi, 

Türkçe dil sınavı yapılması ve sınavda tam başarılı olamayanların bir üst 

öğrenime geçememesi” gibi öneriler yer aldığı “böylelikle Türkçe 

probleminin ortadan kaldırılmasıyla birlikte dil, iletişim ve kültür 

farklılıklarından kaynaklanan sorunların da çözüleceğini” ifade 

etmişlerdir. 

Bununla birlikte araştırmada görüş bildiren katılımcıların 

belirttikleri diğer öneriler ise “ayrı bir müfredat uygulanması, sınıflarda 

anlaşmanın ve iletişimin daha iyi sağlanması için Arap hocaların bulunması, 

müfredatın öğrenci seviyelerine uygun olarak geliştirilmesi, sınıflarda akıllı 

tahtalarla görselliğin artırılarak öğrencilerin dersleri daha iyi anlamasının 

sağlanması, satranç, masa tenisi, tiyatro gibi sanatsal ve sportif faaliyetler 

düzenlenerek öğrencilerin okulu ve eğitimi sevmelerinin sağlanması, velilere 

yönelik eğitimin önemine dair farkındalık oluşturulması için seminerler 

verilmesi” olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca bazı öğretmenlerin “öğrencilerin eğitim süreçlerini 

etkileyen en önemli faktörün kapalı alan fobisi, izole bir yaşam, hapishaneyi 

andıran güvenlik uygulamaları ve Türk öğrencilerinden uzakta müstakil bir 

eğitim görmeleri olduğunu öğrencilerin şehir merkezlerinde Türk öğrenciler ile 

birlikte aynı okula gitmelerinin sağlanılmasını, okul öncesi eğitimden 

başlayarak Türkçeye maruz bırakılmalarını bunun için de geçici barınma 

merkezlerinin kapatılması gerektiğini” ifade etmişlerdir 
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Geçici barınma merkezlerinde bulunan okullarda görev 

yapan öğretmen ve yöneticilerin bu okullardaki eğitim, öğretim ve 

yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi noktasındaki önerileri 

konusunda katılımcıların görüşlerden bazılarına aşağıda yer 

verilmiştir; 

“Türkçe öğretimi konusunda daha fazla destek ve devamlılığı 

sağlanmalı.”(Y1) 

“… Yönetici ve öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi 

ülkemize gelen insanların, ülkemize uyum sağlamalarının gerekli olduğunun 

farkına varmaları gerekmektedir.” (Y2) 

“Kültürel uyum faaliyetlerine yer verilmeli dışarıda daha sık 

bağlantı sağlanmalı dil probleminin ortadan kaldırılabilmesi için kurs sinema 

ve çeşitli faaliyetler yapılmalı orada çalışan öğretmenlerin motivasyonlarını 

artırıcı etkinlikler düzenlenmeli…”(Y5) 

“Barınma merkezindeki Suriyeli göçmenlerin Türkçe 

öğrenebilmeleri için şehir merkezlerine taşınmaları sosyal hayatın içine dâhil 

olmaları benim önerimdir.”(Y6) 

“Eğitim, öğretim ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi barınma 

merkezinde en önemli konudur. Eğitim öğretim açısından dili geliştirmeye 

yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir….Öğrencilerin sosyal aktivitelere 

kampta olmadığı için okulda sosyal aktivitelerin daha çok yapılması 

gerektiğini, desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yıl sosyal aktivite 

olarak tiyatro çalışması yaptığımız öğrencilerin yorulsalar da çok güzel vakit 

geçirdiklerini gözlemlemiş bulunmaktayım. Buna benzer faaliyetlerin (tiyatro, 

koro..) artması gerektiğini düşünüyorum.”(Ö2) 

“…bu öğrenciler için farklı bir müfredat sisteminin kullanılması 

gerektiği kanaatindeyim. Yine Türkçe ders saatlerinin arttırılması ve daimi 

kitap okuma saatleri gibi verimli çalışmaların yapılmasının eğitim-öğretim 

süreçlerine katkı sağlayacağı kanısındayım.”(Ö5) 

“Türkiye’de daha önce yabancı dil öğrenimi için 1 yıl hazırlık sınıfı 

okutulup ondan sonra normal eğitime alınıyordu öğrenciler. Burada da 

ortaöğretimden önce bir yıl hazırlık sınıfı olarak Türkçe eğitimi verilmesi 
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öğrencilerin dersleri daha iyi anlayabilmesi ve üst öğrenime devam ederken 

karşılaşacakları zorlukları minimuma indirilmiş olur.”(Ö6) 

“Öncelikli olarak prefabrik evler yerine briket evlerden,  bir 

hapishaneyi andıran güvenlik duvarlarının olmadığı, insan doğasına daha 

uygun bir yerleşim alanında yaşamalarının, Velilere yönelik eğitimin önemine 

dair farkındalık oluşturulması için seminerler verilmesinin, okullarda akıllı 

tahta kullanılmasının öğretim ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesine katkı 

sağlayacağını düşünüyorum.”(Ö7) 

“Türkçeyi öğrenmeden sınıf geçmelerine izin verilmemeli, 

öğretmenlere karşı daha saygılı olmaları için adap, edeb, kültürel farkındalık 

ve aile eğitimleri seminerleri verilebilir.” (Ö10) 

“Çocuklar Türkçe öğrenmelerini kalıcı ve kolay olması için evlerde 

de Türkçe konuşmalı, televizyonda Türkçe kanallar olmalı. Böylece çocuklar 

dile daha çok maruz kalacaklardır. Sınıflar teknolojik olarak biraz daha 

iyileştirilebilir, akıllı Tahtalar bu konuda eğitim öğretimin 

işleyişini  kolaylaştırabilir. Türkçe bilmeyen sınıflarda Arap öğretmenler 

eşliğinde ders verilebilir.” (Ö14) 

“Önerim kampın kapatılması…”(Ö15) 

“Önerilerim öğrencilerin dil konusunda küçük yaşta daha iyi 

eğitilmeleri ileri yaşlarda öğretmek mümkün olmuyor, sınıf mevcutlarının 

düşük tutulması gerekiyor mümkün ise öğrencilerin Türk okullarına 

donatılarak eğitimi sağlanmalı bu sayede Türkçe daha iyi 

öğretilebilir.”(Ö26) 

Araştırmada görüşlerine başvurulan yönetici ve 

öğretmenlerin genelde Türkçe öğretimine önem verilmesini, 

Türkçe öğretiminin ders saat sayısı ve ağırlığının artırılarak zorunlu 

hale getirilmesini, öğrencilerin okulda ve sosyal hayatta daha fazla 

Türkçeye maruz kalmalarının sağlanmasını, öğretmenlere 

farkındalık kazanmaları için hizmet içi eğitim verilmesini, 

öğretmen motivasyonlarının artırılması için etkinlikler yapılmasını, 

öğrencilerin kapalı alanın olumsuz özelliklerinden yapılacak 
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faaliyetler ile uzaklaştırılarak sosyalleşmelerinin sağlanmasını, ayrı 

bir müfredat uygulanmasını, velilere yönelik eğitimin önemine dair 

farkındalık oluşturulması için seminerler verilmesini, barınma 

merkezlerinin kapatılarak öğrencilerin şehir merkezlerinde Türk 

öğrenciler ile birlikte eğitim görmelerinin sağlanmasını önerdikleri 

tespit edilmiştir. 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu çalışmada geçici barınma merkezlerinde yaşayan 

Suriyeli öğrencilerin eğitim görmesi için bu merkezler bünyesinde 

faaliyette bulunan okullarda görevli öğretmenlerin ve yöneticilerin 

buradaki görevlerine ilişkin görüşlerinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. 

Araştırma sonucunda barınma merkezinde bulunan 

okullarda görev yapan yöneticilerin büyük çoğunluğunun bu 

okullarda görev yapmalarının gönüllülüğe dayalı olduğu, 

öğretmenlerin önemli bir kısmının bu okullarda zorunluluğa dayalı 

olarak görev yaptıkları bir kısmının da bu okullarda gönüllük 

esasına dayalı olarak çalıştıkları ortaya çıkmıştır. Karagöz (2006) 

Türkiye eğitim sisteminde eğitim yöneticisi yetiştirme örneği ve 

eğitimi olmamasından dolayı okul yöneticilerinin süreç içerisinde 

öğretmenler arasında tercihe bağlı olarak görevlendirildikleri 

sonucuna ulaşmıştır. Yöneticilerin gönüllülüğe dayalı olarak 

çalışmalarındaki en temel etkenin yönetici görevlendirme 

yönetmeliğinin esaslarına dayandığı ve yöneticilerin bu okullara 

tercihen atandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin ise bu 

merkez bünyesinde faaliyette bulunan okullarda genellikle 

zorunluluğa dayalı olarak çalıştıkları bu durumun sebepleri 

arasında ise burada görev yapan öğretmenlerin çoğunlukla ilk 

atama olması ve bu merkez bünyesindeki okulların zorunlu hizmet 
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bölgesinde olmasından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Barınma merkezi bünyesinde bulunan okulların kendi içerisinde 

bulundurdukları yönetimsel, eğitimsel, öğretimsel sorunların en 

aza indirilmesi ve işleyiş süreçlerini daha sağlıklı bir şekilde 

sürdürmek için gerekli olan motivasyon ve adanmışlığın 

sağlanabilmesi için yönetici olacaklara yönetici eğitimi ve bu 

okullarda öğretmen olarak görev yapacaklara ayrıca bir hizmet içi 

eğitim verilmesi gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Cangir (2008) 

yaptığı araştırmada benzer bir sonuca ulaşarak eğitim 

yöneticilerinin tercihen görevlendirilmeleri ile birlikte bu alanda 

eğitim görmeleri gerektiği tespitinde bulunmuştur. 

Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç barınma 

merkezinde eğitim veren bir okulda çalışmış olmanın yöneticiler 

ve öğretmenler açısından olumlu yönleri olduğu sonucudur. Farklı 

insan ve kültürleri tanımak, savaş mağduru insanları empati 

yaparak anlamak, kişisel gelişimleri ve mesleki tecrübelerini 

artırmak, problem çözme becerilerini geliştirmek yönetici ve 

öğretmeler tarafından bu okullarda çalışmanın olumlu yönleri 

olarak görüldüğü belirlenmiştir. Tok (2018) de yapmış olduğu 

araştırmada benzer bir sonuca ulaşarak öğretmenlerin Suriyeli 

mülteci öğrenciler ile ilgili olumlu görüşe sahip olduklarını 

belirtmiştir. Yönetici ve öğretmenlerin eğitim sistemin alt örgütü 

olan okulları belirlenen hedeflerine ulaştırabilmeleri için okulları 

kendi içyapıları ile birlikte değerlendirmeleri, çevresel özelliklerini 

de dikkate alarak çalışmaları gerekmektedir. Barınma merkezi gibi 

izole ve dışa kapalı bir alanda kurulan, tamamen mülteci 

öğrencilerden oluşan okullarda çalışmak ayrı bir iç motivasyon ve 

kurumların olumlu yönlerini ön planda tutarak çalışmayı gerekli 

kıldığı araştırmada ulaşılan sonuçlar arasındadır. 

Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç da geçici barınma 

merkezindeki okullarda görev yapmanın öğretmenler ve 
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yöneticiler açısından dezavantajlı yönlerinin olduğudur. Araştırma 

sonucunda dil ve iletişim problemi, kültürel farklılıklar, 

öğrencilerin hedefsiz oluşu, velilerin ilgisizliği ve öğrencilerin 

akademik seviyelerinin ve hazır bulunuşluk düzeyenlerinin düşük 

olması dezavantajlı yönler olarak ortaya çıkmıştır. Suriyeli 

mültecilerin yoğun olarak eğim gördüğü okullarda karşılaşılan en 

büyük sorunun dil ve iletişim problemi olduğu belirlenmiştir. 

Sağlam ve Kambur (2017), Akdeniz (2018), Kardeş (2018), Şimşek 

(2018) ve Tok (2018) yaptıkları araştırmalarda benzer sonuçları 

tespit etmişlerdir. Bununla birlikte Demir, Özdemir ve Köse 

(2020) yapmış oldukları araştırmada dil sorununun Suriyeli 

öğrencilerin yoğun olduğu okullarda disiplin sorunlarının 

artmasına sebep olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Çakırer Özservet 

ve Küçük (2017) yapmış oldukları araştırmada dil sorununun 

mülteci öğrencilerdeki akademik başarısızlığa neden olduğunu, dil 

problemi dolayısıyla iletişim kuramamanın eğitim öğretim 

eksiklerinin ve muhtemel başarısızlık nedenlerinin ortaya 

çıkarılamamasına da neden olduğu sonucunu tespit etmişlerdir. 

Dil bir insanın dünyanı algılama ve anlamasında önemli bir etken 

olduğundan dil problemi yaşayan ve bulunduğu toplumun sosyal 

hayatına katılamayan bireylerin kendi içlerine kapandığı ve iletişimi 

kendi dilini konuşan insanlar ile sınırlandırdığı düşünülebilir. 

Geçici barınma merkezindeki eğitim kurumlarında eğitim gören 

öğrenciler ile onları eğitmeye çalışan öğretmenler arasında 

yeterince gerçekleşemeyen iletişim, ortak bir dil etrafında 

birleşilemediği için kapalı bir alan olan bu merkezleri daha da 

kapalı bir hale getirdiği ifade edilebilir. 

Araştırmada elde edilen bir diğer dezavantajlı yön olarak 

görülen durum şehir merkezindeki okullarda çalışmaya oranla 

barınma merkezindeki okullarda çalışmanın yönetici ve 

öğretmenler tarafından daha yorucu olarak görülmesidir. Bu 
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sonucun ortaya çıkmasında elbette ki en önemli faktör dil 

problemi ve iletişim eksikliğidir. Anlatamamanın veya 

anlaşılamamanın verdiği zihinsel zorluk yönetici ve öğretmenlerin 

bu merkezlerdeki okullarda çalışmayı yorucu olarak 

değerlendirmesine sebep olduğu düşünülebilir. Kandemir ve 

Aydın (2017), Yurdakul ve Tok (2018), Bal, Cavkaytar, Artar ve 

Uluyol (2019) da araştırmalarında benzer sonuçlara ulaşmışlardır. 

Yine araştırma neticesinde barınma merkezinde yaşayan 

mültecilerin yaşamış oldukları travmaların psikolojik etkilerinin, 

toplumun genelinden uzakta ve izole olarak yaşamalarının, savaş 

mağduru olmalarının ve geleceğe yönelik düşüncelerinin belirsizlik 

içinde olmasının bu merkezlerde bulanan okulların dezavantajları 

yönleri arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özkaya (2019) 

yapmış olduğu Suriyeli öğrencilerin resimlerin incelenmesine dair 

çalışmasında mülteci öğrencilerin resimlerinde genellikle savaş, 

ağlayan çocuk ve umut içerikli çizimler yaptıklarını dolayısıyla 

savaşa maruz kalan çocukların yaşadıkları travmaları eğitim 

hayatlarına yansıttıklarını, bununla beraber resimlerini yazı ile 

yorumlamaları istendiğinde Türkçeyi iyi kullanamadıklarını da 

ortaya koymuştur. Türkçeyi iyi kullanamayan öğrencilerin duygu 

ve düşüncelerini resim yoluyla ifade ettikleri, bu durumun mülteci 

öğrencilerin resim yeteneğinin gelişmesine neden olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. 

Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç dil ve kültür 

farklılığı probleminin eğitim öğretim sürecini olumsuz etkilemesi 

olmuştur. Dil probleminden dolayı yönetici ve öğretmenlerin 

mesleki becerilerini öğrencilere daha az aktarmanın, öğretmenlerin 

ve yöneticilerin mesleki gelişimlerini ve motivasyonlarını olumsuz 

yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Müfredatın öğrencilerin dil 

seviyesine uygun olmaması, dil sorunu yüzünden anlatılan 

konunun öğrenciler tarafından anlaşılamaması, öğretim 
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faaliyetlerinin daha alt seviyelerde ve basit şekilde icra edilmesi, 

iletişim kuramama ve akademik başarının düşük olması, bu 

merkezlerdeki okullarda yaşanan dil probleminin öğretim sürecini 

olumsuz etkilenmesine örnek gösterebilir. Çelik (2018), Abay 

(2019), Memduhoğlu ve Kultas (2020) yapmış oldukları 

çalışmalarda benzer sonuçlara ulaşarak dil probleminin eğitimim 

hedeflerine ulaşmada en temel engel olduğunu belirtmişlerdir.  

Ayrıca geçici barınma merkezlerindeki okullarda devam 

probleminin yaşandığı ve devam problemine yol açan en belirgin 

nedenin dil problemi ve eğitimden beklentinin düşük olduğu tespit 

edilmiştir. Benzer bir sonuç olarak Memduhoğlu ve Kultas (2020) 

çalışmasında Türkçeyi yeterince bilmeyen mülteci öğrencilerin 

okula devam problemlerinin olduğunu, bu durumun okula aidiyet 

duygusunda zayıflamaya ve akademik başarının düşmesine neden 

olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte Demir, Özdemir ve Köse 

(2020)  yapmış oldukları araştırmada dil ve iletişim probleminin 

çözülmesiyle mülteci öğrencilerin oluşturduğu disiplin 

problemlerinin azalacağı ve aidiyet duygusunun artacağı sonucuna 

ulaşmışlardır. 

Geçici barınma merkezlerindeki okulların eğitim, öğretim 

ve yönetim sürecini olumsuz etkileyen bir diğer yönün ise okul, 

veli ve öğrenci işbirliğinin barınma merkezlerindeki okullarda 

yeterince gerçekleşmemesi olduğu sonucudur. Bu sonucun ortaya 

çıkmasındaki amiller arasında dil ve iletişim problemi, kültürel 

farklılık, velilerin eğitim düzeyi ve okullardan beklenti durumunun 

düşük olması, geçici olma durumu, velilerdeki eğitim 

farkındalığının olmaması olduğu görülmüştür. Eğitimin belirlenen 

hedeflerine ulaşması şüphesiz öğretmen veli iletişiminin kuvvetine 

bağlı olarak değişir, okulda öğrenilen ders ve bilgilerin evde 

pekişmesi alınacak dönütlerin sağlıklı olma durumunu ve bilgilerin 

kalıcılığını etkilemektedir. Dil ve kültür farklılığı dolayısıyla 
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yeterince kurulamayan okul, öğretmen ve veli iletişimi sağlıklı bir 

etkileşim ve geri bildirim süreçlerinin yaşanmamasına neden 

olduğu söylenebilir. Okulda alınan kararların veliye sağlıklı 

iletilememesi, yönetimde ve eğitimde istenen başarının ortaya 

çıkmasını engellemektedir. Çakırer, Özservet ve Küçük (2017), 

Erdem (2017),  Gencer (2017), Sağlam ve Kambur (2017) ve 

Çakmak’ın (2018) yaptıkları çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlar ile 

benzer olduğu görülmüştür. 

Araştırma sonucunda geçici barınma merkezlerinde 

bulunan okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin bu 

okullardaki eğitim, öğretim ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi 

noktasında; Türkçe öğretimine ağırlık verilmesi, ayrı bir müfredat 

uygulanması, akıllı tahtalarla görselliğin artırılması, satranç, masa 

tenisi, tiyatro gibi sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlenmesi, 

velilere yönelik yapılacak çalışmalar ile eğitimin önemine dair 

farkındalık oluşturulması ve öğrencilerin şehir merkezlerinde Türk 

öğrenciler ile birlikte aynı okula gitmelerinin sağlanması ve geçici 

barınma merkezlerinin kapatılması önerileri yer almıştır. Geçici 

barınma merkezlerinde bulunan okullardaki eğitimin niteliğinin 

artırılması ve mülteci öğrencilerin sosyal uyum ve entegrasyonun 

sağlanması için mutlaka dil becerilerinin geliştirilmesi ve Türkçe 

öğrenmelerinin sağlanması gerektiği çalışma sonucunda orta 

çıkmıştır. Kültürel aktarımın ve etkileşimin dil ile sağlandığı 

düşünülürse sosyal uyumun gerçekleşebilmesi için ortak 

konuşulan bir dilin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Kapalı ve 

izole edilmiş bir alan olan geçici barınma merkezlerindeki dil ve 

iletişim probleminin çözümü bu noktada büyük önem arz 

etmektedir. Dil ve iletişim probleminin eğitim üzerindeki olumsuz 

etkilerinin ortadan kaldırılması için Türkçe öğretimine önem 

verilmesi yönelik önerilere Akdeniz (2018), Çakmak (2018), 

Kardeş ve Akman (2018), Yurdakul ve Tok (2018), Ergen ve Şahin 
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(2019), Olgun (2019) ve Demir, Özdemir ve Köse (2020) de 

yaptıkları çalışmalarda da rastlanmıştır. 

Araştırmada ulaşılan sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki 

öneriler getirilmiştir: 

Uygulayıcılara Dönük Öneriler 

1. Geçici barınma merkezlerinde bulunan okullarda 

görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlere yönelik 

verilecek hizmet içi eğitimler ile mülteci öğrenci ve 

barınma merkezine özgü koşullar ile ilgili 

farkındalıkları artırılabilir. 

2. Okul yöneticileri ve öğretmenler, velilere okulun 

işleyişi ve eğitim sürecinde kurumun velilerden 

beklentileri hakkında bilgilendirmeler yaparak ve 

Türkçe öğrenmenin önemi anlatılarak velilere eğitime 

yönelik farkındalık kazandırabilirler. 

3. Mülteci öğrencilerin eğitime bakış açılarını 

değiştirmek ve hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak 

için okul öncesinden başlayarak eğitime başlamaları 

ve okula devamları sağlanabilir 

4. Kapalı, izole bir alanda ve tamamen mülteci 

öğrencilere eğitim veren kurumlarda görev yapan 

yönetici ve öğretmenlerin motivasyonlarını artırıcı 

etkinlikler düzenlenebilir. 

5. Geçici barınma merkezlerinde eğitim gören 

öğrencilerin Türkçe öğretime ağırlık verilecek ayrı bir 

müfredat programı veya hazırlık sınıfı uygulaması 

yapılabilir. 

6. Okullarda yapılacak sosyal, kültürel ve sportif 

etkinlikler ile mülteci öğrencilerin okula aidiyet 

duyguları geliştirilebilir ve devamları sağlanabilir. 



72 

Araştırmacılara Dönük Öneriler 

1. Bu araştırmada geçici barınma merkezlerinde yaşayan 

Suriyeli öğrencilerin eğitim görmesi için bu merkezler 

bünyesinde faaliyette bulunan okullarda görevli 

öğretmenlerin ve yöneticilerin bu merkezler 

bünyesinde yer alan okullardaki görevlerine ilişkin 

görüşleri nitel yöntem ile araştırılmıştır. Araştırma 

konusu nicel yöntemde gerçekleştirilecek çalışmalarla 

incelenebilir. 

2. Kahramanmaraş il merkezinde mülteci öğrencilerin 

yoğun olarak bulundukları farklı kademelerdeki 

okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin 

yaşadıkları sorunların tespit edilmesine yönelik 

çalışmalar yapılabilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TAŞIMA YOLU İLE EĞİTİME ERİŞİM SAĞLAYAN 
ÖĞRENCİLERİN DESTEKLEME VE YETİŞTİRME 

KURSLARINA KATILIM DURUMLARI 

Serap PARLAKYILDIZ 

1. GİRİŞ  

Bu bölümde araştırmanın problem durumu, amacı, 

önemi, sayıltıları, sınırlılıkları ve tanımlar yer almaktadır. 

1.1.Problem Durumu 

Eğitimin bir topluma kalkınmanın ön koşulu olan nitelikli 

iş gücünü sağlayabilmek için gerekli bilgi, beceri ve donanıma 

sahip bireyler yetiştirebilme, sosyal ve kültürel açıdan daha bilinçli 

bir hayat ve o hayat içerisindeki hüveleri ortaya çıkartabilme gibi 

faydalarını sayısal olarak ifade edemediğimiz fakat getirisi paha 

biçilemez etkileri vardır (Yenilmez ve Taş, 2008). Bu paha 

biçilemez etkilerin farkında olan ülkeler vatandaşlarına eğitimi hak 

olarak tanımış ve bütün vatandaşların bu haklardan eşit olarak 

faydalanabilmesi için çeşitli yasal düzenlemeler yaparak bu hakkı 

güvence altına almışlardır. Türkiye’de de eğitimin bu paha 

biçilemez etkilerini artırabilmek için tüm halkı kapsayıcı birçok 

çalışma yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42. 

maddesi ile eğitim hakkı anayasal güvence altına alınmış, kamu 

kurumlarının vatandaşa eğitim hakkını sunabilmesi yasal bir 
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zorunluluk haline getirilerek eğitimde eşitlik sağlanması 

hedeflenmiştir. 

Eğitimde eşitlik tüm öğrencilerin yüksek seviyede başarı 

göstermesinden öte öğrencilerin bu başarıya erişmeleri sürecinde 

sosyo-ekonomik seviye, cinsiyet, yaşanılan bölge gibi etkenlerden 

bağımsız olarak sağlanan fırsat ve olanaklarla ilgili olup birçok 

ülkede önem verilen bir ilkedir. Eğitim sistemlerinde eşitliğin 

önemli kriterleri ise akademik başarı, cinsiyet, sosyo-ekonomik 

seviye ve eğitime erişim değişkenleri olduğu söylenebilir (Tabak, 

2019). 

Türkiye’de de dezavantajlı öğrencilere eğitimde fırsat ve 

imkân eşitliği sağlama yönünde yapılan bazı uygulamalara 

bakıldığında sayısal olarak bir artışın sağlandığını söylemek 

mümkündür. Zorunlu eğitim süresi 9 Mayıs 2012 tarihinde 

yayınlanan 2012/20 numaralı genelge ile 12 yıla çıkartılmış, eğitim 

kademeleri ayrılarak; 1. kademe 4 yıl süreli ilkokul, 2. kademe 4 yıl 

süreli ortaokul, 3. kademe 4 yıl süreli lise olarak yapılandırılmıştır. 

Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması ile toplam nüfusun ortalama 

eğitim yılı artırılmış, okullaşma oranında yerel farklılıkların ortadan 

kaldırılması hedeflenmiştir (MEB, 2012). Eğitimin zorunlu hale 

gelmesi ile zorunlu eğitim çağındaki tüm öğrencilere ulaşma isteği, 

kırsal bölgelerde öğrenci sayılarındaki yetersizlik ve nüfusun 

savruk olması, yerleşim yerinin beşeri özellikleri, yol şartları, 

eğitime erişim ihtiyacı olan öğrencinin sürekli veya ikamet ettiği 

yerleşim yerinde bu ihtiyacını karşılayabileceği eğitim kurumunun 

bulunmaması veya bu kurumların kapalı olması, beklenmedik 

olaylar sonucunda; tadilat, okul binası güçlendirme çalışmaları 

yapılıyor olması, göçler ve mevsimlik işçi hareketleri, eğitimde 

fırsat eşitliğinin korunması eğilimi eğitime erişimde ekonomik bir 

yol olarak görülen  taşımalı eğitim sistemini gündeme getirmiştir. 

Taşımalı eğitim, milli eğitim müdürlüklerince belirlenen taşıma 
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merkezi okul ve kurumlara öğrencilerin eğitim-öğretimini devam 

ettirebilmeleri için günü birlik taşınması uygulaması olarak 

tanımlanmaktadır (MEB, 2014). 

Eğitimde yaşanılan aksaklıkları giderme çabası olan 

taşımalı eğitim ülkelerin şartlarına göre şekillenmekte olup 

uluslararası alanda UNESCO’nun katkıları sonucu Amerika 

Birleşik Devletleri, Avustralya ve Yeni Zellanda gibi birçok ülkede 

uygulanmaktadır (Büyükkaragöz ve Şahin, 1995). Türkiye’de ise ilk 

olarak uygulanmasına 1989-1990 eğitim öğretim yılının ikinci 

yarısında Kırklareli’nde 3, Kocaeli ilinde 2 okulun pilot uygulama 

okulu seçilmesi (Özgün, 2007) ile başlayan eğitime erişim 

çalışmalarının  2020-2021 eğitim öğretim yılında taşınan okul ve 

taşınan okulsuz yerleşim birimi sayısının 41.845’i, taşınan merkez 

okul sayısının; ortaöğretimde 5.112’yi, özel eğitimde 7.897’yi, 

taşınan öğrenci sayısının ise; ilkokulda 288.579’u, ortaokulda 

433.540’ı, ortaöğretimde 450.527’yi, özel eğitimde ise 106.369’u 

bulmuş olması tüm illerde kapsamı genişletilerek uygulanmasına 

devam edildiğini göstermektedir (MEB, 2020-2021). Elde edilen 

sayısal veriler incelendiğinde zorunlu eğitim süresinin artması ile 

eğitime erişimde taşınan okul sayısının ve öğrenci sayısının da artış 

gösterdiği, bu artışlarda ilk sırayı öğrenci oranlarındaki artışın aldığı 

görülmektedir (Tabak, 2019). 

Eğitimde tüm öğrenciler için imkânları eşit hale getirme 

çabalarından biri olan taşımalı eğitim ile zorunlu eğitim çağındaki 

çocukların okula ulaşımında eşitlik sağlanarak eğitimin niceliği ve 

sürekliliği artırılırken kalkınmanın ön koşulu olan nitelikli eğitimin 

sağlanması için de geçmişten günümüze birçok çalışma 

yapılmaktadır. Öğrencilerin özünde sahip olduğu potansiyelleri 

ortaya çıkarmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışları ortaya 

çıkartarak onları hayata hazırlamak ve toplumun refahına ve 

mutluluğuna katkıda bulunacak birer meslek sahibi olmalarını 
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sağlayarak verilen eğitimin çağın gerektirdiği düzeyde, toplumun 

ve bireyin ihtiyacını karşılar nitelikte olması gerektiği 

belirtilmektedir (Milli Eğitim Temel Kanunu,1973). Fakat eğitim 

dizgemizin öğrencileri mecbur kıldığı sınav odaklı ve rekabetçi 

ortam, sınıf mevcutlarının fazlalığı, öğretim materyallerinin azlığı, 

süre yetersizliği, öğrencilerin bireysel farklılığı, öğretmen 

performanslarının yetersizliği gibi birçok etmen eğitim hedeflerine 

ulaşılmasında engel teşkil etmektedir. Bu durum hayat standartları 

yüksek bir gelecek için çocuklarını kaliteli okullara yerleştirme 

kaygısı taşıyan velileri destekleyici ve tamamlayıcı faaliyet adı 

altında kurslara ve özel derslere yöneltmektedir (Ünsal ve 

Korkmaz, 2016). 

Dünyada ek ders, okul kursu, özel ders gibi kavramları 

içine alan destekleyici veya tamamlayıcı eğitim faaliyetlerin tamamı 

gölge eğitim olarak adlandırılmaktadır. Eğitim sistemlerinin 

hedeflerine ulaşmasında güçlü bir alternatif olarak görülen gölge 

eğitim daha çok Hong Kong, Japonya, Güney Kore ve Vietnam 

gibi ülkeler başta olmak üzere doğu Asya’da uzun süredir 

gündemdeyken, son yıllarda Avrupa, Afrika ve Kuzey Amerika’da 

da yaygınlaştığı bildirilmektedir (Stevenson ve Baker, 1992; akt.: 

Sarıca, 2018). Türkiye’de de gölge eğitimin bir parçası olan 

dershaneler, cumhuriyetin ilk yıllarında daha çok yetişkinlere 

eğitim vermek amacıyla sanat, ev ekonomisi gibi konularda kısa 

süreli kurslar şeklinde açılmış ve 1930-1960 yılları arasında 

yayılmıştır. Daha sonraki yıllarda ise ihtiyaçlara göre şekil alan 

dershaneler sınavlara hazırlık kurumlarına dönüşerek hızla 

yaygınlaşmıştır (Duman, 1984). 

Dershanelerin sayısındaki hızlı artış beraberinde bazı 

tartışmaları meydana getirmiştir. Bu tartışmalar; dershanelerin 

şehirlerde yapılanmasından dolayı kırsal kesimlerde yaşayan 

öğrencilerin bu kurumlardan yararlanamadığı, bu kursların ücretli 
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olmasından dolayı maddi olanakları yetersiz öğrencilerin bu 

imkanlardan faydalanamadığı ve bu durumun beraberinde birçok 

eşitsizliği meydana getirdiği düşüncesi bu kurumların kapatılması 

gerektiği fikrini ortaya çıkarmıştır.  Yaşanılan bu sorunlara bakarak 

dershane, etüt ve kurs merkezlerinin öğrencilerde akademik 

başarıyı artırabileceği realitesinin yanında bunların eğitimde fırsat 

eşitliğini yaralayan bir durum olduğunu da söylemek mümkündür 

(Özoğlu, 2011). 

Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) okulların yerini alma 

derecesine gelmiş olan dershanelerin kapatılması ve bir anlamda 

eğitimde fırsat eşitliğini sürekli kılma düşüncesini hayata geçirme 

konusundaki çalışmaları kapsamında 1 Mart 2014 tarih ve 28941 

sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5580 sayılı Kanun’a geçici bir 

madde eklenerek dershanelerin aşamalı olarak kapatılması 

kararlaştırılmıştır. 2015 tarihinden itibaren ise MEB, dershaneleri 

tamamen kapatma ve aralarından uygun özelliğe sahip olanları özel 

okula dönüştürme kararı almıştır. Dershanelerin kapatılmasının 

eğitim sistemindeki sınav uygulaması gerçeğini değiştirmediğinden 

dolayı öğrencilerin desteklenebilmesi için yürütülen çalışmaların 

sonunda kaliteli eğitime erişimde eşitliği sağlamak için Millî Eğitim 

Bakanlığı 23.09.2014 tarih ve 4145909 sayılı yazısı gereği 

ortaokullar ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler 

ile halk eğitim merkezlerinde eğitim gören kursiyerlere yönelik 

olarak Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açmıştır (Çetin 

ve Gündoğdu, 2021). MEB tarafından çıkarılmış olan Örgün ve 

Yaygın Eğitim Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinde 

bu kursların amacı, yasal dayanakları, kapsamı, kurs açma kapama 

süreleri kurslarda alınacak dersler, öğrenci sayıları, öğretmenlerin 

seçimi ve görevlendirmesi, kursların yönetimine ve denetimine 

ilişkin esaslar ile bu kurslarda yararlanılacak kaynaklar 

belirlenmiştir (Köse, Ersoy ve Uzun, 2017). Bu yönerge 
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doğrultusunda MEB’e bağlı kamu okullarında destekleme ve 

yetiştirme kursları açılmaya başlanmış ve özel ders/kurs imkânı 

bulamayan öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilere yönelik 

ücretsiz kurs imkânı sağlanmıştır. 

Toplumda çeşitli sosyal gruplardaki dezavantajlı 

çocukların da kayıtlı oldukları ilköğretim ve ortaöğretim 

kademelerinden eşit bir şekilde faydalanmalarına olanak tanıyan 

taşımalı eğitim sistemi ile ortaokul ve liselerde taşınan öğrenci 

sayısının yaklaşık bir milyona yakın olduğu düşünüldüğünde bu 

öğrencilerin  yükseköğretimde var olma mücadelelerinde 

destekleyici ve maddi imkanı yetersiz çocuklar için ücretsiz 

sunulan bu öğrencilerin eğitim hedeflerine ulaşmasında 

tamamlayıcı bir rol üstlenen destekleme ve yetiştirme kurslarına 

katılım durumlarının önem arz ettiği görülmektedir.  

1.2. Araştırmanın Amacı 

Taşıma yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerin 

destekleme ve yetiştirme kurslarına katılım durumlarının okul 

yöneticilerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerine göre 

ortaya çıkarılması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu 

amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:    

1. Taşıma yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerin 

destekleme ve yetiştirme kurslarına katılımlarının 

gerekliliğine ilişkin katılımcı görüşleri nelerdir? 

2. Taşıma yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerin 

destekleme ve yetiştirme kurslarına katılım 

düzeylerinin yeterliliğine ve bunun nedenlerine ilişkin 

katılımcı görüşleri nelerdir? 

3. Taşıma yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerin 

destekleme ve yetiştirme kurslarına katılım 
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süreçlerinde karşılaştıkları problemler ve bu 

problemlerin çözümüne ilişkin katılımcı görüşleri 

nelerdir? 

4. Taşıma yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerin 

destekleme ve yetiştirme kurslarına katılımlarının 

artırılabilmesi için neler yapılması gerektiğine ilişkin 

katılımcı görüşleri nelerdir?  

1.3. Araştırmanın Önemi 

Bu araştırmayla birlikte taşıma yolu ile eğitime erişim 

sağlayan öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına katılım 

durumlarının katılımcı görüşlerine göre ortaya konulması 

sağlanacaktır. Taşıma yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerin 

destekleme ve yetiştirme kurslarına katılım durumlarının ve bu 

durumun yeterliliğinin; öğrencilerin bu kurslara katılım 

süreçlerinde karşılaştıkları problemlerin ve bu problemlerin 

çözümüne ilişkin katılımcı önerilerinin; bu kurslara öğrenci katılım 

düzeylerinin artırılabilmesi için nelerin yapılması gerektiği 

hususlarının belirlenmesinin taşıma yoluyla eğitime erişimi 

sağlanan öğrencilerin bu kurslara katılımlarının ve bu kurslardan 

elde edilecek katkının artırılması, bu kurslarla ilgili iyileştirmeye 

açık alanların tespit edilmesi noktalarında uygulayıcı ve karar verici 

konumda yer alan kişi ve kurumlara ışık tutacağı düşünülmektedir. 

1.4. Sayıltılar 

Bu araştırmada okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve 

öğrencilerin görüşme sorularını içtenlikle yanıtladıkları 

varsayılmıştır. 
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1.5. Sınırlılıklar 

1. Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde bulunan ve 

taşıma merkezi olan ortaokullarda taşıma yolu ile 

eğitime erişim sağlayan fakat destekleme ve yetiştirme 

kursuna katılamayan 10 öğrenci ile taşıma merkezi 

okullarda görev yapan 5 okul yöneticisi ve 10 

öğretmenin görüşleri ile sınırlıdır. 

2. Katılımcılara uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme 

formu aracılığıyla elde edilen verilerle sınırlıdır. 

1.6 Tanımlar 

Destekleme ve Yetiştirme Kursları: Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında 

öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim 

kurumlarından mezun olanlara verilen destekleyici ve yetiştirici 

kurslarıdır (MEB, 2014). 

Eğitim: Zihinsel, duyuşsal, devinişsel ve sosyal 

kabiliyetleri sahip olunan potansiyel ölçüsünde ve istenilen 

doğrultuda geliştirip bireye gerekli bilgi, beceri ve davranışların 

kazandırılması sürecinde yapılan faaliyetlerin bütünüdür (Akyüz, 

2013). 

Eğitimde Fırsat ve İmkân Eşitliği: Eğitimde tüm 

bireylerin sunulan olanaklardan sosyo-ekonomik düzey, cinsiyet 

gibi değişkenlerin etkisinden uzak, herhangi bir ayrım 

gözetilmeksizin eşit bir şekilde yararlanması, tüm öğrenciler için 

eşit şartların ve imkanların bulunması durumu olarak tanımlanır 

(Polat ve Özan, 2020). 

Taşımalı Eğitim: Milli eğitim müdürlüklerince 

belirlenen taşıma merkezi okul ve kurumlara öğrencilerin eğitimini 

devam ettirebilmeleri için günü birlik taşınması uygulamasıdır 

(MEB, 2014). 
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2. KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde konu ile ilgili yurt içinde yapılan araştırmalara 

yer verilmiştir. 

Şan (2012)’nin gerçekleştirdiği “İlköğretimde Taşımalı 

Eğitim Öğrencilerinin Sorunları” isimli çalışmada ilköğretim 

okullarında uygulanan taşımalı eğitimin olumlu ve olumsuz 

özellikleri araştırılmıştır. Araştırmada taşıma uygulamasının 

olumlu ve olumsuz yanları veli, öğretmen, yönetici ve öğrenci 

görüşleri yardımıyla belirlenmiştir. Araştırmada erkek öğrencilerin 

taşıma uygulaması hakkında kız öğrencilerden ve 8. sınıf 

seviyesindeki öğrencilerin diğer sınıf öğrencilerinden daha 

olumsuz görüşlere sahip olduğu, taşıma uygulamasına yönelik 

görüşlerin okula geliş mesafeleri arttıkça olumsuzlaştığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcılar, beslenme gibi temel 

konularda bazı eksiklerinin giderilmesi ile taşıma uygulamasının 

devam etmesinin daha sağlıklı olduğunu ifade etmişlerdir. 

Şimşek (2012) tarafından yapılan “Öğretmen ve Öğrenci 

Görüşleriyle Taşımalı Eğitim Uygulaması Değerlendirilmesi: 

Bozova İlçesi Örneği” isimli  öğretmen, öğrenci katılımıyla 

taşımalı eğitim uygulamasının değerlendirilmesinin amaçlandığı 

çalışmada öğrencilerin taşımalı ilköğretim uygulamasından 

memnun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler ise taşımalı 

eğitim uygulamasının fırsat eşitliği, birçok öğrencinin okula devam 

etmesi gibi konularda avantaj sağladığını düşünseler de taşıma 

uygulamasının uygulanma sürecinde oluşturduğu okul, veliler, 

servis aracı ve servis sürücüsünden kaynaklanan olumsuzlukların 

göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Canöz (2014) “Türkiye’de 2003-2013 Yılları Arasında 

Uygulanan Eğitim Politikalarının Eğitimde Fırsat Eşitliği 

Bakımından Analizi “adlı araştırmasında Türkiye’de 2003-2013 
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yılları arasında eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına uygulanan 

politikaların neler olduğunu ve bu politikaların çocuğu okula 

devam eden veliler tarafından nasıl algılandığını tespit etmeyi 

amaçlamıştır. Araştırmada Ardahan ili merkez ilçesinde yaşayan 

katılımcıların, Uşak ili merkez ilçesinde yaşayan katılımcılara göre 

uygulanan politikalardan daha memnun oldukları sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca Türkiye’de 2003-2013 yılları arasında 

uygulanan politikalardan; ücretsiz yurt/pansiyon imkânı, ders 

kitaplarının ücretsiz dağıtılması, ailelere öğrencileri için para 

ödenmesi, eğitim bursu sağlanması ve sınıflara etkileşimli akıllı 

tahta konulması / konulacak olması maddeleri Uşak ilinde, ders 

kitaplarının ücretsiz dağıtılması, ailelere öğrencileri için para 

ödenmesi, ücretsiz yurt/pansiyon imkânı, ücretsiz yemek imkânı 

ve kıyafet yardımı sağlanması Ardahan ilinde diğer maddelerin 

aritmetik ortalamalarına göre daha yüksek olduğu sonucu ortaya 

çıkmıştır. 

Ünsal ve Korkmaz (2016) tarafından gerçekleştirilen 

“Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının İşlevlerine İlişkin 

Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi” nin amaçlandığı 

araştırmada, çalışma grubunu 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında 

destekleme ve yetiştirme kurslarında görev yapan farklı 

branşlardaki 20 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada en çok 

tercih edilen öğretim yöntemlerinin anlatım ve soru cevap 

yöntemleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler, bu 

kursların öğrencilerin bilgi, beceri ve sınav başarı seviyelerinin 

artırmasının yanı sıra kendilerine de ekonomik yönden ve özlük 

hakları yönünden önemli katkı sağladığını belirtmişlerdir. 

Nartgün ve Dilekçi (2016)’nin gerçekleştirdiği eğitimi 

destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden 8.sınıf öğrencileri 

ile söz konusu bu kurslarda görev alan ortaokul öğretmenlerinin 

uygulamaya ilişkin görüşlerinin neler olduğunun tespit edilmesinin 
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amaçlandığı çalışmada katılımcı olarak öğretmen ve öğrencilerden 

veri toplanmıştır. Araştırmada katılımcıların, eğitimi destekleme ve 

yetiştirme kurslarının genel değerlendirilmesine dair olumlu 

görüşe bildirdikleri, söz konusu kursların öğrenci performans ve 

motivasyonunu artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler 

tarafından ifade edilen görüşler ise kursların derse katılımı 

artırması, konu tekrarı sağlaması şeklindedir. Öğrenciler ise 

kursların kendilerine özgüven sağladığını, daha fazla soru çözme 

imkânı yarattığını belirtmişlerdir. 

Biber, Tuna, Polat, Altunok ve Küçükoğlu (2017) 

tarafından gerçekleştirilen destekleme ve yetiştirme kurslarıyla ilgili 

katılımcı görüşlerinin tespitinin amaçlandığı çalışmaya 2016-2017 

eğitim öğretim yılında Türkiye’nin Orta Karadeniz Bölgesinde 

bulunan iki ildeki 4 ortaokuldan toplam 119 sekizinci sınıf 

öğrencisi katılmıştır. Araştırmada katılımcıların ifadeleri 

doğrultusunda öğretmenlerin ders anlatımı bakımından kurslarla 

normal dersler arasında fark olmadığı, en çok tercih edilen 

derslerin Matematik, Türkçe ve İngilizce olduğu, kursların sınav 

başarılarında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Canpolat (2017) tarafından gerçekleştirilen “Destekleme 

ve Yetiştirme Kursları Bağlamında Sosyal Bilgiler Öğretmenleri, 

Kurs Merkezi Yöneticileri ve Öğrenci Görüşleri” adlı çalışmada  

destekleme ve yetiştirme kurslarının bu kurslarda yöneticilik yapan 

idarecilerin, kurslarda görev alan sosyal bilgiler öğretmenleri ve 

kursa katılım sağlayan öğrencilerin görüşleri doğrultusunda 

incelenmesi amaçlanmıştır.  Nitel bir araştırma olan bu çalışma 

2013-2014 eğitim öğretim yılında eğitim sistemimize giren bu kurs 

sürecinin en başından başlayarak bulunduğu sürece kadar 

değerlendirilebilmesine olanak sağlaması açısından katılımcı 

öğretmenlerde ve yöneticilerde dört yıl mesleki deneyim koşuluna 

sahip olması aranmıştır.  Bu araştırmanın çalışma grubunu 



 

92 

Eskişehir ilinde sosyoekonomik ve sosyokültürel açıdan 

çeşitlilikler göz önünde bulundurularak 4 farklı ilçeden, 6 kurs 

merkezinden, 6 idareci, 7 Sosyal Bilgiler öğretmeni ve kurslara 

katılım sağlayan 30 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya göre 

katılımcılar bu kursların ücretsiz olması sebebi ile tüm öğrenclerin 

faydalanabilmesi ve kırsalda bulunan dezavantajlı öğrencileri 

sürece dahil edebilmesi açısından fırsat ve imkân eşitliği sağladığını 

düşündüklerini sonucu ortaya çıkmıştır. Kurslara katılımın büyük 

ölçüde sağlandığı fakat eğitime erişimi taşıma yolu ile sağlanan 

öğrencilerin bu kurslara katılma noktasında sorunlar yaşadığı ifade 

edilmiştir. Ayrıca aile geçimine katkı sağlayan öğrencilerin bu 

kurslara katılımında güçlükler yaşandığı belirtilmiştir. Kurslara 

istikrarlı bir şekilde devam sağlayan öğrencilerin akademik 

başarılarında artış sağlandığı, ve merkezi sınavlarda daha başarılı 

oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. Kursların belirli ölçüde hedefine 

ulaştığı belirtilmiştir. Kurslarda ders işleme metodlarının genellikle 

geleneksel yöntemlerle yapıldığı, eğitim materyalleri, yardımcı 

kaynak kitap ve okulların fiziki problemlerinden dolayı sorunlar 

yaşandığı gibi sonuçlar da ortaya çıkmıştır. 

İncirci, İlğan, Sirem ve Bozkurt (2017) tarafından 

gerçekleştirilen “Ortaöğretim Destekleme ve Yetiştirme 

Kurslarına İlişkin Öğrenci Görüşleri’nin belirlenmesinin 

amaçlandığı araştırmada nicel yöntem ve tarama modeli 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin Batı 

Karadeniz Bölgesi’nin Kuzey Batısında yer alan iki ilindeki 615 

(414 bayan, 201 erkek) ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. 

Araştırmada söz konusu kurslara dair öğrenci görüşlerinin olumlu 

olduğu ve bu görüşlerin bazı değişkenlere (sınıf, cinsiyet, okul) 

farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Köse, Ersoy ve Uzun (2017) tarafından yapılan 

“Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına İlişkin Öğrenci 
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Görüşlerinin İncelenmesi” adlı araştırmada destekleme ve 

yetiştirme kurslarının olumlu ve zayıf yönlerine yönelik öğrenci 

görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kahramanmaraş ili 

merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki liselerde öğrenim 

gören 30 öğrenci bu çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. 

Araştırmada öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına 

katılma nedenleri arasında; akademik olarak konuları pekiştirme, 

kavrama ve sınavlara katkı yapması kişisel olarak; başarılı olma ve 

gelecek düşüncesi, ailenin isteği gibi bulgulara ulaşılmıştır. 

Destekleme ve yetiştirme kurslarının olumlu yönlerine ilişkin ise 

dersleri tekrar etme imkânı, öğrenilenleri pekiştirme, farklı soru 

tipleri çözme, sosyalleşmeyi sağlama gibi bulgulara ulaşılmıştır. 

Destekleme ve yetiştirme kurslarının zayıf yönleri olarak ise; 

materyal eksikliği, disiplin sorunları, kursların öneminin 

kavratılamaması gibi bulgulara ulaşıldığı görülmüştür. Destekleme 

ve yetiştirme kurslarında öğrencilerin kurslardaki öğrenmelerini 

desteklemesi açısından kursların materyallerle desteklenmesi 

gerektiği, kursların öğrencilerin dinlenme, eğlenme, sosyal aktivite 

gibi kişisel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için tek günde 

yapılması gerektiği, kurs günlerinin öğrencilerin ihtiyaçları 

doğrultusunda düzenlenmesi gerektiği, kurs sürelerinin daha ilgi 

çekici hale getirilmesi gerektiği, rehberlik servislerinin daha aktif 

hale getirilmesi gerektiği önerilerine yer verilmiştir. 

Timur (2017) tarafından gerçekleştirilen “Taşımalı Eğitim 

Sistemi Uygulamasının Öğretmen Görüşlerine Göre 

İncelenmesi’nin amaçlandığı çalışmanın örneklemini Mardin ilçe 

merkezindeki ortaokullar arasından rastgele yöntemle seçilen 20 

ortaokulda görev yapan 428 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma 

sonucunda taşımalı eğitim uygulaması hakkındaki öğretmen 

görüşlerinin taşıma durumlarından yemek, fiziki durum ve eğitim-

öğretime ilişkin olarak düşük düzeyde olduğu görülmüştür 
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Akbaba’nın (2019) “Destekleme ve Yetiştirme 

Kurslarının Eğitim Paydaşlarının Görüşlerine Göre 

Değerlendirilmesi” adlı çalışmasında 2014-2015 eğitim öğretim 

yılında uygulanmasına başlanan destekleme ve yetiştirme 

kurslarının içeriği, uygulanma şekli, bu kurslarda karşılaşılan 

problemler ve bu problemlerin giderilmesine yönelik öğretmen, 

öğrenci ve velilerin görüşlerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma nitel ve nicel olarak iki boyutta ele 

alınmıştır. Nitel boyutunda destekleme ve yetiştirme kurslarına 

yönelik öğrenci ve veli görüşlerinin ayrıntılı biçimde 

incelenmesinin hedeflendiği bu çalışmada durum deseni çalışması 

kullanılmış olup olgular kendi ortamında totaliter olarak 

incelenmiştir. Bu çalışmanın nicel boyutunda ise betimsel tarama 

modeli kullanılarak bu kurslara yönelik öğretmen görüşlerinin 

farklı değişkenlere göre detaylı bir şekilde incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda bu kurslara katılan 

öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin bu kurslarla ilgili 

düşüncelerinin genel itibariyle olumlu yönde olduğu ve bu kursları 

yararlı ve lüzumlu gördükleri saptanmıştır. Bununla birlikte 

kurslarla ilgili bazı düzenlemelerin yapılmasının kursları daha 

verimli ve nitelikli duruma getireceği tespit edilmiştir.     

Canlı (2019) tarafından gerçekleştirilen “Okul 

Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Destekleme ve Yetiştirme 

Kurslarına Yönelik Görüşleri” adlı araştırmada okul idarecilerinin 

ve öğretmenlerin destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik 

görüşlerinin incelenmesinin amaçlandığı bu çalışma nitel araştırma 

desenlerinden durum çalışması kullanılarak yürütülmüştür. Bu 

araştırmanın çalışma grubu maksimum çeşitlilik örnekleme 

yöntemiyle belirlenen 36 öğretmen ve 15 okul idarecisinden 

oluşmaktadır. Araştırma sonucunda destekleme ve yetiştirme 

kurslarının tüm paydaşlar açısından olumlu etkilerinin yanında 
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olumsuz etkilerinin de olduğu görülmüştür. Kursların işleyişine 

ilişkin en sık belirtilen sorunun öğrenci devamsızlığı olduğu 

belirlenmiştir. Katılımcıların çoğunluğu kursların etkili ve verimli 

olduğunu belirtmiştir. Kursların  verimliliğinin ve etkililiğinin 

artırılması için öğrencilerin devamlarının sağlanması, yardımcı 

kaynak kitap sıkıntısının giderilmesi, kurslarda öğrenmeyi 

kolaylaştırmak ve öğrenilen bilginin kalıcılığını artırmak için etkili 

yöntem ve tekniklerinin kullanılması, çeşitli faaliyetlerle kursa olan 

ilginin artırılması, kursta özenli bir şekilde planlama yapılması, 

kurslarda dönüt sağlamak için değerlendirme çalışmalarına önem 

verilmesi, bu kursların yorgunluğu azaltmak adına hafta sonu 

planlanması, ders çeşitliliğinin artırılması, ders programının 

işlevsel olması, ders sayısının azaltılması, okulun fiziki ortamın 

düzenlenmesi öne çıkan önerilerdir. 

Çelik’in (2019) yaptığı “Taşımalı Eğitim Veren 

İlkokullarda ve Ortaokullarda Risk ve Risk Yönetimi” adlı 

araştırmanın amacı taşımalı okullarda görev yapan ilk ve ortaokul 

yöneticilerinin ve öğrenci velilerinin, okullarında karşılaşılabilecek 

riskler ve bu risklerin yönetimi hakkındaki görüşlerini 

incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu taşımalı eğitim veren 

okullarda görev yapan 24 yönetici ve öğrencisi taşımalı eğitimden 

faydalanan 12 veli oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen 

sonuçlarda yönetici ve velilere göre taşımalı kurumlarda en fazla 

karşılaşılan risklerin başında denetim eksikliğinden kaynaklı besin 

zehirlenme riski ve servis şoförlerinin eğitimsiz olması sebebi ile 

kaza yaşanma ihtimalinin geldiği belirtilmiştir. Okul idarecileri, 

riskleri yönetmede denetimi artırma, uyarılarda bulunma, iletişim 

kurma yöntemlerini kullandıklarını belirtmişlerdir. Okul 

yöneticilerinin tamamına yakını yetkilerinin genişletilmesinin 

riskleri yönetme konusunda fayda sağlayabileceğini 

belirtilmişlerdir. 
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Kuzucu’nun (2019) “Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme 

ve Yetiştirme Kurslarının Etkinliğine Dair Ortaöğretim Öğretmen 

Görüşleri” adlı çalışmasında destekleme ve yetiştirme kurslarının 

etkinliği öğretmen görüşleri çerçevesinde incelemiş, öğretmenlerin 

kurslar ile ilgili düşünceleri alınarak kursların olumlu yönleri ve 

uygulamada yetersiz kalan yönleri ortaya konulmuştur. 

Araştırmanın çalışma grubunu Niğde ili, Bor İlçesinde bulunan 

ortaöğretim kurumlarında görevli ve kurslarda görev almış 

öğretmenler oluşturmaktadır. İlçede bulunan bütün ortaöğretim 

kurumları araştırmaya dahil edillerek, tüm ortaöğretim türlerinin 

araştırmaya katılımı sağlanmıştır. Araştırma, kursların olumlu 

yönlerini veya aksayan, geliştirilmesi gereken yönlerini ortaya 

çıkarması açısından önem teşkil ettiği belirtilmiştir. Bu kursların 

genellikle merkezi sınavlara hazırlanmak için tercih edildiği 

görülerek kurslara ait materyal eksikliklerinin giderilmesi, kurslarda 

devamsızlıkların önlenmesi, kursların daha cazip hale getirilerek 

daha çok hafta sonuna planlanması gerekliliği sonuçlarına 

ulaşılmıştır. 

Özsoy Görgülü (2019) tarafından yapılan “Ortaokullarda 

Uygulanan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Matematik 

Dersi Bağlamında Değerlendirilmesi” adlı araştırmada 

ortaokullarda destekleme ve yetiştirme kurslarının matematik dersi 

bağlamında değerlendirilmesi için okul idarecilerinin, öğrencilerin 

ve öğretmenlerin görüş ve önerilerinin saptanması amaçlamıştır. 

Bununla birlikte 2014-2018 yılları arasındaki eğitim öğretim 

dönemlerinde okullardaki matematik ortalamaları ile TEOG 

sınavlardaki matematik ortalamaları arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Bu araştırmanın çalışma grubunu Alanya ilçesinde bulunan 9 

ortaokul, bu okullarda açılan kurslara katılan 25 matematik 

öğretmeni, 144 öğrenci ve bu kurslarda yönetici olarak çalışan 15 

idareci oluşturmaktadır. Bu araştırma sonucunda öğretmen ve 
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öğrencilerin kurs hakkında olumlu düşüncelere sahip oldukları 

görülmüştür. Öğrencilerin kurs kapsamındaki matematik 

derslerinin sadece soru çözerek değil daha eğlenceli ve aktif 

işlenmesini, kurs sürelerinin işlevsel olarak tekrar planlanmasını 

belirttikleri görülmüştür. Kursların konu tekrarı sağlaması, 

öğrencinin derse katılım oranını artırması ve ders notlarında artış 

meydana getirmesi öğrencilerce sık tekrarlanan görüşlerdir. 

Öğretmenler kursların kendilerine maddi ve manevi katkıları 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu kursların öğrencilerin matematik 

dersine olan ilgi ve motivasyonlarına katkı sağladığı ancak LGS 

için yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Okulların yıllara göre 

matematik ortalamaları ile merkezi sınavlardaki matematik 

ortalamaları arasında anlamlı bir bağlantı saptanamamıştır. Söz 

konusu kurslarda yaşanan olumsuzluklar öğrenci, öğretmen, veli, 

yönetim, kaynak ve program çerçevesinde incelenmiştir. Aşırı 

yorgunluk, ilgisizlik, devamsızlık, kaynak yetersizliği, kursların 

yapılma zamanları, ve kursa zorla gönderilme durumlarının en 

fazla yaşanan sorunlar olduğu belirtilmiştir. Öğretmenler ise 

kurslara katılımın artırılması ve bu kursların daha faydalı olabilmesi 

için öğrencilere ek yardımcı kaynak sağlanması gerektiğini, 

kursların  öğrenci ve velilere öneminin kavratılıp istekli 

öğrencilerin kursa katılımlarının sağlanması ve kurs sürelerinin 

öğrenciler için uygun olacak bir şekilde planlanması  gerektiğini 

belirtmişlerdir. 

Yılmaz (2019) “Taşımalı Eğitimle Öğrenim Gören 

Öğrencilerin Ebeveynlerinin Beslenme Hakkındaki Görüşlerinin 

İncelenmesi” adlı yaptığı çalışmasında taşımalı eğitim gören 

ilkokul öğrencilerinin beslenmeyle ilgili olarak ailelerinin eğitim 

düzeylerini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmada araştırmacı 

tarafından geliştirilen anket kullanılarak ebeveynlerin beslenme 

hakkında görüşleri alınmıştır. Eğitime erişimi taşıma yolu ile olan 
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ilkokullarda ailelerin çocuklarıyla beslenme hakkında 

iletişimlerinin iyi olduğu belirtilmiş, araştırmaya katılan anne ve 

babaların hemen hemen hepsi çocuklarının kahvaltı yapmak 

istemediklerini, bu sebeple de okullarda verilen yemek listelerini 

takip etmediklerini belirtmişlerdir. Ebeveynlere alanında uzman 

kişiler tarafından beslenme eğitimi verilmesi ve okullarda verilen 

ücretsiz yemek listesinin ilgili kişiler tarafından takip edilmesi öneri 

olarak sunulmuştur. 

Dursun (2020) tarafından yapılan Öğretmen, Öğrenci ve 

Veli Bağlamında Destekleme ve Yetiştirme Kursları: Bir Durum 

Çalışması” adlı çalışmasında destekleme eğitimi kapsamında 

uygulamaya başlanan destekleme ve yetiştirme kurslarının önemi, 

eğitim öğretim süreci, materyal ve yardımcı kaynak kitap kullanımı, 

ve bu kurslarda yaşanan sıkıntıların yöneticilerin, öğretmenlerin ve 

velilerin bu kurslara yönelik tutumlarının betimsel yaklaşımla 

incelenmesinin amaçlanmıştır. Bu çalışmada öğretmenlerin, 

öğrencilerin ve velilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin 

görüşlerinin büyük oranda olumlu olduğu ve kursları birçok açıdan 

faydalı ve gerekli gördükleri tespit edilmiştir. Gerekli 

düzenlemelerin yapıldığı takdirde kursların daha nitelikli ve verimli 

hâle gelebileceği saptanmıştır. Bu kurslarda yardımcı kaynak kitap 

ve malzeme ihtiyacının karşılanması, deneme sınavı sayısının 

artırılması, öğretmen ve öğrencilerin kendi okullarından farklı 

okullarda kursa katılm sağlaması, sınıfların seviye gruplarına göre 

düzenlenmesi, sosyal ve kültürel çalışmaların artırılarak kurs 

denetimlerinin sıkılaştırılması gibi önerilere yer verilmiştir.  

Gülmez ve Abalıoğlu (2020) “İlkokullarda Taşımalı 

Eğitim Uygulamasına Yönelik Görüşler “adlı araştırmanın 

amacının Denizli ilinin Buldan ilçesinde, eğitime erişimi taşıma ile 

sağlanan ilkokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin 

yaşadığı sorunların tespit edilmesi ve ulaşılan bulguların analiz 
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edilerek gereken çözüm önerilerinin bulunması olduğunu 

belirtilmişlerdir. Araştırmanın çalışma grubunu, Buldan ilçesindeki 

eğitime erişimi taşıma yolu ile olan dört ilkokulda görev yapan 7 

yönetici ve 25 öğretmen oluşturmuştur. Taşıma merkezlerinde 

görev yapan yönetici ve öğretmenlerin karşılaştığı sorunlara 

yönelik olarak bir çok değişken göz önüne alınmıştır. Betimsel 

tarama modeli kullanılarak oluşturulan çalışmada taşıma 

merkezlerinin fiziksel olanaklarının yetersiz olması, eğitime erişimi 

taşıma yolu ile sağlanan öğrencilerin genellikle davranış problemi 

göstermeleri, okul saatleri içerisinde yaşanan beslenme yetersizliği, 

olumsuz hava şartlarının yaşandığı zamanlarda ulaşım 

problemlerinin yaşandığı belirlenmiştir. Taşıma merkezlerinin 

donanımsal açıdan yeterli olduğu ve burada eğitimine devam eden 

öğrencilerin genellikle öğretmenleriyle ilişkilerinin iyi olduğu, 

taşımalı eğitimin okul başarısı üzerinde pek etkisinin olmadığı 

görülmüştür.  

Tümkaya ve Ulum (2020) “Taşıma Yolu ile Eğitime 

Erişim Uygulamasında Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımına İlişkin 

Öğretmen ve Veli Görüşleri” adlı araştırmalarında eğitim 

sürecinde eğitime erişimi  taşıma yolu ile sağlanan öğrencilerin 

ailelerinin eğitim sürecine katılımını değerlendirmek bu süreçte 

yaşanan sorunları öğretmen ve veli görüşleriyle belirlemek ve 

taşımalı eğitim uygulamasının verimliliğinin artırılması için ilgililere 

gerekli önerilerde bulunmayı amaçlamışlardır. Araştırmanın 

çalışma grubunu benzeşik örnekleme yöntemi ile seçilen 8 

öğretmen ve eğitim sürecine en az katılım sağlayan 7 veli 

oluşturmuştur. Araştırma sonuçlarına göre hem öğretmenlerin 

hem de velilerin katılım sürecine ilişkin en büyük sorununu ulaşım 

problemi olduğu, öğretmen görüşlerine göre velilerin katılım 

konusunda sorumsuz, iletişime kapalı ve iş birliğinden uzak 

olduğu, ailelerin katılım etkinlikleri konusunda yeterli bilgiye sahip 
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olmadıkları görülmüştür. Ailelerin eğitim sürecine katılamama 

sebeplerini maddi imkanların yetersizliğine, işten izin alamama ve 

katılıma yönelik yönerge eksikliğine bağladıkları sonuçlarına 

ulaşılmıştır. 

Çimen (2021) “Eğitimde Fırsat Eşitliği Temelinde Okul 

Profillerine Yönelik Okul Avantajları Endeksi Geliştirme” yaptığı 

çalışmasında amacın Türkiye’nin eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini 

arttırmaya yönelik çalışmalarına katkı sağlayabilmek olduğunu 

belirtmiştir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de eğitimde fırsat 

eşitliğinden yola çıkılarak öğrenci başarısını açıklayabilecek 

değişkenlerin ortaya konulması, bu değişkenlerin görece 

önemliliklerinin belirlenmesi ve böylece eğitimde fırsat eşitliği 

temelinde okul profillerine yönelik olarak avantajlı ve dezavantajlı 

okulların belirlenmesini sağlayacak bir gösterge geliştirmek 

hedeflendiği belirtilmiştir. 141 okul yöneticisi, 1600 öğretmen ve 

1143 öğrenci üzerinden analizler yapılan çalışmada yirmi farklı 

değişkenin başarı üzerinde etkili olduğu tespit edilmiş, öğrenci 

düzeyindeki değişkenlerin okul düzeyindeki değişkenlere oranla 

başarıyı daha fazla açıkladığı bulunmuştur. 29,71 ile 74,04 arasında 

endeks puanına sahip olan okullardan okul avantajları endeksi 

yüksek olan okulların ortalama başarısının daha yüksek olduğu 

ancak okul etkililik sırasının okul avantajları endeksi ile beraber 

değerlendirildiğinde değiştiği sonucu ortaya çıkmıştır. Dezavantajlı 

öğrencilerin avantaj endeksi puanı düşük okullarda öğrenim 

gördükleri bu durumun eğitimde fırsat eşitliği bakımından 

olumsuzluklar yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye’de ikamete 

dayalı kayıt alanı uygulamasından vazgeçilerek sosyoekonomik 

göstergeleri baz alan bir öğrenci yerleştirme sisteminin 

uygulanması gerektiği öneri olarak belirtilmiştir. 

Çintaş (2021) “Destekleme ve Yetiştirme Kursları 

Kapsamında Verilen Fen Bilimleri Dersleri Hakkında Fen 
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Bilimleri Öğretmenleri, Öğrenciler ve Velilerin Görüşleri” adlı 

araştırmasında amacının destekleme ve yetiştirme kurslarında 

verilen fen bilimleri dersleri hakkında öğrenci, öğretmen ve 

öğrenci velilerinin görüşlerinin tespit edilmesi olduğunu 

belirtmiştir. Çalışmanın örneklemini Erzurum ilinin Yakutiye 

Aziziye, Palandöken ilçelerinde bu kurslar kapsamında verilen fen 

bilimleri derslerine katılan 93 öğrenci, 72 fen bilimleri öğretmeni, 

87 öğrencinin velisi oluşturmuştur. Çalışma sonucunda; genel 

anlamda öğrenci, öğretmen ve öğrenci velilerinin verilen fen 

bilimleri derslerinin öğrencileri merkezi sınavlara hazırlama, deste 

yetiştirilemeyen ya da anlaşılmayan konuların tekrar edilmesi, daha 

fazla soru çözülme imkanı sağlaması noktasında olumlu katkılar 

sağladığı görüşünde olduğu belirlenmiştir. Çalışmada bu kurslar 

kapsamında verilen fen bilimleri derslerinin saatinin yetersiz 

olduğu, derslerde yardımcı kaynak kitap eksiğinin olduğu, öğrenci 

devamsızlığının ilerleyen haftalarda artış gösterdiği ve kursların 

öğrencileri sosyal ve kültürel etkinliklerden alıkoyduğu ifade 

edilmiştir. Kurslarda fen bilimleri ders saatinin artırılması, ücretsiz 

yardımcı kaynak kitap temini, öğrenci devamsızlığı için önlem 

alınması da öneriler kısmında ifade edilmiştir. 

Gündoğdu ve Çetin (2021) “Gölge Eğitim: Destekleme 

ve Yetiştirme Kurslarına Yönelik Bir Durum Çalışması” adlı 

araştırmayla destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik idareci, 

öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya ilişkin görüşlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir 

müdür yardımcısı, dört öğretmen ve yirmi iki öğrenci 

oluşturmuştur. Sonuç olarak katılımcılar destekleme ve yetiştirme 

kurslarını düzenli devam edildiği sürece faydalı olduğunu 

belirmişlerdir. Kurs saatlerinin artırılması, yardımcı kaynak kitap 

temin edilmesi, deneme sınavlarının uygulanma sıklığının 
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artırılarak düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi öneriler olarak 

ifade edilmiştir. 

Keskin ve Kazak (2021) tarafından gerçekleştirilen 

“Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Hafta içi ve Hafta sonu 

Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri” adlı araştırmanın 

amacı gün geçtikçe katılımın artması sebebiyle eğitim çalışmaları 

üzerinde büyük etkisi görülen destekleme ve yetiştirme kurslarına 

ilişkin öğretmen görüşlerinin ortaya çıkarılması olarak 

belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hafta sonu yapılan 

destekleme ve yetiştirme kurslarının başarıyı artırmada hafta içi 

yapılan destekleme ve yetiştirme kurslarına oranla daha verimli 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hafta içi yapılan kurslara katılım 

oranının hafta sonu yapılan kurslara göre daha fazla olduğu, hafta 

içi yapılan kurslarda yorgunluk ve beslenme gibi problemlerin ön 

plana çıktığı görülmüştür. Hafta içi ders saatlerinin öğrenciye 

uygun şekilde azaltılması ve öğrencilerin daha ilgi gösterebileceği 

beceri derslerinin de kurs planlamasına dahil edilmesinin yararlı 

olacağı, hafta sonu açılan kurslarda öğrencilerin sosyalleşme 

konusunda yaşadığı problemlere çözüm önerileri ile öğrencilerin 

devamsızlık problemlerinin önlenmesi önerileri getirilmiştir. 

Yıldız (2021) “Taşımalı Eğitimde Taşıma Kaynaklı 

Sorunların Okul Yöneticileri Görüşü Bağlamında İncelenmesi” 

adlı çalışmanın amacının, taşımalı eğitimde taşıma kaynaklı 

sorunların okul yöneticileri görüşü bağlamında incelemesi 

olduğunu belirtmiştir. Araştırmanın evrenini 2019-2020 öğretim 

yılında Siirt ilindeki taşımalı eğitim kurumunda (toplam 197 okul) 

görev yapan okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada öne 

çıkan bazı sonuçlar şöyledir: Okul yöneticilerinin görüşlerine göre 

taşıma sürecinde bazı güvenlik açıklarının olduğu (çocukların 

emniyet kemeri takmamaları, ayakta yolculuk yapmaları, servis 

içine yabancıların alınması, ilkyardım müdahale bilgisinin 
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yetersizliği vs.), iletişim problemlerinin yaşandığı (nöbetçi 

öğretmenlerle tartışma, servis araçlarının zamanında gelmemesi, 

velilerle ters düşme vs.) görülmüştür. Yine katılımcıların 

yöneticilik pozisyonu, yöneticilikteki görev yılı, taşımalı 

okullardaki toplam tecrübesi ve okulun bulunduğu yerleşim yerine 

göre taşıma kaynaklı sorunlarda anlamlı farklılıklar görülmüştür. 

Demir (2022) “Eğitimde Fırsat Eşitliği Konusunda 

Yapılan Çalışmaların Sistematik Derleme Yoluyla İncelenmesi: 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Çalışmalara İlişkin Bir Karşılaştırma” adlı 

çalışmasında araştırmanın amacının eşitimde fırsat eşitliği 

konusunda yurt içi ve yurt dışında yapılan araştırmaların sistematik 

olarak incelenmesi olarak ifade etmiştir. Bu araştırmanın 

bulgularına göre eğitimde fırsat eşitliğinin en önemli sorunları 

sosyoekonomik durum, cinsiyet eşitsizliği ve bölgeler arası 

farklılıklar olduğu tespit edilmiş. Araştırmanın sonucunda bu 

araştırmanın temel ve alt amaçları kapsamında eğitimde fırsat 

eşitliği konusundaki yurt içi ve yurt dışı araştırmaların benzerlikleri 

ve farklılıkları eğitim sistemindeki yürürlükte olan politikalar göz 

önünde bulundurularak tartışılmış ve elde edilen bulgular ışığında 

eşitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için uygulayıcılara ve 

araştırıcılara önemli önerilerde bulunulmuştur. 

3. KURAMSAL AÇIKLAMALAR  

Araştırmanın bu kısmında araştırma konusu hakkında 

açıklamalara yer verilmiştir. 

3.1. Eğitim 

Günümüzde eğitimcilerin inandığı felsefi görüş 

farklılıkları ve eğitimden öncelikli beklentilerinin farklı olması 
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sebebiyle eğitimi tanımlaması ve ona anlam vermesi eğitimin farklı 

tanımlarının yapılmasını sağlamıştır. Eflatun, eğitimi insana en iyi 

olgunluğu vermek olarak tanımlarken; Spencer, yaşayışa hazırlık 

olarak görmüş; J.J Rousseau, çocukları yetiştirme ve insan yapma 

sanatı; Stuart Mill, tabiatımızı kemale yaklaştırmak için yapılan her 

şey; E. Durkheim, sosyal olmayan nesli sosyalleştirmek; Kant, 

insanın yaratılışında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesi 

olarak tanımlamışlardır. Tüm bu görüşlerin ışığında eğitim, insanın 

özünde bulunan yeteneklerin kendisine ve çevresine fayda 

sağlayacak yönde değiştirilmesi, değerlendirmesi ve geliştirmesi 

süreci olarak tanımlanabilir (Çelikkaya, 2013). 

Birey yaşantısı süresince yaşadığı olaylar ve karşılaştığı 

kişilerle etkileşimi esnasında kendiliğinden, farkında olmadan bir 

şeyler öğrenir. Amaçlı ve planlı olmayan tamamıyla tesadüfi ve 

gelişigüzel oluşan bu süreç eğitimin informal yanını oluştururken, 

başlangıcından bitimine kadar seçilmiş bilinçli bir çevre içinde 

kontrollü, planlı, belirli aşamalarında değerlendirmelerin yapıldığı 

eğitim de eğitimin formal yanını oluşturmaktadır. Formal eğitim 

içerisinde belli bir yaş aralığındaki bireylere Milli Eğitimin amaçları 

doğrultusunda hazırlanmış eğitim programlarıyla okul bünyesinde 

sistemli olarak yapılan eğitim örgün eğitim; örgün eğitim sistemine 

hiç dahil olmamış ya da bu sistemin herhangi bir kademesinden 

ayrılmış olan kişilere ilgi ve gereksinim duydukları alanlarda yapılan 

eğitim ise yaygın eğitim olarak tanımlanmaktadır  (Aslan, 2009). 

Hayatımızın her alanında var olan eğitim uzun, pahalı ve 

tekrarı olmayan geriye dönüşü imkânsız bir süreçtir. Bu süreçte 

birey ve toplumlar için hayati öneme sahip olan eğitim çeşitli 

işlevlere sahiptir. Bu işlevlere bakıldığında:  

Eğitimin bireysel işlevi: İnsanın özdenetim, özsaygı, özgüven 

gibi özünü, kişiliğini gerçekleştirebileceği yaşantılar sunan, insanı 

her alanda okuryazar kılmaya çalışan, iyi  ve verimli bir insan 

olmanın mutluluğunu yaşatan, insanın hayattan doyum almasına 
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vesile olan, doğada var olan her canlıya anlam kazandırma bilinci 

oluşturan eğitimin insanın hayatına mana kazandıran bir süreç 

olması bireyin kendisini gerçekleştirmesi üzerindeki önemini 

tartışmasız hale getirmektedir. 

Eğitimin kültür mirasının aktarılması ve toplumsallaştırma işlevi: 

Her nesil formal ya da informal eğitim yollarını kullanarak 

kendisinden önceki neslin kültürel birikimini, değerlerini ve 

normlarını kendisine bırakılan yerden teslim alarak geliştirip bir 

ileri nesle aktararak kültürel varlığını sürdür. Kültürel değerler 

kadar, insani veya evrensel değerlerin tanıtılması ve kazandırılması 

da eğitim yolu ile olmaktadır. İnsanın toplumun değerlerini ve 

kurallarını içselleştirerek etkin bir üyesi haline gelmesinde eğitimin 

rolü oldukça önemlidir (Aslan, 2009). 

Eğitimin siyasal işlevi: Eğitim nitelikli bir siyasi kültür 

üretmek için liderlerin seçiminin ve eğitiminin sağlanması ile bu 

siyasi kültürün toplum üyelerine benimsetilmesini amaçlar. 

Demokratik bir düzeni gerçekleştirmenin yolu, geniş ölçüde 

eğitime bağlıdır. Topluma birlik ve beraberlik ruhu kazandırmak, 

vatandaşların devlet işlerinin yürütülmesine etkili bir şekilde 

katılımlarını sağlayacak kabiliyetlerle donatılması eğitim sayesinde 

gerçekleştirilir. Eğitim yoluyla ulusal ve yerel önderler yetiştirilir 

(Aslan, 2009). 

Eğitimin ekonomik işlevi: Ülkenin kalkınması için nitelikli 

insan gücünü yetiştirmek, yenilikçi elemanları sağlamak, bilinçli 

üretici ve tüketicileri yetiştirerek ülke kaynaklarını optimal düzeyde 

kullanma bilincini oluşturmak eğitim sayesinde gerçekleşmektedir. 

Kaliteli bir eğitimle donatılmış ve sağlıklı kişilerin oluşturduğu 

toplumlarda sosyokültürel gelişmenin iktisadî gelişmeyi 

beraberinde getirdiği, iktisadî gelişmenin de döngü şeklinde tekrar 

sosyokültürel gelişmeye yol açtığını söylemek mümkündür  (Aslan, 

2009). 
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Eğitimin seçme işlevi: Eğitim öğretim havuzundaki en 

yetenekli öğrencilerin seçilmesi, onlara tam bir eğitim imkânı 

sunularak kendilerinden gelecekte maksimum ölçüde 

yararlanılmasını sağlamak aynı zamanda fırsat ve imkân eşitliğinin 

gerektirdiği bir husustur. Eğitimin seçme ve sınıflama işlevini 

yerine getiren okul, en yetenekli öğrencilerin belirlenmesi ve 

yeteneklerine göre eğitim almasını sağlar (Eğitim Sistemin 

Kalitesinin Artırılması Özel İhtisas Komisyonu, 2014). Eğitimin 

bireye ve topluma sağladığı bu faydalar eğitimin herkese hak olarak 

tanımlanmasını sağlamış, bu hakkın kullanılmasında tüm bireylerin 

eşit şartlara ve fırsatlara sahip olma ihtiyacı da eğitimde fırsat ve 

imkân eşitliği kavramının ortaya çıkarmıştır (Tezcan, 1985). 

3.2. Eğitimde Fırsat ve İmkân Eşitliği  

18. yüzyılda Prusya’dan başlayarak diğer ülkelere de 

yayılan zorunlu ve devlet destekli eğitim uygulamalarıyla gündeme 

gelmeye başlayan eğitimde fırsat ve imkân  eşitliği  dil, din, cinsiyet, 

ırk, sosyoekonomik düzey gibi sınıf ayrımı yapılmaksızın tüm 

bireylerin sağlanan eğitim avantajlarını kullanırken dağılım 

şartlarından etkilenmeden, bağımsız olarak eşit ölçüde, yararlanma 

şansına sahip olmaları olarak tanımlanabilir (Tezcan, 1985). Sosyal 

adalet ve kalkınma ile ilişkilendirilen sosyalist düşüncenin getirdiği 

eşitlik ilkesi tüm bireylerin eğitime ulaşmasında fırsat ve imkân 

eşitliği kavramını öne çıkarmıştır. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin 

amacı; bireylerin var olan potansiyellerini gerçekleştirebilmesinde, 

istek ve kabiliyetlerine göre toplumdaki yerlerini alabilmesinde, 

şahsiyetlerini ve isteklerini tam olarak gerçekleştirebilme 

imkânlarına sahip olabilmesinde karşılarına çıkan sosyal ve 

ekonomik dezavantajların ortadan kaldırılarak şans faktörünün 

minimuma indirilebilmesini sağlamaktır (Çimen, 2021). 
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Fırsat ve imkân eşitliğine vurgu yapan birçok model fırsat 

ve imkân eşitliğini farklı açılardan ele almaktadırlar. Eğitimde fırsat 

eşitliğinin temeli öğrencilerin elde edecekleri başarıların önündeki 

diğer engelleri kaldırarak öğrencilerin önündeki tek engelin liyakat 

veya yetenek olması gerektiğini savunan meritokrasi modeli, 

yetenekten ziyade öğrenci başarısında aileyi ve çevreyi baz alan 

radikal model, eşit fırsatlar sunmanın kültürel ve genetik 

özelliklerden dolayı oldukça zor olduğunu savunan geleneksel 

seçkinci model, eğitim kurumlarında yetenek ve başarıya dayalı 

ölçümlerin yapılmasının toplumun bir bütün olarak elde edeceği 

fırsatların artmasını sağlayacağını savunan evrimci liberal model, okulu 

aileden kaynaklanan yoksunluğun ve dahası toplumsal 

eşitsizliklerin telafi edilebileceği bir araç olarak gören, çocuğun 

başarısında aile ve çevrenin önemli ölçüde etkili olduğunu savunan 

ödünleyici liberal model eğitimde fırsat eşitliği ile başarı ilişkisini 

açıklamaya yönelik modeller olarak ifade edilmiştir (Çimen, 2021).  

Fırsat eşitliği eğitimle iç içe geçmiş bir yapı olarak 

düşünüldüğünde eğitime erişim,  eğitim içeriği ve bunun bireyler 

arasındaki dağılımı ön plana çıkmaktadır. Ülkelerin  çoğunda çeşitli 

değişkenlerin neden olduğu dezavantajların etkilerini azaltmak için 

kanunlar çerçevesinde eğitimde fırsat eşitliği imkânı sağlanmıştır. 

Fakat bu durum toplumun bütün bireylerine eğitimde fırsat 

eşitliğinin tam olarak sağlanmış olduğu anlamına gelmemektedir. 

Hukuksal olarak herhengi bir engel bulunmamasına rağmen, 

maddi olanakları yeterli olmadığı için eğitimden adil ölçüde 

faydalanamayan kişilerin olduğu bir gerçektir. Eğitimde fırsat ve 

imkân eşitliğinin gerçekleştiğinden tam olarak söz edebilmek için, 

insanların hukuk önünde eşit eğitim alma hakkına sahip 

olmalarının yanında bu hakkı kullanabilme imkânlarının da olması 

adil fırsat eşitliğini sağlamada ön koşul olarak kabul edilebilir 

(Kandemir ve Kaya, 2010). 
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Bireyin eğitim sürecinde edineceği kazanımlar yaşamı 

süresince karşısına çıkabilecek olan fırsatları da etkilediği için 

kişinin kendi dışında gelişen sebeplerden dolayı dezavantajlı 

konuma gelmesinin adil olduğu söylenemez. Dünya genelinde 

gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu adalet açığının daha 

büyük olması eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini büyük bir problem 

olarak ortaya çıkarmaktadır. Ailenin sahip olduğu sosyoekonomik 

ve kültürel varlıklar, ailenin geliri ve yaptığı yatırımlar, çocuğun 

evindeki öğrenmeyle ilgili ortamları, kardeş sayısının fazlalığı, kız 

çocuklarının uğradıkları ayrımcılık ve bunun getirdiği 

dezavantajlar, öğrencinin yaşamakta olduğu bölgelerdeki yerleşim 

yerlerinin konumu, okul, öğrenci başına düşen öğretmen sayısı ve  

öğretmen niteliği eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini etkileyen 

faktörlerdir. Gelişmekte olan ülkeler kapsamında tanımlan 

Türkiye’de de eğitimde fırsat eşitliği kavramı üzerinde tartışılan bir 

konudur. Eğitime ayrılan bütçe son yıllarda en hızlı artışın 

yaşandığı ve en fazla kaynağın aktarıldığı harcama kalemlerinden 

biridir. Nitelikli eğitim hizmetleri konusundaki toplumsal 

taleplerin giderek artması ve çeşitlenmesi, eğitim hizmetlerinin 

sunumunda teknolojik altyapıya sahip materyallerin giderek önem 

kazanması gibi hususlar eğitim harcamalarını sürekli üst düzeyde 

tutmuştur. Bu bağlamda eğitim bütçelerindeki artışlar mevcut 

yapının iyileştirilmesinden daha çok mevcut yapının işleyişinin 

sağlanmasına yönelik bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Tüm bu 

yatırımlara rağmen birçok faktörün kaliteli eğitime ulaşmada 

eşitsizlik yarattığı toplumsal beklenti ve taleplerin tam olarak 

karşılanamadığı görülmektedir. Türkiye’de eğitimde bölgeler arası 

azımsanamayacak farklılıkların olması geri kalmış bölgelere 

yönelik teşvik politikalarının hız kesmeden sürdürülmesinin 

gerekliliğini ortaya koymaktadır (Çimen, 2021). 
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3.2.1. Türkiye’de Fırsat Eşitliği Bağlamında Yapılan 

Çalışmalar 

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası 42. maddesinde 

eğitim ve öğretim hakkı ödevi başlığı altındaki: “Kimse, eğitim ve 

öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı 

kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve 

inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin 

gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri 

açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, anayasaya sadakat borcunu ortadan 

kaldırmaz. İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve 

devlet okullarında parasızdır. Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu 

esaslar, devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla 

düzenlenir.” ifadeleri eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini sağlamaya 

yönelik yasal dayanakların olduğunu göstermektedir. Eğitimde 

dezavantajlı öğrencilerin sunulan fırsat ve imkan eşitliği 

faaliyetlerinden faydalanabilmelerini güvence altına alan başka bir 

yasal düzenleme ise  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’dur. 

Bu kanunda eğitime erişimde çeşitli değişkenlerin etkisiyle 

problemler yaşayan öğrencilerin sorunlarına çözüm bulabilmek 

için ücretsiz yetiştirici ve tamamlayıcı derslikler ve kurslar açmak, 

gezici okullar açılması, bölge okullarının kurulması, gibi önlemlere 

yer verildiği görülmektedir. Bu Kanunun 1. Maddesinde 

ilköğretimi “Kadın ve erkek bütün bireylerin milli gayelere uygun olarak 

bedeni, zihni ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim 

ve öğretimdir.” Şeklindeki ifade etmesi eğitimde fırsat eşitliğinin 

sağlanmasına yönelik diğer bir düzenlemedir. Benzer şekilde 

24.06.1973 tarih ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren, Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 4. maddesinde, 

“Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese 

açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz 

tanınamaz” hükmü mevcuttur. Yine aynı kanunun, 8. maddesinde 
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“Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır. Maddi 

imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine 

kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi 

ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.” hükümleri ile eğitim hakkı 

ve fırsat eşitliği hukuksal açıdan güvence altına alınmaya 

çalışılmıştır. Tüm bu düzenlemeler ışığında Türkiye’de mevcut 

yasal dayanaklarla eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için, gerekli 

düzenlemeler yapılmış, eğitim hakkının önemine ve vazgeçilemez 

olmasına dikkat çekilmiştir (İnan ve Demir, 2018). 

Ekonomik gelişmenin sağlanmasında eğitimin, eğitim 

sisteminin yönlendirilmesinde ekonomik ölçütlerin birbirine sıkı 

şekilde bağlı olması kalkınma planlarında da fırsat eşitliği 

kavramının ele alınmasını sağlamıştır. 2019-2023 On Birinci 

Kalkınma Planı’nın 548. maddesinde eğitimde fırsat eşitliği 

temelinde tüm kademelerde eğitime erişim sağlanacağının ve 

zorunlu eğitim kapsamında yaş aralığının genişletileceğinin 

belirtilmesi fırsat eşitliği bağlamında önem taşımaktadır (On 

Birinci Kalkınma Planı, 2018). Onuncu Kalkınma Planı’nda 

parasız ders kitabı temini, belirli şartlara bağlanmış eğitim 

yardımları, dezavantajlı bölgelerdeki öğrecilerin kaliteli eğitime 

ulaşabilmelerini sağlamak için taşımalı eğitim gibi uygulamalar 

gerçekleştirilmiş, öğretmenlerin özlük hakları geliştirilerek 

istihdamında ve hizmet içi eğitimlerinde artış sağlanmış, eğitime 

ayrılan kamu kaynağı artırılmış, Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi 

İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi başlatılmış, 12 yıllık 

kademeli zorunlu eğitime geçilmiş ve müfredat bu doğrultuda 

yenilenmiştir. Eğitimde beşeri ve fiziki altyapı iyileştirilmiş, başta 

kız çocuklarının okullaşması olmak üzere eğitimin tüm 

kademelerinde okullaşma oranlarında artış sağlanmıştır (Onuncu 

Kalkınma Planı, 2014-2018). Türkiye’nin eğitim ve öğretim ile ilgili 

konuları incelemek ve öneri niteliğinde kararlar almak için 
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başvurduğu Milli Eğitim Şuralarının kadın, erkek herkese fırsat 

eşitliğinin sağlanması, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, 

okullar arası imkân farklılığının azaltılması, başarılı ihtiyaç sahibi 

öğrencilere maddi ve manevi yardım yapılması, özel eğitime ve 

korunmaya ihtiyacı olan çocukların yetiştirilmesi için gerekli tüm 

önlemlerin alınması, eğitimde adaletin ve fırsat eşitliğinin bütünlük 

ve tutarlılığının sağlanması, eğitimin tüm basamaklarında fırsat 

eşitliğini sağlayıcı düzeyde aktif bir burs ve kredi sistemi 

oluşturulması, parasız yatılılık sisteminin yaygınlaştırılması, okul 

başarı açıklıklarının kapatılması için olanakların iyileştirilmesi gibi 

önerilerde bulunması eğitimde dezavantajlı çocukların eşit 

eğitimden faydalanabilmeleri için yol gösterici olmuştur (20. Milli 

Eğitim Şuraları, 2021 ).   

Türkiye’de tüm bu politikalar ve çalışmalar kapsamında 

tüm öğrencilerin parasız yararlanabileceği Destekleme ve 

Yetiştirme Kursları, pansiyon hizmetleri, ücretsiz ders kitabı 

uygulamaları, FATİH Projesi, YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge 

Okulu) eğitim ve öğretime teşvik ödemeleri ve taşımalı eğitim 

uygulamaları fırsat eşitliği bağlamında yapılan önemli çalışmalardır 

(Çetin ve Gündoğdu, 2021: Görgülü, 2019).  

3.3. Taşımalı Eğitim 

Çeşitli nedenlerle okula erişimde sorunlar yaşayan ilkokul, 

ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin belirlenen okullara günü 

birlik taşınarak eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak amacıyla 

yapılan uygulama taşımalı eğitim olarak adlandırılmaktadır (2020-

2021, Milli Eğitim İstatistikleri). Devletlerin ilköğretimi 

yaygınlaştırma ve öğrencilere daha nitelikli ortamlarda eğitim 

almalarını sağlama araçlarından biri olan taşımalı eğitimin amacı; 

ilköğretim okulu bulunmayan, çeşitli nedenlerle eğitim-öğretime 

kapalı, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim 
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okullarındaki öğrencilerin, taşıma merkezi ilköğretim okullarına 

günü birlik taşınarak kaliteli bir eğitim-öğretim görmelerini 

sağlamak, ülke genelinde zorunlu eğitim çağı kapsamındaki tüm 

bireylerin eğitime erişimlerinin sağlanması ile eğitimde fırsat ve 

imkân eşitliğinin sağlanması olarak ifade edebilir. Bu uygulamanın 

gerekçeleri şöyle açıklanabilir; 

Eğitimi yaygınlaştırılmak: İlköğretimde okullaşma oranının 

artırılabilmesi için taşımalı eğitimin uygulanması gerekmektedir. 

Çünkü dünyada hiçbir eğitim süreci okulda verilen eğitimin yerini 

tutamamaktadır (Arı, 2021).  

Yerleşim birimlerinin dağınık olması: Yerleşim birimlerinin 

birbirinden uzak olarak konumlanması ve buralarda bulunan 

nüfusun yetersiz olması taşımalı eğitimi alternatif haline 

getirmiştir. Kırsal yerleşim alanlarının tümüne eğitim hizmeti 

götürmek hem insan kaynakları hem de ekonomik olarak ağır bir 

yük olmaktadır. Bundan dolayı dağınık yerleşim yerlerinden 

öğrenciler taşıma yolu ile merkezi olarak belirlenen okullara 

götürülmektedir (Arı, 2021). 

İç göçler: Gelişmekte olan ülkelerde kırsal bölgelerden 

kentsel bölgelere yoğun göç olması kırsal bölgedeki öğrenci 

yoğunluğunun azalmasına sebep olmaktadır. Öğrenci sayısının 

azalması, öğretmen normlarının düşmesi sebebi ile okulların 

kapatılması öğrencilerin daha merkezi okullara taşınmasına neden 

olmaktadır (Çelik, 2019). 

Eğitimin niteliğinin yükseltilmesi: Taşıma yapılan okulun 

eğitim materyalleri açısından zengin olması ve müstakil sınıf 

uygulaması nitelikli eğitimi etkileyen faktörler olarak 

değerlendirilmektedir. Öğrencilerin taşıma yoluyla bu imkânlara 

ulaştırılması niteliği artırmaktadır (Yalçın, 2006). 
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Eğitim maliyetlerini azaltılması: On iki yıllık kesintisiz 

eğitimin eğitim sistemimizde uygulanmaya başlaması ile birlikte 

eğitim olanaklarının yaygınlaştırılması zorunluluğu, öğrenci sayısı 

ne olursa olsun her yere eğitim götürmek zorunluluğunu 

doğurmuştur. Öğrenci mevcudunun yetersiz olduğu yerlere okul 

yapımı eğitim maliyeti açısından oldukça pahalıdır. Uygulanan 

taşımalı eğitimle bu maliyetler en aza indirilmeye çalışılmıştır 

(Çelik, 2019). 

Fırsat eşitliğini sağlanması: Dezavantajlı ve zorunlu eğitim 

çağındaki tüm öğrencilerin okula erişiminde çevresel koşulların 

minimize edilmesi için yapılan çalışmalardan biri olan taşımalı 

eğitim ile öğrencilere eşit imkânlar sunulmaya çalışılmaktadır. 

3.3.1. Dünyada Taşımalı Eğitim  

Dünyada taşımalı eğitimi, eğitim sistemlerine entegre 

ederek başarı ile uygulayan birçok ülke bulunmaktadır. Amerika 

Birleşik Devletleri’nde eğitim sisteminin merkeziyetçi bir yapıdan 

uzak yerel yönetimlerin sorumluluğu altında olması eğitim 

kurumlarını açmak kapatmak, eğitim programlarını düzenlemek 

gibi uygulamalar yerel yönetimlerin sorumluluğu altına verilmiştir. 

Yerel yönetimler okul binaları, eğitim öğretim materyal eksikliği ve 

bölge şartlarından kaynaklanan eğitime erişim sorunlarını çözmek 

için taşımalı eğitim uygulaması yapmaktadırlar. Ayrıca Amerika’da 

taşımalı eğitim konusunda en güvenli taşımacılığın okul 

otobüslerinde yapıldığını her gün 3-21 yaş arasında milyonlarca 

çocuğun binlerce otobüsle taşındığını belirtip bunun büyük bir 

bütçeli sorumluluk olduğunu ve bunun başarılı bir şekilde kontrol 

edildiği belirtilmektedir (Miller, 1998. Akt: Recepoğlu, 2006 ). 

Hollanda’da öğrenci sayısının 23’ün altına düşen bölgelerinde 

okulun kapatılmasıyla birlikte velilerin rızası alınarak taşıma yolu 

ile merkezi okullarda eğitim verilmektedir. Taşıma ücretlerinin 
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yarısı belediye diğer yarısı veliler tarafından karşılanmaktadır. 

Rusya’da iç göçlerin yoğun olarak şehir merkezine yapılması kırsal 

alanda nüfusun azalmasına sebep olmaktadır. İmkânların kısıtlı 

olduğu kırsal yerleşim alanlarında görev yapacak öğretmen ve 

personel bulmanın güç olması, nüfusun az olduğu köylerde 

problemlerin yoğun olduğu ve bu alanlarda öğretmenlerin 

çalışmak istememeleri taşımalı eğitim yapılmasına neden olmuştur 

(Balıkesir,1996. Akt: Altunsaray: 1996; Arı, 2021). Yeni Zelanda 

Eğitim Bakanlığının kararı ile dokuz birim kırsal kesimlerde 

çocuklara okul öncesi eğitimi vermektedir. Kırsal alanlarda eğitim 

veren bu birimlerin her birinde iki kreş ve anaokulu öğretmeni 

bulunmaktadır. Bu birimler her hafta sistemli bir şekilde kırsal 

alanları ziyaret edip eğitim vermektedirler (Kennedy, 1990: Akt: 

Recepoğlu, 2006). Taşımalı eğitimin en fazla yapıldığı ülkelerden 

biri de Avustralya’dır. Avustralya’nın Orta Queensland 

Bölgesi’nde uygulanan “Taşınabilir Sınıf Projesi” özellikle 

belirlenen kırsal bölgelere uygulanmaktadır. Bu proje ekonomik 

açıdan Avustralya Okullar Komisyonu tarafından 

desteklenmektedir. Yüz ölçümü bakımından oldukça büyük bir 

alana sahip olan Avustralya’da aileler geniş alanlara yayılım 

göstermektedirler. Queensland’ın nüfusu 31.900 kişidir. Yüz 

ölçümü hesaplaması yapıldığında, kilometrekareye 1 insan 

düşmektedir. 1978’den beri verimli bir şekilde uygulanan, ülke 

çapında geniş alanlara yayılım gösteren bölgelere yönelik 

gerçekleştirilen bir uygulamada, kamyonların kasa bölümü sınıfa 

dönüştürülerek en az on çocuğun eğitim ve öğretim göreceği bir 

alan haline getirilmektedir (Fowler, 1979. Akt: Küçükoğlu, 2001; 

Recepoğlu, 2006; Şahban, 2016. Arı, 2021). 
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3.3.2. Türkiye’de Taşımalı Eğitim Uygulaması  

Tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de eğitim öğretimin 

kalitesini artırmak amacı ile belirli projeler gerçekleştirilmektedir. 

Bu projelerden biri olan Taşımalı Eğitim Projesi, ülkemizde 1989-

1990 yıllının 2. yarısında İlköğretim Genel Müdürlüğü tarafından 

Kırıkkale ilinde 3, Kocaeli ilimizde de 2 pilot uygulama merkezi 

seçilerek bu uygulanmaya çalışılmıştır. Bu iki merkezde yapılan 

pilot uygulamasında eğitim öğretime tabi tutulan öğrencilerin 

eğitim niteliklerinde artış gözlemlenince 1990-1991 eğitim öğretim 

yılında alınan izinler ile uygulama genişletilerek Van, Eskişehir, 

Çankırı, Konya, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Antalya ve 

Kocaeli illerinde tespit edilen 77 merkezde uygulamaya konmuş 

olup 1998-1999 eğitim öğretim yılına gelindiğinde ise  Tunceli, 

Muş, Ağrı, Bingöl ve Siirt illeri hariç tüm illerimizde uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. Günümüzde ise bu uygulama tüm il ve 

ilçelerde uygulanmaktadır (Büyükkaragöz ve Şahin, 1995). 

Aşağıda Tablo 3.1’de 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında 

taşıma kapsamındaki kurum ve öğrenci sayıları yer almamaktadır: 
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Tablo 3.1: 2020/2021 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Taşıma Uygulaması Yapılan İlkokul, Ortaokul 

ve Öğrenci Sayıları 

Taşınan 
Merkez 
Okul 
Sayısı 

 
Taşınan 
Okulsuz 
Yerleşim 

Birimi 
Sayısı 

 
Taşınan Toplam Öğrenci 

Sayısı 

 
Taşınan İlkokul 
Öğrenci Sayısı 

 
Taşınan Ortaokul 

Öğrenci Sayısı 

 
Kız 

 
Erkek 

 
Toplam 

 
Kız 

 
Erkek 

 
Toplam 

 
Kız 

 
Erkek 

 
Toplam 

 
12 058 

 
41 845 

 
355 
288 

 
336 
831 

 
722 119 

 
141 
750 

 
146 
829 

 
288 
579 

 
213 
538 

 
220 
002 

 
433 540 
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Tablo 3.1 de Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2020-2021 Eğitim 

Öğretim yılı örgün eğitim kapsamında yayımlamış olduğu istatistiki 

verilere göre; taşınan merkez okul sayısının 12 058, taşınan okul ve 

taşınan okulsuz yerleşim birimi sayısının 41 845, taşınan toplam  

722 119 öğrencinin 366 841 ‘inin erkek 355 288’inin kız olduğu 

görülmektedir. Taşınan ilkokul öğrenci sayısının 288 579 olduğu 

bunların 146 829’unun erkek 141 750’sinin kız, ortaokul toplam 

öğrenci sayısının 433 540 olduğu bunların 220 002’sinin erkek 213 

538’inin ise kız olduğu görülmektedir. Ortaokul ve ilkokulda 

taşınan toplam öğrenci sayısının en fazla 61 301 ile Şanlıurfa ilinde, 

en az ise 675 kişi ile Yalova ilinde olduğu tespit edilmiştir (Milli 

Eğitim İstatistikleri, 2020-2021). 

Aşağıda Tablo 3.2’de 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 

taşımalı ortaöğretim yapılan kurum ve öğrenci sayıları yer 

almaktadır. 

Tablo 3.2 2020/2021 Yılı İstatistiki Bölge Birimleri 

Sınıflaması 3. Düzeye Göre Taşımalı Ortaöğretim Yapılan 

Öğrenci Sayıları 

 
Taşınan Merkez Okul Sayısı 

                   Taşınan Öğrenci Sayısı 

       Kız       Erkek        Toplam 

5 112 218 077 232 450 450 527 

Tablo 3.2’de 2020/2021 Yılı İstatistiki Bölge Birimleri 

Sınıflaması 3. düzeye göre taşımalı ortaöğretim yapılan öğrenci 

sayıları istatistiki verilerine göre ortaöğretim   kademesinde ise 

taşınan merkez okul sayısı 5 112 olduğu, taşınan 450 527 

öğrencinin 232 450‘sini erkek, 218 077’sini ise kız öğrencilerden 

oluşturduğu görülmektedir. Ortaöğretimde taşıma öğrencisi en 

fazla olan il 28 757 ile Diyarbakır olurken en az olan il 27 kişi ile 

Gümüşhane’dir (Milli Eğitim İstatistikleri, 2020-2021).   
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Aşağıda Tablo 3.3’de 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 

taşıma uygulaması kapsamındaki kurum sayısı, taşınan özel 

öğretim öğrenci sayısı ve yaygın eğitim kapsamında taşınan özel 

eğitim kursiyer sayıları yer almaktadır. 

Tablo 3.3: 2020/2021 Eğitim Öğretim Yılı İstatistiki 

Bölge Birimleri Sınıflaması 3. Düzeye Göre Öğrenci Taşıma 

Uygulaması Kapsamında Taşınan Özel Eğitim Öğrenci ve 

Kursiyer Sayıları 

 

Taşınan 
Merkez 
Okul    
Sayısı 

Taşınan Özel Eğitim 
Öğrenci Sayısı 

Taşınan Özel Eğitim 
Kursiyer Sayısı(Yaygın 

Eğitim) 

Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam 

 
7 897 

 
63 
084 

 
43 
285 

 
106 
369 

 
1 425 

 
1 062 

 
2 487 

Tablo 3.3’ de Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2020-2021 Eğitim 

Öğretim İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey öğrenci 

taşıma uygulaması kapsamında yayımlamış olduğu istatistiki 

verilere göre; taşınan merkez okul sayısının 7 897 olduğu, taşınan 

toplam 106 369 özel eğitim öğrencisin 43 285'inin erkek, 63 

084’ünün kız olduğu görülmektedir. Yaygın eğitim kapsamında 

taşınan toplam 2487 özel eğitim kursiyer sayısının 1 062’sinin 

erkek 1 425’inin ise kız  olduğu Milli Eğitim İstatistiklerinde yer 

almaktadır (Milli Eğitim İstatistikleri, 2020-2021 ).       

İlköğretim, ortaöğretim ve özel eğitimde taşıma merkezi 

olarak belirlenen okulların seçiminde Milli Eğitim Bakanlığı 

Taşıma Yolu ile Eğitime Erişim Yönetmeliğinin 7. maddesinde 

belirtildiği üzere gelişmeye uygun sosyal ve kültürel olanaklara 

sahip, öğrencisi taşınacak yerleşim birimindeki okula göre daha 

merkezi ve okulun fiziki kapasitesinin, öğretmen sayısının ve ders 

materyallerinin yeterli olması gerektiği belirtilmiştir. Madde 8’de 
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ise toplu taşıma hizmeti bulunmayan, öğrencisi taşıma kapsamına 

alınacak okul ve yerleşim biriminin seçiminde; nüfusun az veya 

dağınık olması, öğrenci sayısındaki yetersizlik, yerleşim yerinin 

coğrafi özellikleri, yol şartları, eğitime erişim ihtiyacı olan 

öğrencinin sürekli veya geçici ikamet ettiği yerleşim yerinde bu 

ihtiyacını karşılayacağı türde eğitim kurumu bulunmaması veya bu 

kurumların kapalı olması, doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve 

mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmedik olayların ortaya çıkması 

veya bu olaylar sonucunda; tamir, güçlendirme, bertaraf veya 

tedavi çalışmaları yapılıyor olması,  göçler ve mevsimlik işçi 

hareketleri olması gerektiği belirtilmektedir. Öğrencisi taşınacak 

yerleşim yerinin taşıma merkezine uzaklığının en az 2 kilometre 

olması, mesafe 50 kilometreden daha fazla ise taşıma 

yapılamayacağı da belirtilmektedir (Taşıma Yoluyla Eğitime 

Erişim Yönetmeliği, 2014). 

3.3.3. Taşımalı Eğitimin Avantajlı Yönleri 

Taşımalı eğitim uygulaması; eğitime erişiminde çevrenin 

olumsuz faktörlerini en aza indiren eğitimde imkânı ve fırsat 

eşitliği adına yapılan önemli bir uygulamadır. Eğitime ayrılan 

bütçelerin büyüklüğü göz önüne alındığında tasarruf noktasında 

ciddi katkılar sunan bir çalışma olduğu görülmektedir.  Bu 

uygulama ile taşıma kapsamına alınan okula tahsis edilmiş donatım 

malzemesi ve araç-gerecin taşıma merkezi okullara gönderilmesi 

ile büyük tasarruf elde edilmiş ve bu araç gereçlerden daha çok 

sayıda öğrencinin faydalanması imkânı sağlanmıştır. Ayrıca 

taşımalı eğitim ile okullarda su, elektrik, yakacak, onarım ve 

personel gideri noktasında ciddi tasarruflar sağlanmış, öğrenci 

sayısı düşük olan yerlerde ayrıca ek tesis yapma ihtiyacı ortadan 

kalkmıştır (Yalçın, 2006). Taşıma merkezi olan yerlerde ekonomik 

canlanma olması, kız öğrenciler başta olmak üzere öğrencilerin 
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okula devamının artması, öğretmen ihtiyacının azalması, ikili 

eğitim kapsamındaki okulların sayılarının düşmesi, birleştirilmiş 

sınıf uygulamalarının azalması belirtilen diğer olumlu özelliklerdir. 

Öğrencilerin taşımalı eğitim ile fiziki imkânları daha iyi olan 

okullarda eğitim görmesi sağlanarak bu okullardaki sosyal ve 

kültürel tesislerden yararlanma imkânı artırılmaktadır (Arı, 2003; 

Yalçın, 2006; Recepoğlu, 2009; Şahban, 2016; Çelik, 2019; Yıldız, 

2021). 

3.3.4. Taşımalı Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar 

Eğitime erişim kapsamında, zorunlu eğitim çağındaki 

dezavantajlı öğrencilerin okula ulaşmasını sağlayan taşımalı 

eğitimin uygulanması esnasında bazı sorunlar yaşandığı 

görülmektedir. Taşıma merkezi olarak belirlenen okullarda fiziki 

yetersizlik, donanım ve araç-gereç yetersizliği, velilerin 

öğrencilerin öğrenim sürecini yeterince takip edememesi ve veli 

toplantılarına katılım oranlarının yetersiz olması, velilerin 

öğretmenler ile iletişim kurma noktasında sıkıntı yaşamaları, 

taşımanın öğretmenlere nöbet günlerinde fazladan yük 

oluşturması öğrencilerin servis saatleri ve yolda geçen vakit 

sebebiyle de sosyalleşme imkânlarından yeterince 

faydalanamaması gibi olumsuzluklar karşılaşılan sorunlar olarak 

sıralanabilir. Kırsal kültürün hakim olduğu bölgelerde özellikle kız 

çocuklarını okula gönderme konusunda olumsuz düşünceleri olan 

velilerin taşımayı bahane ederek kız çocuklarını okuldan aldıkları 

görülmüştür. Taşımalı eğitim araç sürücüleri yeterli seviyede 

eğitime sahip olmaması da ayrı bir sorun olarak görünmektedir. 

Bununla birlikte taşımalı eğitim sistemi yüksek maliyet 

oluşturması, taşımalı eğitim ile kapatılan okulların atıl duruma 

düşmesi ekonomik anlamdaki sorunları işaret etmektedir ( Arı, 

2003; Özoğlu, 2012; Şahban, 2016; Çelik 2019). 
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3.4. Destekleme ve Yetiştirme Kursları 

Eğitim sisteminde kademeler arası geçişlerin merkezi 

sınavlara göre belirlenmesi çocuklarını kaliteli okullara 

yerleştirmek isteyen velileri özel derslere ve dershanelere 

yöneltmiştir. Sınavlara hazırlık amaçlı özel dershanelerin 

yaygınlaşmaya başlaması, yükseköğretimde arz-talep 

dengesizliğinin giderek arttığı bu dönemde merkezi giriş 

sınavlarının artan önemine bağlı olarak artış göstermiştir. Kaliteli 

ortaöğretime ve yükseköğretime yerleşebilmek için yapılan 

merkezi sınavlar, eğitim sistemindeki sorunlar ve 

toplumsal/kültürel etkenler dershaneye olan talepleri besleyerek 

büyütmüştür. Okullarda işlenen müfredatın büyük çoğunluğu giriş 

sınavlarını kapsadığı halde bazı okullarda öğretmen sayısının 

yetersiz olduğu, kalabalık sınıflarda konuların tam olarak 

işlenemediği, müfredatın çeşitli değişkenlerin etkisiyle eksik 

işlendiği görülmüştür. Öğrenci kendi kontrolü dışında gelişen 

olaylar sebebiyle bir üst kademe okula devam edebilecek nitelikte 

kaliteli eğitim alamamaktadır. Toplumda, dershaneye gitmeden 

sınavlarda ya da okulda başarılı olmanın neredeyse imkânsız 

olduğu yönünde bir toplumsal algı oluşması dershaneleri eğitimde 

başarının anahtarı olarak algılatmaktadır (Dağlı, 2006). Merkezi 

sınav uygulamasının yaşam bulduğu Güney Kore, Hong Kong, 

Japonya ve Tayvan gibi uzak doğu ülkelerinde “gölge eğitim” 

sistemi olarak tabir edilen dershaneler birçok ülkede oldukça 

yaygın bir şekilde faaliyet alanı bulduğu gibi Türkiye’de de geniş 

bir yaşam alanı bulmaktadır (Bray, 2007; Lee, Park ve Lee, 2009 

akt: Özoğlu, 2011). 

Türkiye de 1970’li yılların ortasından itibaren özel 

dershanelerin sayısının hızla artış göstermesi bazı tartışmaları da 

alevlendirmiş, dershanelerin genellikle şehirlerde  kurulması 

nedeniyle kırsal bölgelerde öğrenim gören öğrencilerin özel 
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dershanelerden yararlanamadığı, bu sebeple özel dershanelerin 

ulaşım noktasında kırsaldaki öğrenci ile merkezdeki öğrenci 

arasında fırsat eşitsizliği doğurduğu, özel dershanelerin sayılarının 

hızla artmasıyla birlikte özel dershaneler üzerinde yeterli denetim 

yapılamadığı, bazılarının kanuna aykırı olarak kamuda görev yapan 

öğretmenleri çalıştırdığı, bazılarının kapasitelerinin öğrenci 

kaydettikleri, bazılarının ise ilgili komisyonlarca belirlenen ücretin 

üstünde ücret talep ettikleri saptanmıştır (Duman, 1984). Uzun 

yıllar süren bu tartışmalar sonunda dershaneler 2014 yılında  

kapatılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı dershanelerin kapatılmasıyla 

oluşan belirsizlik ortamını ortadan kaldırmak için 2014-2015 

Eğitim Öğretim yılında 23.09.2014 tarih ve 4145909 sayılı yazısı 

gereği ortaokullar ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 

öğrenciler ile halk eğitim merkezlerinde eğitim gören kursiyerlere 

yönelik olarak Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) 

açmıştır (Köse, Ersoy ve Uzun, 2017; Uğurlu, 2017; Çetin ve 

Gündoğdu; 2021). Uzun yıllar Avrupa ve Amerika’da faaliyet 

gösteren kursların bir benzeri olarak uygulanan destekleme ve 

yetiştirme kurslarının Türkiye’de açılması, kapatılması, kurs süresi, 

öğrenci sayısı, öğretmen seçimi, kursların yönetimi ve yöneticilerin 

görevleri, kursların denetimi, tutulacak dosya ve defterler gibi 

işlemler 24.10.2020 tarihinde yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı 

Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinde belirtilmiştir 

(Dursun, 2020). 

Destekleme ve yetiştirme kursları, örgün ve yaygın eğitim 

kurumlarına devam etmekte olan öğrenci ve kursiyerleri örgün 

eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak, desteklemek ve 

yetiştirmek amacıyla yapılan çalışmaların tümü olarak 

tanımlanabilir. Destekleme faaliyetleri, mevcut öğrenmelerin 

pekiştirilmesi ve geliştirilmesi olarak yorumlanırken, yetiştirme ise 

belirli işlevleri yerine getirebilmek için kişilere özellikle teknik 
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yöndeki becerileri kazandırma olarak tanımlanmaktadır (Şişman, 

2014).  Okullarda verilen eğitimi desteklemek ve geliştirmek 

amacıyla istekli öğrencilere yönelik olarak açılan bu kurslar örgün 

eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile örgün ve açık 

öğretim kurumlarından mezun olan öğrencileri kapsamaktadır. Bu 

kurslar fiziki kapasitesi ve öğrenci potansiyeli yeterli olan resmî 

ortaokullar, imam hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı 

uygulanan özel eğitim ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk 

eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılmaktadır. Bu 

kursların genel hükümlerinde; kursların özel öğretim kurumları 

veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamayacağı, 

kursiyerden kurs ücreti alınamayacağı, kursların örgün eğitim 

müfredatı kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanan ders 

planları çerçevesinde yürütüleceği, resmî tatiller ile millî ve dinî 

bayram tatillerinde kurs yapılmayacağı, mezunlara yönelik 

kursların halk eğitimi merkezlerince açılacağı, bir  kurs programına 

devam edecek öğrenci sayısının 10’dan az, bir kursun sınıf 

mevcudunun ise 20’den fazla olmaması gerektiği, ara tatillerde 

kurs yapılamayacağı, kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devam 

zorunluluğunun bulunduğu, kurs saatlerinin kurs merkezlerinin 

imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok 

olmayacağı hususları belirtilmiştir. Bu kursların yıllık ve yaz 

dönemi olarak planlandığı, yıllık planlanan kursların eylül ayının 

son haftasında, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk 

haftasında başlatılması gerekmektedir. Yaz dönemi kursları, iş 

takviminde belirtilen tarih aralığına bağlı kalmak şartıyla kurs 

merkezleri tarafından başlangıç ve bitiş tarihi belirlenerek açılabilir. 

Bir ders saatinin 40 dakika olduğu bu kurslarda kurslar, ders 

saatleri dışında saat 22:00’ye kadar yapılabilir ve ihtiyaç duyulması 

hâlinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl tatilinde de devam 

edebilir (Destekleme ve Yetiştirme Kılavuzu, 2019).  Millî Eğitim 
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Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme 

Kursları Yönergesi doğrultusunda kurslara katılan öğrencilerin 

kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla her dönem 

sonunda seçilen pilot okullarda Destekleme ve Yetiştirme Kursu 

İzleme ve Değerlendirme ortak sınavı yapılmaktadır. Bu sınavlar 

sonucunda elde edilen sonuçlar analiz edilerek eksikliği görülen 

konu ve kazanımların tamamlanması hedeflenmiştir (Milli Eğitim 

Bakanlığı Bütçe Raporu, 2021) . 

3.4.1. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının 

Avantajlı Yönleri 

Resmî örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli 

öğrencilerin desteklenmesi ve yetiştirilmesi amacıyla açılan bu 

ücretsiz  kurslar; öğrencilerin dershane ihtiyaçlarını giderme, 

okulda eksik kaldıkları konuları tamamlama fırsatını bulma, 

sınavlara hazırlanmalarında yardımcı olma, derslerle bütünlük 

sağlayarak pekiştirme görevi üstlenme, öğrencilerin ders dışı 

zamanlarını daha verimli bir şekilde değerlendirerek problem 

çözme becerilerini geliştirme gibi faydaları olduğu belirtilmektedir 

(Ergün, 2017; Kuzucu, 2019). Yine bu kursların öğretmen ile 

öğrenci iletişimini artırarak okula aitlik duygusunu artırdığı, 

öğrencileri hayata hazırlama açısından da önemli bir rolü 

bulunduğu, ek ders ücretlerinin kurslarda yüksek olmasının 

öğretmenlere ek gelir sağladığı, öğrencilerin kurslarda aldıkları 

eğitimin okul derslerindeki başarılarını artırdığını, öğrencilerin 

sosyalleşmesine katkı sağladığını, öğrenme eksikliklerinin 

kurslarda giderildiğini kurslarda öğrencilere planlı ve programlı 

çalışma becerisi kazandırıldığı, öğretmenlere öğrencilerle birebir 

ilgilenme fırsatı sağlandığı, verilen eğitimle öğrencilerde sınava 

yönelik oluşan baskı ve yetersizlik hissinin azaltılmasına yardımcı 
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olduğu görülmektedir (Akbaba, 2019; Ünsal ve Korkmaz, 2016; 

Sarıer, 2016).   

3.4.2 Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında 

Karşılaşılan Sorunlar 

Destekleme ve yetiştirme kurslarının öğrenciye sağladığı 

faydaların tartışmasız çok önemli olduğu fakat bu kursların 

uygulanması esnasında bazı sorunların yaşandığı görülmektedir. 

Bu kursların işleyişi ile ilgili olarak kursa gereken önemin 

verilmemesi ve kurs işlemlerinin yeterince ciddiye alınmaması, 

kurslarda yardımcı kaynak kitap sıkıntısı ve materyal eksikliği, 

kursa kayıt olan öğrenci sayısının başvuru aşamasında fazla 

ilerleyen zamanlarda çeşitli değişkenlerin etkisiyle azalması, 

öğrencilerin kursa karşı motivasyonlarının yetersiz olması, velilerin 

bu kursların öneminin yeterince farkına varamamış olmaları, 

yöneticilerin kursa yönelik olumsuz tutumları, hizmetli 

eksikliğinden kaynaklı sorunlar, veli ilgisizliği, resmi prosedürlerin 

fazlalığı, hafta sonu yapılan sınavlar nedeniyle kursların aksaması, 

öğrenci sayısının düşmesi durumunda kursun kapatılması, kurslara 

katılımın ücretsiz olması sebebi ile öğrenciler tarafından kurslara 

yeterince önem verilmemesi, ders programının yoğunluğunun 

öğrencileri zorlaması, hafta sonu kurs açmak isteyen okullarda 

yardımcı hizmet personelinin bulunmaması, kurslarda kullanılan 

test kitaplarının maliyetinin öğrencilere ekonomik yük 

oluşturması, kurslarda sosyal faaliyetlere yeterince yer 

verilmemesinin öğrencilerin hem hafta içi hem de hafta sonu okula 

gitmekten sıkıntı ve bıkkınlık duyması, destekleme ve yetiştirme 

kurslarının, hafta içi uygulamasında öğrencilerin eve gitmesinde 

bazı problemler oluşturması, taşıma kapsamındaki öğrencilerin 

kursa katılmakta sıkıntı yaşamaları ayrıca hafta içi destekleme ve 

yetiştirme kurslarında hem öğrenci hem de öğretmenlerin 
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beslenme ve yorgunluk problemleri gibi nedenler bu kurslarda 

yaşanılan sorunlar olarak belirtilmiştir (Ergün, 2017; Akbaba, 

2019; Canlı, 2019;  Keskin ve Kazak, 2021). 

3.5. Eğitime Erişimi Taşıma Yolu ile Sağlanan 

Öğrencilerin Destekleme ve Yetiştirme Kurslarından 

Yararlanma Durumları 

Eğitimde fırsat ve imkân eşitliği sağlayabilmenin en 

önemli adımlarından olup eğitimde niteliği ve niceliği artırma 

uygulamaları kapsamında değerlendirilen taşımalı eğitim 

uygulaması ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerin destekleme ve 

yetiştirme kurslarından yararlanma noktasında bir takım sorularla 

karşılaştıkları görülmektedir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde 

eğitime erişimi taşıma ile sağlanan kurs kapsamındaki öğrencilerin, 

taşıma ihalesinde alınan kararların okul ders programı saatlerini 

kapsayıp kurs saatlerinin planlamaya dahil edilmemesi, ulaşım 

probleminden kaynaklı velilerin öğrencilerinin kursa katılmalarına 

çok sıcak bakmamaları, hafta içi kursa katılan taşımalı öğrencilerin 

eve geç saatlerde ulaşmasının verdiği tedirginlik gibi sorunlar bu 

öğrencilerin akademik başarıyı artırmada çok büyük etkisi olduğu 

belirtilen  bu kurslardan faydalanamamalarına sebep olmaktadır. 

Kendisine sağlanan eğitimde imkan ve fırsat eşitliği bağlamında bu 

haklardan çevre şartlarının dezavantajlarından kaynaklı ve devlet 

tarafından ihale edilen taşımacılık hizmetleri planlamasının kurs 

saatlerini kapsamamasından kaynaklı sorunlar nedeniyle eğitime 

erişimi taşıma yolu ile sağlanan öğrencilerin bu kurslara katılmada 

büyük sorunlar yaşandığı görülmektedir (Ergün, 2017; Uğurlu, 

2017; Keskin ve Kazak, 2021). 
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 4. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri 

toplama araçları, verilerin toplanması ve verilerin analizi 

açıklanmıştır. 

4.1. Araştırmanın Modeli  

Bu araştırmada taşıma yolu ile eğitime erişim sağlayan 

öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına katılım 

durumlarına ilişkin okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve 

öğrencilerin görüşleri betimleyici bir yaklaşımla incelenmiştir. 

Araştırma nitel araştırma yönteminin olgubilim deseninde 

gerçekleştirilmiştir. Olgubilim (fenomenoloji) deseni 

sezinlediğimiz fakat ayrıntılı bilgi sahibi olmadığımız konularda 

detaylı bilgi sahibi olmak için başvurulan bir desendir. Olgubilim 

deseniyle bireylerin yaşantılarındaki çıkarımlardan, tecrübelerden, 

yararlanılarak insanların kavramla ilgili anlayışları, duyguları, 

algıları ve bu kavramı nasıl yorumladıkları ortaya çıkartılır 

(Tekindal ve Uğuz Arsu 2020). 

4.2. Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma gurubunu amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden tipik durum örnekleme yöntemiyle belirlenen 

taşımalı okullarda yer alan ve destekleme yetiştirme kurslarında 

görevli olan 5 okul yöneticisi ve 10 öğretmen ile bu kurslara çeşitli 

nedenlerden devam edemeyen 10 öğrenci oluşturmuştur. Evreni 

temsil yeteneği olan ve temel özellikleri bakımından evrenden 

farklılaşmayan durumları ifade etmek için kullanılan tipik durum 

örnekleme yöntemi belirli bir durum veya programın etkilerinin 

araştırıldığı çalışmalarda kullanılabilir (Baltacı, 2018). Araştırmada 

okul müdürlerine M1‘den başlayarak M5’e kadar; öğretmenlere 
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Ö1’den başlayarak Ö10’a kadar; öğrencilere ise ÖĞ1 ‘den ÖĞ10’a 

kadar isimler verilmiştir. 

4.3 Veri Toplama Araçları  

Araştırmanın verileri görüşme yöntemiyle toplanmıştır. 

Görüşme yöntemi araştırmacının amacına uygun olarak hazırlanan 

soruların, görüşüne ihtiyaç duyulan kişiye araştırmacı tarafından 

sorularak yanıtlar alınmasıdır (Ural ve Kılıç, 2006). Görüşmeler 

uygulanan kaidelerin katılığına göre yapılandırılmış görüşme, yarı 

yapılandırılmış görüşme ve yapılandırılmamış görüşme olarak üçe 

ayrılır. Yapılandırılmış görüşme, araştırmacı tarafından ne tür 

soruların ne şekilde sorulacağının önceden planlandığı, süreçte bu 

plana katı biçimde uyulduğu görüşmedir. Yapılandırılmamış 

görüşme araştırmaya esneklik sağlayan, kişisel görüş ve yargıların 

ayrıntılı biçimde belirlenebileceği görüşme biçimidir (Karasar, 

2011). Yarı yapılandırılmış görüşme ise hem sabit seçenekli 

yanıtlamayı hem de ilgili alanda derinlemesine gidebilmeye olanak 

tanıyan görüşmelerdir (Büyüköztürk, 2014). Araştırma verileri 

görüşme formları kullanılarak yarı yapılandırılmış görüşme 

yöntemiyle toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda 

okul yöneticisi ve öğretmenlere açık uçlu 4 soru; taşıma yoluyla 

eğitime erişim sağlayan ancak destekleme ve yetiştirme kurslarına 

katılamayan öğrencilere 3 soru yöneltilmiştir. Bu sorular 

araştırmacı tarafından alan yazın taraması yapılarak hazırlanmış ve 

alan uzmanı bir akademisyenin görüşlerinden faydalanılarak 

oluşturulmuştur.  

4.4 Verilerin Toplanması ve Analizi 

Görüşmelerden elde edilen veriler görüşme esnasında 

yazıya aktarılmış, her bir katılımcıyla yaklaşık 30’ar dakika süren 

görüşmeler yapılmış, elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle 
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çözümlenmiştir. Betimsel analiz yaklaşımına göre görüşme 

verilerini doğrudan alıntılarla desteklemek detaylı, dikkatli ve 

sistematik olarak alt temalar altında sunmak, anlamak ve 

inceleyerek yorumlamak esastır. Bu çalışmada araştırma soruları 

araştırma temaları olarak belirlenmiş, araştırma soruları bu temalar 

altında düzenlenmiştir. Elde edilen verilerin analizi yapılırken 

doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. 

5. BULGULAR  

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın bulgularına yer 

verilmiştir. 

5.1. (1.Tema): Katılımcıların Taşıma Yolu ile 

Eğitime Erişim Sağlayan Öğrencilerin Destekleme ve 

Yetiştirme Kurslarına Katılımlarının Gerekliliğine İlişkin 

Görüşleri 

Bu temada okul idarecileri ve öğretmenlere “Taşıma yolu 

ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerin destekleme ve yetiştirme 

kurslarına katılımlarının gerekliliği konusunda görüşleriniz 

nelerdir? Neden?” öğrencilere ise “Destekleme ve yetiştirme 

kursuna katılmanızın gerekliliği konusunda görüşleriniz nelerdir?” 

soruları yöneltilerek bu sorulara ait bulgular ele alınmıştır.  

Bu tema ile ilgili okul yöneticilerinden elde edilen  bulgular 

genel olarak şöyledir; “Eğitime erişimi taşıma yolu ile sağlanan 

öğrencilerin aile eğitimlerinin yetersiz olması, kırsal kesimde olmalarından 

kaynaklı yeterli çalışma ortamlarının bulunmaması, maddi imkanların 

kısıtlı olması, eğitim eksiklerini telafi edici ortamların bulunmaması, okulda 

alınan eğitimin yeterli olmaması, okul saatleri dışında rehberlik edecek 

kişilerin bulunmaması, akranlarından geri kalmamaları, pandemi sürecinde 

oluşan eğitim öğretim eksikliklerinin giderilebilmesi ve tüm öğrencilere 
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sağlanan eğitim hakkından faydalanırken fırsat ve imkan eşitliğinin 

sağlanması” bağlamında destekleme ve yetiştirme kurslarına 

katılımlarının gerekli olduğunu düşündükleri belirlenmiştir.” 

Bu gerekliliğin nedenleri ile ilgili olarak okul idarecilerinin 

görüşleri aşağıdaki gibidir: 

 “Eğitime erişimi taşıma ile sağlanan öğrencilerin destekleme ve 

yetiştirme kurslarına katılmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü  bu 

öğrencilerin bulundukları çevrede aldıkları eğitim yeterli değildir. Öğretmen 

yetersizlikleri, aile eğitim düzeylerinin düşük olması gibi dezavantajlı 

durumlar bu kurslara katılımı zorunlu kılmaktadır.” (M1) 

 “Taşıma öğrencileri genellikle kırsal kesimde yaşadıklarından 

dolayı evlerinde yeterli çalışma imkanı elde edememektedirler. Bu öğrencilere 

rehberlik edecek, yön gösterecek öğrenciler olmadığı için destekleme ve 

yetiştirme kurslarına katılımlarının gerekli olduğnu düşünüyorum.’’ (M2) 

“Taşıma yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerin destekleme ve 

yetiştirme kurslarına mutlaka katılmaları gerektiğini düşünüyorum. Genelde 

kırsal kesimde ikamet eden bu öğrencilerin imkanları kısıtlıdır. 

Akranlarından geri kalmamaları için bu kurslara katılımları 

sağlanmalıdır.” (M3) 

“Taşıma yolu ile erişim sağlayan öğrencilerin  Milli Eğitim Temel 

Kanunu’nun Eğitimde Fırsat Eşitliği ilkesinin gerçekleştirilmesi bağlamında 

destekleme ve yetiştirme kurslarına katılmaları gereklidir. Çünkü bu 

öğrencilerin durumu tamamen kendi iradeleri dışında gerçekleşen bir durum 

olup bu kurslardan yararlanabilmeleri en doğal haklarıdır.” (M4)  

“Taşıma yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerin dezavantajlı 

bölgede bulunmaları özellikle pandemi döneminde yapılan çevrimiçi eğitime 

katılmalarında büyük engel teşkil etmiştir. Öğrencilerde oluşan eğitim öğretim 

eksikliklerinin giderilmesi için bu kurslara katılmaları bir tercih değil 

zorunluluk olmalı’’(M5) diyerek bu kurslara katılımın gerekliliğini 

belirtmiştir. ” 

Katılımcı olarak kendileri ile görüşme yapılan okul 

yöneticilerinin çoğu taşıma öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme 
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kurslarına katılmalarının eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi 

ve tüm öğrencilerin eğitim hakkından adil bir şekilde 

faydalanabilmesi için gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. 

Bu temaya ilişkin öğretmen görüşlerinden elde edilen 

bulgulara bakıldığında ise;    “Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, 

merkezi sınavlara hazırlık, ders tekrarı, konuların pekiştirilmesi, yeni nesil 

sorulardan daha fazla faydalanabilme, kaynak sıkıntısı çeken maddi 

durumu yetersiz öğrenciler için avantajlar sağlaması, öğrencilerin tüm 

akranları ile eşit şartlarda sınava hazırlanabilmeleri, okul ve sınıf başarı 

açıklıklarını kapatmak , akademik başarıda artış sağlamak, öğrencilerin 

okulda daha fazla vakit geçirmesini sağlayarak sosyol ve kültürel 

gelişimlerine katkı sağlamak” gibi sebeplerden dolayı eğitime erişimi 

taşıma ile sağlanan öğrencilerin bu kurslara katılımlarının gerekli 

olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. 

Katılımcı öğretmenlerin bu temaya ilişkin görüşlerine 

örnek olabilecek bazı alıntılar aşağıda verilmiştir: 

 “Eğitimde önemli olan imkan ve fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır. 

İl/İlçe merkezlerinde yaşayan öğrencilerin özellikle merkezi sınavlara 

hazırlanırken hafta sonu kurslara gitmeleri, özel öğretmenlerle desleri sürekli 

tekrar etme imkanı bulmaları başarılarını artırmaktadır. Özellikle kırsal 

kesimde yaşayan öğrencilerin    bu imkanlardan yoksun olması başarıları 

üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Destekleme ve yetiştirme kursları ile 

daha önce görülen konuların hem tekrarı sağlanmakta hem de bol bol soru 

çözerek pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı eğitime 

erişimi taşıma yolu ile sağlanan öğrencilerin destekleme ve yetiştirme 

kurslarına katılmaları gerektiğini düşünüyorum.” (Ö1) 

 “Taşıma yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerin de her öğrenci 

gibi destekleme ve yetiştirme kurslarına katılımlarının gerekli olduğunu 

düşünüyorum. Kırsalda yaşayıp köy okullarında eğitim alan öğrencilerin 

merkezde okuyan öğrenciler gibi çeşitli takviye eğitim (özel ders, kurs, etüt 

vb.) alabilme imkanları kısıtlı olduğu için destekleme ve yetiştirme kursları 

kırsaldaki öğrenciler için büyük bir şanstır.” (Ö2) 
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 “…destekleme ve yetiştirme kursları taşıma kapsamındaki 

öğrencilerimiz için büyük bir şanstır ve bu şanstan herkes eşit ölçüde 

faydalanabilme imkanına sahip olmalıdır.” (Ö3) 

 “Taşıma yolu ile gelen dezavantajlı öğrencilerin derste öğrendiği 

konuları pekiştirmesi tekrar etmesi, konu eksikliklerini kapatması, kaynak 

sıkıntısı olan öğrenciler için avantaj sağlaması açısından gerekli olduğunu 

düşünüyorum.” (Ö4) 

 “Kırsal bölgelerdeki öğrencilerin akademik başarılarının  artırılıp, 

öğrenme açıklarının kapatılması ve sosyalleşme imkanlarının artırılması 

açısından katılımları gereklidir.” (Ö5) 

 “…okullar arası hatta sınıflar arası başarı farklılıklarının 

kapatılması için bu kurslara katılım önem arz etmektedir.” (Ö6) 

 “Eğitim herkesi kapsamalı. Her ne kadar destekleme ve yetiştirme 

kursları isteğe bağlıda olsa kursa katılmak isteyen öğrencilere yeterli destek 

ve hizmet sunulmalı. Taşıma olsun ya da olmasın her öğrencinin kursa 

katılım noktasında yeterli fırsat sunulmalıdır. Sunulan eğitim fırsatlarından 

eşit ölçüde yararlanabilme adına bu öğrencilerin kurslara katılması 

gerekmektedir.” (Ö7) 

Görüşleri alınan öğretmenler dezavantajlı durumda olan 

bu öğrencilerin kursa katılmalarının akademik başarıyı artırması, 

ders eksikliklerinin bu kurslarda giderilmesi,  öğrencilerin 

sosyalleşmesi, daha fazla pratik yapabilmesi, başarı açığının 

giderilmesi ve eğitim fırsatlarından eşit ölçüde faydalanabilmesi 

bağlamında bu kurslara katılımın  kesinlikle gerekli olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Bu temaya ilişkin öğrencilerden elde edilen bulgular da 

genel olarak şöyledir; “Liselere Giriş Sınavı ve bursluluk sınavlarına 

hazırlık, anlaşılmayan konuları tekrar dinleyek anlama fırsatı 

yakalayabilme, konuları pekiştirebilme, bir üst sınıfa daha hazırlıklı 

gidebilme, daha fazla soru çözme imkanı sağlama, nitelikli zaman 

geçirebilme, sosyalleşebilme, motivasyon artırıcı rehberlik faliyetlerine daha 
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fazla ulaşma imkanı sağlaması açısından gerekli” olduğunu 

düşündükleri görülmektedir. 

Öğrencilerden bu temaya ilişkin elde edilen ifadelere 

örnek olabilecek alıntılar aşağıda verilmiştir: 

 “Bu kursa katılmam ders başarımı artırarak Liselere Giriş 

Sınavına hazırlanmamda bana büyük katkılar sağlayacaktır…(ÖĞ1) 

 “….Arkadaşlarımla verimli zaman geçirmem için iyi olur. Bazen 

arkadaşlarımla birlikte soru çözerek daha iyi anlayabiliyorum.”(ÖĞ2) 

 “...derste anlayamadığım konuları daha iyi anlayıp 

pekiştirebilmem için bu kursalara katılmam gerekli.”(ÖĞ3) 

 “... bu kurslarda bazı öğretmenlerimiz bize  daha fazla rehberlik 

yapma imkanı bulabilir ve motivasyonlarımızı artırabilirler.Ayrıca anlamını 

bilmediğimiz yeni yeni kavramları bu kurslarda öğrenme imkanı elde 

edebilmemiz için bu kurslara katılmamız gerekli.”(ÖĞ4) 

 “… zamanımı evde ev işi yaparak geçirmek yerine okulda ders 

çalışarak verimli bir şekilde geçirebilmem için bu kurslara katılmam 

gerekli”(ÖĞ5) 

 “…Bir üst sınıfa daha iyi hazırlanabilmem ve okulda daha fazla 

vakit geçirerek sosyalleşebilmem için bu kurslara katılmam 

gereklidir.”(ÖĞ6) 

 “Bursluluk sınavında başarılı olabilmem, ileride iyi bir meslek 

sahibi olabilmenin temellerini sağlam atabilmem ve hayallerimi 

gerçekleştirebilmem için bu kurslara katılmam gerekli.”(ÖĞ7) 

Katılımcı olarak görüşleri alınan tüm öğrenciler 

derslerinde gelişme gösterebilmek ve merkezi sınavlarda başarılı 

olabilmek için bu kurslara katılmalarının gerekli olduğunu ifade 

etmişlerdir. 
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5.2. (2.Tema) Katılımcıların Taşıma Yolu ile 

Eğitime Erişim Sağlayan Öğrencilerin Destekleme ve 

Yetiştirme Kurslarına Katılım Düzeylerine İlişkin Görüşleri 

Bu temada okul idarecileri ve öğretmenlere “Taşıma yolu 

ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerin destekleme ve yetiştirme 

kurslarına katılım düzeyleri yeterli midir? Yetersiz ise bunun 

nedenleri nelerdir? Okulunuzda hangi sınıflar düzeylerinde 

destekleme ve yetiştirme kursları açılmıştır? Okulunuzda açılan 

destekleme ve yetiştirme kurslarına taşıma kapsamında eğitime 

erişim sağlayan öğrencilerin katılım oranları nedir? ” soruları 

yöneltilerek bu sorulara ait bulgular ele alınmıştır. 

Bu temaya ilişkin okul yöneticilerinden elde edilen 

bulgular genel olarak şöyledir: 

“Taşıma yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerin katılım 

düzeylerinin istenilen düzeyde olmadığı, özellikle olumsuz hava koşullarının 

hakim olduğu zamanlarda neredeyse hiç katılım olmadığı, kurslarda 

gönüllülüğün esas alınması ve taşıma kapsamı dışında olması, veli ve 

öğrencinin tutumlarının katılım üzerinde etkili olduğu, kayıt aşamasında 

talep oranının fazla olduğu fakat katılım sürecinde bu oranın düştüğü  

bunun sebebi olarak ise; “katılım sürecinde öğrencinin yaşadığı zorluklar 

ve alınacak verimin çekilecek çileye değmediğini” düşündükleri ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca “öğretmenlerin kurslar konusunda yeterince rehberlik 

yapmamaları, çocukların ev yaşamları sürecinde eğitim dışı faliyetlerle meşgul 

olmak zorunda kalmalarının kursa katılımı azalttığını” belirttikleri 

ortaya çıkmıştır. Ulaşılan bir diğer bulgu ise;” 6., 7., 8. sınıf 

seviyelerinde kursların açıldığı, bu kurslara taşıma kapsamında katılan 

öğrenci sayısının yok denecek kadar sınırlı” olduğudur. 

 Görüşlerine başvurulan okul yöneticilerinin bu 

görüşlerine örnek olabilecek bazı alıntılar aşağıda verilmiştir. 

“Katılım kesinlikle yeterli değildir. Ailelerin eğitime ilgi 

seviyelerinin düşük olması, çocukların zorunlu eğitim zamanlarının dışında 
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kalan sürelerde ev işlerinde ve tarla işlerinde çalıştırılması bu kurslara 

katılımı azaltmaktadır.”(M1) 

“Taşıma yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerin destekleme 

kurslarına katılım düzeyleri yeterli değildir. Okula erişimleri sorunları 

bunun en büyük sebebi olarak gösterilebilir.”(M2) 

“Bu durumdaki öğrencilerin kurslara katılım düzeyleri oldukça 

düşüktür.Bunun en önemli nedeni taşıma sorunudur. Bu kurslar günlük 

derslerin bitiminden sonra başladığı için öğrenci eve nasıl döneceğinin kaygısını 

yaşamaktadır. Ayrıca kış mevsiminde hem havanın erken kararması hem de 

olumsuz hava koşulları katılımı olumsuz etkilemektedir.”(M3) 

“…Taşıma ile gelen öğrencilerimiz bu kurslara başvuru 

aşamasında oldukça isteklidirler. Ne var ki katılım konusunda hem 

mesafenin uzunlğu hem de ulaşım imkanının kısıtlı olması nedeniyle katılım 

sayısı yetersiz kalmaktadır.”(M4) 

“….katılım yeterli ölçüde değildir. Bunda veli ve öğrenci tutumuda 

etkili olmaktadır.” (M5) 

 Bu temaya ilişkin öğretmenlerden elde edilen bulgular 

genel olarak şöyledir; “Taşıma yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerin 

destekleme ve yetiştirme kurslarına katılım düzeylerinin yeterli olmadığı, 

bunun sebepleri olarak ise; kırsal kesimde olmalarından kaynaklı evlerinin 

okula uzak olması ve bu kursların taşıma kapsamında olmaması geliş ve 

gidişlerde büyük sorunlar oluşturduğu” bulgularıdır. “Destekleme ve 

yetiştirme kurslarının isteğe bağlı olması da biliçsiz velilerin öğrencilerinin 

katılım oranı üzerinde etkili olduğu, ailelerin ekonomik durumlarının iyi 

olmaması sebebi ile öğrenciyi bu kursa getiremediği, öğrencinin evde kalarak 

günlük ev işlerinde aileye yardımcı olduğu” belirtilmiştir. Ayrıca “6., 7., 

8. sınıf seviyelerinde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarına taşıma 

kapsamındaki öğrencilerin çoğunluğunun katılım sağlayamadığı özellikle 

olumsuz hava şartlarının olduğu günlerde hiç katılım olmadığı” elde edilen 

bir diğer bulgudur.  

 Öğretmenlerden bu temaya ilişkin elde edilen görüşlere 

bakıldığında; 
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“Taşıma yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerimizin destekleme 

kurslarına katılım oranları düşüktür.Bunun sebebi isteksizlikten ziyade 

ulaşım problemidir.” (Ö2) 

“… Taşıma ile gelen öğrencilerin bazı günler katılımı yeterli 

değildir.Çocuklar yollar çamur oluyor, gidemiyoruz diyerek kursa 

kalamıyorlar. Bunun dışında eve dönüş yolunda köpek olması, açlık, evin 

uzak olması, okuldan alacak kimsenin olmaması gibi sebeplerle kursa 

katılamamaktadırlar.” (Ö7) 

“Tabiki yetersiz. Okulun ve bulunduğu bölgenin coğrafya olarak 

zorlu bir bölge olması ve ailelerin ekonomik durumunun iyi olmaması gibi 

sebepler öğrencilerin evde kalarak günlük işlerde ailelerine yardım etmelerine 

neden olmakta.” (Ö8) 

Okul idarecileri ve öğretmenler taşıma kapsamındaki 

öğrencilerin kursa katılım düzeylerini yetersiz bulmakta olup 

bunun ana sebebinin kurs saatlerinde taşıma imkanının olmaması 

olarak belirtmektedirler. Ayrıca çoğu ailenin eğitime bakış 

açısınında kursa katılım noktasında etkili olduğunu ifade 

etmişlerdir. Okullarında tüm öğrencilere yönelik 6., 7., 8. sınıf 

düzeylerinde kurslar açıldığını fakat taşıma kapsamındaki 

öğrencilerin katılım oranlarının yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. 

5.3. (3.Tema): Katılımcıların Taşıma Yolu ile 

Eğitime Erişim Sağlayan Öğrencilerin Destekleme ve 

Yetiştirme Kurslarına Katılım Sürecinde Karşılaştıkları 

Problemlere İlişkin Görüşleri 

 Bu temada okul idarecileri ve öğretmenlere “Taşıma yolu 

ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerin destekleme ve yetiştirme 

kurslarına katılım süreçlerinde karşılaştıkları problemler var mıdır? 

Varsa bunlar nelerdir?  Bu problemlerin çözümüne yönelik 

görüşleriniz nelerdir?  öğrencilere ise “Destekleme ve yetiştirme 

kurslarına katılım sürecinde problemler yaşıyor musunuz? 
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Yaşamakta iseniz bu problemler nelerdir? Bu problemlerin 

çözümüne yönelik görüşleriniz nelerdir? ” soruları sorularak bu 

sorulardan elde edilen bulgular ve yorumlar ele alınmıştır.  

 Bu temaya ilişkin okul idarecilerinden elde edilen bulgular 

genel olarak şöyledir:   “İstekli öğrencilerin ulaşım probleminden dolayı 

kurslara katılamaması, olumsuz hava şartlarının ulaşımda meydana 

getirdiği sıkıntılar, kursun ücretsiz olmasından kaynaklı ilgisizlik, uzun ders 

saatlerinden sonra yapılan kursların öğrenci ve öğretmenlerde yorgunluk 

oluşturması, kurslardan beklenen verimin alınamaması, kırsal kesimdeki 

bilinçsiz ailelerin kursu gereksiz görüp öğrencileri bağ, bahçe ve hayvancılık 

işlerinde çalıştırmaları, kurs açacak öğretmenin bulunamaması, kaynak 

yetersizliği, materyal eksikliği, ders çeşitliliğinin olmaması, tamamen 

akademik başarı üzerine odaklı olup diğer alanları geliştirici çalışmaları 

kapsamaması, personel eksikliği” taşıma yolu ile eğitime erişim 

sağlayan öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kursunda yaşadığı 

problemler olarak belirlenmiştir. 

 Çözüm önerileri olarak okul idarecilerinin görüşlerinden 

elde edilen bulgular ise; “Hafta içi ve hafta sonu yapılan tüm destekleme 

ve yetiştirme kurslarını kapsayan taşıma planlamasının yapılması, ücretsiz  

kaynak  ve materyal desteği sağlanması, mevcut istikametteki okulların 

tekrar açılması, kurslara rehber öğretmen görevlendirilmesi, velilerin ve 

öğrencilerin kursun faydası konusunda bilinçlendirilmesi, öğretmen yetersizliği 

olan yerlere öğretmen atanması ve kurs görevlerinin öğretmenler için cazip hale 

getirilmesi, öğrencilerin kurs sonunda güvenle eve ulaşbileceğinin teminatının 

verilmesi” olarak  belirtilmiştir. 

 Konu ile ilgili yönetici düşüncelerini yansıtan bazı 

alıntılara bakıldığında: 

“Kurslardan alınacak verimin çekilecek çileye değmediğini düşünen 

öğrenciler bu kurslara katılmakta isteksiz. Kullanılan yöntem ve materyaller 

eksik ve çekici değil. Ayrıca akademik başarıya odaklı kurslar olduğu için 

diğer alanlarda geliştirici hiçbir çalışma yapılmıyor. Kurslarda da ücretsiz 
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taşıma imkanı sağlanarak materyal  eksikliği giderilmeli. Sosyal etkinlikleri 

kapsayıcı faliyetlerin bu kurslarda yer alması ilgiyi artırabilir.” (M2) 

“…kursun ücretsiz olmasından dolayı oluşan ilgisizlik, ailelerin 

kursa olan ilgisizliği ya da aile zoru ile katılım, öğrenci ve öğretmen 

yorgunluğu, kurslardan beklenen verimin ve dönütün alınamaması 

karşılaşılan problemler olarak sayılabilir.  

“…ailelere ve öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapılabilir.” 

(M3) 

“En büyük sorun taşımanın olmamasıdır. Ayrıca okulumuz 

kırsal bölgede olduğu için öğretmen sıkıntısı çekilmektedir. Öğretmen açığının 

giderilmesi gerekmektedir.” (M5) 

 Katılımcı olarak kendileri ile görüşme yapılan 10 

öğretmenin tamamı taşıma öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme 

kurslarına katılım süreçlerinde çeşitli problemlerin olduğunu ifade 

etmektedirler.  

 Bu temaya ilişkin öğretmenlerden elde edilen bulgular 

şöyledir: “Bu kurslar konusunda öğrencilerin yaşadığı en büyük problemin 

ulaşım sorunu olduğu bunun yanında olumsuz hava şartlarının doğurduğu 

sıkıntılar, yol güzergahlarının tenha ve güvensiz olmasının verdiği endişe, 

uzun ders saatlerinden sonra yapılan kurs vakitlerinde öğrencilerin beslenme 

sorunu yaşaması, kursa karşı öğrencilerde güdülenme ve motivasyon eksikliği, 

kurslarda yardımcı kaynak desteğinin olmaması, velilerin kursun 

gerekliliğine inanmaması durumlarından”  kaynaklı bir çok problemin 

yaşandığı anlaşılmıştır. 

 Çözüm önerisi olarak öğretmenler; “Kursa katılan 

öğrencilerin de taşıma kapsamına alınarak kursa katılım sürecinde çevresel 

faktörlerin etkisi en aza indirilmesi, ücretsiz yardımcı kaynak desteği 

sağlanması, beslenme konusunda velilerin bilinçlendirilmesi, velilere taşıma 

sorununun çözümü için ek maddi destek sağlanması, öğrencilerin 

güdülenmelerini artırıcı rehberlik faaliyetlerinin düzenlenmesi, bu kursların 

öğrenciye sağlayacağı faydalar konusunda veli bilincinin artırılmasına yönelik 

çalışmalar planlanması” gerektiğini belirtilmişlerdir. 
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 Öğretmenlerden bu temaya ilişkin elde edilen görüşlere 

bakıldığında; 

“Vardır. Ulaşım sağlayamama en büyük sorundur. Ayrıca 

yardımcı kaynak eksikliği de vardır.Çözüm olarak ulaşım problemi ve 

yardımcı kaynak eksikliği bir an önce giderilmelidir.”  (Ö3)  

“….çözüm önerisi olarak taşıma bölgesindeki öğrenciler için uygun 

bir okul belirlenip bu öğrencilerin o okula taşıma ihalesinin yapılması 

sağlanabilir.” (Ö6) 

“…Tabi tüm bunların ötesinde öğrenci ilk önce istemelidir. 

Güdülenme konusunda eksik olan bireylere her fırsatı da sunsan istenilen 

sonuca ulaşamayız. Bu nedenle yapılması gereken ilk çalışma güdülenme 

olmalıdır.” (Ö7) 

“Evet var… ulaşım problemini çözebilmek için veliler kendi 

aralarında anlaşıp servis ayarlayabilirler. Ayrıca personel eksikliği de ayrı 

bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.” (Ö9) 

“Yol ve yemek problemi vardır. Taşıma ve yemek hizmeti 

sağlanabilir.” (Ö10) 

 Bu temaya ilişkin öğrencilerin görüşlerinden elde edilen 

bulgular genel olarak şöyledir: 

“Kursa katılım sürecinde taşıma öğrencilerinin evlerinin okula 

uzak olması ve servislerin bu kurs saatlerinde taşıma yapmaması, ailelerin 

cinsiyetçi bakış açıları, hafta içi yapılan kursların yorgunluk oluşturması ve 

eve geç varılması, kurs öğretmenlerinin olumsuz tutumları, kursa geliş 

gidişlerde kullanılan yolların tenha, çalılık olmasının ve yabani hayvan çıkma 

ihtimalinin yarattığı endişe, dersten sonra kursa kalınca oluşan beslenme 

sorunu, kursa kalınan zamanlarda büyük öğrencilerin küçük öğrencilere 

uyguladığı baskı, ailelerin kursa kalma konusunda isteksizliği” taşıma 

kapsamındaki öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına 

katılım sürecinde yaşadığı problemler olarak belirtilmiştir. 

“ Ücretsiz servis imkanın kurs kapsamında da sağlanması, hafta 

içi planlanan kurs saatlerinin hafta sonuna alınması, ailelerin kursların 

faydası konusunda bilgilendirilerek ikna edilmesi, öğretmenlerin tutumlarının 
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daha samimi hale getirilmesi ve öğrenciyi anlamaya çalışması, büyük 

öğrencilerin küçük öğrenciler üzerindeki baskısının engellenmesi, beslenme 

sorunun çözülmesi, yabani hayvanlar konusunda okul idaresinin gerekli 

tedbirleri alması, yetkili kişilerle iletişim kurması, yağmurun fazla yağdığı 

günlerde ulaşımın sağlanması için köprü yapılması, kurs öğretmenlerinin 

erkek olmasının sağlanması” yaşanan problemlerin çözümüne yönelik 

öğrencilerden elde edilen bulgulardır.  

 Öğrencilerden bu temaya ilişkin elde edilen ifadelere 

bakıldığında; 

“Evet yaşıyorum. Babam erkeklerle zorunlu eğitim zamanları 

dışında beraber vakit geçirmemi istemiyor. Ailemin bu konuda 

bilinçlendirilmesi lazım.” (ÖĞ1) 

“… Ailem bu kurslara katılmama olumsuz bakıyor. Okulda 

aldığım eğitimin yeterli olduğunu düşünüyorlar. Ailem bu kursların faydası 

konusunda bilgilendirilmeli.” (ÖĞ5)  

“ …Kurslarda öğretmenlerimizin davranışları kursa olan ilgimiz 

üzerinde etkili olmaktadır. Bazı öğretmenlerimizin kurslarına tüm 

zorluklara rağmen katılırken diğerlerine kendimi çok isteksiz hissediyorum. 

Öğretmenlerimiz kursu daha ilgi çekici hale getirebilirler.” (ÖĞ6) 

“ Evet yaşıyorum. Özellikle okuldan eve giderken tenha ve çalılık 

yerlerde köpek karşımıza çıkabiliyor. Bu beni korkutuyor bu yüzden kursa 

katılmak istemiyorum. Ayrıca kursa kaldığımız zamanlarda büyük 

öğrenciler tarafından baskıya maruz kalıyoruz. Kurs çıkışlarında 

güvenliğimizin sağlanması için servis probleminin çözülmesini istiyorum. 

Büyük öğrencilerin bizi rahatsız etmemesi için okul yönetimi tedbirler 

alabilir.” (ÖĞ7) 

“…7 saat okul dersinden sonra 2 saat daha kursa kalmak bizi 

çok yoruyor ve çok acıkıyoruz. Kurslar hafta sonu  yapılabilir.” (ÖĞ8) 

“…Kurslara katılım zorunlu olması gerekir. İsteğe bağlı olunca 

pek fazla katılamıyoruz. Ailemiz de önemsemiyor.” (ÖĞ9) 
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 Özellikle kız öğrencilerin ailelerinin zorunlu eğitim saati 

dışında okulda vakit geçirmelerini istememeleri, ailelerin kursta 

geçirilecek zamanı gereksiz görüp onun yerine ev işlerini yapıp 

küçük kardeşleri ile ilgilenmelerini istemeleri, erkek öğrencilerin 

ailelerinin ise zorunlu eğitim saatleri dışında bağ, bahçe ve 

hayvancılık faliyetleri ile ilgilenmelerini istemeleri katılım sürecine 

ilişkin sıklıkla ifade edilen problemler olarak belirtilmiştir. Ayrıca 

öğretmenlerin tutumlarının da kursa katılım noktasında önemli 

rolünün olduğu, dersleri zevkli geçen öğretmenlerin kurs 

derslerine tüm zorluklara rağmen katıldıklarını ifade etmişlerdir.  

5.4. (4.Tema): Katılımcıların Taşıma Yolu ile 

Eğitime Erişim Sağlayan Öğrencilerin Destekleme ve 

Yetiştirme Kurslarına Katılımlarının Artırılmasına İlişkin 

Görüşleri 

 Bu temada okul idarecilerine ve öğretmenlere sorulan 

“Taşıma yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerin destekleme 

ve yetiştirme kurslarına katılımlarının artırılabilmesi için sizce neler 

yapılması gerekmektedir?” sorusu ile öğrencilere sorulan 

“Destekleme ve yetiştirme kurslarına katılımınızın artırılabilmesi 

için sizce neler yapılması gerekmektedir?” sorularına ait bulgular 

ele alınmıştır. 

 Bu temaya ilişkin okul idarecilerinden elde edilen bulgular 

genel olarak şöyledir: 

 “Taşıma yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerin destekleme ve 

yetiştirme kurslarında taşıma planlamasının kurs saatlerine göre 

düzenlenmesi, ulaşım probleminin ortadan kaldırılması, kursta kullanılacak 

yardımcı kaynak desteğinin ücretsiz olarak sağlanması, okul ders saatlerinin 

azaltılarak yoğunluğun hafifletilmesi, velilere kurslar hakkında eğitim 

verilmesi, kursların daha verimli ve ilgi çekici hale getirilmesi, kurslarda 
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gerekli rehberlik çalışmalarının yapılması” katılımların artırılmasına 

yönelik görüşler olarak ortaya çıkmıştır. 

 Okul idarecilerinden bu temaya ilişkin elde edilen 

ifadelere bakıldığında; 

“Bu öğrencilerin katılımlarının artırılabilmesi için acilen taşıma 

konusunda güncelleme yapılarak kurslar da taşıma kapsamına alınmalı.” 

(M2) 

“… gerekli rehberlik yapılarak öğrenci ve veliler bu kursun 

yararlılığına inandırılırsa katılımın artacağını düşünüyorum. Az nüfuslu 

kırsal kesimde bulunan öğrencilerin taşıma eğitim kapsamından çıkarılarak 

yatılı/pansiyonlu okullara yerleştirilmesi de katılımı artırabilir.” (M3) 

“Kırsal kesimdeki velilerin eğitim algılarının değiştirilmesi 

gerekmekte. Çünkü çoğu veli hafta içi okulda verilen zorunlu eğitim 

sürelerinin yeterli olduğunu düşünüyor.” (M5) 

 Bu temaya ilişkin öğretmen görüşlerinden elde edilen 

bulgular genel olarak şöyledir: 

 “Genellikle kırsal kesimde yaşayan bu öğrencilerin güvenlik 

problemleri çözülüp ulaşım sıkıntılarının ortadan kaldırılması, velilere bu 

kursların öneminin kavratılması, ücretsiz yardımcı kaynak kitap desteğinin 

sağlanması, beslenme sorununun çözülmesi, ders çeşitliliğinin artırılması, 

kursun öğrenciler için cazip hale getirilmesi, maddi durumu yetersiz ailelere 

ulaşım yardımı yapılması, öğrenci güdülenme çalışmalarının yapılması” 

taşıma kapsamındaki öğrencilerin destekleme ve yetiştirme 

kurslarına katılımlarının artırılması için ortaya konan görüşlerden 

elde edilen bulgulardandır. Ayrıca bir katılımcı da “kursların veli ve 

öğrenci isteğine bağlı olmayıp zorunlu hale getirilmesinin” katılımı 

artırabileceğini ifade etmiştir. 

 Öğretmenlerin bu temaya ilişkin ifadelerine bakıldığında; 

“Taşıma ve yemek hizmeti sağlanabilir, velilere ulaşım yardımı 

yapılabilir…” (Ö10) 
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Öncelikle yapılan veli toplantılarında destekleme ve yetiştirme 

kursları hakkında bilgi verilerek kursun faydasına öğrenci ve veli ikna 

edilmeli, ulaşım konusunda problemler çözülmeli…” (Ö1) 

“…bu kurslarda yardımcı kaynak desteğinin sağlanmasında 

katılımı artırabilir.” (Ö6) 

“Kurslar zorunlu hale getirilir veli isteği ortadan kaldırılırsa 

katılım oranı artar.” (Ö9) 

Bu temaya ilişkin öğrencilerden elde edilen bulgular ise 

şöyledir; 

“Kursların genellikle hafta sonu planlanması ve planlamalar 

yapılırken ulaşım sorununun ortadan kaldırılması, yabani hayvan tehlikesi 

için gerekli tedbirlerin alınması, ailelerin kursun faydası konusunda ikna 

edilmesi, ders saatlerinin kısaltılarak yorgunluğun önüne geçilmesi, kurs 

öğretmenlerinin dersleri daha aktif ve ilgi çekici olarak işlemesi, kurs 

derslerinde çeşitliliğin artırılması” kursa katılımın artırılabilmesi için 

yapılması gerekenler olarak belirtilmiştir.  

 Öğrencilerden bu temaya ilişkin elde edilen ifadelere 

bakıldığında: 

“…servis problemimin çözülmesi kursa katılımımı 

artırır.”(ÖĞ1) 

“…Kurs derslerimizin çeşitliliğinin artması katılımımı artırabilir. 

Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Müzik derslerini seçme şansımızın olması 

katılımımı artırabilir.”(ÖĞ2) 

“Ulaşım problemimiz çözülerek kurs vakitlerinin hafta sonu 

olması katılımımı artırabilir.” (ÖĞ3) 

“…Kurs çıkışı eve tenha yerlerden gidiyorum. Karşıma çıkan 

yabani hayvanlar için alınacak tedbirler katılımımı artırabilir.”(ÖĞ4) 

“Bazı öğretmenlerin kurslarına tüm zorluklara rağmen 

katılabiliyorum. Fakat bazılarına katılmak istemiyorum. 

Öğretmenlerimizin dersi daha ilgi çekici işlemesi katılımımı artırabilir.” 

(ÖĞ6) 
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“Kursa katılımımın sağlanması için kurslar zorunlu hale getirilsin. 

Ailelerimize bu kursların faydaları anlatılsın…”(ÖĞ9) 

 Eğitime erişimi taşıma yolu ile sağlanan öğrencilerin 

destekleme ve yetiştirme kurslarına katılımlarının artırılması için 

öncelikle ulaşım sorununun ortadan kaldırılması gerektiği, 

kurslarda ücretsiz kaynak imkanının sunulması, ailenin kursların 

faydası konusunda bilgilendirilmesi gerektiği ve kurs derslerinin 

çeşitliliğinin artırılarak daha ilgi çekici hale getirilmesinin 

sağlanması gerektiği görülmektedir. 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu araştırmada taşıma yolu ile eğitime erişim sağlayan 

öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına katılım 

durumlarının katılımcı görüşlerine göre ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. 

 Araştırma sonucunda okul idarecileri ve öğretmenlerin 

eğitime erişimi taşıma yolu ile sağlanan öğrencilerin aile 

eğitimlerinin yetersiz olması, kırsal kesimde olmalarından kaynaklı 

yeterli çalışma ortamlarının bulunmaması, maddi imkânların kısıtlı 

olması, eğitim eksiklerini telafi edici ortamların bulunmaması, 

okulda alınan eğitimin yeterli olmaması, okul saatleri dışında 

rehberlik edecek kişilerin bulunmaması, pandemi sürecinde oluşan 

eğitim öğretim eksikliklerinin giderilebilmesi ve tüm öğrencilere 

sağlanan eğitim hakkından faydalanırken fırsat ve imkân eşitliğinin 

sağlanması, öğrenmenin kalıcılığının sağlanması, merkezi sınavlara 

hazırlık, ders tekrarı, konuların pekiştirilmesi, kaynak sıkıntısı 

çeken maddi durumu yetersiz öğrenciler için avantajlar sağlaması, 

öğrencilerin tüm akranları ile eşit şartlarda sınava 

hazırlanabilmeleri, okul ve sınıf başarı açıklıklarının kapatılması, 

akademik başarıda artış sağlamak, öğrencilerin okulda daha fazla 
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vakit geçirmesini sağlayarak sosyol ve kültürel gelişimlerine katkı 

sunmak nedenlerinden dolayı eğitime erişimi taşıma yolu ile 

sağlanan öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına 

katılımlarının gerekli olduğunu düşündükleri sonucu ortaya 

çıkmıştır. Yapılan araştımalarda bu sonucu destekleyici benzer 

sonuçlara rastlanmaktadır. Türküresin’in (2018) destekleme ve 

yetiştirme kurslarının öğretmen ve öğrenci görüşleri 

doğrultusunda incelemeyi hedeflediği araştırma sonucunda, 

kursların öğrenciler tarafından fırsat eşitliğini sağlama noktasında 

önemli bir çalışma olduğu, kazanım değerlendirme sınavlarına 

hazırlık sağladığı ve derslere yardımcı olduğu için olumlu 

bulunduğu, yine öğretmenler açısından da hizmet puanı getirisi ve 

ücret gibi tatmin edici noktaları olduğu için olumlu karşılandığına 

vurgu yapılmıştır. Nartgün ve Dilekçi’nin (2016) yaptıkları 

araştırmanın sonucuna göre öğrencilerin derse katılımının artması, 

öğrencilere özgüven sağlanması, fazla soru çözme fırsatı verilmesi 

ve öğrencilerin ders performansını artırması kursların olumlu 

yönleri olarak belirlenmiştir. Uğurlu (2017) yaptığı çalışmasında bu 

kurslarda görevli öğretmenlerin kurslara yönelik öz algı 

düzeylerinin değişkenler açısından incelemeyi amaçladığı 

araştırmasından elde edilen veriler doğrultusunda, öğretmenlerin 

kurslara olumlu yaklaştıkları, öğrencilerin akademik, sınav puanı, 

konu tekrarı gibi noktalarda avantaj sağladığı, kursların ücretsiz 

olmasının öğrenci ve veliler açısından fırsat eşitliği sağladığı 

vurgulanmıştır. Sarıca’nın (2018) yaptığı araştırmaya göre 

öğretmenler kursların olumlu yönlerini derslerin tekrar edilmesi, 

pekiştirilmesi, konu eksiklerinin giderilmesi, etkili ve verimli 

zaman geçirilmesi şeklinde belirtmişlerdir. Diğer araştırma 

sonuçlarıyla bu araştırma sonucunun örtüştüğü görülmektedir. 

 Araştırmada ulaşılan bir başka sonuç ise Liselere Giriş ve 

Bursluluk Sınavı gibi merkezi sınavlara hazırlanma, ders başarısını 
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artırma, bir üst sınıfa daha hazırlıklı gidebilme,  öğretmenleri ve 

arkadaşları ile daha iyi iletişim kurabilme, konu tekrarı sağlayıp 

pekiştirme imkânı sağlama, daha fazla soru çözme imkanı bulma, 

verimli vakit geçirme, anlaşılmayan konuları tekrar edip anlama 

fırsatı yakalayabilme gibi nedenlerden dolayı taşıma öğrencilerinin 

bu kurslara katılımlarının gerekli olduğunu düşündükleri ortaya 

çıkmıştır. Yapılan araştırmalarda bu konuyu destekleyici benzer 

sonuçlara bakıldığında; Akkaya (2017) yaptığı çalışmasında, 

destekleme ve yetiştirme kurslarını öğrenci görüşlerine göre 

değerlendirmeyi amaçladığı araştırma sonucunda, öğrencilerin, 

kurslara bakış açısının genellikle olumlu olduğunu, kendilerini 

sınava hazırlamaya yardımcı olduğunu, öğretmen ve yöneticilerin 

uygulamalarından memnun olduklarını, sosyalleşme açısından 

kursların etkili olduğunu, kursların ücretsiz oluşunun veliler ve 

öğrenci/kursiyerlere olumlu yansıdığını vurgulamıştır.  

 Araştırma kapsamında ulaşılan bir diğer sonuç ise okul 

yöneticileri ve öğretmenlere göre taşıma yolu ile eğitime erişim 

sağlayan öğrencilerin evlerinin okula uzak olması ve kurs 

saatlerinde taşımanın yapılmaması ile ulaşımda yaşanan sıkıntılar 

destekleme ve yetiştirme kurslarında katılımı etkileyen ana sebep 

olarak belirtilmiş bunun yanında beslenme, eve dönüş yolunun 

tehlikeli olması, ailenin ekonomik durumunun iyi olmaması, 

velilerin kurs satlerinde öğrencileri bağ, bahçe ve ev işlerinde 

çalıştırmaları, ailelerin eğitimsiz olması, olumsuz hava koşulları, 

kursun öğrenci ve veli isteğine bırakılması, yeterli rehberlik 

çalışmasının yapılmaması gibi nedenlerden dolayı da taşıma 

öğrencilerinin bu kurslara katılım düzeylerinin yetersiz olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Canpolat (2017) destekleme ve yetiştirme 

kursları bağlamında Sosyal Bilgiler öğretmenleri, kurs merkezi 

yöneticileri ve öğrenci görüşlerine dayalı olarak incelenmesini 

amaçladığı araştırmada sonucunda taşımalı eğitim sisteminde olan 
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öğrencilerin kurslara katılım sorunu olduğunu katılım düzeylerinin 

yetersiz olduğunu belirtmiştir. Genelde 6., 7., 8. sınıf düzeylerinde 

açılan bu kurslara özellikle olumsuz hava şartlarının yaşandığı 

günlerde katılım oranının çok düşük olduğu görülmüştür. 

 Araştırma kapsamında ulaşılan bir diğer sonuç taşıma 

yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerin destekleme ve 

yetiştirme kurslarına katılım sürecinde okul idarecileri ve 

öğretmenlere göre; okula geliş gidişlerde ulaşım sıkıntısı 

yaşamaları, olumsuz iklim koşulları ile zorlu coğrafi koşullar, 

kurslarda ihtiyaç duyulan yardımcı kaynak yetersizliği, hafta içi 

uzun ders saatlerinden sonra yapılan kurslarda öğrencilerin ve 

öğretmenlerin yorgunluk ve beslenme problemi yaşamaları, kurs 

saatleri içerisinde yardımcı personel eksikliği, velilerin kursları 

gereksiz görüp önemini kavrayamamları sebebi ile öğrencilerini 

kursa göndermek istememeleri, veli ve öğrencilerde güdülenme 

eksikliği gibi problemlerle karşılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Akbaba (2019) çalışmasında, destekleme ve yetiştirme kurslarını 

öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin görüşleri doğrultusunda 

değerlendirmeyi amaçladığı araştırmanın sonucunda 

öğretmenlerden elde edilen veriler doğrultusunda, kursların 

olumsuz yanları olarak  çeşitli sebeplerden dolayı öğrencilerin 

kursa devam edememeleri, uzun ders saatlerinden sonra yapılan 

kurslarda oluşan fiziksel ve zihinsel yorgunluk, hafta sonu 

kurslarında yardımcı hizmetli sorunu bulunduğu gözlemlenmiştir. 

Öğrenciler ve velilerden elde edilen verilerde devamsızlık 

problemi, kaynak sorunu olarak göze çarpmıştır. Akkaya (2017) 

yaptığı çalışmasında zaman zaman kaynak yetersizliği sıkıntılarının 

yaşandığını belirtmiştir. Uğurlu (2017)  yaptığı çalışmasında 

destekleme ve yetiştirme kurslarının öğrenci ve öğretmenlerde 

yorgunluk problemine neden olduğunu,  kurslarda devamsızlık 

sorununun yaşandığını vurgulamıştır. Ayrıca taşıma öğrencilerinin 
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ulaşım probleminden dolayı bu kurslara katılmakta problem 

yaşadıklarını da belirtmiştir. Sarıca’nın (2018) Destekleme ve 

Yetiştirme Kurslarına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin 

belirlenmesine yönelik yaptığı araştırmaya göre kursların olumsuz 

yönlerini yorucu olması, zaman alması, öğrenci devamsızlığı, 

motivasyon eksikliği ve kursların sıkıcı olması şeklinde ifade 

edilmiştir. Canpolat (2017) ise yaptığı çalışmasında destekleme ve 

yetiştirme kurslarının olumsuz yanlarını kaynak yetersizliği, 

taşımalı eğitim sisteminde olan öğrencilerin kurslara katılım 

sorunu, devamsızlık ve disiplin sorunları olarak belirtmiştir.  

 Okul idarecileri ve öğretmenlerin taşıma planlamasının 

kurs saatlerini de kapsaması gerektiği, velileri güdüleyerek bu 

kurslar hakkında farkındalık oluşturmak, ücretsiz yardımcı kaynak 

temini, velilere ulaşım konusunda maddi destek sağlanması, 

personel eksikliklerinin giderilmesi, beslenme problemlerinin 

giderilmesi ile bu problemlerin çözülebileceğini düşündükleri 

sonucu ortaya çıkmıştır.  

 Hafta içi kurslarının hem öğrenciler hem de öğretmenler 

için daha fazla yorguluk oluşturmasından dolayı hafta sonu 

yapılmasının daha faydalı olacağı sonucuna ulaşılmıştır.  Keskin ve 

Kazak’ın (2021) Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına İlişkin 

Öğretmen Görüşleri adlı araştırmasında kurslara ilişkin öğretmen 

görüşlerinin ortaya çıkarılmasını amaçladığı çalışmasının 

sonuçlarına göre hafta sonu yapılan kursların hafta içi yapılan 

kurslara göre daha etkili ve verimli olduğu tespit edilmiştir. 

 Araştırma kapsamında ulaşılan bir diğer sonuç 

öğrencilerin katılım sürecinde yaşadıkları en büyük problemin 

ulaşım problemi olduğu bunun yanında bazı ailelerin öğrencilerin 

kursa kalmalarına izin vermeyip öğrencileri bahçe, hayvancılık ve 

ev işlerinde çalıştırmaları, beslenme, kursa geliş gidişlerde yolların 
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sapa olması dolayısıyla yaşadıkları endişe, olumsuz hava koşulları, 

kurs öğretmenlerinin ilgisizliği, hafta içi uzun ders saatlerinden 

dolayı yorgunluk yaşamaları ulaşılan sonuçlardandır. Öğrenciler bu 

yaşanan problemlere çözüm olarak; ücretsiz servis imkânın kurs 

kapsamında da sağlanması, hafta içi planlanan kurs saatlerinin 

hafta sonuna alınması, ailelerin kursların faydası konusunda 

bilgilendirilerek ikna edilmesi, öğretmenlerin tutumlarının daha 

samimi hale getirilmesi ve öğrenciyi anlamaya çalışması, beslenme 

sorunun çözülmesi, yabani hayvanlar konusunda okul idaresinin 

yetkili kişilerle iletişim kurması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

 Bazı öğrencilerin tüm bu zorluklara rağmen sevdikleri 

öğretmenlerin kursuna katılmaları, öğretmen ilgisinin birçok engeli 

aşabildiğini göstermektedir. Özellikle kız öğrencilerin ailelerinin 

zorunlu eğitim saati dışında okulda vakit geçirmelerini 

istememeleri, ailelerin kursta geçirilecek zamanı gereksiz görüp 

onun yerine ev işlerini yapıp küçük kardeşleri ile ilgilenmelerini 

istemeleri, erkek öğrencilerin ailelerinin ise zorunlu eğitim saatleri 

dışında bağ, bahçe ve hayvancılık faliyetleri ile ilgilenmelerini 

istemeleri ailelerin eğitim konusunda bilinçlendirilmesi gerektiği 

sonucunu doğurmaktadır. 

 Araştırma kapsamında ulaşılan bir diğer sonuç taşıma 

yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerin katılımlarının 

artırılabilmesi için okul idarecileri ve öğretmenlerin taşıma yolu ile 

eğitime erişim sağlayan öğrencilerin destekleme ve yetiştirme 

kurslarında taşıma planlamasının kurs saatlerine göre 

düzenlenmesi, ulaşım probleminin ortadan kaldırılması, kursta 

kullanılacak yardımcı kaynak desteğinin ücretsiz olarak sağlanması, 

okul ders saatlerinin azaltılarak yoğunluğun hafifletilmesi, velilere 

kurslar hakkında eğitim verilmesi, kursların daha verimli ve ilgi 

çekici hale getirilmesi, kurslarda gerekli rehberlik çalışmalarının 

yapılmasını gerekli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır.  
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 Öğretmenlerin ise; kırsal kesimde yaşayan bu öğrencilerin 

güvenlik problemlerinin çözülüp ulaşım sıkıntılarının ortadan 

kaldırılması, velilere bu kursların öneminin kavratılması, ücretsiz 

yardımcı kaynak kitap desteğinin sağlanması, beslenme sorununun 

çözülmesi, ders çeşitliliğinin artırılması, kursun öğrenciler için 

cazip hale getirilmesi, maddi durumu yetersiz ailelere ulaşım 

yardımı yapılması, öğrenci güdüleme çalışmalarının yapılmasını 

gerekli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır.  

 Öğrencilerin bu kurslara katılımlarının artırılması için ise 

kursların genellikle hafta sonu planlanması ve planlamalar 

yapılırken ulaşım sorununun ortadan kaldırılması, yabani hayvan 

tehlikesi için gerekli tedbirlerin alınması, ailelerin kursun faydası 

konusunda ikna edilmesi, ders saatlerinin kısaltılarak yorgunluğun 

önüne geçilmesi, kurs öğretmenlerinin dersleri daha aktif ve ilgi 

çekici olarak işlemesi, kurs derslerinde çeşitliliğin artırılmasını 

gerekli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Öneriler 

Araştırmada ulaşılan sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki 

öneriler getirilmiştir: 

Uygulayıcılara Dönük Öneriler 

1- Eğitime erişimi taşıma yolu ile sağlanan öğrencilerin 

destekleme ve yetiştirme kurslarından faydalanabilmesi 

için bu kurs saatlerini de kapsayan taşıma planlamasının 

yapılması uygulayıcılar tarafından dikkate alınabilir. 

2- Kurs saatlerinde görev yapmak üzere kadrolu yardımcı 

personel ataması yapılabilir.   

3- Okul yöneticileri ve öğretmenleri tarafından eğitime 

erişimi taşıma yolu ile sağlanan öğrencilerin velilerine 
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yönelik destekleme ve yetiştirme kursunun önemi ve 

faydalarını anlatan eğitim seminerleri düzenlenebilir.  

4- Kurslara rehber öğretmen görevlendirmesi yapılarak 

rehberlik faaliyetlerini güçlendirici çalışmalar hususu 

uygulayıcılar tarafından dikkate alınabilir.   

5- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurs kapsamında 

ücretsiz yardımcı kaynak temini gerçekleştirilebilir. 

6- Tenha ve tehlikeli yerlerden geliş gidiş yapan öğrencilerin 

güvenliğinin sağlanması yönünden tedbirler alınması 

hususu uygulayıcılar tarafından dikkate alınabilir. 

7- Hafta içi hem öğrencilerde hem öğretmenlerde oluşan 

yorgunluğu önlemek için zorunlu ders sürelerinin 

azaltılması ya da planlamaların mümkün olduğunca hafta 

sonu yapılması uygulayıcılar tarafından dikkate alınabilir. 

8- Maddi durumu yetersiz öğrencilere ulaşım yardımı 

yapılabilir. 

9- Kurs kapsamındaki ders çeşitliliği ( Beden Eğitimi, Müzik, 

Görsel Sanatlar vb.) artırılarak kurslar daha cazip hale 

getirilebilir.  

Araştırmacılara Dönük Öneriler 

Bu araştırmada eğitime erişimi taşıma yolu ile sağlanan 

öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına katılım 

durumlarını belirlemek için okul idarecileri, öğretmenler ve 

öğrencilerin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma konusu ile 

ilgili olarak yapılacak farklı araştırmalar kapsamında velilerin de 

görüşleri incelenebilir. Ayrıca destekleme ve yetiştirme kurslarının 

etkililiği üzerine bir araştırma yapılabilir.   

 

  



 

152 

KAYNAKLAR 

Akbaba, A. (2019). Destekleme ve yetiştirme kurslarının eğitim 

paydaşlarının görüşlerine göre değerlendirilmesi [Yayımlanmamış 

yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi. 

Akkaya, A. (2017). Destekleme ve yetiştirme kurslarının öğrenci görüşlerine 

göre değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. 

Ahi Evran Üniversitesi. 

Akyüz, Y. (2013). Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000 - M.S. 2013 (9. 

Baskı). Pegem Akademi. 

Altunsaray, A. (1996). Taşımalı ilköğretim uygulamasının 

değerlendirilmesi  [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. 

Balıkesir Üniversitesi. 

Arı, A. (2003). Taşımalı ilköğretim uygulaması: Uşak örneği. Gazi 

Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 101-115. 

 Arı, İ. (2021). Coğrafyanın taşımalı eğitim uygulaması üzerindeki etkisi 

[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi. 

Aslan, M. (2009). Okul Kültürüne İlişkin Yönetici ve Öğretmen 

Görüşleri: Nitel Bir Araştırma, İlköğretim Online, 8(1): 268-

281 

Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve 

örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. 

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 

231-274. 

Biber, A.Ç., Tuna, Abdulkadir, Polat, A.C., Altınok, F., & 

Küçükoğlu, U. (2017). Ortaokullarda uygulanan 

destekleme ve yetiştirme kurslarına dair öğrenci görüşleri. 

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi. 12 (23), 103-119. 

Büyükkaragöz, S ve Şahin, H. (1995). Taşımalı ilköğretim 

uygulamaları. Eğitim ve Bilim, 19(96), 47-63. 



 

153 

Büyüköztürk, Ş. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: 

Pegem Akademi. 

Canlı, S. (2019). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin destekleme 

ve yetiştirme kurslarına yönelik görüşleri. Cumhuriyet 

Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(2), 479-501 

Canöz, T. (2014). Türkiye’de 2003–2013 yılları arasında uygulanan 

eğitim politikalarının eğitimde fırsat eşitliği bakımından analizi 

[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fatih Üniversitesi, 

İstanbul. 

Canpolat, U. (2017). Destekleme ve yetiştirme kursları bağlamında sosyal 

bilgiler öğretmenleri, kurs merkezi yöneticileri ve öğrenci görüşleri: 

Eskişehir ili örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. 

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi.  

Çelik, F.O.(2019). Taşımalı eğitim veren ilkokullarda ve ortaokullarda 

risk ve risk yönetimi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi.  

Çelikkaya, H. (2013). Eğitimin anlamları ve farklı açılardan 

görünüşü. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 

Eğitim Bilimleri Dergisi , 3(3) , 73-85. Retrieved from 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaebd/issue/352/2

310 

Çetin, Y. ve Gündoğdu, K. (2021). Gölge eğitim: Destekleme ve 

yetiştirme kurslarına yönelik bir durum çalışması. 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 10(1), 

255-271.  

Çimen, İ. (2021). Eğitimde fırsat eşitliği temelinde okul profillerine yönelik 

okul avantajları endeksi geliştirme [Yayımlanmamış doktora 

tezi]. Osmangazi Üniversitesi. 

Çintaş, F.(2021). Destekleme ve yetiştirme kurslari kapsaminda verilen fen 

bilimleri dersleri hakkında fen bilimleri öğretmenleri, öğrenciler ve 

velilerin görüşleri. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ağrı 

İbrahim Çeçen Üniversitesi. 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaebd/issue/352/2310
https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaebd/issue/352/2310


 

154 

Dağlı, S. (2006). Özel dershanelere öğrenci gönderen velilerin özel 

dershaneler hakkındaki görüş ve beklentileri (Kahramanmaraş 

örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sütçü İmam 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Demir, H. (2022). Eğitimde fırsat eşitliği konusunda yapılan çalışmaların 

sistematik derleme yolu ile incelenmesi: Yurt içi ve yurt dışı 

çalışmalara ilişkin bir karşılaştırma [Yayımlanmamış yüksek 

lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi. 

Duman, T. (1984). Özel dershaneler ve işlevleri  [Yayımlanmamış 

yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü. 

Dursun, S. (2020). Öğretmen, öğrenci ve veli bağlamında destekleme ve 

yetiştirme kursları: Bir durum çalışması [Yayımlanmamış 

yüksek lisans tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi. 

Eğitim Sisteminin Kalitesinin Artırılması Özel İhtisas Komisyonu 

Raporu  (2014).   

https://www.Rehabilitasyon.com/makale/Egitim_Siste

minin_Kalitesinin_Artirilmasi adresinden 2 Mayıs 2020 

tarihinde alınmıştır. 

Ergün, M. (2017). Destekleme ve yetiştirme kurslarının yönetici, öğretmen, 

öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. [Yayımlanmamış 

yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü.  

Görgülü, N. Ö. (2019). Ortaokullarda uygulanan destekleme ve yetiştirme 

kurslarının matematik dersi bağlamında değerlendirilmesi 

[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi. 

Gülmez, E. (2020). İlkokullarda taşımalı eğitim uygulamasına 

yönelik görüşler (Denizli ili Buldan ilçesi örneği) . Milli 

Eğitim Dergisi , 49(228) , 437-461 . 

İnan, M. ve Demir, M. (2018). Eğitimde fırsat eşitliği ve kamu 

politikaları: Türkiye         üzerine bir değerlendirme. 

https://www.rehabilitasyon.com/makale/Egitim_Sisteminin_Kalitesinin_Artirilmasi
https://www.rehabilitasyon.com/makale/Egitim_Sisteminin_Kalitesinin_Artirilmasi


 

155 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari  Bilimler 

Fakültesi Dergisi, 20(2), 337-359.     

İncirci, A., İlğan, A., Sırem, Ö. ve Bozkurt, S. (2017). Ortaöğretim 

destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin öğrenci 

görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dergisi, 0(42), 50-68. 

Kandemir, O. ve Kaya, F. (2010). Gelir dağılımının yüksek 

öğrenimde fırsat eşitliğine etkisi: Türkiye’de özel 

üniversite gerçeği . Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2) 557-

566. 

Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel 

Yayın Dağıtım 

Keskin, A. ve Kazak, E. (2021). Destekleme ve yetiştirme 

kurslarını hafta içi ve hafta sonu uygulanmasına yönelik 

öğretmen görüşleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir 

Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(42) , 98-121 

 Köse, A., Ersoy, S, ve Uzun, M. (2017). Destekleme ve yetiştirme 

kurslarına ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi. A. 

Köse,. G. Selçuk ve E. Atalmış (Ed), Sosyoekonomik 

Stratejiler III: Eğitim Bilimleri (s. 21-39). içinde Ijopec 

Publıcation. 

Kuzucu, O. (2019). Millî Eğitim Bakanlığı destekleme ve yetiştirme 

kurslarının etkinliğine dair ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri 

[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Niğde Ömer 

Halisdemir Üniversitesi. 

Küçükoğlu, A. (2001). İlköğretimde taşımalı ilköğretim uygulamasına 

ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri [Yayımlanmamış yüksek 

lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi. 

MEB (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu, “1739 Sayılı Kanun”, 

Resmi Gazete, 14574, 24 Haziran, 1973. 

Milli Eğitim Bakanlığı (2012). 12 Yıllık Zorunlu Eğitim: Soru ve 

Cevaplar. 



 

156 

http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2012/12Yil

_Soru_Cevaplar.pdf 03.04.2022  adresinden 3 Nisan 2022 

tarihinde alınmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim 

Yönetmeliği (2014). T. C. Resmi Gazete, 29116, 11 Eylül 

2014. 

Milli Eğitim Bakanlığı (2014). Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve 

Yaygın Eğitimi    Destekleme ve Yetiştirme Kursları 

Yönergesi.   

https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/0

1060217_mebdesteklemeveyetistirmekurslariyonergesi.p

df  adresinden 27 Mart 2022 tarihinde alınmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı (2014) 12024357_tasimayonetmeligi.pdf. 

http://www.meb.gov.tr/meb_iys dosyalar/2014 

09/12024357 tasima yonetmeligi.pdf adresinden 13 Mart 

2022 tarihinde alınmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı (2019). Destekleme ve yetiştirme kılavuzu e 

Klavuzu.Klavuzu.,     https://odsgm.meb.gov.tr 

adresinden 17 Nisan 2022 tarihinde alındı. 

Milli Eğitim Bakanlığı (2020-2021). Milli Eğitim İstatistikleri 

Örgün Eğitim.     

https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_09/101

41326_meb_istatistikleri_orgun-egitim_2020_2021.pdf  

adresinden 05 Nisan 2022 tarihinde alındı. 

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Raporu (2021).  

        http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/_12/30125920 

_2021  adresinden 6 Nisan  

        2022 tarihinde alındı. 

Milli Eğitim Şurası (2021). 20. Milli Eğitim Şura Kararları. 

        https://ttkb.meb.gov.tr/www/1-3-aralik-2021-tarihleri-

arasinda-gerceklestirilen-20.  mill-egitim-srasi-kararlari-

yayimlandi/icerik/427   

http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2012/12Yil_Soru_Cevaplar.pdf%2003.04.2022
http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2012/12Yil_Soru_Cevaplar.pdf%2003.04.2022
https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/01060217_mebdesteklemeveyetistirmekurslariyonergesi.pdf
https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/01060217_mebdesteklemeveyetistirmekurslariyonergesi.pdf
https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/01060217_mebdesteklemeveyetistirmekurslariyonergesi.pdf
http://www.meb.gov.tr/meb_iys%20dosyalar/2014%2009/12024357%20tasima%20yonetmeligi.pdf
http://www.meb.gov.tr/meb_iys%20dosyalar/2014%2009/12024357%20tasima%20yonetmeligi.pdf
https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_09/10141326_meb_istatistikleri_orgun-egitim_2020_2021.pdf
https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_09/10141326_meb_istatistikleri_orgun-egitim_2020_2021.pdf
http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/_12/30125920%20_2021
http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/_12/30125920%20_2021
https://ttkb.meb.gov.tr/www/1-3-aralik-2021-tarihleri-arasinda-gerceklestirilen-20.%20%20mill-egitim-srasi-kararlari-yayimlandi/icerik/427
https://ttkb.meb.gov.tr/www/1-3-aralik-2021-tarihleri-arasinda-gerceklestirilen-20.%20%20mill-egitim-srasi-kararlari-yayimlandi/icerik/427
https://ttkb.meb.gov.tr/www/1-3-aralik-2021-tarihleri-arasinda-gerceklestirilen-20.%20%20mill-egitim-srasi-kararlari-yayimlandi/icerik/427


 

157 

Nartgün, Ş. S. ve Dilekçi, Ü. (2016). Eğitimi destekleme ve 

yetiştirme kurslarına ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri. 

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(4), 537-564. 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), (2013). T.C. Kalkınma 

Bakanlığı, Ankara 2013 

       https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler 

/2013/07/20130706M1 -1-1.doc adresinden  5 Mayıs 

2022 tarihinde alındı. 

On Birinci Kalkınma Planı. (2018-2023).On birinci kalkınma planı 

kararları 

      https://www.sbb.gov.tr/wp-

content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf  

         adresinden 12 Nisan 2022 tarihinde alındı. 

Özgün, M. S. (2007). Okul psikolojik danışmanlarının kişilik özellikleri 

ile meslek  

       yetkinlik beklentileri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Özoğlu, M. (2011). Statükodan değişime: 21.yüzyılın başında 

Türkiye’de yükseköğretim. B. S. Gür (Ed.), 2000’li Yıllar: 

Türkiye’de Eğitim  (s. 125-161) içinde. 

Özsoy Görgülü, N. (2019). Ortaokullarda uygulanan destekleme ve 

yetiştirme    matematik dersi bağlamında değerlendirilmesi. 

[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi. 

Polat, H. ve Boydak Özan, M. (2020). Türk Eğitim Sisteminde 

Fırsat ve İmkân Eşitliğine       İlişkin Öğretmen Görüşleri 

. International Journal of Social Science Research , 9(2), 198-213 

Recepoğlu, E. (2006). Taşımalı ilköğretim uygulamasında taşıma 

merkezi olan ilköğretim okullarının sorunları (Çankırı, Karabük 

ve Kastamonu ili örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. 

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler%20/2013/07/20130706M1%20-1-1.doc
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler%20/2013/07/20130706M1%20-1-1.doc
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf


 

158 

Recepoğlu, E. (2009). Taşımalı ilköğretim uygulaması ve 

karşılaşılan sorunlar: Kastamonu ili örneği.  Kastamonu 

Eğitim Dergisi,  17(2), 427-444. 

Sarıca, R. (2018). Destekleme ve yetiştirme kurslarına (DYK) 

yönelik öğretmen görüşleri. Millî Eğitim Dergisi, 48(221), 

91-122. 

Sarıer, Y., (2016). Türkiye’de öğrencilerin akademik başarısını 

etkileyen faktörler: Bir meta-analiz çalışması. Hacettepe 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University 

Journal of Education], 31(3), 609-627. 

Şahban, B. (2016). Taşımalı eğitim sistemine ilişkin veli görüşleri 

[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Pamukkale 

Üniversitesi. 

Şan, A(2012). İlköğretimde taşımalı eğitim öğrencilerinin sorunları 

[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül 

Üniversitesi, İzmir 

Şimşek, A. ve Büyükkıdık, S. (2016). Öğretmen ve öğrenci 

görüşleriyle taşımalı eğitim uygulaması değerlendirilmesi: 

Bozova ilçesi örneği . İlköğretim Online,  16(1) ,0-0. 

Şişman, Y. (2014). Engelliler açısından eşitlik, ayrımcılık ve eğitim 

hakkı. Sosyal Politika    Çalışmaları Dergisi, 14(32), 56–85. 

Tabak, S. (2019). Türkiye’de gerçekçi matematik eğitimine ilişkin 

araştırma eğilimleri: Tematik içerik analizi çalışması. Ahi 

Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2) , 

481-526 . 

Tekindal, M., ve Arsu, Ş. U. (2020). Nitel Araştırma Yöntemi 

Olarak Fenomenolojik Yaklaşımın Kapsamı Ve Sürecine 

Yönelik Bir Derleme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 157-160. 

Tezcan, M.(1985), Eğitim Sosyolojisi, 4.baskı. Ankara: Ankara 

Üniversitesi Basımevi. 



 

159 

Timur, H. A. (2017). Taşımalı eğitim sistemi uygulamasının öğretmen 

görüşlerine göre incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans 

tezi]. Gaziantep Üniversitesi. 

Tuna, A. , Biber, A. Ç. , Polat, A. C. , Altınok, F. ve Küçükoğlu, 

U. (2017). Ortaokullarda uygulanan destekleme ve 

yetiştirme kurslarına dair öğrenci görüşleri. Bayburt Eğitim 

Fakültesi Dergisi , 12(23) , 103-119. 

Tümkaya, S. ve Ulum, H. (2020). Taşıma yoluyla eğitime erişim 

uygulamasında ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin 

öğretmen ve veli görüşleri. Abant İzzet  Baysal Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 853-868.     

DOI:10.17240/aibuefd.2020..-556473 

Türküresin, H. (2018). Destekleme ve yetiştirme kurslarının 

öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi; 

Kütahya ili örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Eğitim Bilimleri Dergisi, Aralık, 9(2), 73-85. 

Uğurlu, F. (2017). Destekleme ve yetiştirme kurslarında görevli 

öğretmenlerin kurslara yönelik öz algı düzeylerinin incelenmesi 

(Ordu ili örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. 

Amasya Üniversitesi. 

Ünsal, S. ve Korkmaz, F. (2016). Destekleme ve yetiştirme 

kurslarının işlevlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin 

incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, 13(2), 87-118. 

Yalçın, K. Y. (2006). Yerleşik ve taşımalı eğitim yapan ilköğretim 

okullarındaki öğrencilerin toplumsallaşmasında beden eğitimi ve 

sporun önemi: Kütahya İli Örneği [Yayımlanmamış yüksek 

lisans tezi]. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü. 

Yenilmez, U. T. V. F. , Taş, U. & Yenilmez, F. (2008). Türkiye’de 

eğitimin kalkınma üzerindeki rolü ve eğitim yatırımlarının 



 

160 

geri dönüş oranı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi , 9 (1) , 155-186. 

Yıldız, Y. (2021). Taşımalı eğitimde taşıma kaynaklı sorunların okul 

yöneticileri görüşü bağlamında incelenmesi [Yayımlanmamış 

yüksek lisans tezi]. Siirt Üniversitesi. 

Yılmaz, A. (2019). Taşımalı eğitimle öğrenim gören öğrencilerin 

ebeveynlerinin beslenme hakkındaki görüşlerinin incelenmesi  

[Yüksek Lisans Tezi]. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

 

  



 

161 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE 
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Neslihan ÖTE 

1. GİRİŞ 

Bu bölümde, problem durumu, araştırmanın amacı, 

araştırmanın önemi, araştırmanın sayıltıları, araştırmanın 

sınırlılıkları ve araştırmada kullanılan terimlerin tanımları yer 

almaktadır. 

1.1. Problem Durumu 

Eğitim bireyin kendi yaşantıları sonucu istendik yönde 

davranış değişikliği meydana getirmedir (Erdem, 2007). Eroğlu’na 

(1998) göre eğitim bireyde var olan özelliklerin geliştirilerek üretim 

sürecinde daha verimli ve üretken olmasına imkân veren, 

sorgulama yetisine sahip, bilgi, beceri, ahlak, kültür gibi alanlarda 

gelişimini destekleyen ve topluma uyumunu sağlamaya yardımcı 

olan bilim ve sanat olarak tanımlanmıştır. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 46. maddesinde  

‘herkes eğitim hakkına sahiptir’ ifadesinde; dil, din ırk, cinsiyet, 

görüş ya da statü ayrımı yapılmadan her bireyin eğitim hakkından 

faydalanması gerekliğine vurgu yapılmıştır (Resmi Gazete, 1949). 

Ayrıca eğitim hakkı T.C. Anayasası’nın 42. maddesinde; ‘Kimse 

eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz’  ifadesiyle 
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güvence altına alınmıştır. Millî Eğitim Temel Kanundaki Genellik 

ve Eşitlik İlkesinde eğitim kurumlarının dil, din ırk, cinsiyet 

engellilik ayrımı yapılmaksızın herkese açık olduğu; Fırsat ve 

İmkân Eşitliği ilkesinde ise özel eğitime muhtaç çocukların 

korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasının gerekliliği açıkça ifade 

edilmiştir.  

Eğitimin genel amacı, bireylerin sağlıklı ve verimli bir 

şekilde topluma uyum sağlamalarına yardımcı olmaktır (Varış, 

1991). Yönetim şekli demokrasi olan toplumlarda her birey bir 

değer olarak kabul edilir. Modern eğitim anlayışı; bireysel 

farklılıklar göz önünde bulundurularak, eğitimi bireyin 

ihtiyaçlarına göre planlamayı amaçlar (Bilgen,1994). Bireysel 

farklılıklar söz konusu olduğunda ise özel eğitime gereksinimi olan 

bireyler öncelikli olarak akla gelir. 

Özel eğitim özel gereksinimi olan, farklı özelliklere sahip 

olmasından dolayı bireysel eğitim planlamasına ihtiyaç duyulan 

öğrencilerin eğitimini kapsamaktadır. Özel eğitim, içeriğinin 

düzenlenmesi ve kapsamı yönünden genel eğitimden farklılıklar 

gösterir. Özel gereksinimli çocuklar için hazırlanan programın 

içeriği çocuğun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Hazırlanan plana 

uygun materyaller, yöntem ve teknikler kullanılır (Ataman 2003). 

Özel gereksinimli bireylere, akranlarından farklı niteliklere sahip 

olduklarından bireysel özelliklerine uygun ortamlarda, öğrenme 

hızlarına göre hazırlanan eğitim programıyla eğitim verilir. 

Okullarda eğitim alan bireylerin, bireysel ihtiyaçlarını göz 

önünde bulundurularak hazırlanan eğitim programlarının 

geliştirilmesi, kullanılacak materyal ve araç gereçlerin seçimi, 

öğrencinin seviyesine uygun eğitim ortamlarında eşit haklara sahip 

olması gibi konular bütünleştirme kavramını ifade eder (Milli 

Eğitim Bakanlığı, 2013). Kaynaştırma ve bütünleştirme kavramları 
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aynı anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. Kaynaştırma, 1997 

yılında kabul edilen 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

(KHK)’nin 12. maddesinde “Özel eğitim gerektiren bireylerin 

diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını sağlamak 

ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmek için 

geliştirilmiş eğitim ortamları” olarak tanımlanmıştır (MEB, 1997). 

MEB tarafından 19.09.2017’de yayımlanan 2017/28 sayılı 

“Kaynaştırma/ Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları” 

konulu genelgede, kaynaştırma kavramı ile birlikte 

“bütünleştirme” kavramının da tüm okullarda uygulanması 

istenmiştir (MEB, 2017). 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde (2018) ise özel 

eğitimin tanımı;  “Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim 

yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık 

gösteren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

geliştirilmiş eğitim programları ve özel olarak yetiştirilmiş personel 

ile uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir” şeklinde yapılmaktadır. 

Özel eğitime ihtiyacı olan birey, bireysel ve gelişim özellikleri ile 

eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde 

farklılık gösteren bireydir” şeklinde tanımlanmaktadır.  

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların bireysel özellikleri, 

ihtiyaç ve seviyelerine göre belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla 

hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini 

içeren özel eğitim programına bireyselleştirilmiş eğitim programı 

denir (MEB, 2018). Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel 

eğitime ihtiyaç duyan çocukların bilişsel, duyuşsal, sosyal, dil ve 

iletişim gibi gelişim alanlarında bireysel farklılıkları dikkate 

alınarak, çocuğa kazandırılacak davranışların kimler tarafından, 

hangi yöntem ve tekniklerle, hangi zaman aralığında 

kazandırılacağını gösteren, ailenin de katılım gösterdiği bir ekip ile 

planlanarak hazırlanan geniş çaplı bir programdır (Kargın, 2015). 
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Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre özel eğitim 

tanısı konulmuş çocuk için bireyselleştirilmiş eğitim programının 

eğitim öğretim dönemi başında hazırlanmış olmasını zorunlu 

tutulmuştur (MEB, 2018). Bireyselleştirilmiş eğitim programının 

her yıl en az bir defa olmak üzere zorunlu olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Yapılan bu değerlendirme ile öğrenci için 

hazırlanan programda değişiklik yapılıp yapılmayacağına karar 

verilir. Bireyselleştirilmiş eğitim programı sürecinde BEP birimi 

tarafından programın hazırlanması ve değerlendirmesi 

yapılmaktadır. Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlık 

aşamasında okul müdürü veya müdür yardımcısı, rehber 

öğretmen, özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni, çocuğun ailesi 

yer almaktadır. Ayrıca gerekli olduğunda çocuğun gelişiminden 

sorumlu uzmanların da bu birimde yer alması söz konusu 

olabilmektedir (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2018). Özel 

gerekesimi olan öğrenciler için hazırlanmış bireyselleştirilmiş 

eğitim programı, öğrenci ve öğretmen arasında yapılmış anlaşma 

özelliği taşıdığından hizmet veren personel ve öğretmenin,  hizmet 

alan öğrenci ve ailesinin ortak bir ürünü olma özelliği taşımalıdır. 

Bununla beraber özel eğitime ihtiyaç duyan bütün çocuklara 

yönelik bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanması yasal 

bir zorunluluktur (Kargın, 2007). 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlayan, uygulayan 

ve değerlendirmesinde aktif rol oynayan öğretmen, eğitimin 

kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biridir (Erden, 1998). 

Öğrenci ile sürekli iletişim içinde olan, programı uygulayan, eğitim 

materyallerini kullanan, ölçme ve değerlendirmeyi yapan kişi 

öğretmendir (Gözütok, 1991). Bu durumda eğitim öğretimin 

amaçlarını işlevsel hale getiren öğretmenin rolü ve sorumluluğu 

büyüktür. Öğretmenlerin, bireyselleştirilmiş eğitim programını 

hazırlaması, uygulaması, gerekli stratejileri geliştirme yeterlikleriyle 
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ile bilgi düzeyi, tutum ve davranışları özel gereksinimli öğrencilerin 

eğitim kalitesini doğrudan etkilemektedir (Christle ve Yell, 2010; 

Avcıoğlu, 2011). 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada sınıflarında bireyselleştirilmiş eğitim 

programı uygulayan sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre 

bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulama sürecinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 

sorulara yanıt aranmıştır. 

Araştırma Soruları: 

1. Bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulaması 

konusundaki yeterliklerine ilişkin sınıf 

öğretmenlerinin görüşleri nelerdir? 

2. Sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim 

programı uygulamasının sunduğu avantajlı yönlere 

ilişkin görüşleri nelerdir? 

3. Sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim 

programı uygulamasının dezavantajlı yönlerine ilişkin 

görüşleri nelerdir? 

4. Sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim 

programının uygulama sürecinin niteliğinin 

arttırılmasına ilişkin görüşleri nelerdir? 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Bu araştırmada, sınıflarında bireyselleştirilmiş eğitim 

programı uygulayan sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı uygulama sürecine ilişkin 

görüşleri incelenmiştir. Toplumun bir parçası olan özel 

gereksinimli öğrencilerin bireyselleşmesi ve topluma daha uyumlu 

hale getirilebilmeleri için nitelikli ve verimli bir eğitim almaları 
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gerekmektedir. Bilindiği üzere özel gereksinimli öğrenciler için 

bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamak ve uygulamak yasal 

bir zorunluktur. Sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim 

programı hazırlamada ve uygulamada aktif rol almaları eğitim 

öğretim sürecinde sınıf öğretmenlerinin üzerine düşen 

sorumlulukları yerine getirilmeleri bir mesleki zorunluluktur. Sınıf 

öğretmenleri bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama, 

uygulama ve değerlendirme sürecinde çeşitli sorunlar 

yaşamaktadır. Sınıflarında bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulayan sınıf öğretmenlerinin süreçte yaşadıkları sorunların 

tespit edilmesine ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerinin 

belirlenmesi eğitim sürecinin niteliğini artırma adına önem arz 

etmektedir. Bu araştırmanın, bireyselleştirilmiş eğitim programı 

sürecinde yaşanan sorunların çözümünde sınıf öğretmenleri ve 

diğer paydaşlara yol gösterici olabileceği düşünülmektedir. 

1.4. Sayıltılar 

Bu araştırmada katılımcıların görüşme sorularına 

içtenlikle cevap verdikleri varsayılmıştır. 

1.5. Sınırlılıklar 

Araştırma;  

1. Kahramanmaraş il merkezi sınırları içerisinde bulunan 

sınıf öğretmeni olarak görev yapan toplam 20 katılımcının 

görüşleriyle sınırlıdır. 

2. Katılımcılara uygulanan 4 maddelik yarı yapılandırılmış 

görüşme formu aracılığıyla toplanan verilerle sınırlıdır. 

1.6. Tanımlar 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı: Özel gereksinimli 

birey için hazırlanan ve ailesi tarafından onaylanarak, bireyin 
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öğretmeninin ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve 

hedeflenen amaçlara ulaşmak amacıyla verilecek eğitimin 

planlamasını içeren özel eğitim programıdır (MEB, 1997). 

Eğitim: Bireyin kendi yaşantısı yoluyla istendik yönde 

davranış oluşturma sürecidir. 

Özel Eğitim Gerektiren Birey: Çeşitli sebeplerle 

akranlarından bireysel ve akademik başarı açısından anlamlı 

seviyede farklılık gösteren bireydir (MEB, 1997). 

2. KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde konu ile ilgili yurt içinde yapılan araştırmalara 

yer verilmiştir. 

Çetin (2004) tarafından gerçekleştirilen ‘‘Özel Eğitim 

Alanında Çalışmakta Olan Farklı Meslek Grubundaki 

Eğitimcilerin Yaşadığı Güçlüklerin Belirlenmesi’’ adlı çalışmada 

özel eğitim bölümü haricindeki programlardan mezun olan özel 

gereksinimli öğrencilere eğitim veren sınıf öğretmenlerinin ve 

diğer branş öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programı 

sürecinde yaşadıkları güçlükleri araştırmayı amaçlamıştır. 

Araştırma sonucuna göre öğretmenlerin özel eğitimle ilgili yapılan 

uygulamalar için yeterince bilgi ve beceriye sahip olmadıkları, özel 

eğitimle ilgili yapılan stajın yeterli seviyede olmadığı, özel eğitim 

öğretmenliği ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları, öğrencilerin 

kazanıma ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmede yeterli bilgiye sahip 

olmadıkları ve eğitim yöntemlerini kullanma konusunda yetersiz 

kaldıkları görülmüştür. Ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik 

hizmet içi eğitimin gerekliliği vurgulanmıştır. 

İzci  (2005) tarafından gerçekleştirilen ‘‘Sınıf Öğretmeni 

Adaylarının Özel Eğitim Konusundaki Yeterlikleri’’ adlı çalışması 
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sınıf öğretmeni adaylarının özel eğitim ve kaynaştırma eğitiminde 

yeterli olmadığı ve bu yüzden sınıf öğretmenliği alanında eğitim 

alan öğretmen adaylarının en az iki dönem özel eğitim dersinin 

programda olması gerektiği sonucuna ulaşmıştır.  

Çetin (2008) tarafından yapılan ‘‘Özel Eğitim 

Programlarından ve Farklı Programlardan Mezun Öğretmenlerin 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Kullanma Durumlarının 

Saptanması’’ adlı araştırmasında, özel eğitim programından farklı 

alanlardan mezun olan öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim 

programı hazırlamadıklarını, hazırlayanların ise okullarında 

oluşturulan ortak bireyselleştirilmiş eğitim programı dökümlerini 

kullanarak bireyselleştirilmiş eğitim programı dosyaları oluşturarak 

kullanmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. 

Bafra Tike ve Kargın’ın  (2009) yürüttükleri ‘‘Sınıf 

Öğretmenleri, Rehber Öğretmenler ve Rehberlik Araştırma 

Merkezi Çalışanlarının Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 

Hazırlama Sürecine İlişkin Tutumları ve Bu Süreçte Karşılaştıkları 

Güçlüklerin Belirlenmesi’’ adlı araştırmada sınıf öğretmenleri, 

rehber öğretmenler ve rehberlik araştırma merkezinde çalışanların 

bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama süreci ile ilgili 

tutumları ve bu süreçte yaşadıkları zorluklar çeşitli değişkenler 

açısından incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre sınıf 

öğretmenlerinin, rehber öğretmenlerin ve rehberlik araştırma 

merkezinde çalışanların yaş, sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve 

rehberlik ve araştırma merkezinde çalışma, görev yapılan kurum, 

bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesine ilişkin daha 

önce hizmet içi eğitime katılım durumu ile bireyselleştirilmiş eğitim 

programı hazırlama sürecine katılım durumlarına göre farklılaştığı 

görülmüştür. Ancak cinsiyet ve hizmet içi eğitim süresi 

değişkenlerine göre katılımcı görüşleri arasında farklılık 

görülmemiştir. Bu bulgulara göre, 40 yaş üzeri öğretmenlerin 
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bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama sürecine ilişkin 

tutumlarının 41 yaş altındaki öğretmenlere göre daha olumlu 

olduğu görülmüştür. Ancak rehberlik ve araştırma merkezinde 

çalışanlarının tutumlarının, sınıf öğretmenlerinin ve rehber 

öğretmenlerin tutumlarına göre daha olumsuz olduğu ve hizmet 

içi eğitim programlarına katılan öğretmenlerin tutumlarının 

katılmayanlara göre daha olumsuz olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Cinsiyetin bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama sürecinde 

anlamlı bir farklılık göstermediği, diğer değişkenlerde anlamlı 

farklılıklar ortaya çıktığı belirlenmiştir. Bu sonuçlara bakıldığında 

öncelikle 40 yaş üzerinde olan öğretmenlerin, bireyselleştirilmiş 

eğitim programı hazırlama sürecinde daha fazla zorluk yaşadıkları 

belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin, bireyselleştirilmiş eğitim 

programı hazırlamaya yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu, 

öte yandan bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama sürecinde 

rehber öğretmenler ve rehberlik araştırma merkezi çalışanlarına 

göre daha fazla zorluk yaşadıkları araştırmanın diğer bir 

sonucudur.  

Çimen Öztürk (2009) ‘‘Eğitim Uygulama Okuluna 

Devam Eden Zihinsel Engelli Öğrencilerin Öğretmenlerini 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hakkında Görüşlerinin 

Belirlenmesi’’ isimli çalışmasının amacı, zihinsel engelli 

öğrencilerin öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programı ile 

ilgili düşüncelerini, bilgi düzeylerini ve bireyselleştirilmiş eğitim 

programı hazırlarken kullandıkları kaynakları belirlemektir. Nitel 

araştırma yönetimiyle yapılan bu araştırmada bireyselleştirilmiş 

eğitim programı hazırlamanın gerekli olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bireyselleştirilmiş eğitim programı doğru 

uygulandığında zihinsel engelli öğrenciye faydalı olduğu, 

öğrencinin gelişimini takip etmenin kolaylaşacağı sonucu da elde 

edilmiştir. Bireyselleştirilmiş eğitim programını uygularken 
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karşılaşılan problemlerin; altyapı, araç gereç, bilgisayar kullanımı 

okulun fiziki şartlar, öğretmen, yer, zemin, zaman eksikliklerinden 

kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Babaoğlan ve Yılmaz (2010) ‘‘Sınıf Öğretmenlerinin 

Kaynaştırma Eğitimindeki Yeterlikleri’’ adlı çalışmada; ilköğretim 

okullarında çalışan sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi 

hakkında bilgi ve donanıma sahip olma durumları 

incelenmektedir. Araştırmanın sonucunda, sınıf öğretmenlerinin 

büyük çoğunluğunun kaynaştırma eğitimi ile ilgili eğitim almadığı 

ve bu konuda kendilerini yeterli görmedikleri ortaya çıkmıştır. 

Karaer (2010) ‘‘İlköğretim Okullarındaki Yönetici, Sınıf 

ve Psikolojik Danışma ve Rehber Öğretmenlerin Kaynaştırma 

Adayı Özel Gereksinimli Öğrencileri Tanıma ve Yönlendirme 

Yeterliliklerinin İncelenmesi’’ adlı araştırmasının sonucunda; Okul 

idarecilerinin, sınıf öğretmenlerinin ve rehber öğretmenlerinin 

özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciyi tanımada güçlük yaşadıkları, 

öğrenciyi tanıma konusunda sahip oldukları bilginin yeterli 

olmadığını ve aldıkları eğitimi yetersiz buldukları belirlenmiştir. 

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin öncelikle okul yönetimi 

boyutunda bir problem olarak göz önünde bulundurulmasının 

gerekli olduğunu dolayısıyla okul yöneticilerinin, sınıf ve rehber 

öğretmenlerinin özel eğitim ve kaynaştırma eğitimi konusunda 

eğitim almaları önerilmiştir. 

Avcıoğlu (2011) ‘‘Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenlerinin 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Hazırlamaya İlişkin 

Görüşleri’’ adlı çalışmada, bireyselleştirilmiş eğitim programının 

öğrenilmesi, hazırlanması ve uygulamasına yönelik zihin engelliler 

sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda öğretmenlerin 

bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlarken öğrencilerin 
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velileriyle oldukça sınırlı görüştükleri velilerin ve öğrencilerin 

görüşlerinden pek yararlanmadıkları anlaşılmaktadır. 

Bireyselleştirilmiş eğitim programında bulunması gereken 

bölümler ve bireyselleştirilmiş eğitim programında gösterilen 

hedef davranışlara ulaşılma durumunun değerlendirilmesi 

konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadıkları da ulaşılan 

bulgulardır. Zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin 

bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlama ve uygulamada da 

sorunlar yaşadıkları araştırmanın bulguları arasındadır. 

Kuyumcu (2011) ‘‘Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı 

Geliştirilmesi ve Uygulanması Sürecinde Öğretmenlerin 

Yaşadıkları Sorunlar ve Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri’’ 

çalışması, nitel araştırma yoluyla yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Hem sınıf öğretmenlerinin hem de 

rehber öğretmenlerin çeşitli sebeplerle amaç yazımında, aile ile 

işbirliğinde, öğretimsel transferlerin plan ve uygulamasında, gerekli 

kaynaklara ulaşmada, amaç değerlendirme ve özel gereksinimli 

öğrencilerin sınıfta kabul görmeleri noktasında problem 

yaşadıkları tespit edilmiştir. Yaşanan sorunların çözümüne ilişkin 

özel eğitim ile ilgili hizmet içi faaliyetlerin bilgi eksikliğini 

gidereceğini bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamada 

yaşanan sorunların destek eğitim odası ile çözüme kavuşacağını 

belirtmişlerdir. 

Camadan’ın (2012) ‘‘Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf 

Öğretmenleri Adaylarının Kaynaştırma Eğitiminde ve 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlamaya İlişkin Öz-

yeterliklerinin Belirlenmesi’’ çalışmasında; sınıf öğretmenleri ve 

sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma eğitimine ve 

bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama öz-yeterliklerini 

belirmeyi amaçlamıştır. Yapılan çalışmada sınıf öğretmeni 

adaylarının öz-yeterliklerinin sınıf öğretmenlerine göre daha 
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yüksek olduğu bulgusu ortaya çıkmıştır. Hizmet içi eğitimden 

faydalanan öğretmenlerin, hizmet içi eğitim almayanlara göre 

kaynaştırma eğitimine ve bireyselleştirilmiş eğitim programı 

hazırlamada kendilerini daha yeterli algıladıkları bulunmuştur. Bu 

sonuçtan hareketle sınıf öğretmenliği bölümünde özel eğitim 

dersinin yer almasının önemi vurgulanarak öğrencilere özel 

gereksinimli öğrencileri tanıma ve izleme fırsatı sağlayacak 

program içeriğinin yer aldığı çalışmalar eklenerek staj 

uygulamalarında deneyim kazanma fırsatının verilmesinin daha 

faydalı olacağı düşünülmüştür. Araştırmanın diğer sonucuna göre 

hizmet içi eğitimlerin faydalı olduğu ancak eğitimlerde uygulamaya 

dönük faaliyetlerin eğitime daha fazla katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Cankaya ve Korkmaz (2012)  ‘‘İlköğretim I. Kademede 

Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarının Sınıf Öğretmenlerinin 

Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi’’ adlı çalışmasında sınıf 

öğretmemelerinin kaynaştırma eğitimi ile ilgili olumlu tutuma 

sahip oldukları, kaynaştırma eğitimi alan özel gereksinimli 

öğrenciye faydalı olduğunu belirlemişlerdir. Kaynaştırma eğitimi 

uygulaması yapan sınıf öğretmenlerinin yarısının kaynaştırma 

eğitimi ile ilgili eğitim almamalarına rağmen yeterli teorik ve 

uygulamaya 

yarayan bilgilere sahip oldukları görülmektedir. Öğretmenlerin 

uygulamada karşılaştıkları güçlükler; sınıf mevcutlarının fazla 

olması, her sınıfta birden fazla kaynaştırma öğrencisinin olması ve 

eğitim araç-gereçleri eksikliğidir. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin 

kaynaştırma eğitimi uygulamasının öğretmenlere ek sorumluluklar 

getirerek sınıf yönetiminde çeşitli zorluklar yaşadıklarını ifade 

etmişlerdir.  

Fazlıoğlu ve Doğan  (2013) tarafından yürütülen 

‘‘Öğretmenlerin Kaynaştırmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi’’ 
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adlı araştırmada kaynaştırma eğitimine yönelik tutumların ortaya 

çıkarılması amaçlanan betimsel bir çalışmadır. Araştırma 

sonucunda kaynaştırma eğitimine ilişkin öğretmen tutumlarının 

yaş ve branş değişkenleri açısından farklılık gösterdiği 

görülmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaşları artıkça 

kaynaştırma eğitimine yönelik olumlu tutum gösterdikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin branş 

öğretmenlerine oranla kaynaştırma eğitimine daha olumlu tutum 

geliştirmiş oldukları görülmüştür. 

Yılmaz’ ın (2013) ‘‘Bireyselleştirilmiş Eğitim 

Programlarının Uygulanmasında İlköğretim Kurumlarında Görev 

Yapan Yöneticilerin Karşılaştıkları Engellerin İncelenmesi’’ 

çalışmasında okul yöneticilerine göre özel gereksinimli öğrenciler 

için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulama 

sürecinde yaşanan engelleri ve engellerin ortadan kaldırılmasına 

yönelik çözüm önerilerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. 

Araştırmada öğretmenlerin eğitim eksikliği ve direnci, materyal 

eksikliği, danışmanlık hizmetlerinin ve destek personelin yetersiz 

olması, alt yapı eksikliği, velilerin duyarsız olması gibi bulgular 

ortaya çıkmıştır. 

Güzel’in (2014) “Kaynaştırma Öğrencisi Olan İlköğretim 

Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Yaşadıkları 

Sorunlar (Beykoz İlçesi Örneği)” çalışmasında sınıfında 

kaynaştırma eğitimi kapsamında öğrencisi bulunan sınıf 

öğretmenlerinin yaşadığı sorunların tespit edilerek veri toplanması 

amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucunda; sınıfında kaynaştırma 

eğitimi alan öğrencisi olan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları 

sorunlarla ilgili genellikle olumsuz görüşlerin olduğu belirlenmiştir. 

Yaşanan olumsuzluklar, okulun fiziksel yapısından kaynaklanan 

yetersizlikler, sınıf mevcutlarının fazla olması ve kaynaştırma 

eğitimi alan öğrencilerin sınıflara eşit sayıda dağıtılmaması, 
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bireyselleştirilmiş eğitim planının hazırlanmaması ya da 

öğretmenin bireyselleştirilmiş eğitim planı hakkında yeterince bilgi 

sahibi olmaması, hizmet içi eğitimin eksikliği, rehberliğe yönelik 

çalışmaların ve kaynaştırma eğitimi alan öğrenciler için yapılması 

gerekli diğer çalışmaların yetersizliği, velilerle gerekli iletişimin 

kurulamaması, velilerin çocuklarını yeterince tanımaması ve okul 

yönetiminin gerekli desteği ve donanımı karşılayamaması 

şeklindedir. 

Ünal ve Saban’ın (2014) ‘‘Kaynaştırma Uygulamasının 

Yapıldığı Sınıflarda, Öğretmenlerin Kaynaştırmaya Yönelik 

Tutumları-I'’ adlı araştırmasında kaynaştırma eğitimi yapılan 

sınıflarda görev yapan öğretmenlerin kaynaştırmaya yönelik 

tutumlarını belirlemektir. Yapılan araştırmada öğretmenlerin 

kaynaştırma eğitimine olumlu ya da olumsuz bir tutum 

sergilemedikleri yani orta düzeyde bir tutuma sahip oldukları, 

kaynaştırma ve özel eğitim konusunda yeterli bilgiye sahip 

olmadıkları, deneyim eksikliklerinin olduğu ve kaynaştırma 

eğitimine gerekli zamanı ayıramadıkları ortaya çıkarılmıştır. 

Öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi ile ilgili yeterli bilgilerinin 

olmamasının tutumlarının olumsuz yönde olmasına sebep olduğu 

belirlenmiştir. Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerle kendilerini 

kaynaştırma eğitimi ile ilgili geliştirme fırsatı verilerek, normal 

gelişim gösteren öğrencilerin ve velililerin süreçle ilgili 

bilinçlendirilmeleri kaynaştırma eğitiminin daha sağlıklı 

yürütülmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çağlar (2016) tarafından yürütülen ‘‘İlköğretim 

Kurumlarındaki Destek Eğitim Odası Uygulamasına İlişkin Okul 

Yöneticileri ve Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi’’ adlı 

çalışmada destek eğitim odasında uygulama yapan öğretmen ve 

okul yöneticilerinin görüşleri alınarak destek eğitim odası 

uygulamasının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Destek eğitim 
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odasının özel gereksinimli öğrencileri kişisel, sosyal ve akademik 

yönden geliştirdiğini, eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin 

gerçekleşmesine katkı sağlaması gibi sonuçların olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca destek eğitim odası uygulamasının mevzuata 

uygun yapılmadığı, destek eğitim odasında görev yapan 

öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin yetersiz olduğu,  okullarda 

fiziksel yetersizliklerin olması gibi olumsuz sonuçlar da ortaya 

çıkmıştır. 

Demirezen ve Akhan (2016) ‘‘Sosyal Bilgiler 

Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Görüşleri’’  

adlı araştırmada, sosyal bilgiler öğretmenlerinin kaynaştırma 

eğitimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin kaynaştırma 

eğitimine ilişkin olumlu tutum sergilemelerine rağmen uygulamada 

kendilerini yeterli bulmadıkları tespit edilmiştir. Dolayısıyla sosyal 

bilgiler derslerinin kaynaştırma uygulamalarında istenilen nitelikte 

olmadığı görülmüştür. Bunun nedeni olarak katılımcıların 

çoğunluğunun özel eğitim ile ilgili eğitim almadığı ile 

açıklanmaktadır. Kaynaştırma eğitiminin sınıf düzenine olumsuz 

yansıdığı, öğrenciler arasında uyum problemlerine sebep olduğu, 

kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerde görülen davranış 

bozuklukları, fiziki imkanların yetersizliği ve okul-aile iş birliğinin 

sağlanamaması gibi olumsuz yönlerin var olduğu araştırmanın 

diğer bulguları arasındadır. 

Yılmaz ve Batu (2016) tarafından yürütülen  ‘‘Farklı 

Branştan İlkokul Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim 

Programı, Yasal Düzenlemeler ve Kaynaştırma Uygulamaları 

Hakkındaki Görüşleri’’ adlı çalışmada farklı branşlarda (sınıf 

öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, 

İngilizce ve rehber öğretmenliği) çalışan ilkokul öğretmenlerinin 

bireyselleştirilmiş eğitim programı ve kaynaştırma eğitimi ile ilgili 
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görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada özel 

gereksinimli öğrencilerin eğitim sürecinde yaşanan sorunlar 

özellikle; sınıf mevcutlarının düzenlemesinin özel gereksinimli 

öğrencilere göre yapılmaması, eğitsel değerlendirme, tanılama ve 

yerleştirmede yetersizliklerin olması, süreç içerisindeki bireylere 

yeterince bilgi verilmemesi, velilerin çocuklarının özel durumlarını 

kabul etmede direnç göstermeleri, normal gelişim gösteren 

öğrencilerin özel gereksinimli öğrencilere karşı olumsuz tutum ve 

davranışlar göstermeleri şeklinde sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca 

öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programı ile ilgili genel 

olarak bilgi sahibi olduğu, bireyselleştirilmiş eğitim programı 

geliştirme sürecinde sorumluluklarını yerine getirdiklerini, 

rehberlik servisi ve okul yöneticilerinden gereken desteğin verildiği 

sonucu elde edilmiştir.  

Vuran, Bozkuş-Genç ve Sani-Bozkurt (2017) tarafından 

yürütülen ‘‘İşbirliği ile Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 

Geliştirme Süreci: Durum Çalışması’’ adlı çalışmada zihin 

engelliler öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adaylarının 

‘bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması ve 

öğretimin bireyselleştirilmesi dersinde, bireyselleştirilmiş eğitim 

programlarını işbirliği ile hazırlamaları, ekip çalışması becerilerini 

kazanmaları sürecinin ve sonuçlarının betimlenmesi 

amaçlanmıştır. İşbirliği yöntemi benimsenerek yapılan bu 

çalışmada bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama becerileri 

geliştirilmesi ile birlikte bireyselleştirilmiş eğitim 

programında önemli yere sahip olan ekiple çalışma becerilerinin de 

geliştiği görülmüştür. Bu çalışma öğretmen adayları için 

bireyselleştirilmiş eğitim programı aşamalarını model alarak 

öğrencinin ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmiş eğitim programı 

hazırlamışlardır. 
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Kuru Habiboğlu (2018) ‘‘İlkokullarda Çalışan Sınıf 

Öğretmenlerinin ve Rehber Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş 

Eğitim Programı Geliştirme Birimine İlişkin Görüşleri’’ adlı 

araştırmasında ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin ve 

rehber 

öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme 

birimine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yapılan araştırmanın sonucuna göre; öğretmenlerin 

bireyselleştirilmiş eğitim programlarının faydalı olduğunu 

düşündükleri ortaya çıkmıştır. Bireyselleştirilmiş eğitim programı 

geliştirme birim başkanının yapılan toplantılara katılmadığı bu 

yüzden toplantıların birimde çalışan diğer üyeler tarafından 

gerçekleştirildiği saptanmıştır. Okul idarecilerinin dolayısıyla 

bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birim başkanlarının 

ders materyallerini sağlama konusunda öğretmenlere destek 

verdikleri ve bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanmasında 

öğretmenlere bütün imkan ve olanakları sağladıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. Ancak bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme 

birim başkanının, bireyselleştirilmiş eğitim programlarının 

uygulanmasında, bazı okullarda öğretmenlere destek verdiği 

görülürken bazı okullarda öğretmenlerin bu desteklenmediği 

görülmüştür. Ayrıca yapılan çalışma sonucunda merkezi 

bölgelerdeki fiziki şartlar bakımından ve çevrenin sosyoekonomik 

düzeyi açısından iyi durumda olan okulların bireyselleştirilmiş 

eğitim programı geliştirme birim başkanlarının, görevlerini daha iyi 

yaptığı bulgusuna ulaşılmıştır. Rehber öğretmenlerin 

bireyselleştirilmiş eğitim programlarının uygulanmasında sınıf 

öğretmenlerine yeterince yardımcı oldukları görülmüştür. Sınıf 

öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programlarını 

değerlendirirken programda yer alan değerlendirme esasları yerine 

genel kanıya göre değerlendirdikleri ortaya çıkmıştır. Rehber 

öğretmenlerin ayrıca bireyselleştirilmiş eğitim programlarının 
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raporlaştırılmasında da sınıf öğretmenlerine yardımcı oldukları 

görülmüştür. Ailelerin bireyselleştirilmiş eğitim programlarının 

geliştirilmesi aşamasında kendilerinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını 

ifade edebildikleri görülmüştür. Ailelerin bireyselleştirilmiş eğitim 

programındaki kazanımların gerçekleşmesine yönelik hem okul 

içinde hem de okul dışındaki etkinliklere katılım sağladığı 

bulgusuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin bireyselleştirilmiş eğitim 

programında bulunmasını istedikleri kazanımları ifade edebilecek 

düzeyde olmadıkları ancak bireyselleştirilmiş eğitim 

programındaki kazanımları edinmek için gerekli çaba harcadıkları 

araştırma bulguları arasındadır. 

Söğüt ve Deniz (2018) tarafından yürütülen ‘‘Sınıf 

Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) 

Hazırlamada Karşılaştıkları Güçlükler ve Kaynaştırma 

Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi’’ adlı 

çalışmada bireyselleştirilmiş eğitim programı sürecinde yer alan 

sınıf öğretmenlerinin karşılaşabilecekleri güçlüklerin ailede özel 

gereksinimli bireyin varlığı, çalışma ortamı, aile katılımı ve veli ile 

işbirliği değişkenlerine göre farklılaşmadığı; ancak mesleki kıdem, 

kaynaştırma öğrencisi olma öğrencinin destek eğitim sürecine 

dahil edilmesi ve verilen eğitimin süresi değişkenine göre farklılık 

gösterdiği ortaya çıkmıştır. Kaynaştırma ile ilgili düzenlemelerin; 

mesleki kıdem, kaynaştırma öğrencisi olma, öğrencinin destek 

eğitim sürecine dahil edilmesi, verilen eğitimin süresi ve aile 

katılımı değişkenlerine göre farklılık göstermediği ailede özel 

gereksinimli bireyin varlığı değişkenine göre farklılık gösterdiği 

bulgular arasındadır. 

Sönmez, Alptekin ve Bıçak  (2018) tarafından yürütülen 

‘‘Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitiminde 

Öz-Yeterlik Algıları ve Hizmet İçi Eğitim Gereksinimleri: Bir 

Karma Yöntem Çalışması’’ adlı araştırmasında okul öncesi 
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öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik öz-yeterlik algıları 

ile kaynaştırma eğitimi öz-yeterlikleri ve hizmet içi eğitim 

ihtiyaçlarına ilişkin görüşlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Karma yöntemle desenlenen bu çalışmanın nicel sonuçlarına göre; 

öğretmenlerin kaynaştırma eğitiminde kendilerini yeterli 

buldukları, nitel sonuçlarına göre ise öğretmenlerin kaynaştırma 

eğitiminde yetersiz oldukları ve hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duydukları belirlenmiştir. Odak grup görüşmesine katılan tüm 

öğretmenler kendilerini kaynaştırma eğitimi ile ilgili yetersiz 

hissettiklerini ve hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduklarını ifade 

etmişlerdir.  

Şahin ve Gürler (2018) tarafından yürütülen ‘‘Destek 

Eğitim Odasında ve Kaynaştırma Ortamlarında Çalışan 

Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama 

Sürecinde Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi’’ adlı çalışmada 

destek eğitim odasında görev alan ve sınıfında kaynaştırma eğitimi 

alan öğrencisi bulunan sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş 

eğitim programı hazırlama sürecinde yaşadıkları zorlukları ortaya 

çıkarmayı amaçlamıştır. Bireyselleştirilmiş eğitim programı 

hazırlama sürecinde destek eğitim odasında görev alan 

öğretmenler görev almayanlara göre daha fazla zorluk yaşamıştır. 

Araştırmanın bir diğer sonucu ise destek eğitim odasında görev 

alan erkek öğretmenlerin kadınlara göre daha fazla zorluk yaşadığı, 

yaşanan zorlukların mesleki kıdeme göre değişmediği 

belirlenmiştir. 

Akkin’ in (2019) ‘‘Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş 

Eğitim Programlarının Geliştirilmesi, Uygulanması ve 

Değerlendirilmesinde Yaşadığı Güçlüklerin Belirlenmesi ve 

Çözüm Önerileri’’ adlı araştırmasında, kaynaştırma uygulamasının 

yapıldığı okullarda çalışan öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim 

programı ile ilgili karşılaştıkları zorlukları ve bu zorluklara ilişkin 
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çözüm önerilerini belirlemeleri amaçlanmıştır. Araştırma elde 

edilen sonuçlara göre öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim 

programı ile ilgili yaşadığı zorluklara ilişkin çözüm önerisi bulma 

alt faktöründe erkek öğretmenlere göre kadın öğretmenlerin lehine 

anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda 

bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulama sürecinde diğer 

kademelerdeki öğretmenlere göre ilkokul öğretmenlerinin daha az 

zorluk yaşadığı görülmektedir. Araştırmada ulaşılan başka bir 

bulguda ise özel eğitim, kaynaştırma ile bireyselleştirilmiş eğitim 

programı ile ilgili eğitim almamış öğretmenlerin eğitim almış 

öğretmenlere göre daha fazla zorluk yaşadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Deniz’in (2019) ‘‘Özel Öğrenme Güçlüğüne Sahip 

Öğrencilerle Çalışan Öğretmenler İçin Geliştirilen Öğretmen 

Yeterliği Eğitim Programının Etkililiği’’ adlı çalışmasına göre özel 

öğrenme güçlüğü tanısı konulan bireylerin genel anlamda okuma 

sorunları ile kendini göstermektedir. Bununla birlikte bu bireylerin 

yazma becerilerinde,  matematik becerilerinde yetersizlikler ve dil 

problemleri yaşadıkları görülmektedir. Araştırmanın amacı özel 

öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere eğitim veren öğretmenler 

için geliştirilen öğretmen yeterlikleri eğitimi programının 

etkililiğinin saptanmasıdır. Yapılan araştırma sonucunda özel 

öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin 

özel öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere tanı konulması, 

öğrencilerin değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve öğrencilerinin 

gelişim özellikleri alanlarında yeterince bilgi sahibi olmadıkları 

görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin öğretim planlamasına, ailelerin 

eğitim ve rehberlik ihtiyaçlarına, özel öğretimde kullanılan yöntem 

ve tekniklere ilişkin yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadıkları da 

görülmüştür. Özel öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere eğitim 

veren öğretmenlere yönelik düzenlenen öğretmen eğitimi 
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programına öğretmenlerin katılım durumunun ‘Özel Öğrenme 

Güçlüğü Alanı Öğretmen Yeterlik Ölçeği’ ön test puanları 

arasında anlamlı bir fark olmadığı; ‘Özel Öğrenme Güçlüğü Alanı 

Öğretmen Yeterlik Ölçeği’ son test puanları arasında ise deney 

grubu lehine anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. ‘Özel 

Öğrenme Güçlüğü Alanı Öğretmen Yeterlikleri Eğitim 

Programı’nın, Özel Öğrenme Güçlüğü Alanı Öğretmen 

Yeterliklerini artırmada etkili bir program olduğu ayrıca 

öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda programın yeterli düzeyde 

olduğu ve öğretmen yeterliklerine katkı sağladığı sonuçlarına 

ulaşılmıştır. 

Alan’ın (2020) ‘‘ Özel Eğitim Okullarında Geliştirilmiş 

Olan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının (BEP) Kalitelerinin 

İncelenmesi’’ adlı çalışmasında özel eğitim okullarında hazırlanan 

bireyselleştirilmiş eğitim programlarının kalitelerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda bireyselleştirilmiş eğitim 

programlarının istenilen kalitede olmadığı, bireyselleştirilmiş 

eğitim programındaki ulaşılmak istenen amaç sayısının çok fazla 

olduğu, özel eğitim deneyimine sahip (1-5 yıl) öğretmenlerin 

hazırladığı bireyselleştirilmiş eğitim programlarının daha kaliteli 

olduğu görülmüştür. Öğrencilerle ilk kez karşılaşan öğretmenlerin 

hazırladığı bireyselleştirilmiş eğitim programlarının aynı 

öğrencilerle önceki yıllara ilişkin deneyimi bulunan öğretmenlere 

göre hazırladıkları bireyselleştirilmiş eğitim programlarından daha 

kaliteli olduğu görülmüştür. 

Burunsuz ve İnce’nin (2020) ‘‘İlköğretim Okullarında 

Görev Yapan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim 

Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi’’ adlı 

araştırmasında öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulanmasına yönelik görüşlerin otaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Araştırmaya göre öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programı 



 

182 

uygulamasında süre yetersizliği, velilerin bilinçli olmaması, hizmet 

içi eğitimlerin yetersizliği, bireyselleştirilmiş eğitim programı ile 

ilgili yeterli bilgiye sahip olmama, tanılama sürecinde yaşanan 

problemler gibi güçlüklerle karşılaştıkları gibi sonuçlar ortaya 

çıkmıştır. 

İlik ve Günay  (2020) ‘‘Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 

(BEP) Hazırlama Sürecinde Tercih Edilen BEP Uygulamaları 

Üzerine Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi’’ adlı 

çalışmasında özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere eğitim veren 

öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programına ilişkin 

görüşleri ve bireyselleştirilmiş eğitim programını nasıl 

hazırladıklarıyla ilgili bilgi toplanması amaçlanmıştır. 

Bireyselleştirilmiş eğitim programını tüm öğretmenlerin 

kullandıkları ve bu sürecin gerekli olduğunu ifade ettikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim 

programının yasal süreci ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları 

belirlenmiştir. Öğretmenlerin zaman yetersizliğinden dolayı hazır 

bireyselleştirilmiş eğitim programı kullandıkları ve bu sürece veli 

katılımını gerekli görmedikleri ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin bu 

görüşe sahip olmalarının nedeni velilerin bireyselleştirilmiş eğitim 

programı sürecine bilinçsizce dâhil olduklarında öğretmenlerin 

işlerini zorlaştırdıkları düşüncesinden kaynaklanmaktadır. 

Öztürk’ün (2020) ‘‘Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Sosyal 

Bilgiler Alanında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi’’ 

araştırmasında 2003 ve 2020 yılları arasında kaynaştırma eğitimi ile 

ilgili sosyal bilgiler alanında yapılan çalışmaların incelemesi 

amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda okullarda fiziksel eksiklerin 

olduğu, okul yönetiminden, veli ve bireyselleştirilmiş eğitim 

programı hazırlamada öğretmenlerin yeterli olmadıkları gibi 

sorunlarının yaşandığı tespit edilmiştir.  

Özan ve Dolucan Sarıca (2021) ‘‘Bireyselleştirilmiş Eğitim 

Programı: Sınıf ve Rehberlik Öğretmenlerinin Deneyimleri’’ bu 
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çalışmanın amacı sınıf öğretmenleri ile rehberlik öğretmenlerinin 

bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama sürecindeki 

tecrübelerinin ve süreçte yaşadıkları güçlüklere yönelik getirdikleri 

çözüm önerilerinin belirlenmesidir. Araştırmanın sonucunu 

incelediğimizde bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulamalarının başarıya ulaşabilmesi için okul çalışanlarının 

hizmet içi eğitim ve yaşam boyu öğrenme imkânlarından 

faydalanmasının süreçte eğitimin tüm paydaşlarının uzmanlarla 

etkili iletişim sağlayarak işbirliğine girmesinin gerekli olduğu ortaya 

konulmuştur. 

3. KURAMSAL AÇIKLAMALAR 

Araştırmanın bu kısmında okul öncesi eğitim ile ilgili 

kuramsal açıklamalar yer almaktadır. 

3.1. Eğitim  

Eğitimin en yaygın kullanılan tanımı bireyin kendi 

deneyimleri yoluyla istendik yönde davranış değiştirme sürecidir. 

Eğitimin başka bir tanımında ise, bireyin var olan yeteneklerinin 

geliştirilmesi ve kişiliklerinin gelişmesi için seçkin, kontrollü 

çevreyi ve kurum çalışmalarını kapsayan sosyal süreç olduğu ifade 

edilmektedir( Çelikkaya, 1991). Bireylerin toplumsal hayatta var 

olabilmesi, gerekli bilgi, beceri ve tecrübe kazanmaları, okul içinde 

veya sosyal çevrede kişiliklerini geliştirmelerine doğrudan veya 

dolaylı olarak katkı sağlama işi eğitim olarak ifade edilebilir. 

Eğitimle ilgili yapılan birçok tanımda odak noktası yönlendirme ve 

yetiştirme faaliyetleri olduğunu söylemek mümkündür (Çelikkaya, 

1991). 
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3.1.1. Özel Eğitim Kavramı 

Özel gereksinimi olan çocukların bağımsız yaşamalarını 

en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen, her çocuk için ayrı planlanarak 

hazırlanan sistematik uygulanan ve değerlendirilen eğitim 

hizmetlerini kapsamaktadır (Eripek, 2002). 

Özel eğitim, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin 

eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel olarak yetiştirilmiş 

personel, eğitim programı ve öğrenme yöntemleri ve ihtiyaçlarına 

ve engel durumları dikkate alınarak hazırlanan uygun ortamlarda 

verilen eğitimdir (MEB, 1997). Özel eğitime ihtiyaç duyan 

bireylerin kendine yeter hale getirilmesi amacıyla yetersizliklerinin 

engele dönüşmesini önleyerek toplumla bütünleşmesini, 

sosyalleşmesini, özgür ve üretken olmalarını sağlayacak beceriler 

kazandırmayı hedefleyen bu eğitim (Ataman, 2011) bireylerin 

engel durumlarına göre özel eğitim okullarında yapılmaktadır. 

Ancak bireylerin engel durumuna göre akranları ile normal 

okullarda aynı sınıf ortamında da eğitim almaları söz konusudur 

(Yılmaz, 2013). Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere devam ettiği 

okulda eğitim programlarının hedeflerini gerçekleştirmek için 

bireysel ve grupla özel eğitim desteği verilir (MEB, 1997). 

3.1.1.1. Özel Gereksinimli Birey 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde (2021), ‘‘özel 

gereksinimli birey: Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim 

yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık 

gösteren birey’’ olarak tanımlanmıştır. Özel gereksinimli bireyler 

fiziksel, bilişsel duygusal ve sosyal özellikleriyle yaşıtlarından farklı 

ihtiyaçları olan bireylerdir (Anılan ve Kayacan, 2015). Her 

toplumda normal gelişim gösteren bireylerin dışında yaşıtlarından 

anlamlı derecede farklılık gösteren bireyler bulunmaktadır 

(MEB,2010). Kargın’a ( 2004) göre bedensel, zihinsel, duyuşsal ve 
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sosyal özellikleri yönünden farklı gereksinimleri olan bireylere özel 

gereksinimli bireyler denir. 

3.1.1.2. Özel Eğitimde Temel Kavramlar 

Zedelenme: Bireyin psikolojik, fizyolojik ve anatomik 

özelliklerinin işleyiş kaybına uğrayarak vücutta meydana gelen 

eksiklik, geçici ya da kalıcı şekilde yapı bozukluğu meydana gelmesi 

durumudur.  

Yetersizlik: Bireyin zedelenme sonucu bedensel veya 

zihinsel davranışlarının kısıtlanarak yapması gerekenleri yeterli 

seviyede yerine getirememesi veya sınırlı kapasite ile organın 

işlevini kısıtlı olarak yerine getirmesidir.  

Özür-engel: Bireyin yetersizliği sebebiyle göstermesi 

beklenen rolleri yeterli seviyede yerine getirememesidir (MEB, 

2011).  

3.1.1.3. Özel Eğitimin Amaçları 

Özel gereksinimli bireylere verilen özel eğitimin amacı 

yetersizliği olan bireylerin başkalarına bağımlı yaşamalarını ortadan 

kaldırmayı veya azaltmayı hedefleyerek topluma uyum 

sağlamalarını kolaylaştırmak ve yaşamsal becerilerini geliştirmektir 

(Coşkun, Dündar ve Parlak, 2014). 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde özel eğitimin 

amacı; ‘‘Özel eğitim, Türk milli eğitiminin genel amaç ve temel 

ilkeleri doğrultusunda özel eğitim gerektiren bireylerin; toplumsal 

rolleri yerine getirmek diğer insanlarla olumlu ilişkiler kurarak,  

çevresine uyum sağlayabilen, üretken ve mutlu bir vatandaş olarak 

yetişmelerini sağlamaktır. Ayrıca kendilerine yetecek seviyede 

temel yaşam becerilerini geliştirmelerini elverişli eğitim 

programlarıyla özel yöntem, personel ve materyal kullanarak ilgi, 
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ihtiyaç ve yetenekleri ölçüsünde hayata, üst öğrenime ve meslek 

hayatına ve hazırlanmalarını amaçlamaktadır (MEB, 2018)’’ 

şeklinde ifade edilmektedir. 

3.1.1.4. Özel Eğitimin İlkeleri 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Türk Millî 

Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda özel 

eğitimin temel ilkeleri şunlardır (MEB, 2018): 

• Bireysel farklılıklar, gelişimsel özellikler ve eğitim 

ihtiyaçları göz önünde bulundurularak eğitim hizmeti 

sunulur, 

• Bireylerin ilgi, ihtiyaç, yeterlilik ve kabiliyetleri 

doğrultusunda özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır, 

• Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere erken dönemde eğitim 

verilmeye başlanır, 

• Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere özel eğitim hizmeti 

verilirken sosyal ve fiziksel çevresiyle azami ölçüde 

bütünleştirerek toplumla iletişim ve uyum sağlama 

sürecini kapsayacak şekilde planlanıp yürütülür, 

• Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin diğer bireylerle birlikte 

eğitim görmeleri için öğretim ve içerikte gerekli 

uyarlamalar yapılır, 

• Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere bireysel eğitim 

programı hazırlanarak uygulanır, 

• Özel eğitim ihtiyacı olan bireyin özel eğitim sürecine 

ailesinin etkin katılımı sağlanır (MEB, 2018).  

3.1.1.4.(1). Genel İlkeler 

Engellilerin Haklarına İlişkin Milletlerarası Sözleşme ’de 

özel eğitim ilkeleri şu şekilde ifade edilmiştir: 
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Kendi seçimlerini yapma özgürlüklerini kapsayacak 

şekilde, kişilerin bireysel özerkliklerine saygı gösterilmesi, 

• Ayrımcılık yapılmadan engelli bireylerin toplumla 

bütünleşmesinin sağlanması, 

• Bireysel farklılıklara saygı gösterilerek engelli bireyleri 

toplumun bir parçası olduğunun kabul edilmesi, 

• Bireylerin eğitimde fırsat eşitliği, ulaşılabilirlik, cinsiyet 

eşitliğinin sağlanması, 

• Özel gereksinimli bireylerin kimliklerini koruma haklarına 

saygı duymak esastır (T.C. Resmi Gazete, 14 Temmuz 

2009, sayı: 27288). 

3.1.1.5. Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylerin 

Sınıflandırılması 

Özel eğitim gereksinimli bireylerin sınıflandırılması 

ihtiyaçların belirlenmesi ve bireye sağlanacak eğitim hizmetinin 

doğru şekilde uygulanabilmesi açısından önem arz etmektedir. 

Özel eğitimde yapılan sınıflandırma, verilecek eğitimde yol 

gösterici olma niteliği taşımaktadır (MEB, 2011).  

Engelli bireylerin engel türlerine göre sınıflandırılmasında 

farklı model ve yaklaşımlar bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı 

Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitim kitabında yapılan engelli bireylerin 

engel gruplarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılması aşağıdaki 

gibidir: Görme engelliler (körler, az görenler): Görme yetisinin kısmen 

ya da tamamen kaybı sebebiyle özel eğitim ve destek eğitim 

hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerdir. İşitme engelliler (sağırlar, az 

işitenler): İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen kaybı 

sebebiyle konuşmayı öğrenmede, dili kullanabilme ve iletişim 

kurarken yaşadığı zorluklar sebebiyle özel eğitim ve destek eğitim 

hizmetine ihtiyacı olan bireylerdir. Dil ve konuşma güçlüğü olanlar: 
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Dili kullanma, konuşmayı edinme ve iletişimdeki 

zorluklar sebebiyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetlerine 

ihtiyacı olan bireylerdir. Bedensel (ortopedik) engelliler: Hastalık, kaza 

veya genetik problemlerden kaynaklanan kas, iskelet ve eklemlerin 

işlevlerini yerine getirememesi nedeniyle özel eğitim ve destek 

eğitim hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerdir. 

Zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler bakımından 

akranlarından anlamlı farklılık gösteren, kavramsal, sosyal ve uyum 

becerilerinde yetersizlikleri ya da sınırlılıklarından dolayı özel 

eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerdir. 

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler 

bakımından akranlarından farklılık gösteren, kavramsal, sosyal ve 

uyum becerilerinde yetersizlikleri ya da sınırlılıklarından dolayı özel 

eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı seviyede ihtiyaç duyan 

bireylerdir. 

Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler 

bakımından akranlarının altında farklılık gösteren, kavramsal, 

sosyal ve uyum becerilerinde yetersizlikleri ya da sınırlılıklarından 

dolayı özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde 

ihtiyaç duyan bireylerdir. 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan birey: Yaşına 

ve gelişim seviyesine uygun olmayan dikkat sorunları, aşırı 

hareketlilik, hiperaktivite ve istekleri erteleyememe belirtilerini 

gösteren, özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyacı olan 

bireylerdir. 

Duygusal ve davranış bozukluğu olan birey: Yaşına uygunluk 

göstermeyen sosyal ve kültürel normlardan farklı duygusal tepki ve 

davranışlar göstermesi nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim 

hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerdir. 

Otistik birey: Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan 

iletişim, ilgi ve etkinliklerde yaşadığı güçlükler sebebiyle özel eğitim 

ile destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireylerdir. Özel öğrenme 
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güçlüğü olan birey: Dili yazılı veya sözlü anlamak ve kullanabilmek 

için gerekli olan bilgi alma süreçlerinde ortaya çıkan ve dinleme, 

konuşma, okuma, yazma, yoğunlaştırma, matematiksel işlemleri 

yapma gibi becerilerde yaşadığı güçlükler sebebiyle özel eğitim ve 

destek eğitim hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerdir. 

Serebral palsili birey: Doğum öncesi, doğum sırası veya 

doğum sonrası ortaya çıkan beyin hasarıyla kas ve sinir sistemi 

bozukluklarına bağlı motor becerilerin yerine getirilmesindeki 

yetersizlik sebebiyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetlerine 

ihtiyacı olan bireylerdir.  

Süreğen hastalığı olan birey: Sürekli ya da uzun süreli bakım 

ve tedavi gerektiren hastalığından dolayı özel eğitim ve destek 

eğitim hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerdir (MEB, 2010). 

3.1.2. Kaynaştırma Kavramı ve Kaynaştırma Eğitimi 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne (2018) göre; 

‘‘Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademede diğer 

bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve eğitim 

amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla 

bireylere destek eğitim hizmetleri sunularak akranlarıyla birlikte 

tam zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak 

verilen eğitime’’ kaynaştırma eğitimi denir (MEB, 2018). 

Kaynaştırma eğitimi, özel gereksinimli bireylerin normal gelişim 

gösteren 

bireylerle iletişim kurabilmeleri ve eğitimlerini en üst düzeyde 

gerçekleştirmeleri amacıyla sağlanan ortamlardır (MEB, 1997). 

Başka bir tanıma göre, normal gelişim gösteren öğrencilerle özel 

gereksinimli öğrencilerin aynı fiziki ve sosyal ortamda eğitim 

almasını sağlayan uygulamaya kaynaştırma eğitimi denir (Burunsuz 

ve İnce, 2020).  
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Türkiye’de özel eğitime gereksinim duyan çocukların 

kaynaştırma eğitimi almalarının gerekliliğini ifade eden ilk yasa 

1983 yılında çıkarılan Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yasası’dır. 

Yasanın içeriğinde engelli çocukların normal çocuklarla aynı 

ortamda eğitim almalarını ve okul yönetiminin bu konuyla ilgili 

gerekli çalışmaları yapması gerektiği açıklanmaktadır.1988 yılında 

‘‘özel gereksinimli çocukların normal sınıflarda kaynaştırılması 

yoluyla eğitimi’’ konulu genelgede kaynaştırma kavramı 

uluslararası literatüre uygun şekilde ele alınmıştır. 1991 yılında 

Özel Eğitim Konseyi toplanarak kaynaştırma eğitiminin yaygın 

hale getirilmesi engelli öğrencilere uzman kişiler tarafından 

bireysel eğitim planlanması ve izlenmesiyle ilgili karar alınmıştır 

(Sucuoğlu, 2004). 

Özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim ihtiyacının özel 

okulda veya özel eğitim sınıflarında yapılması diğer ülkelerin eğitim 

anlayışının gelişmesiyle birlikte ülkemizde de değişiklik göstermeye 

başlamıştır. Akranlarından ayrıştırılarak eğitim verilen özel 

gereksinimli bireylerin topluma uyum sağlamakta güçlük 

yaşayacağının ve sosyalleşmesinin zorlaşacağı düşüncesi de öne 

çıkmıştır (Çuhadar, 2006). 

Bu önemli eğitime ilişkin uygulamalarda Özel Eğitim 

Hizmetleri Yönetmeliğinde ifade edilen şu hususlar dikkate alınır: 

• Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler,  özel eğitim 

değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda kaynaştırma 

eğitimlerini akranlarıyla tam zamanlı veya özel eğitim 

sınıflarında yarı zamanlı olarak sürdürdüler, 

• Her kademe ve türdeki eğitim programlarının uygulandığı 

özel eğitim okullarında öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına 

göre kaynaştırma eğitimi verilir, 

• Kaynaştırma eğitimi yapılan her okulda BEP geliştirme 

birimi kurulmak zorunludur, 
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• BEP geliştirme birimi alınacak kararlarda öğrenci 

davranışlarını değerlendirme kurulu ile ödül ve disiplin 

kuruluyla işbirliği yapar (MEB, 2018). 

3.1.2.1. Kaynaştırma Eğitiminin Amacı 

Kaynaştırma eğitimi, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerle 

normal gelişim gösteren bireylerin aynı ortamdan faydalanmasını 

sağlayarak bireylerin topluma entegrasyonuna ve sosyalleşmesine 

katkı sağlamaktadır. Özel gereksinimli bireylerin normal 

öğrencilerden ayırmadan eşit haklarda eğitim alma fırsatı sunmayı 

amaçlamaktadır (Özdemir, 2010). Kaynaştırma eğitiminin; özel 

gereksinimli bireylerle normal bireylerin birbirlerinin gelişimine 

katkı sağlamalarına ortam hazırlamak, iletişim kurabilmelerini 

sağlamak, özel gereksinimli öğrencide olumlu benlik algısının 

geliştirmesin kolaylaştırmak,  toplumda özgür ve üretici bireyler 

olmalarını sağlamak gibi amaçları da vardır (Darıca,1992 akt: MEB 

2018). Kaynaştırma eğitiminin amaçlarını yerine getirmesi için bazı 

ilkelere bağlı kalınması gereklidir. Bu ilkeler; 

• Özel gereksinimli öğrencilerle normal gelişim gösteren 

öğrencilerin aynı okulda akranlarıyla eğitim görme hakkı 

vardır, 

• Kaynaştırma eğitimi genel ve özel eğitimden ayrılamaz, 

• Özel eğitim hizmetleri eğitim ihtiyaçlarına göre planlanır, 

• Kaynaştırma eğitimine erken yaşta başlamak ve bireysel 

farklılıklar esastır, 

• Eğitim sevgi, saygı, sabır, çaba ve gönüllülük 

gerektirmektedir, 

• Kaynaştırma eğitimi özel gereksinimli bireyi 

toplumsallaştırmayı amaçlamaktadır (MEB, 2011). 
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Kaynaştırma eğitiminin amaçlarının yerine getirilmesi ve 

başarılı olabilmesi aile, öğretmen ve idarecilerin işbirliği içinde 

çalışması, özel gereksinimli öğrenciler için gerekli ortamın 

sağlanması ve tüm önlemlerin alınmasıyla sağlanabilir (Özdemir, 

2010). 

3.1.2.2.Kaynaştırma Eğitiminin Önemi 

Dünyada ve Türkiye’deki çağdaş gelişmelerle bütün 

bireylere eğitimde 

fırsat ve imkân eşitliğine verilen önem giderek artmıştır. Özel 

eğitim ihtiyacı olan bireylere normal gelişim gösteren bireylerle bir 

arada eğitim imkânı verilmesinin kaynaştırma eğitimi uygulaması 

ile mümkün olacağı kanaati yaygın bir görüş olarak kabul 

edilmektedir. Kaynaştırma eğitimi uygulamaları özel gereksinimli 

öğrencilerin normal gelişim gösteren bireylerle aynı ortamda 

eğitim alarak bireysel farklılıklara saygı duymayı, ön yargılardan 

kurtulmayı ve aynı ortamda sosyalleşmelerini sağlamayı amaç 

edinmiştir (Cankaya ve Korkmaz, 2012). 

Eğitim hizmetleri öğrencilerin zihinsel, sosyal, duyuşsal ve 

kişilik gelişimi açısından geliştirerek bireye kazandırılan becerileri 

üst düzeyde kullanmasına katkı sağlayabilmesi için en uygun 

ortamın kaynaştırma eğitimi uygulamaları ile mümkün olacağı 

düşünülmektedir. Kaynaştırma eğitimi uygulamalarının uygun 

ortam gerekli düzenleme ve planlama yapıldıktan sonra doğru 

yöntem ve teknikle desteklendiğinde olumlu sonuçlar elde edildiği 

yapılan araştırmalarla belirlenmiştir (MEB, 2010). 

Son yıllarda ülkemizde kaynaştırma eğitimi 

uygulamalarına verilen önem artmış olsa da kaynaştırma sürecine 

ilişkin sorunların tespit edilmesi ve var olan sorunların 

iyileştirilmesi özel gereksinimli bireylerin eğitimi ve yaşam 
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kalitesini artırmak açısından önem arz etmektedir (Anılan ve 

Kayacan, 2015). 

3.1.2.3. Kaynaştırma Eğitimi Modelleri  

Özel gereksinimli bireylerin akranlarıyla beraber en az 

kısıtlayıcı ortamda etkileşimli olarak eğitim alması çok önemlidir. 

Özel gereksinimli bireylerin normal gelişim gösteren bireylerle 

maksimum düzeyde eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla aynı 

ortamda eğitim almalarına ve eğitim sürelerine göre çeşitli 

modeller uygulanmaktadır (Burunsuz ve İnce, 2020). 

Tam Zamanlı Kaynaştırma: Tam zamanlı kaynaştırma 

modelinde özel gereksinimli öğrencinin kaydı normal sınıftadır. 

Öğrenci eğitim süresi boyunca normal sınıfta normal gelişim 

gösteren öğrencilerle aynı ortamda eğitim alır. İlköğretim, 

ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında destek eğitim odası 

uygulaması ile kaynaştırma eğitiminin niteliğini artırmak 

amaçlanmaktadır. Destek eğitim odasında özel gereksinimli 

öğrenciye verilen eğitim bireyseldir. Eğitim programı için 

kullanılacak araç gereçler temin edilerek fiziksel düzenlemelerle 

eğitime uygun hale getirilmektedir (MEB, 2010). 

Kaynaştırma eğitimi yapılan okullarda gelişim özeliklerine 

göre her sınıfta eşit sayıda ve en fazla iki öğrenci olacak şekilde 

(birleştirilmiş sınıflı köy okulları hariç) düzenlenir. Bu uygulama 

özel eğitim okullarında sınıf mevcudu 5’i özel gereksinimli öğrenci 

olmak üzere okul öncesi eğitimde 14 öğrenci, diğer kademelerde 

ise 15 öğrenci olacak şekilde düzenlenir (MEB, 2018). 

Yarı Zamanlı Kaynaştırma: Yarı zamanlı kaynaştırma 

modelinde özel gereksinimli öğrenciler normal gelişim gösteren 

akranlarıyla belirlenen zamanlarda aynı sınıfta eğitim alırlar. Özel 

gereksinimli öğrencinin kaydı özel eğitim sınıfına yapılmaktadır. 



 

194 

Normal gelişim gösteren akranlarının olduğu sınıflarda özel 

gereksinimli bireylerin başarabilecekleri derslere katılmaları 

sağlanır (Topçu ve Katılmış, 2013). Zorunlu okul dönemini 

kapsayan çocuklardan ilköğretim programını takip edemeyecek 

seviyede olan çocuklar, açılmış olan özel eğitim sınıflarında 

bireyselleştirilmiş eğitim programını takip ederler. Eğitim 

Uygulama Okulu ve Otistik Çocuklar Eğitim Programı’ndan 

mezun olan öğrenciler için ilköğretim diploması verilmez takip 

edilen programa uygun diploma düzenlenir (MEB, 2010). 

Tersine Kaynaştırma: Tersine kaynaştırma modelinde, 

normal gelişim gösteren bireyler kendi istekleriyle kaynaştırma 

eğitimi yapan özel eğitim okullarında özel gereksinimli öğrencilerle 

birlikte eğitim alabilirler. Sınıf mevcutları okul öncesi eğitim yapan 

sınıflar için 5’i özel gereksinimli öğrenci olmak şartıyla en fazla 14 

öğrenci, ilköğretim ve ortaöğretimde 20, yaygın eğitimde ise 10 

öğrenci olacak şekilde düzenlenir (MEB, 2010). 

Kaynak Oda: Bu modelde normal gelişim gösteren 

bireylerin eğitim gördüğü normal sınıflara kaydı yapılmış, yalnızca 

kaynak oda eğitimi ile başarılı olabilecek bireyler için 

tasarlanmıştır. Kaynak oda eğitimi uygulamasında özel 

gereksinimli bireye sınıfta uygulanan eğitim programına paralellik 

gösterecek şekilde özel gereksinimli öğrencinin eksikliklerini 

giderecek niteliğe sahip olmalıdır (Batu, 2000). 

3.1.2.4. Kaynaştırma Eğitiminin Faydaları 

Kaynaştırma eğitimi uygulaması aşağıda ifade edilen 

faydaları barındırmaktadır: 

• Özel gereksinimli öğrencilerin bireysel farklılıkları 

dikkate alınarak eğitim almaları sağlanır, 
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• Özel gereksinimli öğrencinin özgüven, cesaret, 

sorumluluk gibi değerlerini geliştirerek uyum ve 

başarısının artmasını sağlar, 

• Özel gereksinimli öğrencilerin normal gelişim 

gösteren bireylerden bazı davranışları öğrenmelerini 

sağlar, 

• İstenmeyen davranışlar yerine olumlu davranış 

sergilemelerini sağlar. 

• Özel gereksinimli bireye karşı hoşgörü, dayanışma, 

işbirliği, yardımlaşma gibi  

değerleri geliştirir, 

• Normal gelişim gösteren bireyler özel gereksinimli 

bireylerin farklılıklarına saygı göstererek birlikte 

yaşamayı hoşgörüyle karşılar, 

• Özel gereksinimli bireylerin aileleri çocuklarının 

seviyelerine uygun beklenti gösterir, 

• Aileler okul aracılığıyla çocuklarının gelişimleri, 

yetenekleri, ilgi ve ihtiyaçlarıyla ile ilgili doğru bilgi 

sahibi olurlar (MEB, 2010). 

3.1.3. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) 

Özel eğitim hizmeti alan öğrencilerin normal gelişim 

gösteren bireylere yönelik düzenlenen resmi eğitim programlarına 

uyum sağlamaları noktasında güçlükler yaşanmaktadır. Bu 

bireylerin uyum problemlerini en alt seviyeye indirmek ve 

bireylerin gelişimlerini desteklemek amacıyla bireyselleştirilmiş 

eğitim programları önem kazanmaktadır. Özel eğitim ihtiyacı olan 

bireylerin kayıtlı olduğu özel eğitim okullarında ve sınıflarında 

bakanlık tarafından hazırlanan ilköğretim ya da mesleki ve teknik 

eğitim programları ile bireylerin eğitim gereksinimleri ve 



 

196 

özelliklerine yönelik özel eğitim programı hazırlanıp uygulanır 

(MEB, 2018). 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı Özel gereksinimli 

bireyin tüm gelişim alanlarında potansiyeline göre hangi 

kazanımlara ne zaman ulaşılacağı ve bu kazanımların kimler 

tarafından hangi yöntemlerle ve nerede kazandırılacağını gösteren 

çocuğun ailesinin ve destek hizmetlerinin içinde yer aldığı ekipçe 

hazırlanan yazılı programdır (MEB, 2010). 

Başka bir ifadeyle bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel 

gereksinimli bireylerin gelişim alanlarına yönelik eğitsel 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla destek hizmetlerinin uygun eğitim 

ortamlarında en üst seviyede faydalanmasını sağlamak üzere 

hazırlanan yazılı dokümandır (MEB, 2018). 

 Bireyselleştirilmiş eğitim programının özel gereksinimli 

öğrenci için uyulacak eğitim programı dikkate alınarak 

hazırlanması esastır. Bu program; eğitim planında kısa ve uzun 

dönemli kazanımları, verilecek eğitimin yeri ve zamanı ile bu 

eğitimin kim tarafından nasıl verileceği, kullanılacak araç gereçleri, 

istenmeyen davranışları ortadan kaldırmayı ve istendik davranış 

kazandırmayı sağlayacak yöntemleri ve bireyin kişisel bilgilerini 

içerir (MEB,2018). 

3.1.3.1. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programını 

Zorunlu Kılan Nedenler  

Her birey fiziksel ve zihinsel olarak diğer bireylerden 

farklılık gösterir. Bu farklılıklardan dolayı bu bireylere yönelik özel 

eğitim ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Özel eğitim verilecek bireyler 

için bir plan hazırlanması gerekir. Özel eğitime ihtiyaç duyan 

bireylerin eğitimden en üst seviyede faydalanmaları için 
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bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamak ve uygulamak Milli 

Eğitim Kanununun ‘‘Fırsat ve İmkan Eşitliği’’ ilkesi gereği yasal 

bir zorunluluktur. Bu ilkenin “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat 

ve imkan eşitliği sağlanır’’ ile ”Özel eğitime ve korunmaya muhtaç 

çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.” hükümleri gereği 

özel gereksinimli her birey eğitim hakkından yararlanır. Bu 

doğrultuda özel eğitim alan her öğrenciye bireyselleştirilmiş eğitim 

programı hazırlanır ve uygulanır (Yılmaz, 2013).  

Bireylerde fiziksel, konuşma, problem çözme, bilişsel 

süreçler, duyuşsal özellikler ve öğrenme özellikleri birbirinden 

farklılık gösterebilir; ancak yetersizlik türü ve derecesi ne olursa 

olsun her birey öğrenebilir. Bireyselleştirilmiş eğitim programı 

bireysel farklılıkları dikkate alarak öğrencilerin tüm gelişim 

alanlarını desteklemeyi amaçlamaktadır (MEB, 2010). 

3.1.3.2. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) 

Birimi 

Özel gereksinimli öğrencilerin kayıtlı oldukları okullarda 

performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda bireyselleştirilmiş 

eğitim programı hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim 

programı geliştirme (BEP) birimi kurulur. Bu birimin başkanı okul 

müdürü veya onun görevlendireceği bir müdür yardımcısıdır. 

Gezerek özel eğitim görevi yürüten öğretmen, bir rehber 

öğretmen, öğrencinin dersine giren sınıf veya branş öğretmenleri 

ve öğrenci velisinden oluşur. Bireyselleştirilmiş eğitim programı 

geliştirme birimine gerekli olduğunda görüşleri alınmak üzere özel 

eğitim değerlendirme kurulunun bir üyesinin katılımı sağlanır. 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin çalışma 

usul ve esasları kurum yönetimi tarafından belirlenir (Yorulmaz, 

2015). 
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Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde (2018)  BEP 

geliştirme biriminin kurumdaki kaynaştırma eğitimi uygulamasına 

ilişkin görevleri; ilkokul, ortaokul ve lise programlarının 

uygulandığı özel eğitim okullarında veya özel eğitim sınıflarında 

eğitim alan öğrencilerden tam zamanlı kaynaştırma eğitimine 

uygunluklarını saptamak ve okul idaresine bildirmek, ayrıca özel 

eğitim sınıflarına devam eden, normal gelişim gösteren akranlarıyla 

birlikte eğitim alabilecek bireyleri belirleyerek katılım 

sağlayacakları dersler ve ders saatlerini planlamaktır. 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanmasının yanı sıra 

hazırlanan programın uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi 

ile ilgili yapılacak etkinliklerde eşgüdüm sağlamak, eğitim 

ortamlarını düzenlemek, öğretim ve değerlendirmede kullanılacak 

yöntemler ile öğretim materyallerini belirlemek, temin etmek, okul 

idaresi ile öğretmenlere tavsiyelerde bulunmak BEP biriminin 

görevleri arasındadır. 

3.1.3.3. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 

Hazırlama Aşamaları  

Özel gereksinimli bireyler bebeklik döneminde aile veya 

okula başladığında öğretmeni tarafından fark edilerek rehberlik 

araştırma merkezlerine (RAM) yönlendirilmektedir. Özel 

gereksinimli birey öğrencinin ailesi, rehber öğretmen, okul 

müdürü ve ailenin ortak görüşüyle, eğitsel tanılama formu 

hazırlanır ve rehberlik araştırma merkezine gönderilir. Eğitsel 

tanılama formunda özel gereksinimli öğrenciye ait kimlik bilgileri, 

eğitsel değerlendirme isteğinin nedeni, temel öz bakım becerileri, 

zihinsel beceriler, iletişim becerileri ve yetersiz olduğu alanlara 

ilişkin görüşler yer alır. Rehberlik araştırma merkezinde yapılan 

çalışmalarla tanılama süreci başlamış olur (Yılmaz,  2013). 
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Kaynaştırma kapsamına alınan bireyin bireyselleştirilmiş eğitim 

programını hazırlama süreci aşağıdaki aşamalardan oluşur: 

• Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak 

ekip oluşturulur, 

• Bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, 

• Bireyin ihtiyaçlarına uygun bireyselleştirilmiş öğretim 

programı hazırlanır, 

• Uzun dönemli ve kısa dönemli amaçlar belirlenir, 

• Bireye uygun araç gereçlerin, öğretim yöntem ve 

tekniklerin belirlenir, 

• Bireyselleştirilmiş eğitim programının uygulanma, 

izlenme ve değerlendirilme süreci için sorumlu kişiler 

belirlenerek zaman çizelgesinin hazırlanması ve 

değerlendirme şekline karar verilir, 

• Aileden onay alınır (MEB, 2011). 

3.1.3.3.(1) Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama 

(Yönlendirme, yerleştirme, izleme) 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin (2018) 7. 

maddesine göre eğitsel değerlendirme ve tanılama esasları; 

• Öğrencinin eğitsel değerlendirme ve tanılama ile ilgili 

yapılması gereken işlemler rehberlik araştırma 

merkezlerindeki özel eğitim değerlendirme kurulunca 

yapılır, 

•  Öğrencinin tanılaması için ilk başvuru, okul idaresi, 

aile veya yetersizliği olmayan 18 yaşından büyük 

bireyin kendisi tarafından okul idaresi, aile veya 

zihinsel engeli; resmî kurumlarda bakım ve barınma 

hizmetlerinden faydalanan kişiler için kurumun resmî 
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yazı ile görevlendireceği iş görenler tarafından 

rehberlik araştırma merkezine yapılır, 

• Bireyin özelliklerine göre elverişli ölçme araçlarıyla 

tanılama ve eğitsel değerlendirme yapılır. Bireyin 

sağlık problemlerinden dolayı rehberlik araştırma 

merkezine bizzat gidememesi halinde eğitsel 

değerlendirme ve tanılama işlemleri bireyin 

bulunduğu ortamda yapılır, 

• Eğitsel değerlendirmesi ve tanılaması yapılan bireyin 

özel eğitim ihtiyacı olduğuna karar verilmesiyle Özel 

Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu hazırlanarak 

özel eğitim hizmetine yönlendirilir, 

•  Resmî özel eğitim okulu, özel eğitim sınıfı ya da tam 

zamanlı kaynaştırma eğitimine yönlendirilen bireyler 

için  (EK-1) Rapor, özel eğitim kurumlarında eğitim 

hizmetleri almasına karar verilen bireyler için (EK-2) 

rapor hazırlanır, 

• Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için en fazla bir 

yıllık bireysel eğitim plan hazırlanır, 

• Eğitsel değerlendirme ve tanılama iş ve işlemleri 

okula devam eden bireyler için okulun çevresindeki 

rehberlik araştırma merkezi tarafından, herhangi bir 

okula devam etmeyenler için ikamet adresi ya da 

bakım ve barınma hizmetinden yararlanılan kurumun 

bulunduğu bölgedeki rehberlik araştırma merkezi 

tarafından yapılır, 

• Öğrencinin bütün gelişim alanlarındaki yeterlilikleri 

ile eğitim ihtiyaçları değerlendirilerek eğitimin her 

türünde ve kademesindeki geçişlerde eğitsel 

yönlendirme ve tanılama yapılır. Veli veya kurumun 

isteği üzerine bireyin performansı ve eğitim 
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ihtiyaçlarına göre tekrarlanır. Sınıf öğretmeni okula 

devam eden öğrencilerin önceden fark edilemeyen 

yetersizliklerine ilişkin gözlem ve değerlendirme 

yapar. Okul rehber öğretmeninin de 

değerlendirmesiyle öncelikle okul içinde ek 

ödevlendirme, ortamın uygun hale getirilmesi, aile ile 

iş birliği ve eksikliklerin giderilmesi için çeşitli 

tedbirler alınır. Alınan tedbirlere rağmen 

akranlarından anlamlı farklılık gösteren öğrenciler, 

sınıf öğretmeni, okul rehber öğretmeni, okul yönetimi 

ve ailenin onayı ile rehberlik araştırma merkezine 

yönlendirilmektedirler (Yılmaz ve Batu, 2016). Özel 

gereksinimli öğrenciyi tanılama sürecindeki temel 

ilkeler aşağıda belirtilmiştir: 

 

Erkenlik ilkesi; tanılama süreci olabildiğince erken bir yaşta 

yapılır. 

Bütünlük ilkesi; tanılama süreci bireyin bütün gelişim 

öyküsü göz önüne alınarak birçok açıdan değerlendirilerek yapılır. 

Çeşitlilik ilkesi; tanılama sürecinde kullanılan yöntem ve 

teknikler ile disiplinlerde çeşitlilik sağlanır. 

Süreklilik ilkesi; tanılama süreci farklı alanlarındaki 

uzmanlar tarafından  

sürekli değerlendirilir. 

Yeterlilik ilkesi; tanılama sürecinde bireyin hem yeterli hem 

de yetersiz olduğu yönler bir arada değerlendirilir. 

İş birliği ilkesi; tanılamada okul, veli ve uzmanlar birlikte 

çalışır. 

İsteklilik ilkesi; tanılamanın tüm aşamalarında ailenin ve 

gerektiği zaman bireyin de görüşü alınarak sürece katılımı sağlanır. 

Gizlilik ilkesi; tanılama sürecinin tüm aşamalarında ancak 

bireyin ve ailesinin onayları alınarak açıklama yapılabilir. Bireye ait 
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veriler ve değerlendirme sonuçları bireyin eğitimi ve 

yönlendirilmesi amacıyla kullanılır (MEB, 2011). 

Yönlendirme: Genel eğitim sınıflarında normal gelişim 

gösteren öğrencilerden anlamlı düzeyde farklılık gösteren, özel 

eğitime ihtiyacı olduğu düşünülenler sınıf öğretmeni tarafından 

belirlenir. Belirlenen öğrenciler, eğitsel tanılamanın yapılması için 

rehberlik ve araştırma merkezlerine yönlendirilmeden önce sınıf 

öğretmeni ile öğrencinin durumu ve eğitsel ihtiyaçları okul 

yönetimi, rehber öğretmen ve aile ile görüşülerek değerlendirilmesi 

yapılmalıdır. Değerlendirmesi yapılan öğrenci için sınıf öğretmeni, 

uygulamakta olduğu eğitim programı kapsamında, akranları ile 

birlikte yürüteceği şekilde gerekli önlemleri (fiziksel ortam, 

yöntem, teknik vs) alır. Öğrenci için yapılan çalışmaların sonunda 

başarı beklenen düzeyin altındaysa; yapılan etkinlik ve çalışmalar 

rapor haline getirilir, eğitsel değerlendirme istek formuyla 

rehberlik araştırma merkezine yönlendirilir (MEB, 2011). 

Öğrencinin ilk defa RAM’a yönlendirilme sürecinde 

okulun şu sorumlulukları vardır: 

• Ailenin öğrenciyle ilgili bir tıbbi tanılama raporu 

bildiriminde bulunması ve eğitsel tanılamayı istemesi 

durumunda eğitsel değerlendirme isteği formu 

hazırlanarak rehberlik araştırma merkezine 

yönlendirilir, 

• Ailenin tıbbi tanılama raporu bildiriminde 

bulunmadan öğrencinin rehberlik araştırma 

merkezine yönlendirilme isteğinde bulunması 

durumunda eğitsel değerlendirme isteği formu 

hazırlanır ve formun ailenin talebiyle hazırlandığı 

görüşler bölümünde belirtilir, 
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• Yönlendirmenin okul tarafından yapılacağı 

durumlarda ise eğitsel değerlendirme isteği formu 

doldurulur. 

Yerleştirme: Özel eğitim hizmetleri kurulu, özel eğitim 

kurulunun hazırladığı rapor doğrultusunda özel gereksinimli bireyi 

uygun kuruma yerleştirir. Yerleştirme yapılırken özel gereksinimli 

bireylerin yetersizlik türü, derecesi, gelişim özellikleri, performansı 

ve eğitim ihtiyaçları dikkate alınır. Özel eğitim hizmetleri kurulu, 

özel eğitim kurulunun yönlendirme raporu ve ailenin isteğiyle özel 

okulda eğitimine devam eden bireyin, kayıtlı olduğu okulda 

kaynaştırma eğitimine devam etmesi için de karar alabilir. Farklı 

bir yerleştirme kararı alınması halinde bireyin yerleştirme kararına 

uygun şartlara sahip kuruma naklinin yapılması için gerekli işlemler 

yapılır. İl veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun yerleştirme 

kararına; veli kararın tebliğ tarihinden itibaren otuz iş günü içinde, 

okul yönetimi ise öğrencinin okula kayıt tarihinden itibaren en az 

otuz iş günü içinde itiraz edebilir. İtirazın kurula ulaştığı günden 

itibaren en geç otuz iş gününde sonuç; veliye, okula ve rehberlik 

araştırma merkezine yazılı olarak bildirilir (MEB, 2020). 

İzleme: Bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulayan 

öğretmenden ve veliden bilginin toplanması ve elde edilen bilginin 

düzenli zaman aralıklarında belirlenmiş amaçlar doğrultusunda 

karşılaştırma yapılabilmesi için izleme yapılmalıdır. Bu sayede 

bireyselleştirilmiş eğitim programının uygulanmasından sorumlu 

olan öğretmene, kullandığı yöntemlerde değişiklik yapması 

gerektiğinde sistematik bir şekilde veri sağlanmasıyla birlikte ekibe 

de bireyselleştirilmiş eğitim programının uygulama, etkinliğini ve 

uygunluğunu değerlendirme basamaklarında gerekli veriler 

sağlanabilir (Özaksoy ve Zihni, 2001).  

Özel eğitim hizmetlerinin planlanması, öğrencinin 

eğitiminin aksamaması için erken çocukluk döneminden itibaren 
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eğitimin bütün kademelerinde özel gereksinimli bireylerin 

gelişimlerinin takip edilmesi esastır. Öğrencilerin gelişim 

düzeylerinin izlenmesi; tavsiye edilen özel eğitim hizmetlerinin 

uygunluğunu ve bireyselleştirilmiş eğitim programındaki 

kazanımların gerçekleşme düzeyi açısından değerlendirilir ve 

planlar her yıl yenilenir (Yılmaz,2013). 

3.1.3.4. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 

Hazırlama ve Uygulama 

Rehberlik araştırma merkezi tarafından öğrenci için 

bilişsel, görme ve duyma alanlarından herhangi birinde yetersizliği 

belirlenen birey için yöneltme öneri formu hazırlanır. Formda 

öğrencinin eğitim alacağı eğitim ortamıyla ilgili karar verilir. Özel 

eğitim hizmetlerinden yararlanmasına karar verilen öğrenci için bir 

sonraki aşama bireyselleştirilmiş eğitim programının planlanması 

amacıyla yapılan değerlendirme çalışmalarıdır. Değerlendirme ile 

öğrencinin var olan durumu, öğrencinin ev, okul ve çevredeki 

gereksinimleri tespit edilir. Görüşme, gözlem ve ölçme araçlarının 

uygulanması ile elde edilen veriler doğrultusunda BEP geliştirme 

birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanır. 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanırken öğrencinin güçlü 

yanları, aile ve öğretmen görüşleri, yapılan eğitsel değerlendirme 

sonuçları yer almalıdır (Akyürek, 2010). 

Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanması ve 

uygulanması için bireyin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, 

kazanımların, uygulanacak yöntemlerin, kullanılacak araç 

gereçlerin ve değerlendirme biçiminin belirlenmesi gerekir (Özgür, 

2011). 

Öğrenci İhtiyaçlarını Belirleme: Bireyin akranlarından iletişim, 

sosyal ve akademik alanlarda gösterdiği anlamlı farklılık öğrencinin 
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ihtiyaçlarını ifade eder. Yetersizlik gösterdiği alanlardaki 

ihtiyaçlarını belirlerken, öğrenci velisinden ve sınıf öğretmeni ve 

rehber öğretmenin gözlemlerinden ve fikirlerinden yararlanmak 

gerekir (Yılmaz,  2013). 

Amaçları Belirleme: Rehberlik araştırma merkezi Özel 

Eğitim Değerlendirme Kurulunca birey adına hazırlanan eğitim 

planında bulunan yıllık amaçlar ve takip edilen program esas 

alınarak kısa ve uzun dönemli amaçların belirlenmesi gerekir. 

Uzun dönemli amaçlar; her öğretim yılı sonunda bireyin mevcut 

eğitsel performans seviyesi, öğrenme hızı ve özelliklerine göre 

ulaşabileceği kazanımlardır. Uzun dönemli amaçların belirlenen 

sürelerde öğrencinin gelişim durumuna göre değişiklik yapılabilir. 

Uzun dönemli amaçlar belirlenirken; gerçekçi ve uygulanabilir 

amaçlar olmasına, bireyin sınıfa,  sosyal yaşama uyum sağlamasına, 

sosyal kabulünü artırmasına, farklı beceriler kazanmasına dikkat 

edilmelidir (MEB, 2010). 

Kısa dönemli amaçlar için gerekli olan zamanın 

belirlenmesi bireyselleştirilmiş eğitim programının içinde bulunur 

ve her kazanım için düşünülen süre belirlenir. Amaçlar için 

belirlenin zaman; bireyin engel derecesine, bireye verilen destek 

eğitim hizmetlerine, velinin eğitime sağladığı desteğe, sınıf 

mevcudu ve özel gereksinimli öğrenci sayısına göre planlanır 

(Kargın, 2007). 

Öğretim Yöntemlerinin ve Materyallerin Belirlenmesi: 

Bireyselleştirilmiş eğitim programında yer alan kazanımlara 

ulaşmak için kullanılacak öğretim yöntemleri ve materyallerinin 

belirlenmesi gerekir. Bireyselleştirilmiş eğitim programı birey için 

yapılacak çalışmaların, ulaşılması planlanan hedeflerin 

planlamasıdır. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler, müfredat 

hedeflerine ulaşmada zorluklarla karşılaşan ve bu zorluklar 
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karşısında desteğe ve uyarlamaya ihtiyaç duyan bireylerdir. 

Öğretim yöntemleri ve ders materyallerinde uyarlamaların 

yapılması, bireyi eğitim öğretime dahil etme çalışmaları tanılama 

öncesi süreçte başlar ve bireyselleştirilmiş eğitim programı 

sürecinde de devam eder. Bireyselleştirilmiş eğitim programı 

sürecinde kazanımlara ulaşmayı kolaylaştıracak öğretim yöntemi 

ve ders materyalleri belirlenmelidir (Kargın, 2007). 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının İzlenmesi ve 

Değerlendirilmesi: Belirlenen kazanımlara ulaşma düzeyini 

belirlemek için uygulanacak değerlendirme yöntemi ve ölçütlerinin 

bireyselleştirilmiş eğitim programında bulunması gerekir. İzleme, 

sistematik bir şekilde uygulayıcılardan verilerin toplanması ve bu 

verilerin düzenli olarak belirlenmiş olan amaçlarla kıyaslanmasıdır. 

Bunlardan birisi, bireyselleştirilmiş eğitim programını 

uygulanmasından sorumlu uzmanlara, uyguladıkları yöntemlerde 

ihtiyaç duyulan değişiklikleri yapmak için düzenli aralıklarla 

bilgi vermek ve bireyselleştirilmiş eğitim programının 

uygulanmasını, planlanmış programın verimliliğini ve 

uygunluğunu değerlendirmek için kullanılacak bilgileri BEP 

ekibine sağlamak izleme sürecinin iki önemli amacıdır. BEP ekibi 

kısa ve uzun dönemli kazanımlara ulaşılma düzeyini, 

uygulayıcıların yükümlülükleri ve program değişikliklerini izleme 

aracılığıyla kontrol eder (Kargın, 2007). Bireyselleştirilmiş eğitim 

programının değerlendirilmesi BEP ekibi tarafından yılda en az bir 

kez yapılır. Bireyselleştirilmiş eğitim programının 

değerlendirilmesi;  öğrenciye katkı sağlama durumunu, programda 

yapılacak değişikliklerin gerekliliğini, BEP ekibinin 

bireyselleştirilmiş eğitim programını uygulama ve geliştirme 

sürecinde zaman yönetimini, kayıt tutma ile ilgili işlemleri yerine 

getirme ve hizmetlerin yapılmasının yeterliliğini tespit etmek 

önemli amaçlarıdır (Fiscuss ve Mandel, 1983 akt: Kargın 2007). 
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4. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri 

toplama araçları ve verilerin analizi kısımlarına yer verilmiştir. 

4.1. Araştırmanın Modeli  

Bu araştırmada sınıflarında bireyselleştirilmiş eğitim 

programı uygulayan sınıf öğretmenlerinin görüşleri betimleyici bir 

yaklaşımla incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden 

olgubilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Olgubilim deseni farkında 

olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip 

olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgubilim deseni bize 

tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda tam anlamıyla 

kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için 

uygun bir araştırma zemini oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim 

programı uygulama durumları araştırmanın olgusu olarak ele 

alınmıştır. 

4.2. Araştırmanın Çalışma Grubu 

 Araştırma çalışma gurubunu tipik durum örneklemesi 

yöntemiyle belirlenmiş sınıf öğretmenlerinden oluşan toplam 20 

katılımcı oluşturmuştur. Tipik durumlar evrende yer alan çok 

sayıdaki benzeri arasından genel olarak incelenen olay veya olguyu 

açıklayabilecek düzeyde bilgi içeren durumlardır (Patton, 2005). 

Araştırmada sınıf öğretmenlerine Ö1’den başlayarak Ö20’ye kadar 

kodlar verilmiştir. Araştırmanın çalışma grubuna ait bazı 

demografik özellikler Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 4.1.Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin 

Frekans ve Yüzde Değerleri  

Özellik Guruplar f % 
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Cinsiyet 
Erkek 10 50 

Kadın 10 50 

Yaş Aralığı 

25-35 Yaş arası 10 50 

36-45 Yaş arası 6 30 

46-55 Yaş arası 4 20 

Mesleki Kıdem 

1-10 Yıl arası 9 45 

11-20 Yıl arası 7 35 

21 Yıl ve üzeri 4 20 

Öğrenci Sayısı 

10-20 arası 2 10 

21-30 arası 16 80 

31 ve üzeri 2 10 
Toplam  20 100 

 

4.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri görüşme yöntemiyle toplanmıştır. 

Görüşme yöntemi, nitel araştırmalarda sık kullanılan sosyal bir 

konuda ayrıntılı araştırma yapmak için kullanılan veri toplama 

yöntemidir. Görüşme türleri yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve 

yapılandırılmamış görüşme olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır 

(Yüksel, 2020). Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde; sorulacak 

sorular daha önceden araştırmacı tarafından belirlenmiştir ancak 

görüşmenin akışına göre araştırmacı başka sorular sorabilir ya da 

verilen cevapların açılmasını isteyerek görüşmeye esneklik 

katabilir. Hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunda 

katılımcılara açık uçlu 4 soru ve alt sorular yöneltilmiştir. Bu 

sorular araştırmacı tarafından alanyazın taraması yapılarak ayrıca 

alan uzmanı bir akademisyenin görüşlerinden faydalanılarak 

oluşturulmuştur. Görüşme formlarının asıl uygulamasına 

geçmeden önce 2 katılımcı ile pilot uygulama yapılmıştır. Yapılan 

değerlendirme sonucunda soruların veri toplama amacına uygun 

nitelikte olduğu kanaatine ulaşılmıştır. Pilot uygulama kapsamında 
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yapılan görüşmelerden elde edilen veriler asıl uygulama verileriyle 

birlikte değerlendirilmiştir.  

4.4.Verilerin Toplanması ve Analizi       

Araştırma verileri 31/03/2022-31/05/2022 tarihleri 

arasında toplanmıştır. Katılımcılarla görüşme yapılabilmesi için 

gerekli izinler alınmış, görüşmeler katılımcıların görev yaptıkları 

kurumlarda gerçekleştirilmiştir. Her bir katılımcıyla ortalama 30’ar 

dakika süren ve toplamda ortalama 600 dakikalık görüşmeler 

yapılarak araştırma verileri toplanmıştır. 

Görüşmelerden elde edilen veriler görüşme esnasında 

yazıya aktarılmış, daha sonra da elektronik ortama geçilmiştir. Elde 

edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmeye ve 

yorumlanmaya çalışılmıştır. Betimsel analiz yaklaşımına göre 

veriler belirlenen temalara göre özetlenip yorumlanabileceği gibi 

araştırma soruları doğrultusunda oluşturulan temalara göre de 

düzenlenebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu çalışmada da 

araştırma soruları, araştırma temaları olarak belirlenmiş, araştırma 

verileri bu temalar altında düzenlenmiştir. Verilerin analizi 

yapılırken doğrudan alıntılarla desteklenmiştir 

5. BULGULAR  

Bu bölümde araştırmanın bulgularına yer verilmiştir. 

5.1.(1.Tema): Katılımcıların Bireyselleştirilmiş 

Eğitim Programı Uygulaması Konusunda Yeterliklerine 

İlişkin Görüşleri 

Bu temada katılımcılara yöneltilen ‘‘Bireyselleştirilmiş 

eğitim programı uygulaması konusundaki yeterliklerinize ilişkin 
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görüşleriniz nelerdir? Yetersiz olduğunuzu düşünüyorsanız bu 

yetersizlikler nelerdir?’’ Bu yetersizliğin/yetersizliklerin 

nedeni/nedenleri nedir? Sorularına ait bulgular ele alınmıştır. 

Kendileri ile görüşme yapılan sınıf öğretmenlerinin bir 

kısmı (4/20) bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulama 

konusunda yeterli olduğunu düşünürken, öğretmenlerinin 

çoğunluğu (16/20) tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulama konusunda yeterli olmadıkları ifade edilmiştir. Bu 

temaya ilişkin bulgular genel olarak şöyledir: 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamasında yeterli 

olduğunu düşünen katılımcılar ‘‘Bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulamasında ayrıntılı bilgiye sahip olmama, uygulama 

konusunda yaşanan yetersizlikler ve programı müfredatla birlikte 

yürütmenin zorluğundan kaynaklanan yetersizliklerinin olduğunu 

ifade etmektedirler. Katılımcılardan yeterli olduklarını düşünenler 

ise hizmet içi eğitime katılma, imkânlar dâhilinde programı 

uygulama fırsatı bulma ve deneyim sahibi olma durumlarından 

dolayı yeterli oldukları bulgularına ulaşılmıştır.  

Bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulaması 

konusundaki yeterlikleri ile ilgili bazı katılımcı ifadeleri aşağıdaki 

gibidir. 

‘‘Bireyselleştirilmiş eğitim programı ile ilgili 540 saatlik kurs 

aldığım için bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ve uygulama 

aşamaları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum…’’(Ö1) 

 ‘‘İmkânlar elverdiğince uygulayabildiğimi düşünüyorum.’’(Ö3) 

‘‘Bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamak için aldığım 

eğitimin yeterli olmadığını düşünüyorum.’’(Ö5) 

 ‘‘Bu konuda hizmet içi eğitim aldığım için öğrencinin ihtiyaçlarına 

göre bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamada yeterli olduğumu 

düşünüyorum.’’ (Ö6) 

          ‘‘Daha önce özel gereksinimli öğrencilerle çalıştığım için 

yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum.’’(Ö7) 
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‘‘Yetiştirilmesi ve uygulanması gereken bir öğretim programı var, 

ekstra bireyselleştirilmiş eğitim programı da uygulamak gerektiğinde iki 

programı bir arada yürütmekte zorlanıyorum.’’ (Ö11) 

‘‘Bireyselleştirilmiş eğitim programı konusunda yeterli olmadığımı 

düşünüyorum.’’(Ö15) 

 ‘‘Bireyselleştirilmiş eğitim programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye sahip 

değilim ve herhangi bir eğitim almadım.’’ (Ö17) 

Kendileri ile görüşme yapılan katılımcılardan 16’sının 

bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulama konusunda yetersiz 

olunan alanlara ilişkin görüşlerden elde edilen bulgular şöyledir:  

 ‘‘Bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamasında 

zaman yetersizliği, pedagojik yetersizlikler, özel gereksinimli 

öğrencilerin özellikleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmama, sınıf 

mevcudunun fazla olması, aile ile iletişim kurmada yaşanan 

güçlükler, materyal eksikliği, deneyim sahibi olmama, hizmet içi 

eğitimlerin yetersiz olması, akademik bilgi eksikliği” dir. 

Katılımcıların görüşlerini yansıtan bazı ifadeler şu 

şekildedir: 

‘‘Bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamada aile ile iletişim 

kurmakta yetersizlik yaşadığım oluyor.’’ (Ö1) 

‘‘…sınıf mevcudu arttıkça uygulamada yetersizlik oluşmaktadır. 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamak için öğretmene verilen zaman 

yeterli değildir…’’ (Ö2) 

‘‘Farklı öğrencilerin (kekemelik, otizm, fiziksel engel vb.) genel 

özellikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünmüyorum.’’ (Ö4) 

‘‘…kazanımları vermek için zaman yetersiz kalmaktadır.’’ 

(Ö10) 

‘‘Zamanı ayarlamakta zorlanıyorum.’’ (Ö12) 

‘‘Bireyselleştirilmiş eğitim programı ile ilgili akademik altyapı ve 

hazırbulunuşluğa sahip değilim’’ (Ö16) 

‘‘Bireyselleştirilmiş eğitim programını uygulamada yeterli 

olmadığımı düşünüyorum.’’ (Ö19) 
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 ‘‘Yetersiz olduğum konular mutlaka var. İlk olarak tecrübe 

eksikliğimi söyleyebilirim. Bireyselleştirilmiş eğitim programı her ne kadar 

teorik olarak bize sunulsa da uygulamaya geçtiğimiz zaman eksikliğimizi 

görebiliyoruz.’’(Ö20) 

 Katılımcıların bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulamadaki yetersizliklerinin nedeni/nedenleri ile ilgili 

görüşlerine ilişkin bulgulara bakıldığında; 

‘‘Velilerin bilinçli olmaması, bireyselleştirilmiş eğitim 

programı ile ilgili yeterli bilgi sahibi olamama, sınıf mevcudunun 

fazla olması, hizmet içi eğitimlerin yetersizliği, öğretim 

programının ve programa ayrılan zamanın esnek olmaması, 

materyal eksiklikleri, ailelerin çocuğun özel eğitime ihtiyaç 

duyduğunu kabullenmek istememesi ve çocuğa uygun fiziksel 

ortamın sağlanmaması, hazırlanan programın okul yönetimince 

uygulamada değil yalnızca evrak olarak takibinin yapılması, 

akademik bilgi eksikliği, tecrübesizlik, üniversitedeki derslerin 

uygulama için yeterli olmaması’’ hususları belirlenmiştir. 

Katılımcıların görüşlerini yansıtan bazı ifadeler şu 

şekildedir: 

 ‘‘Ailelerin çocuklarının durumunu kabullenmekte zorlanması, 

ona uygun çalışma ortamının oluşturulmaması…’’ (Ö1) 

‘‘Üniversitedeki derslerin yeterli olmaması ve hizmet içi eğitimlerin 

yapılmaması…’’ (Ö5) 

‘‘Zaman, sınıflardaki materyal eksikliği ve sınıfların kalabalık 

olması…’’  (Ö10) 

‘‘Öğretim programının ve öğretim programına ayrılan zamanın 

yeterince esnek olmaması…’’ (Ö11) 

‘‘Özel gereksinimli öğrencimle birebir çalışma yapmam gerekiyor. 

Bu durumda diğer öğrencilerle ilgili müfredatı uygulamak zorlaşıyor.’’ (Ö12) 

‘‘Akademik bir eğitim almamış olmamız…’’ (Ö16) 

 ‘‘İlk deneyim ve tecrübesizlik…’’ (Ö17) 
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5.2.(2.Tema): Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 

Uygulamasının Avantajlı Yönleri 

Bu temada; ‘‘Bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulamasının sunduğu avantajlı yönler var mıdır? Varsa bunlar 

nelerdir? (öğretmen, sınıf yönetimi, öğrenciler, öğretim 

programının uygulanması, veliler ve varsa diğer açılardan) 

sorularına ait bulgular ve yorumlar ele alınmıştır. 

Katılımcılardan 1’i bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulamasının avantajının olmadığını düşünürken, 19 katılımcının 

ise bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamasının avantajlı 

olduğunu düşündükleri bulgusuna ulaşılmıştır. Katılımcıların 

görüşlerine göre bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamasının 

sunduğu avantajlı yönlere ilişkin bulgular şöyledir: 

Genel olarak ‘‘öğrencilerin akranlarıyla birlikte eğitim 

alma fırsatı, normal gelişim gösteren öğrencilerin bireysel 

farklılıklara saygı duymasına yardımcı olma, programın öğrencinin 

bireysel ihtiyaçlarına ve seviyesine uygun olarak planlanması ve 

uygulanması, öğrenciye bire bir eğitim verildiği için dönüt ve 

düzeltmenin zamanında yapılması, öğrencinin sosyalleşme, 

bilişsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmesine imkan sunma’’ gibi 

avantajlarının olduğu ifade edilmektedir. 

Konu ile ilgili katılımcıların düşüncelerini yansıtan bazı 

alıntılara aşağıda yer verilmiştir. 

‘‘Çocuğun ihtiyaçlarına yönelik hazırlandığı için daha sade ve 

uygulanabilir. Aksi takdirde alt becerileri öğrenememiş olur, anlaşılması güç 

hem de zaman kaybı olan bir eğitim süreci oluşur.’’ (Ö1) 

‘‘…çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre hazırlanması öğrencinin 

gelişiminde belirli bir yol kat etmeye olanak sağlamaktadır.’’ (Ö2) 

‘‘Öğrencinin seviyesine ve hazır bulunuşluğuna uygun hazırlandığı 

için öğretim kolaylaşmaktadır.’’ (Ö3) 
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‘‘Bireyselleştirilmiş eğitim programı büyük bir avantaj. Bu 

öğrencilerle mutlaka özel ilgilenmek gerekiyor…’’ (Ö4) 

‘‘Çocuk akranlarıyla bir arada olduğu için sosyalleşir, özgüven 

kazanır…’’ (Ö6) 

‘‘Veli öğrencinin kapasitesini anlıyor. Öğretmenin ve velinin 

öğrenciyi yakından tanımasını sağlıyor.’’ (Ö7) 

‘‘Öğrenciyle birebir eğitim verme fırsatımız olduğu için dönüt ve 

düzeltmeyi zamanında yapma şansımız oluyor.’’ (Ö8) 

‘‘Öğrenci bilişsel, duyuşsal, davranışsal açıdan ilerleme kaydeder.’’ 

(Ö15) 

‘‘Öğrenciler sosyalleşerek, bilgi ve becerileri ile ilgili farkındalığa 

ulaşırlar.’’ (Ö16) 

 ‘‘Öğrencinin güçlü ve zayıf yönleri belirlenir.’’(Ö19) 

20 katılımcıdan 4’ü bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulamasının öğretmen açısından avantajının olmadığını, 16’sı ise 

programın öğretmen açısından avantajlı olduğunu düşündükleri 

bulgusuna ulaşılmıştır. 

Öğretmenlerin genel olarak ‘‘Programın uygulanabilir 

olması, öğretmenin işini kolaylaştırması, dersin verimli geçmesi, 

öğrencinin eğitim sürecinin daha ayrıntılı gözlemleme fırsatını elde 

etme, öğretmenin kendini geliştirmesi, kazanım değerlendirmeyi 

kolaylaştırması, öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerinin fark edilmesi’’ 

gibi avantajlarının olduğunu ifade etmişlerdir. 

Öğretmenlerin konu ile ilgili düşüncelerini yansıtan bazı 

alıntılara aşağıda yer verilmiştir: 

‘‘Öğretmen çocuğun eğitim sürecine daha ayrıntılı gözlemlemiş olur.’’ 

(Ö1) 

‘‘Öğretmenin mesleki gelişimine katkı sağlar.’’ (Ö3) 

‘‘Sınıf ortamında yeteri kadar ilgilenemediği öğrenci için çalışma 

ortamı sağlar.’’ (Ö4) 

‘‘Öğrenciye ulaşma ve dersi verimli hale getirmede kolaylık sağlar.’’ 

(Ö5)  
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‘‘Öğretmen özel gereksinimli öğrenciye ayrı bir program uyguladığı 

için öğrenciyi daha çok sahiplenmektedir.’’ (Ö6) 

‘‘Öğretmen özel gereksinimli öğrencisi için program 

uygulayacağından zorluk yaşamayacaktır’’ (Ö17) 

 ‘‘Özel eğitim gerektiren öğrencinin öğretmeni ya da hazırlanan 

programın içeriğine uygun olarak kendisini tanıma, mesleğini geliştirmesi 

bakımından izleme ve değerlendirme olanağı sağlar’’ (Ö20) 

Katılımcılardan 1’i bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulamasının öğrenci açısından avantajının olmadığını, 19’u ise 

programın öğrenci açısından avantajlı olduğunu düşündükleri 

bulgusuna ulaşılmıştır. 

Bu temaya ilişkin bulgular genel olarak şöyledir: 

‘‘Öğrenciye iletişim becerisi kazandırması,  başarı duygusu 

yaşatması, empati duygusu kazandırması, öğrenciye önemsendiğini 

hissettirmesi, öğrencinin sosyalleşmesini sağlaması, özgüven 

geliştirmesi, programın öğrencinin seviyesine uygunluğunun 

öğrenciye kolaylık sağlaması, öğrencinin beceri, yetenek ve 

ilgilerini geliştirmesi’’ gibi avantajlarının olduğu belirlenmiştir. 

Konu ile ilgili öğretmenlerin düşüncelerini yansıtan bazı 

ifadeler aşağıda yer verilmiştir. 

‘‘Öğrenci kendini daha mutlu ve önemli hisseder.’’ (Ö3) 

‘‘Diğer öğrenciler özel gereksinimli öğrenciye daha düşünceli 

davranarak öğrendiği bilgileri arkadaşı ile paylaşır ve bilgiler kalıcı hale 

gelir.’’ (Ö6) 

‘‘Öğrenciye göre olan kazanımlara ulaşan öğrencide başarma 

duygusu gelişir.’’ (Ö7) 

‘‘Öğrenci farklı yönlerden (sosyal, duygusal…) kendini geliştirmiş 

olur.’’(Ö15) 

‘‘Öğrencinin gereksinimlerine uygun olarak yapılan düzenlemeler 

sayesinde öğrencinin belirlenen hedeflere daha kolay ulaşmasını sağlar.’’ 

(Ö18) 
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‘‘Öğrencinin beceri, yetenek ve ilgilerini geliştirir. Engeli ya da 

herhangi bir konuda yetersizliğini eğitimsel performansını olumlu yönde 

geliştirebilir.’’ (Ö20) 

Katılımcıların 2’si bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulamasının sınıf yönetimi açısından avantajının olmadığını, 18 

katılımcı ise programın sınıf yönetimi açısından avantajlı olduğunu 

düşündükleri bulgusuna ulaşılmıştır. 

Bu temaya ilişkin bulgular genel olarak şöyledir: 

‘‘Öğretmenin planlı olması, sınıfta düzen sağlaması, 

öğrenciye göre etkinlik yapıldığı için öğrencinin etkinliğine 

odaklanması, öğrencinin sınıfa uyumunu kolaylaştırması, 

öğrenciler arasında işbirliği sağlaması, disiplin problemlerini 

azaltması’’ gibi avantajları ortaya çıkmıştır. 

Konu ile ilgili düşüncelerini yansıtan bazı ifadeler aşağıda 

yer verilmiştir. 

‘‘Daha rahat bir ders ortamı oluşur. Özel gereksinimli öğrencinin 

ilgisi dağılmamış olur ve diğer arkadaşlarını rahatsız etmez.’’ (Ö1) 

‘‘Öğrencinin sınıfa uyumu konusunda avantajı var.’’ (Ö4) 

‘‘Özel gereksinimli öğrenci kendisine verilen görevi yerine getirirken 

öğretmen sınıfı kontrol altında tutabilir.’’(Ö5) 

‘‘Öğrencinin sıkılıp başka şeylerle uğraşmasını önlüyor.’’ (Ö12) 

‘‘Özel gereksinimli öğrenci seviyesine uygun etkinlik yapacağı için 

sınıftaki disiplin problemlerini daha az çıkarmış olur.’’ (Ö15) 

‘‘Sınıf içinde yardımlaşma ve işbirliğini artırdığı için öğrencilerin 

birlikte hareket etmesine yardımcı olur.’’ (Ö16) 

Katılımcılardan 3 tanesi bireyselleştirilmiş eğitim 

programı uygulamasının öğretim programının uygulanması 

açısından avantajının olmadığını, 17 katılımcının ise öğretim 

programının uygulanması açısından avantajlı olduğunu 

düşündükleri bulgusuna ulaşılmıştır. 

Bu temaya ilişkin bulgular genel olarak şöyledir: 
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‘‘İmkânlara göre programın esnek olması, öğrencinin 

ihtiyaçlarına hitap etmesi, planlı ve amacına uygun olması, 

kazanımlara ulaşmayı sağlaması, öğrencinin akademik başarısını 

arttırması, programın öğrenci ihtiyaçlarına göre 

güncellenebilmesi’’gibi avantajlarının olduğu ifade edilmiştir. 

Konu ile ilgili düşüncelerini yansıtan bazı alıntılara aşağıda 

yer verilmiştir. 

‘‘Daha planlı gözlemlenebilir ve amacına uygun bir öğretim 

programı uygulanabilir.’’ (Ö1) 

‘‘Öğretim programı esnek olduğundan çeşitli etkinlik, öğretim 

yöntem ve tekniklerle desteklenebilir, şartlara göre program güncellenebilir.’’ 

(Ö6) 

‘‘Öğrencinin seviyesine ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmasını, 

programın uygulanmasını kolaylaştırır.’’ (Ö18) 

 ‘‘Öğrencinin gelişim düzeyine göre hazırlanan öğretim programı 

gerektiğinde değiştirilebilecek esnekliktedir. Bu açıdan öğretmenin programı 

uygulamasında kolaylık sağlar ve zamanı etkin kullanımı kolaylaşır.’’ 

(Ö20) 

Katılımcılardan 2‘si bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulamasının veliler açısından avantajının olmadığını, 18 katılımcı 

ise veliler açısından avantajlı yönlerin olduğunu düşündükleri 

bulgusuna ulaşılmıştır. 

Bu temaya ilişkin bulgular genel olarak şöyledir: 

‘‘Öğrencinin seviyesiyle ilgili bilgi sahibi olması, imkanı 

olmayan velilerin çocukları için fırsat ve imkan eşitliği sağlaması, 

velilerin öğrenciye nasıl yaklaşılması gerektiğini ve sorunlarla nasıl 

baş edeceğini bilmesi, uygulanan programdan daha hızlı sonuçlar 

alındığıyla ilgili bilinçlenmesi, öğrencinin yetenek ve ihtiyaçlarıyla 

ilgili bilgi sahibi olması ve ona göre beklenti içerisine girmesi, 

velide farkındalık oluşturup velinin programa dâhil olması, okul 

aile işbirliğiyle çocuğun gelişimini yakından takip edebilmesi’’ 

avantajlarının olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Veliler açısından sunduğu avantajlarla ilgili düşüncelerini 

yansıtan bazı katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

‘‘Veliler öğrencinin durumunu program sayesinde görebilir, 

sorgulayabilir, programa katkıda bulunabilir.’’ (Ö1) 

‘‘Veli, öğretmen ve okul yönetimiyle iş birliği yaparak çocuğunun 

durumunu daha yakından takip eder.’’ (Ö3) 

‘‘Veli öğrenciye nasıl yaklaşım sergileyeceğini ve ödevleri konusunda 

nasıl yardımcı olacağını bilir.’’ (Ö7) 

‘‘Veli öğretim programının içeriğiyle ilgili bilgi sahibi olduğu için 

çocuğuna nasıl faydalı olacağının farkında olur.’’(Ö9) 

‘‘Veli öğrencinin bireysel bir programla eğitim görmesinden memnun 

olacaktır…’’ (Ö17) 

‘‘Veli; öğrencinin kapasite, yetenek ve ihtiyaçları konusunda bilgi 

sahibi olur ve beklentileri ona göre şekillenir.’’ (Ö18) 

‘‘Çocuğunun gelişimsel sürecinde durumu hakkında bilgi sahibi 

olur. Bu farkındalıkla birlikte çocuğun gelişimiyle ilgili alınan kararlara 

dâhil olur.’’ (Ö20) 

Katılımcılardan 4’ü bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulamasının diğer hususlar açısından avantajının olduğunu 

bildirirken, 16 katılımcının ise diğer hususlar açısından görüş 

bildirmedikleri bulgusuna ulaşılmıştır. 

Bu temaya ilişkin bulgular genel olarak şöyledir: 

‘‘Öğrencinin durumuyla ilgili bir sonraki öğretmene yol 

göstermesi, zamanın etkin kullanılabilmesi, öğrencinin gelecekte 

sosyal, eğitsel ve mesleki açıdan topluma katkı sağlaması, diğer 

çocukların bireysel farklılıklara saygı duyması, empati duygusunu 

geliştirmesi’’  gibi avantajlarının olduğu belirlenmiştir. 

Diğer açılardan sunduğu avantajlarla ilgili düşüncelerini 

yansıtan bazı katılımcı alıntılarına aşağıda yer verilmiştir. 

‘‘Özel gereksinimli öğrencinin geçmiş birikimi, durumu, yaptıkları 

hakkında bir sonraki öğretmene bilgi aktarma anlamında çok faydalı 

olmaktadır.’’ (Ö1) 
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‘‘Program zaman yönetimine katkı sağlar ve programı uygulama 

sürecini hızlandırır.’’ (Ö8) 

‘‘Genel kapsamda ülke ve milletin gelecek yıllarda daha sosyal 

eğitimli ve hatta mesleki anlamda belirli seviyelerde yetişmiş ekonomiye hayata 

katkısı olan bireylere sahip olur’’ (Ö16) 

‘‘Program sayesinde diğer çocuklar bireysel farklılıklara saygı 

duymayı ve empati kurmayı öğrenirler.’’(Ö20 

5.3.(3.Tema):  Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 

Uygulamasının Dezavantajlı Yönleri 

 Bu temada ‘‘Bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulamasının dezavantajlı yönler var mıdır? Varsa bunlar 

nelerdir? (öğretmen, sınıf yönetimi, öğrenciler, öğretim 

programının uygulanması, veliler ve varsa diğer açılardan) 

sorularına ait bulgular ve yorumlar ele alınmıştır. 

 Katılımcıdan 3’ü bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulamasının dezavantajının olmadığını, 17 katılımcı ise 

dezavantajlı olduğunu düşündükleri bulgusuna ulaşılmıştır. 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamasının dezavantajlı 

yönlerine ilişkin katılımcı görüşlerinden elde edilen bulgulara 

bakıldığında; 

Genel olarak ‘‘Materyal eksikliği, sınıf yönetiminde 

yaşanan zorluklar, öğretmenin birden fazla programla ilgilenmesi, 

öğretmene ekstra yük oluşturması, yeterli zamanın ayrılamaması, 

öğrencinin sosyalleşmesini geciktirebilmesi, özel gereksinimli 

öğrencilerin bazı durumlarda dışlanmış hissetmesi’’ gibi 

dezavantajlarının olduğu ifade edilmiştir. 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamasının 

dezavantajlı yönlerine ilişkin bazı görüşlere aşağıda yer verilmiştir. 

‘‘Özel gereksinimli öğrenci için kullanılacak materyalleri temin 

etme konusunda sorun yaşıyoruz.’’ (Ö1) 
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‘‘Öğretmene ekstra yük oluşturur.’’ (Ö5) 

  ‘‘Öğretmen sınıf yönetimi konusunda yeterli değilse sınıfı 

idare etmekte zorlanır.’’ (Ö9) 

‘‘Programı uygulamak için yeterli zamanı ayırmak çok zor çünkü 

yetiştirilmesi gereken bir öğretim programı var.’’ (Ö11) 

‘‘Sınıfta var olan seviye gruplarına zaman ayırmak, diğer taraftan 

bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamak öğretmenin bölünmesine sebep 

oluyor.’’ (Ö12) 

Katılımcıların önemli bir kısmı (17/20) bireyselleştirilmiş 

eğitim programının öğrenciler açısından öğrenciler açısından 

dezavantajlı olduğunu düşündükleri bulgusuna ulaşılmıştır. 

Genel olarak ‘‘zaman yetersizliği, öğrencinin kendisini 

dışlanmış, değersiz ve sorunlu hissetmesi, diğer öğrencilerin özel 

gereksinimli öğrenciyi kabullenmesinin zaman alması, diğer 

öğrenciler tarafından akran zorbalığına maruz kalınması, doğru 

uygulanmadığında öğrencinin kendini sosyal çevreden 

soyutlaması’’ gibi dezavantajlarının olduğu ifade edilmiştir. 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamasının 

öğrenciler açısından dezavantajlı yönlerine ilişkin görüşleri 

yansıtan bazı katılımcı alıntılarına aşağıda yer verilmiştir. 

‘‘Diğer çocukların özel gereksinimli çocuğu kabullenmesini 

sağlayana kadar geçen sürede öğrenci maalesef akran zorbalığına maruz 

kalabilmektedir.’’ (Ö1) 

‘‘Öğretmen özel gereksinimli öğrenci ile ilgilenirken diğer öğrenciler 

gürültü yapmakta dikkati dağılmakta, odaklanma problemi 

yaşanmaktadır.’’ (Ö6) 

‘‘Program uygulanırken zaman yetersizliği olabiliyor, bu durum 

öğrenciye ayrılan zamanın azalmasına sebep oluyor.’’ (Ö10) 

‘‘Sınıf içinde bireysel program uygulamak çocuğun kendini kötü 

hissetmesine sebep olabiliyor’’ (Ö12) 

‘‘Çocuğun çoğu zaman kendini arkadaşları içinde değersiz ve 

sorunlu olduğunu hissetmesi, dışlanması etiketlenmesi…’’ (Ö15) 
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‘‘Eğitim programı doğru uygulanmadığında öğrenci sosyal çevreden 

uzaklaşarak kendini soyutlayarak ve içine kapanabilir.’’ (Ö16) 

‘‘Öğrenci kendini dışlanmış hissedebiliyor. Diğer öğrencilerin uyum 

sağlaması ve kabullenmeleri zor olabiliyor.’’ (Ö20) 

Katılımcıların 3’ü bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulamasının öğretmenler açısından dezavantajlı olmadığını, 17 

katılımcı ise programın öğretmenler açısından dezavantajlı 

olduğunu düşündükleri bulgusuna ulaşılmıştır. Bu dezavantajlı 

durumlara bakıldığında; 

‘‘Zaman ve sınıf yönetimini zorlaştırması, öğretmenin iş 

yükünü artırması, sınıfların kalabalık olması, kazanımların 

tamamına ulaşılamaması’’ şeklinde dezavantajlarının olduğu ifade 

edilmiştir. 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamasının 

öğretmenler açısından dezavantajlı yönlerine ilişkin görüşleri 

yansıtan bazı katılımcı alıntılarına aşağıda yer verilmiştir. 

 ‘‘Öğretmenin iş yükünün aratmasına sebep olmaktadır.’’ (Ö3) 

‘‘Öğretmen sınıfta bir yandan normal müfredatı yetiştirme 

çabasında diğer taraftan bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamasıyla 

zaman yönetimi konusunda sıkıntı yaşamaktadır.’’ (Ö6) 

‘‘Sınıfta iki program uygulamak zorunda kalan öğretmen 

bölünmek zorunda kalıyor. Bireyselleştirilmiş eğitim uygulamasında ekstra 

uygulama ve çalışma yapmak zorunda kalıyor.’’(Ö11) 

‘‘Zaman, kazanım yetiştirme ve sınıf yönetimi gibi konularda 

dezavantajları vardır.’’ (Ö14) 

‘‘Öğretmen kalabalık sınıfta uygulama sırasında sınıf yönetiminde 

zorluk yaşamaktadır…’’ (Ö17) 

‘‘Öğretmenin hazırlanması gereken evrak yükü, zaman olarak 

öğretmenin zorda kalmasına sebep oluyor.’’ (Ö20) 

Katılımcılardan 2’si bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulamasının sınıf yönetimi açısından dezavantajlı olmadığını, 18 

katılımcı ise programın sınıf yönetimi açısından dezavantajlı 
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olduğunu düşündükleri bulgusuna ulaşılmıştır. Bulgulara 

bakıldığında; 

Genel olarak ‘‘iki programın bir arada yürütülmesi, sınıfta 

kargaşa, diğer öğrencilerin dikkatinin dağılması, sınıfların kalabalık 

olması’’ gibi dezavantajlarının olduğu ifade edilmiştir. 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamasının sınıf 

yönetimi açısından dezavantajlı yönlerine ilişkin görüşleri yansıtan 

bazı katılımcı alıntılarına aşağıda yer verilmiştir. 

‘‘Etkinlik ve çalışmalara planlanmazsa sınıf ortamında kargaşa, 

dikkatin dağılması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.’’ (Ö1) 

‘‘Her ne kadar diğer öğrenciler ödevlendirilse de uygulama sırasında 

oluşan boşluklar sınıf yönetimini zorlaştırmaktadır.’’ (Ö12) 

‘‘İlkokul öğrencilerinin dikkati çabuk dağıldığı için sınıf 

yönetiminde olumsuzluklar yaşanabiliyor’’ (Ö14) 

‘‘Normalde sınıf yönetimi çok zorken normalden farklı daha 

profesyonel bir sınıf yönetimi sergilenmesi gerekiyor bu da başlı başına bir 

dezavantajdır.’’ (Ö20) 

Katılımcılardan 2’si bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulamasının öğretim programının uygulanması açısından 

dezavantajlı olmadığını, 18 katılımcının ise öğretim programının 

uygulanması açısından dezavantajlı olduğunu düşündükleri 

bulgusuna ulaşılmıştır. 

Genel olarak ‘‘öğretim programını yetiştirememe, 

zamanın kısıtlı olması’’ gibi dezavantajlarının olduğu ifade 

edilmiştir. 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamasının öğretim 

programının uygulanması açısından dezavantajlı yönlerine ilişkin 

görüşlerini yansıtan bazı katılımcı alıntılarına aşağıda yer 

verilmiştir. 

‘‘Özel gereksinimli öğrencilerle bire bir zaman geçirmek gerektiği 

için derslerin zamanı yeterli gelmemekte programdan geride 

kalınabilmektedir.’’ (Ö1) 
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‘‘Farklı özelliklerde özel gereksinimli öğrenci olması durumunda 

öğretim sürecinde zaman ayırma sorunu oluşuyor.’’ (Ö4) 

‘‘Öğretim programı günlük ve yıllık program çerçevesinde geliştiği 

için programı zamanında yetiştirme noktasında sıkıntı yaşanmaktadır.’’ 

(Ö6) 

‘‘Bireyselleştirilmiş eğitim programının uygulanması için ekstra 

zaman gerekiyor ve diğer programın aksamasına sebep oluyor.’’ (Ö11) 

 ‘‘Bir eğitim öğretim döneminde uygulanacak iki farklı program 

olunca ikisinin de tam anlamıyla bitmemesine sebep oluyor’’ (Ö14) 

‘‘Sınıf içi destek alan özel gereksinimli öğrencinin kazanımlar 

açısından her zaman geride kalması, istenilen seviyeye gelememesi…’’ (Ö15) 

‘‘Program yavaş ve uzun vadeli olduğu için süreklilik 

gerektirmekte, süreklilik öğretmen ve öğrenci devamı ile ilgili aksamalar da 

programın uygulamasında aksaklıklara sebep oluyor. (Ö16) 

Katılımcılardan 3’ü bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulamasının veliler açısından dezavantajlı olmadığını, 17 

katılımcı ise programın veliler açısından dezavantajlı olduğunu 

düşündükleri bulgusuna ulaşılmıştır. Bu dezavantajlara 

bakıldığında; 

Genel olarak ‘‘velinin çocuğuna ayrıcalık tanınmasını 

istemesi, velilerin programın uygulanmasını kabullenmemesi, 

velilerin yeterince bilgilendirilmemesi, velilerin kendilerini 

toplumdan soyutlaması, öğrenciye evde yeterince zaman 

ayrılamaması, çalışma ortamının çocuğa uygun düzenlenmemesi’’ 

gibi dezavantajlarının olduğu ifade edilmiştir. 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamasının veli 

açısından dezavantajlı yönlerine ilişkin görüşlerini yansıtan bazı 

katılımcı alıntılarına aşağıda yer verilmiştir. 

‘‘Öğrenci için sürekli tekrar ve pekiştirme gerektiğinden evde çocuğa 

yeteri kadar zaman ayrılması ve çalışma ortamının çocuğa uygun 

düzenlenmesi konusunda veliler yetersiz kalmaktadır.’’ (Ö1) 
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‘‘Velilere programla ilgili yeterli eğitim verilmediği için veliler zorluk 

yaşamaktadır.’’(Ö10) 

‘‘Veliler çocuğun özel durumunu bildiği için öğretmenden bu 

konuda ayrıcalık bekler.’’ (Ö13) 

‘‘Bazı veliler çocuğun durumunu kabullenmeyerek rapor alma 

konusunda ikna olmamaları…’’ (Ö15) 

‘‘Veliler kendini toplumdan soyutlanabiliyor’’ (Ö18) 

Varsa diğer hususlar açısından dezavantajlı yönler  

Diğer hususlar açısından dezavantajlı yönlere ilişkin 

bulgular: 

Katılımcılardan 3’ünün programın diğer hususlar 

açısından dezavantajlı olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Bu 

hususlara bakıldığında; 

Genel olarak ‘‘öğrencinin ötekileştirilmesi, eğitim öğretim 

sürecinde değerlendirme çalışmalarının yetersiz olması bu 

uygulamanın, zaman ve maliyet açısından ekonomik olmaması’’ 

gibi dezavantajlarının olduğu ifade edilmiştir. 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamasının diğer 

hususlar açısından dezavantajlı yönlerine ilişkin görüşlerini 

yansıtan bazı katılımcı alıntılarına aşağıda yer verilmiştir. 

 ‘‘Bakanlık, diğer alt sınıflarda olduğu gibi bu öğrenciler için de 

materyal desteği sağlayabilir, veli ve öğretmenlere belirli aralıklarla eğitim 

verilmelidir.’’ (Ö1) 

‘‘Normalleşme adıyla yapılan kaynaştırma eğitimi çocuğu 

kabullenmekten çok ötekileştirmeye sebep oluyor.’’ (Ö14) 

‘‘Bireyselleştirilmiş eğitim programı eğitim öğretim sürecinde 

değerlendirme çalışmalarının hakkıyla yapılmaması bence en dezavantajlı 

yönüdür.’’ (Ö15) 

 ‘‘Programın uygulanması zaman ve maliyet açısından ekonomik 

değildir.’’(Ö16) 

 ‘‘Programın içeriğinde davranışlara yönelik kazanımlar bölümü 

eklenmesi gerekir.’’ (Ö18) 
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 5.4.(4.Tema): Katılımcıların Bireyselleştirilmiş 

Eğitim Programı Uygulamasının Niteliğinin Artırılmasına 

İlişkin Görüşleri 

 Bu tema altında bireyselleştirilmiş eğitim programlarının 

uygulama sürecinin niteliğinin artırılmasına ilişkin önerileriniz 

nelerdir? Sorusuna ait bulgular ele alınmıştır. 

Katılımcılardan 2’ si bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulama sürecinin niteliğinin artırılmasına ilişkin öneride 

bulunmazken, 18 katılımcı ise bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulama sürecinin niteliğinin artırılmasına ilişkin öneride 

bulunmuşlardır. 

Katılımcıların görüşleri doğrultusunda bireyselleştirilmiş 

eğitim programlarının uygulamasının niteliğinin artırılmasına 

ilişkin önerileri şöyledir; 

Genel olarak ‘‘öğretmenlere hizmet içi eğitim imkânı 

sağlanması, uygulamayı yapan öğretmenlerden programın 

yapılması aşamasında öneri alınması, veli ve öğrencilerin program 

hakkında bilinçlendirilmeleri, materyal sağlanması ve fiziksel 

ortamın iyileştirilmesi, özel gereksinimli öğrencinin ayrı sınıfta 

eğitim alması, programın içeriğinde davranışlara yönelik 

kazanımlar bölümü eklenmesi, programdaki çalışmaların eksiksiz 

uygulanması, öğretmen niteliğinin artırılması, akademik eğitim 

sırasında özel eğitimle ilgili yeterli eğitim verilmesi, karar verme 

sürecinde paydaşlara söz hakkı verilmesi’’ gibi öneriler ifade 

edilmiştir. 

Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının uygulama 

sürecinin niteliğinin artırılmasına ilişkin öğretmen görüşlerini 

yansıtan bazı katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

‘‘Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlere hizmet içi eğitim 

verilmeli.’’ (Ö5) 
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‘‘Bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulaması yapan öğretmenlerle 

birebir görüşülüp öğretmenlerden program önerisi alınmalıdır.’’ (Ö9) 

‘‘Öğrencilerin daha iyi eğitim alması için sınıfların düzenlenmesi, 

araç gereçlerin temin edilmesi gerekir.’’ (Ö10) 

‘‘Özel gereksinimli öğrencilerin ayrı bir sınıfta eğitim almalarının 

daha faydalı olacağını düşünüyorum. Teneffüslerde, resim, müzik ve beden 

eğitimi gibi derslerde sınıf arkadaşlarıyla bir arada olmalarının iki grup için 

de daha faydalı olacağını düşünüyorum.’’ (Ö12) 

‘‘Bireyselleştirilmiş eğitim programının kağıt üzerinde kalmayıp, 

uygulamaya yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum.’’ 

(Ö13) 

‘‘Her öğretmen adayına akademik eğitim sırasında özel eğitim ve 

bireyselleştirilmiş eğitim programıyla ilgili gereken eğitimin verilmesi…’’ 

(Ö16) 

‘‘Öğretmen nitelikleri artırılmalı.’’ (Ö19) 

 ‘‘Öğrenci odaklı olmalı, karar verme sürecinde paydaşlara söz 

hakkı verilmeli, sorunlara çözüm üretmeyi sağlamak için uğraşmalı, herkesin 

bakış açısına ve görüşüne değer verilmeli, öğrencinin geleceği için iyimser ve 

olumlu yaklaşım içinde bulunulmalıdır.’’ (Ö20) 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Araştırmanın bu bölümünde, sınıf öğretmenlerinin 

görüşlerine göre bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulama 

sürecinin değerlendirilmesi ve çalışma sonuçlarına göre 

uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik öneriler sunulmuştur. 

Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre 

bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulama sürecinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  



 

227 

Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin büyük 

çoğunluğu bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamasında 

yetersiz olduklarını düşündükleri ortaya çıkmıştır. Yapılan farklı 

araştırmalarda bu konuyu destekleyici bulgulara rastlanmaktadır. 

Çetin (2004) özel gereksinimli öğrencilere eğitim veren sınıf 

öğretmenlerinin ve diğer branş öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş 

eğitim programı sürecinde yaşadıkları güçlükleri araştırmayı 

amaçlamıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin yeterli 

bilgiye sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Karaer (2010) 

ilköğretim okullarındaki yöneticiler, sınıf öğretmenleri ve 

psikolojik danışmanların özel gereksinimli öğrenciyi tanıma ve 

yönlendirme konusunda yeterliklerinin incelediği çalışmasında 

katılımcıların özel eğitim ve kaynaştırma eğitimi konusunda 

aldıkları eğitimi yetersiz buldukları belirlenmiştir. Sönmez, 

Alptekin ve Bıçak (2018) yaptıkları çalışmada okul öncesi 

öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminde kendilerini yetersiz 

hissettikleri ve bu konuya ilişkin hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyulduğu sonucuna ulaşılmıştır. İzci’nin (2005) sınıf öğretmeni 

adaylarının özel eğitim konusundaki yeterliklerini incelediği 

çalışmasında sınıf öğretmeni adaylarının özel eğitim ve 

kaynaştırma eğitiminde yeterli olmadıklarını ve bu yüzden sınıf 

öğretmenliğini alanında eğitim alan öğretmen adaylarının en az iki 

dönem özel eğitim dersinin programda olması gerektiğini 

düşündükleri ortaya çıkmıştır. Babaoğlan ve Yılmaz’ın (2010) 

yaptıkları araştırmada sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi 

hakkında bilgi ve donanıma sahip olma durumlarını incelediği 

çalışmada öğretmenlerin büyük çoğunluğunun kaynaştırma eğitimi 

ile ilgili eğitim almadıkları ve bu konuda kendilerini yeterli 

görmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Camadan (2012) sınıf 

öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma eğitimine 

ve bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama öz-yeterliklerini 

belirlemeyi amaçladığı çalışmasında kaynaştırma eğitimine ilişkin 
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hizmet içi eğitim programlarına katılım gösteren öğretmenlerin öz-

yeterlik algılarının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Demirezen ve Akan (2016) sosyal bilgiler öğretmenlerinin 

kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla 

yaptıkları çalışmada kaynaştırma eğitimine ilişkin olumlu tutum 

sergilemelerine rağmen uygulama aşamasında kendilerini yeterli 

bulmadıkları tespit edilmiştir. 

Araştırmada bireyselleştirmiş eğitim programı 

uygulamasında yetersizlikler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan 

çeşitli araştırmalarda bu araştırma sonucu destekleyici bulgulara 

rastlanmaktadır. Bu yetersizliklerin nedenleri ise; velilerin bilinçli 

olmaması, bireyselleştirilmiş eğitim programı ile ilgili yeterli bilgi 

sahibi olamama, sınıf mevcudunun fazla olması, hizmet içi 

eğitimlerin yetersizliği, öğretim programının ve programa ayrılan 

zamanın esnek olmaması, materyal eksiklikleri, ailelerin çocuğun 

özel eğitime ihtiyaç duyduğunu kabullenmek istememesi ve 

çocuğa uygun fiziksel ortamın sağlanmaması, hazırlanan 

programın okul yönetimince uygulamada değil yalnızca evrak 

olarak takibinin yapılması, akademik bilgi eksikliği, tecrübesizlik, 

üniversitedeki derslerin uygulama için yeterli olmaması olarak 

belirlenmiştir. Avcıoğlu (2011) yapmış olduğu araştırma 

sonucunda bireyselleştirmiş eğitim programının öğrenilmesi, 

hazırlanması ve uygulanmasına yönelik zihinsel engelliler sınıf 

öğretmenlerinin görüşleriyle öğretmenlerin bireyselleştirmiş 

eğitim programı hazırlarken velilerle gerektiği kadar 

görüşmedikleri, velilerin ve öğrencilerin görüşlerinden pek 

yararlanmadıklarını ortaya koymuştur. Yılmaz (2013) 

bireyselleştirmiş eğitim programı uygulama sürecinde yaşanan 

engelleri ve engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm 

önerilerinin ortaya çıkarılmasını amaçladığı çalışmasında 

öğretmenlerin eğitim eksiliği ve direnci, materyal eksikliği, 
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danışmanlık hizmetlerinin ve destek personelin eksik olması, alt 

yapı eksikliği, velilerin duyarsız olması gibi nedenlerin olduğunu 

tespit etmiştir. Yapılan bir çalışmada ise bireyselleştirmiş eğitim 

programı uygulanırken sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlarla 

ilgili olumsuz görüşlerin olduğu belirlenmiştir. Bu görüşlerin 

nedenleri okulun fiziksel yapısından kaynaklanan yetersizlikler, 

sınıf mevcutlarının fazla olması, bireyselleştirmiş eğitim planının 

hazırlanmaması, velilerle gerekli iletişimin kurulamaması, velilerin 

çocukları yeterince tanımaması ve okul yönetiminin gerekli desteği 

ve donanımı karşılayamaması olarak ifade edilmiştir (Güzel, 2014). 

Yılmaz ve Batum’un (2016) bireyselleştirmiş eğitim programı ve 

kaynaştırma eğitimiyle ilgili görüşlerin ortaya konmasını 

amaçladıkları çalışmada eğitim sürecinde yaşanan sorunları süreç 

içerisindeki bireylere bilgi verilmemesi, velilerin çocuklarının özel 

durumlarını kabul etmede direnç göstermeleri, eğitsel 

değerlendirme, tanılama ve yerleştirmede yetersizliklerin olması, 

sınıf mevcutlarının düzenlenmesinin özel gereksinimli öğrenciye 

göre yapılmaması gibi nedenleri olduğu sonucuna ulaşmıştır.   

Avcıoğlu (2011), Yılmaz (2013), Güzel (2014), Yılmaz ve Batum 

(2016) tarafından yapılan araştırmalar bu araştırma sonucunu 

destekler niteliktedir. 

Araştırmanın diğer bir sonucunda bireyselleştirilmiş 

eğitim programı uygulamasının avantajlı yönlerinin olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bu avantajlar öğrencilerin akranlarıyla birlikte eğitim 

alma fırsatı elde etmeleri, normal gelişim gösteren öğrencilerin 

bireysel farklılıklara saygı duymasına yardımcı olma, programın 

öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına ve seviyesine uygun olarak 

planlanması, öğrenciye birebir eğitim verildiği için dönüt ve 

düzeltmenin zamanında yapılması, öğrencinin sosyalleşme, bilişsel 

ve duygusal yönden gelişmesine imkân sunmasıdır. Yapılan çeşitli 

araştırmalarda bu konuyu destekleyici bulgulara rastlanmaktadır. 
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Çağlar (2016) destek eğitim odası uygulamasının 

değerlendirilmesini amaçladığı çalışmasında özel gereksinimli 

öğrencileri kişisel, sosyal ve akademik yönden geliştirdiğini, 

eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin gelişmesine katkı sağladığı gibi 

olumlu yönleri olduğu sonucuna ulaşmıştır. Çimen Öztürk (2009) 

çalışmasında bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamanın 

gerekli olduğu, doğru uygulandığında öğrenciye faydalı olduğu, 

öğrencinin gelişimini takip etmenin kolaylaşacağı sonucuna 

ulaşmıştır. Cankaya ve Korkmaz (2012) ise sınıf öğretmenlerinin 

kaynaştırma eğitimi ile ilgili olumlu tutuma sahip olduklarını, 

kaynaştırma eğitiminin özel gereksinimli öğrenciye faydalı 

olduğunu yapmış oldukları çalışmada ortaya koymuştur. Fazlıoğlu 

ve Doğan (2013) öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik 

tutumlarını incelediği çalışmada, sınıf öğretmenlerinin branş 

öğretmenlerine oranla kaynaştırma eğitimine daha olumlu tutum 

sergilediklerini sonucunu belirtmişlerdir. İlik ve Günay (2020) özel 

eğitime ihtiyacı olan öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin 

bireyselleştirilmiş eğitim programına ilişkin görüşleri ve 

bireyselleştirilmiş eğitim programını nasıl hazırladıkları ile ilgili 

bilgi toplanmasını amaçladığı çalışmada bireyselleştirilmiş eğitim 

programını tüm öğretmenlerin kullandığını ve bu sürecin gerekli 

olduğu ifade edilmiştir.  

Araştırmanın diğer bir sonucunda bireyselleştirilmiş 

eğitim programı uygulamasının öğretmen açısından avantajlı 

yönlerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Programın uygulanabilir 

olması, öğretmenin işini kolaylaştırması, dersin verimli geçmesi, 

öğrencinin eğitim sürecinin daha ayrıntılı gözlemleme fırsatını elde 

etme, öğretmenin kendini geliştirmesi, kazanım değerlendirmeyi 

kolaylaştırması, öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerinin fark edilmesi’’ 

gibi avantajlarının olduğu belirlenmiştir. Bafra Tike ve Kargın  

(2009) ile Ünal ve Saban (2014) bireyselleştirilmiş eğitim programı 
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süreciyle ilgili yaptıkları çalışmalarda öğretmenlerin 

bireyselleştirilmiş eğitim programı ile ilgili olumlu tutum 

sergiledikleri belirlenmiştir. Cankaya ve Korkmaz (2012) yaptıkları 

çalışmada öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi uygulaması ile ilgili 

programın uygulanabilir olduğunu düşündükleri bulgusuna 

ulaşılmıştır. Avcıoğlu (2011) yaptığı araştırmasında öğretmenlerin 

özel gereksinimli öğrencilere kazandırılması istenen becerilerin 

uygulanabilir beceriler olmasının gerekli olduğunu düşündükleri 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencinin istenilen seviyeye ulaşıp 

ulaşmadığını tespit edebilmek için değerlendirmenin amaca uygun 

yapılmasının önemsendiği ortaya çıkmıştır. Çimen Öztürk (2009) 

çalışmasında kaynaştırma eğitimi uygulamasının, bilişsel gelişime 

yardımcı olduğu, özel gereksinimli öğrencilere yararlı olduğu, sınıf 

öğretmeninin işini kolaylaştırdığı, çocuktaki gelişimin program 

uygulandığında gözlemlenebildiği için fayda sağladığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Araştırmanın diğer bir sonucunda bireyselleştirilmiş 

eğitim programı uygulamasının öğretim programının uygulanması 

açısından avantajlı yönlerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 

avantajların imkânlara göre programın esnek olması, öğrencinin 

ihtiyaçlarına hitap etmesi, planlı ve amacına uygun olması, 

kazanımlara ulaşmayı sağlaması, öğrencinin akademik başarısını 

arttırması, programın öğrenci ihtiyaçlarına göre güncellenebilmesi 

gibi avantajlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan çeşitli 

araştırmalarda bu konuyu destekleyici bulgulara rastlanmaktadır. 

Ersoy, Sancar ve Şener (2021) yaptıkları çalışmada 

bireyselleştirilmiş eğitim programının öğrencinin düzeyine uygun 

hazırlanmasıyla, çocuğun özgüvenini geliştirmesi ve okula 

uyumunu kolaylaştırıcı kazanımlarının olduğu bulgularına 

ulaşılmıştır. Yapılan başka bir araştırmada da özel eğitime ihtiyacı 

olan öğrencilere hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programının 
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esnek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin 

bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlarken hedefleri öğrenci 

seviyesine göre belirledikleri, ölçme ve değerlendirme 

yöntemlerinin amaca uygun olduğu görüşü araştırmanın bulguları 

arasındadır (Cankaya ve Korkmaz, 2012). Bireyselleştirilmiş eğitim 

programının duruma göre esnetilebilen özelliği öğretmenlere 

önemli görev ve mesuliyet yüklediği dolayısıyla öğretmenlerin bu 

konuda yeterli seviyede bilgi ve beceriye sahip olması gerektiği 

sonucuna ulaşılmıştır (Avcıoğlu, 2011). 

Araştırmanın diğer bir sonucunda bireyselleştirilmiş 

eğitim programı uygulamasının veliler açısından avantajlı 

yönlerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu avantajların öğrencinin 

seviyesiyle ilgili bilgi sahibi olması, imkanı olmayan velilerin 

çocukları için fırsat ve imkan eşitliği sağlaması, velilerin öğrenciye 

nasıl yaklaşılması gerektiğini ve sorunlarla nasıl baş edeceğini 

bilmesi, uygulanan programdan daha hızlı sonuçlar alındığıyla ilgili 

bilinçlenmesi, öğrencinin yetenek ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi sahibi 

olması ve ona göre beklenti içerisine girmesi, velide farkındalık 

oluşturup velinin programa dâhil olması, okul aile işbirliğiyle 

çocuğun gelişimini yakından takip edebilmesi gibi avantajlar 

olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Yapılan çeşitli araştırmalarda bu 

konuyu destekleyici bulgulara rastlanmaktadır. Burunsuz ve İnce 

(2020) yaptıkları araştırmada okul aile iş birliğinin sağlanmasıyla 

velinin özel gereksinimli öğrenciyle ilgili bilgilendirilmesi ve 

eğitilmesi bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamasındaki 

eksiklikleri gidermek açısından önemli olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır. Yılmaz ve Batu (2016) bireyselleştirilmiş eğitim 

programı uygulamasıyla ilgili paydaşların iş birliği içinde olmaları 

ve uygulamayla ilgili yeterli seviyede bilgi sahibi olmaları bütün 

paydaşların sorumluklarını yerine getirmelerinde olumlu etkisinin 

olacağı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Araştırmanın diğer bir sonucunda bireyselleştirilmiş 

eğitim programı uygulamasının diğer hususlar açısından avantajlı 

yönlerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu avantajların Öğrencinin 

durumuyla ilgili bir sonraki öğretmene yol göstermesi, zamanın 

etkin kullanılabilmesi, öğrencinin gelecekte sosyal, eğitsel ve 

mesleki açıdan topluma katkı sağlaması, diğer çocukların bireysel 

farklılıklara saygı duyması, empati duygusunu geliştirmesi gibi 

avantajlarının olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Yapılan çeşitli 

araştırmalarda bu konuyu destekleyici bulgulara rastlanmaktadır. 

Öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programının özel 

gereksinimli öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak 

hazırlanmasının öğrencinin ve velilerin yaşadıkları problemlerin 

ortaya çıkarılmasında ve problemlerin çözümünde kolaylaştırıcı 

etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (Avcıoğlu, 2011). Çimen 

Öztürk (2009) tarafından yapılan araştırmada öğretmenlerin 

bireyselleştirilmiş eğitim programının çocuğun daha sonraki 

öğretmenine program hakkında fikir verdiği, çocuğun sınıf 

öğretmenine zaman kazandırarak zamanı etkin kullanılmasına 

yardımcı olduğu ve çocuktaki gelişmelerin takip edilmesini 

kolaylaştırdığını düşündükleri bulgularına ulaşılmıştır. 

Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre sınıf 

öğretmenlerinin çoğunlukla bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulamasının dezavantajlı yönlerinin de olduğunu düşündükleri 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu dezavantajlar materyal eksikliği, sınıf 

yönetiminde yaşanan zorluklar, öğretmenin birden fazla 

programla ilgilenmek zorunda kalması, öğretmene ekstra yük 

oluşturması, yeterli zamanın ayrılamaması, öğrencinin 

sosyalleşmesini geciktirebilmesi, özel gereksinimli öğrencilerin 

bazı durumlarda dışlanmış hissetmesi olarak ifade edilmiştir. 

Yapılan araştırmalar da bu sonucu destekler niteliktedir. Cankaya 

ve Korkmaz (2012) yaptıkları çalışmada sınıf öğretmenlerinin 
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kaynaştırma eğitimi uygulamasının öğretmenlere ek sorumluluklar 

getirerek sınıf yönetiminde çeşitli zorluklara neden olduğu 

sonucunu ortaya koymuştur. Ünal ve Saban (2014) da kaynaştırma 

eğitimi yapılan sınıflarda görev yapan öğretmenlerin kaynaştırmaya 

yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmada 

öğretmenlerin deneyim eksikliklerinin olduğu ve kaynaştırma 

eğitimine gerekli zamanı ayıramadıkları düşüncesine sahip 

olduklarını belirtmiştir. Kuyumcu (2011) bireyselleştirilmiş eğitim 

programı hazırlama ve uygulama sürecinde öğretmenlerin 

yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili yaptığı çalışmada 

özel gereksinimli öğrencilerin sınıfta kabul görülmeleri noktasında 

olumsuzluklar yaşadıkları sonucu elde edilmiştir. Yılmaz ve Batu 

(2016) yaptıkları araştırmada ilkokul öğretmenlerinin 

bireyselleştirilmiş eğitim programı ve kaynaştırma eğitimiyle ilgili 

görüşlerini ortaya koymayı amaçladıkları çalışmalarında normal 

gelişim gösteren öğrencilerin özel gereksinimli öğrencilere karşı 

olumsuz tutum ve davranışlar gösterdiklerini, eğitsel 

değerlendirme, tanılama ve yerleştirmede yetersizliklerin olması 

gibi dezavantajlı durumların olduğunu tespit ettikleri 

belirlenmiştir.  

Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç da öğretmenlere 

göre bireyselleştirilmiş eğitim programının öğrenciler açısından 

bazı dezavantajlı yönlerinin bulunduğu sonucudur. Zaman 

yetersizliği, öğrencinin kendini dışlanmış, değersiz ve sorunlu 

hissetmesi, normal gelişim gösteren öğrencilerin özel gereksinimli 

öğrenciyi kabul etmesinin zaman alması gibi durumlar 

bireyselleştirilmiş eğitim programının olumsuz yönleri olarak 

algılanmaktadır. Kuyumcu, (2011); Cankaya ve Korkmaz, (2012); 

Ünal ve Saban, (2014); Yılmaz ve Batu, (2016) tarafından yapılan 

araştırma sonuçlarının bu araştırma sonucuyla benzerlik gösterdiği 

görülmektedir. 
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Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuç ise öğretmenlerin 

çoğunluğunun bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamasının 

öğretmenler açısından bazı dezavantajlı yönlerinin olduğunu 

düşündükleri sonucudur. Bu dezavantajların zaman ve sınıf 

yönetimini zorlaştırması, öğretmenin iş yükünün artması, sınıfların 

kalabalık olması ve kazanımların tamamına ulaşılamaması olarak 

ifade edilmektedir. Cankaya ve Korkmaz (2012) sınıf 

öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi uygulamalarıyla ilgili 

görüşlerinin incelendiği çalışmasında öğretmenlerin karşılaştıkları 

güçlüklerin; sınıf mevcutlarının fazla olması, her sınıfta birden 

fazla kaynaştırma öğrencisi olması ve materyal eksiliği olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bununla beraber sınıf öğretmenlerine ek 

sorumluluklar getirerek sınıf yönetiminde çeşitli problemlere 

sebep olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İlik ve Günay (2020) 

öğretmenlerin bireyselleştirmiş eğitim programına ilişkin görüşleri 

ve programı nasıl hazırladıklarıyla ilgili görüşlerin incelediği 

çalışmasında öğretmenlerin zaman yetersizliğinden dolayı hazır 

bireyselleştirilmiş eğitim programı kullandıkları sonucu ortaya 

çıkmıştır. Dezavantajlı olarak ele alınan kazanımlara ulaşılamama 

nedeni öğretmenin aynı anda iki programı uygulamaya çalışması, 

müfredatı yetiştirme kaygısı ve hazırlanması gereken evrakın 

öğretmene ekstra iş yükü olduğu düşüncesi olabilir.  

Araştırmanın sonucunda katılımcıların çoğunluğunun 

bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamasının sınıf yönetimi 

açısından bazı dezavantajlı yönlere sahip olduğunu düşündükleri 

görülmüştür. Bu dezavantajlar iki programın bir arada 

yürütülmesi, sınıfta kargaşaya sebep olması, diğer öğrencilerin 

dikkatinin dağılması ve sınıfların kalabalık olmasıdır. Cankaya ve 

Korkmaz (2012), Güzel (2014), Ünal ve Saban (2014), Demirezen 

ve Akan (2016), Burunsuz ve İnce (2020) yapmış olduğu 

araştırmalarla bu araştırma sonucunun örtüştüğü görülmektedir. 
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Araştırmada dezavantaj olarak ulaşılan başka bir sonuç ise 

katılımcıların çoğunluğunca ifade edilen bireyselleştirilmiş eğitim 

programı uygulamasının öğretim programını yetiştirememeye ve 

zamanın kısıtlı olması gibi dezavantajlı yönler olduğu sonucudur.  

Araştırmada elde edilen bulgulara göre bireyselleştirilmiş 

eğitim programı veliler açısından bazı dezavantajlı yönlere sahiptir. 

Bu dezavantajların velinin çocuğuna ayrıcalık tanınmasını istemesi, 

bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamasını kabullenmeme, 

velilerinin yeterince bilgilendirilmemesi, öğrenciye evde yeterince 

zaman ayıramama ve çalışma ortamının çocuğa uygun olarak 

düzenlenmemesidir.  Konuyla ilgili yapılan araştırmaların bu 

araştırmanın sonucuyla benzer olduğu görülmektedir. Yılmaz 

(2013) yaptığı araştırmada bireyselleştirilmiş eğitim programının 

uygulama sürecinde yöneticilerin karşılaştığı engelleri ve engellerin 

ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerilerini ortaya çıkarmayı 

amaçladığı araştırması sonucunda yaşanan engeller arasında 

velilerin duyarsız olduğunu ortaya koymuştur. Güzel (2014) ise 

sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerini 

incelendiği çalışmada öğretmenlerle veliler arasında yeterince 

iletişim kurulmadığı, velilerin çocuklarını yeterince tanımadığı gibi 

sonuçlara ulaşmıştır. Yılmaz ve Batu (2016) ilkokul 

öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programı ve kaynaştırma 

eğitimiyle ilgili görüşlerinin ortaya konmasını amaçladıkları 

çalışmada velilerin çocuklarının özel durumunu kabul etmede 

direnç gösterdikleri sonucuna ulaşmışlardır.  

Araştırmada ulaşılan başka bir sonuç ise bireyselleştirilmiş 

eğitim programının uygulanması ile ilgili bir diğer dezavantajlı yön 

olarak eğitim öğretim sürecinde değerlendirme çalışmalarının 

yetersiz olduğudur. Çetin (2004) özel gereksinimli öğrencilere 

eğitim veren sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim 

programı sürecinde yaşadıkları güçlükleri ortaya koymayı 
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amaçladığı çalışmasında öğretmenlerin öğrencilerin kazanıma 

ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmede yeterli bilgiye sahip 

olmadıkları ve eğitim yöntemlerini kullanma konusunda yetersiz 

kaldıkları sonucuna ulaşmıştır. Kuruhabiboğlu (2018) 

öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programı birimine yönelik 

görüşlerini değerlendirmeyi amaçladığı araştırmasında sınıf 

öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programını 

değerlendirirken programda yer alan değerlendirme esasları yerine 

genel kanıya göre değerlendirme yaptıklarını belirtmiştir. Bu sonuç 

araştırmanın değerlendirme hususundaki dezavantajlı sonucunu 

destekler niteliktedir. 

Araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlardan bir diğeri de 

bireyselleştirilmiş eğitim programlarının uygulanma sürecinde 

niteliğin artırılması için öğretmenlere hizmet içi eğitim imkânı 

sağlanması gerekliliğidir. Çetin (2004) sınıf öğretmenleriyle yaptığı 

çalışmada bireyselleştirilmiş eğitim programı sürecinde ortaya 

çıkan sorunların çözümüne yönelik hizmet içi eğitimin gerekliliğini 

vurgulamıştır. Bafra, Tike ve Kargın (2009) bireyselleştirilmiş 

eğitim programı süreciyle ilgili tutumları ve süreçte yaşanan 

zorlukların incelendikleri çalışmada hizmet içi eğitim programına 

katılan öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programına karşı 

olumlu tutum sergilediklerini ortaya koymuştur. Ayrıca hizmet içi 

eğitim faaliyetlerinin bilgi eksikliğini gidererek, bireyselleştirilmiş 

eğitim programı uygulamasında yaşanan sorunların destek eğitim 

odasıyla çözüme kavuşacağını ortaya koymuştur. Camadan (2012) 

yaptığı çalışmanın sonucunda hizmet içi eğitimlerin faydalı 

olduğunu ancak eğitimlerde uygulamaya dönük faaliyetlerin 

eğitime daha fazla katkı sağlayacağını belirtmiştir. Sönmez, 

Alptekin ve Bıçak (2018) araştırmalarında öğretmenlerin 

bireyselleştirilmiş eğitim programı sürecinde yetersiz olduklarını, 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları sonucuna ulaşılmıştır. Özcan 
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ve Dolucan Sarıca (2021) öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim 

programı hazırlama sürecindeki tecrübelerin ve süreçte yaşadığı 

güçlüklere yönelik çözüm önerilerinin belirlenmesinin amaçlandığı 

çalışmada, başarıya ulaşılabilmesi için okul çalışanlarının hizmet içi 

eğitim ve yaşam boyu öğrenme imkânlarından faydalanmasının, 

süreçte eğitimin tüm paydaşlarının, uzmanlarla etkili iletişim 

sağlayarak, iş birliğinin gerekli olduğu kanısına varılmıştır. Söz 

konusu araştırmalarda bu araştırma sonucunu destekleyici 

bulgulara rastlanmaktadır.  

Araştırmada ulaşılan başka bir sonuca göre 

bireyselleştirilmiş eğitim programlarının uygulanma sürecinin 

niteliğinin artırılması için velilerin bireyselleştirilmiş eğitim 

programı ile ilgili bilinçlendirilmesi gerekliliğidir. Burunsuz ve İnce 

(2020) yaptıkları araştırmanın sonucunda velilerin 

bilinçlendirilmesiyle bireyselleştirilmiş eğitim programı sürecinin 

verimliliğini artıracağı sonucuna ulaşmıştır. Katılımcılar tarafından 

sınıf içerisindeki diğer öğrencilere gerekli açıklamalar yapılarak 

davranışlarının olumlu yönde değişmesi amaçlanmıştır. Ünal ve 

Saban’ın (2014) kaynaştırma eğitimi yapılan sınıflarda görev yapan 

öğretmenlerin kaynaştırmaya yönelik tutumlarını belirlemeyi 

amaçladığı çalışmasında normal gelişim gösteren öğrencilerin ve 

velililerin süreçle ilgili bilinçlendirilmeleri kaynaştırma eğitiminin 

daha sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayacağı düşünüldüğü 

sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışma araştırma bulgusunu 

desteklemektedir. İlik ve Günay (2020) özel eğitime ihtiyacı olan 

öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim 

programına ilişkin görüşleri ve bireyselleştirilmiş eğitim 

programını nasıl hazırladıklarıyla ilgili bilgi toplanmayı 

amaçladıkları çalışmada bireyselleştirilmiş eğitim programı 

sürecine veli katılımını gerekli görmedikleri ortaya çıkmıştır. 

Öğretmenlerin bu görüşe sahip olmalarının nedeni ise velilerin 
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bireyselleştirilmiş eğitim programı sürecine bilinçsizce dâhil 

olduklarında öğretmenlerin işlerini zorlaştırdıkları düşüncesinden 

kaynaklanmaktadır. Yapılan araştırmada bu araştırma sonucundan 

farklı sonuçlara ulaşılmış oldukları görülmektedir. 

Araştırmada ulaşılan başka bir sonuca göre 

bireyselleştirilmiş eğitim programlarının uygulanma sürecinin 

niteliğinin artırılması için materyal eksikliğinin giderilmesi gerektiği 

önerisi getirilmesi sonucudur. Yapılan farklı araştırmalarda bu 

sonucu destekleyici bulgulara rastlanmaktadır. Yılmaz (2013) 

ilköğretim okullarında çalışan yöneticilerin özel gereksinimli 

öğrencilere bakış açılarının incelendiği çalışmada bireyselleştirilmiş 

eğitim programı sürecinde özel gereksinimli öğrencilerin 

ihtiyaçlarına göre fiziksel ortamın düzenlenmesi ve gerekli ders 

materyallerinin sağlanması sonucuna ulaşmıştır. Burunsuz ve İnce 

(2020) öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programı 

uygulanmasına yönelik görüşlerin otaya çıkarılmasını amaçladığı 

çalışmalarında sınıfın fiziksel ortamının yetersiz olması ve 

donanım eksikliği gibi sebeplerden dolayı kaynaştırma eğitimi 

sürecinin verimli olarak uygulanamadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığının kaynaştırma eğitimi ve bireyselleştirilmiş 

eğitim programı sürecinin yeniden yapılandırılması gerektiği 

düşünülmektedir. 

Araştırmada ulaşılan başka bir sonuca göre 

bireyselleştirilmiş eğitim programlarının uygulanma sürecinin 

niteliğinin artırılması için öğretmen niteliğinin artırılması ve 

akademik eğitim sırasında özel eğitimle ilgili yeterli eğitim 

verilmesi gerektiği önerisi getirilmiştir.  İzci (2005) sınıf öğretmeni 

adaylarının özel eğitim ve kaynaştırma eğitimine ilişkin 

yeterliklerini incelediği çalışmasında sınıf öğretmenlerinin eğitim 

fakültelerinde özel eğitimle ilgili ders saatinin artırılarak ve stajla 

desteklenerek okutulması ayrıca göreve başladıktan sonra hizmet 
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içi eğitimlerle sınıf öğretmenlerinin bilgi ve beceri düzeyini 

artıracağı sonucuna ulaşılmıştır. Cankaya ve Korkmaz (2012) 

kaynaştırma eğitimi yapan sınıf öğretmenlerinin görüşlerini 

incelediği çalışmada sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi 

uygulamaları ile ilgili bilgi düzeylerini artırıcı hizmet içi eğitim 

faaliyetlerinin planlanarak programın verimliliğinin artırılacağı 

bulgusuna ulaşmıştır. Öğretmen yeterliğinin artırılmasıyla öğrenci 

tanıma ve yönlendirme sürecinin daha başarılı ve etkili olacağı 

düşünülmektedir. Avcıoğlu (2011) yapmış olduğu çalışmada 

bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ve uygulama 

sürecinde hizmet içi eğitimlerin yapılmasının öğretmenlere olumlu 

katkı sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır.  

 Öneriler 

Araştırmada ulaşılan sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki 

öneriler getirilmiştir. 

Öneriler 

Araştırmada ulaşılan sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki 

öneriler getirilmiştir. 

Uygulayıcılara Dönük Öneriler 

1. Sınıf öğretmeni adaylarına lisans eğitimleri sırasında 

özel eğitim dersi staj uygulamasıyla birlikte verilebilir 

bu yolla öğretmen adaylarının bireyselleştirilmiş 

eğitim programıyla ilgili daha fazla bilgi, beceri ve 

deneyim sahibi olmaları sağlanabilir.  

2. Millî Eğitim Bakanlığının bireyselleştirilmiş eğitim 

programıyla ilgili öğretmenler için düzenlediği hizmet 

içi eğitim faaliyetlerinin daha işe vuruk hale getirilmesi 

yönünde çalışmalar yapılabilir. 

3. Bireyselleştirilmiş eğitim programı sürecine dâhil olan 

tüm paydaşların bu uygulama ile ilgili olarak 
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bilinçlendirilmeleri için ilgililere yönelik eğitim 

seminerleri düzenlenebilir. 

4. Öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programı 

hazırlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını 

doğru gerçekleştirebilmelerine destek olabilmek için, 

bireyselleştirilmiş eğitim programı konusunda gerekli 

rehberliği yapmak ve süreç içerisinde bu konudaki 

eksiklikleri ve yanlış uygulamaları ortadan 

kaldırabilmek için il düzeyinde özel eğitim alanında 

uzmanlardan oluşan mobil ekipler kurulabilir, bu 

ekipler periyodik aralıklarla uygulamanın her 

aşamasında okullara ve öğretmenlere destek 

sunulabilir. 

Araştırmacılara Dönük Öneriler 

1. Nitel yöntemde gerçekleştirilen bu çalışmada okul 

yöneticilerinin görüşlerine başvurulmuştur. Konu 

hakkında daha fazla katılımcı görüşü almaya imkân 

sunacak nicel araştırmalar yapılabilir. 

2. Bu araştırmada yalnızca sınıf öğretmenlerinin 

görüşlerine başvurulmuştur. Yapılacak farklı 

araştırmalarda farklı kademelerde görev yapan 

öğretmen ve yöneticilerin görüşleri incelenebilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

OKUL YÖNETİCİLERİNİN DİJİTAL 
OKURYAZARLIKLARI ÜZERİNE NİTEL BİR 

ARAŞTIRMA 

İbrahim GÖKNAR 

1. GİRİŞ 

Bu bölümde araştırmanın; problem durumu ve alt 

problemleri, amacı, önemi, sayıltıları, sınırlılıkları ve tanımlar yer 

almaktadır. 

1.1. Problem Durumu 

Günümüzde hayatın her alanında hızlı bir dijitalleşme 

süreci yaşanmaktadır. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren kişisel 

bilgisayar kullanımının artması, dijital dönüşümün hızlanmasına 

zemin hazırlamıştır. Dünü, bugünü ve yarını kapsayan dijitalleşme 

sürekli bir dönüşümü de beraberinde getirmektedir. Her alanda 

olduğu gibi eğitim alanında da bu dönüşüme ayak uydurmaya 

çalışılmaktadır. Eğitimde bilgisayar kullanımı, bilgisayar destekli 

eğitim ortamlarının düzenlenmesi, okullarda kurulan bilgisayar 

laboratuvarları ve yönetim bilişim sistemleri dijitalleşme sürecinde 

eğitim alanında gerçekleştirilen yenilikler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bunlardan birisi de FATİH (Fırsatları Artırma ve 

Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesi olup bu proje teknoloji 
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alanında yapılan en büyük dönüşümlerden birisi olarak 

görülmektedir. 

FATİH projesinin içeriğine bakıldığında donanım ve 

yazılım altyapısının sağlanması, bilişim teknolojilerinin etkin 

kullanımı konusunda hizmet içi eğitimler düzenlenmesi, öğretim 

programlarının teknoloji kullanımına yönelik yeniden 

düzenlenmesi ve eğitsel e-içeriklerin oluşturulması konularını 

içerdiğini görülmektedir. Buna göre FATİH projesinin eğitimde 

dijital dönüşümü sağlamak adına bütüncül bir yapıya sahip olduğu 

söylenebilir. Nitekim altyapı çalışmalarını kullanabilecek personel 

yeterliliklerinin oluşturulması, ders ortamında e-içeriklerden 

faydalanmaları adına öğretmenlerin teşvik edilmesi ve öğretim 

programlarının buna göre yeniden yapılandırılması projenin 

bütüncül bir bakış açısıyla planlandığını ortaya koyan unsurlar 

olarak değerlendirilmektedir. 

Eğitimde dijital dönüşüm eğitimin paydaşları açısından 

düşünüldüğünde zaman ve mekân tasarrufu sağlayan bir olgudur 

(Atik, 2019). Bu durum da beraberinde dolaylı yoldan eğitimde 

fırsat eşitliğini sağlamaktadır. FATİH projesinin amaçlarından 

birisi de eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması olarak belirlenmiştir 

(Ekici ve Yılmaz, 2013). Özellikle günümüzde mobil teknolojilerin 

yaygınlaşması ve internete erişimin geçmişe nazaran daha kolay ve 

ucuz hale gelmesi, bilgiye ulaşımın kolaylaşmasını sağlamıştır. 

Dijital dönüşüm süreci; insan, değişimin yaşandığı süreç 

ve teknolojinin genele yayılması unsurlarını içerir. Dönüşümün 

başlatıcısı insan unsurudur. Kişisel veya toplumsal ihtiyaçlardan 

doğan eksiklerin giderilmesi amacıyla değişimin zorunlu hale 

gelmesi süreci başlatır. Süreç içerisinde yapılan yenilikler mevcut 

kullanılan teknolojiye adapte edilerek dönüşüm süreci tamamlanır. 
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Bu süreç eğitim alanında yapılan dijitalleşme dönüşümleri için de 

geçerlidir. Bu duruma en güzel örnek salgın sürecinde hayatımızda 

daha fazla önem kazanan uzaktan eğitim sürecidir.  

Covid 19 pandemi sürecinin başlamasıyla yüz yüze 

eğitime ara verilmek zorunda kalınmıştır. Bu zorunluluk kişileri 

yeni arayışlara itmiştir. Netice de uzaktan eğitimde kullanılan yeni 

teknolojiler hızla artmış, kitlesel bir uzaktan eğitim seferberliği 

başlamıştır. Beraberinde e-içerik materyalleri artmış, öğrencilerin 

çok da aşina olmadığı bir durum olan uzaktan eğitim modeline 

geçilmiştir. Bu süreç kişilerin eğitimde teknolojiye adaptasyon 

sürecini hızlandırmıştır. Sonraki dönemde hibrit eğitim modeli ile 

hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim süreci birlikte yürütülmüş, 

uzaktan eğitimde kullanılan içerikler sınıf içerisinde de 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu süreçte öne çıkan kavramlardan 

birisi de dijital okuryazarlık kavramıdır. 

21. yüzyıl becerileri arasında teknoloji okuryazarlığı olarak 

da ifade edilen dijital okuryazarlık (Çevik ve Demirtaş, 2021), 

teknolojik yapı ve araçları başarılı bir şekilde kullanabilme becerisi 

olarak ifade edilmektedir (Martin, 2005). Bunun yanında Kane 

(2017) dijital okuryazar bireyleri, dijital ortamlarda doğru ve faydalı 

bilgiyi arayan, bu bilgiye ulaşan ve ulaştığı bilgiyi kullanabilen 

bireyler olarak tanımlamaktadır.  Bu durumda dijital okuryazarlığın 

iki yönlü bir kavram olduğu ifade edilebilir. Birinci yönü teknoloji 

kullanım becerisi iken ikinci yönü teknolojik ortamlarda yer alan 

bilgiye ulaşabilme becerisidir. Öğrencilere bilgi ve beceri 

kazandırma süreci olan eğitimde yaşanan dijital dönüşümlere ayak 

uydurabilmek için dijital okuryazarlık becerisine sahip yöneticilerin 

varlığı bir zorunluluk olarak ifade edilebilir. 
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Eğitim sisteminin temelinde yer alan okullarda yaşanacak 

köklü değişimlerde okul yöneticilerinin liderlik ve yönetim 

becerileri ön plana çıkmaktadır (Beycioğlu ve Aslan, 2010). 

Eğitimde yaşanan dijital dönüşüme de liderlik edecek en önemli 

kişilerin okul yöneticileri olduğu söylenebilir. Okul yöneticilerinin 

dijital dönüşüm sürecini kolaylaştırabilecek bazı becerileri 

teknoloji kullanım becerileri, personeli yaşanan dönüşüme ikna ve 

motive etme becerileri, bilgilendirme ve iletişim becerileridir. 

Genel olarak düşünüldüğünde bu beceriler dijital okuryazarlık 

kavramının içerisinde yer alan becerilerdir. Buradan hareketle bu 

araştırmada okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık becerilerine 

ilişkin görüşlerinin ortaya konulması hedeflenmiştir.  

1.2.Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin dijital 

okuryazarlıklarının okul yöneticilerinin görüşlerine göre ortaya 

konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt 

aranmıştır. 

1. Okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık kavramına 

ilişkin görüşleri nelerdir? 

2. Okul yöneticileri dijital okuryazarlıkları noktasında 

kendilerini yeterli görmekte midirler? 

3. Okul yöneticilerinin, dijital okuryazarlığın yönetim 

sürecinde önemli olup olmadığına ve bunun 

sebeplerine ilişkin görüşleri nelerdir? 

4. Okul yöneticilerinin, dijital okuryazarlık becerilerinin 

artırılmasına ilişkin önerileri nelerdir?  
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1.3.Araştırmanın Önemi 

İçinde bulunduğumuz yüzyıl dijital bilgi çağı olarak 

adlandırılmaktadır. Bu çağın en önemli yeterliliklerinden birisi 

doğru bilgiye ulaşabilme ve ulaşılan bilgiyi kullanabilme becerisidir 

(Bozkurt, Hamutoğlu, Liman Kaban, Taşçı ve Aykut, 2021).  Bu 

beceri de dijital okuryazarlık kavramının ortaya çıkmasına öncülük 

etmiştir. Dijital okuryazarlık 21. Yüzyılda herkesin sahip olması 

gereken beceriler arasında yer almaktadır (Partnership, 2011). 

Eğitim alanında okul yöneticilerinin eğitime etkisi 

düşünüldüğünde eğitim sistemlerinin dijital dönüşümlerinin 

sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için okul yöneticilerinin 

dijital okuryazarlık düzeyleri büyük önem arz etmektedir. 

Bu araştırma ile okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık 

kavramına yükledikleri anlamın ortaya çıkarılması 

hedeflenmektedir. Bu sayede okul yöneticilerinin dijital 

okuryazarlığa yönelik eksik ve hatalı epistemik bilgileri tespit 

edilerek kavramın anlaşıla bilirliğini artırmak amacıyla önlemler 

alınabilecektir. Araştırma kapsamında okul yöneticileri dijital 

okuryazarlıklarını öz değerlendirme yoluyla değerlendirecektir. 

Dijital okuryazarlık konusunda beceri ve yeterliliklerinin ortaya 

konulması uygulama noktasında eksiklerin tespit edilebilmesi 

açısından önem arz etmektedir. Dijital okuryazarlık kavramının 

uygulamaya dönük olması ve okul yöneticilerinin bu noktada 

kendilerini değerlendirmeleri kavrama yönelik ilerde yapılacak 

uygulamalara ışık tutacaktır. 

Bir kavrama yönelik tutum, kavramın öğrenilmesi ve 

uygulanması açısından önemlidir. Bu araştırma ile okul 

yöneticilerinin dijital okuryazarlığa ilişkin tutumlarının 

belirlenmesi hedeflenmektedir. Araştırmanın dijital okuryazarlık 
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kavramını bütüncül bir açıdan ele alması iyileştirmeye açık 

alanların giderilmesine de katkı sunacağı düşünülmektedir. 

1.4.Araştırmanın Sayıltıları 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin sorunları 

içtenlikle yanıtladıkları varsayılmıştır. 

1.5. Araştırmanın Sınırlılıkları 

1. Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde görev yapan 

okul yöneticilerinin görüşleri ile sınırlıdır. 

2. Araştırma, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen verilerle 

sınırlıdır. 

1.6.Tanımlar 

Dijital Okuryazarlık: Teknolojik yapı ve araçları başarılı 

bir şekilde kullanabilme kabiliyetidir (Martin, 2005).  

Eğitim: Bireyin yaşadığı toplumda yetenek, tutum ve 

olumlu davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler toplamıdır 

(Tezcan, 1997). 

Okul Yöneticisi: Okulun kaynaklarını etkili bir şekilde 

kullanan, okul içindeki bireylerin gelişimini sağlayan ve okulu 

hedeflerine ulaşmasına öncülük eden kişidir (Mestry ve Grobler, 

2004). 

2. KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR 

Çalışmanın bu kısmında konu ile ilgili yapılan 

araştırmalara yer verilmiştir. 
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Görgülü, Küçükali ve Ada (2013) tarafından yapılan 

“Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz Yeterlilikleri” adlı 

araştırmada okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz 

yeterliliklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Nicel yöntemle 

gerçekleştirilen araştırmaya 282 okul yöneticisi katılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz 

yeterlilikleri açısından kendilerini çoğu zaman yeterli gördükleri 

belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre görev 

yapılan okul türü, mesleki kıdem ve cinsiyet durumlarına göre okul 

yöneticilerinin teknolojik liderlik öz-yeterliliklerinin değişmediği 

tespit edilmiştir. 

Hamutoğlu (2017) tarafından yapılan “Dijital 

Okuryazarlık Ölçeği: Türkçe’ye Uyarlama Çalışması” adlı 

araştırmada 2012 yılında geliştirilen 17 maddelik ölçeğin Türkçe 

uyarlaması yapılmıştır. Ölçek uyarlama aşamasında farklı 

örneklemler üzerinde AFA ve DFA yapılmış, ölçeğin iç tutarlılık 

katsayıları hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda ölçeğin 4 

faktörlü yapısının Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir yapıya 

sahip olduğu görülmüştür. 

Çakır ve Aktay (2018) tarafından ilkokul, ortaokul ve lise 

yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterliliklerini ortaya koymak 

amacıyla yapılan “Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği 

Yeterlilikleri” adlı araştırma, tarama yöntemiyle yapılan nicel bir 

araştırmadır. “Eğitim Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği 

Yeterlikleri Ölçeği” kullanılarak gerçekleştirilen araştırmanın 

sonucunda okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterliliklerinin 

sistematik gelişim boyutu haricinde iyi düzeyde olduğu 

görülmüştür. Bunun yanında ölçeğin alt boyutları özelinde en 

yüksek düzeyin dijital vatandaşlık boyutunda, en düşük düzeyde 

ise sistematik gelişim düzeyinde olduğu belirlenmiştir. 
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Atik (2019) tarafından yapılan “Eğitimde Dijitalleşme 

Faaliyetleri ve Eğitim Yöneticilerinin Sürece Uyumu” başlıklı 

araştırmada 152 okul yöneticisine anket uygulanmıştır. 

Araştırmanın sonucunda dijitalleşmeye uyum sağlama konusunda 

erkeklerin kadınlara göre daha olumlu düşüncelere sahip olduğu, 

yaşın dijitalleşmeye uyum sağlama noktasında önemli bir faktör 

olduğu, eğitim seviyesi ve çalışılan pozisyon yükseldikçe 

dijitalleşmeye uyum sağlama konusunun daha olumlu hale geldiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Genel olarak eğitim yöneticilerinin 

kendilerine yönelik düzenlenen teknolojik eğitimlerden memnun 

olduğu görülmüştür. 

Öz (2020) tarafından okul müdürlerinin dijital 

liderliklerine yönelik yapılan  “Dijital liderlik Dijital dünyada okul 

lideri olmak” isimli araştırmada liderliğin dönüşüm süreçleri, dijital 

liderlik kavramının tanımlanması ve dijital liderlerin karakteristik 

özelliklerinin neler olduğu incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda 

liderlik stillerinin son yıllarda hızlı bir dönüşüm geçirdiği, okul 

liderlerinin de bu dönüşümü yakalayabilmeleri amacıyla bilgi ve 

veri okuryazarlığı, iletişim ve iş birliği ile dijital içerik oluşturma 

becerilerini artırmaları gerektiği belirtilmiştir. 

Sürer (2020) tarafından dijitalleşmenin eğitim-öğretim 

alanındaki yarattığı fırsat eşitliğini açıklamak amacıyla yapılan 

“Eğitimde Dijitalleşme Çağı” adlı araştırmanın sonucunda 

dünyada yaşanan dijitalleşmeye karşı kendini güncellemeyen 

kişilerin gerek eğitim alanı gerekse diğer alanlarda sorunlar 

yaşayacağı görülmüştür. Yapılan araştırmada dijitalleşme çağının 

başladığı dijital ortamların geçmiş dönemlere göre eğitimde 

kendisini daha fazla hissettirdiği de vurgulanmıştır. 
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Beytekin ve Ata Çiğdem (2020) tarafından yapılan 

“Ortaokul Yöneticilerinin Dijital Örgüt Yeterliliklerinin Endüstri 

4.0 Perspektifinden İncelenmesi” adlı araştırmada öğretmen 

görüşlerine göre ortaokul yöneticilerinin dijital örgüt 

yeterliliklerinin Endüstri 4.0 perspektifinden incelenmesi 

amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen 

araştırmada 8 öğretmenle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda ortaokul yöneticilerinin yeniliğe karşı 

uyum gösterdikleri ve inovatif özelliklere sahip oldukları 

görülmüştür. Ayrıca okul yöneticilerinin öğretmenlerden dijital 

yeterlilik ve kişilerarası becerilerin geliştirilmesine yönelik 

beklentilerinin olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. 

Aksoy, Ersoy, Karabay ve Ersoy (2021) tarafından yapılan 

“Sınıf Öğretmenlerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin 

İncelenmesi” adlı araştırma sınıf öğretmenlerinin dijital 

okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi 

amacıyla yapılan bir araştırmadır. Araştırmaya 329 sınıf öğretmeni 

katılmış, araştırma verileri “Dijital Okuryazarlık Ölçeği” 

kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda sınıf 

öğretmenlerinin kendilerini yüksek derecede dijital okuryazar 

olarak gördükleri ve yaş arttıkça dijital okuryazarlık düzeylerinin 

azaldığı görülmüştür. 

Altun ve Bangir-Alpan (2021) tarafından yapılan “Temel 

Eğitim Programlarında Dijital Okuryazarlık” adlı araştırmada 

temel eğitim programları dijital okuryazarlık bağlamında 

incelenmiştir. Doküman analizi yöntemiyle gerçekleştirilen 

araştırmanın sonucunda öğretim programlarının bağlam 

boyutunda dijital okuryazarlığın “dijital yetkinlik” olarak yer aldığı; 

kazanım boyutunda dijital okuryazarlık becerisiyle ilgili 

kazanımların bulunduğu, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi 
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dersi öğretim programında diğer öğretim programlarına göre 

dijital okuryazarlığa daha çok yer verildiği görülmüştür. 

Asio ve Bayucca (2021) tarafından 36 okul yöneticisinin 

katılımıyla gerçekleştirilen “Spearheading Education During the 

COVID-19 Rife: Administrators’ Level Of Digital Competence 

And Schools’ Readiness On Distance Learning” adlı araştırmada 

okul yöneticilerinin dijital yetkinlik düzeylerinin belirlenmesi, 

okulların dijital hazır bulunuşluklarının ortaya koyulması ve okul 

yöneticilerinin bu alanda yaşadıkları zorlukların tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucunda okul yöneticilerinin farklı 

dijital yetkinlik düzeylerinde olduğu, okulların uzaktan eğitime 

hazır bulunuşluk düzeylerinin düşük olduğu ve okul yöneticilerinin 

yaşadıkları en büyük zorluğun internet bağlantısı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Bay (2021) tarafından yapılan “Okul Öncesi Öğretmen 

Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri” adlı araştırmada 150 

öğretmen adayına ölçek uygulanmıştır. Nicel yöntemle 

gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının 

dijital okuryazarlık düzeylerinin ortalama ve ortalamanın altı 

düzeyde olduğu görülmüştür. Değişkenler açısından bakıldığında 

öğretmen adaylarının cinsiyet, mezun olunan lise ve öğrenim 

görülen sınıf düzeylerinin dijital okuryazarlık düzeyleri üzerinde 

etkisi olmadığı tespit edilmiştir. 

Ellis, Lu ve Cole (2021) tarafından yapılan “Digital 

Learning for North Carolina Educational Leaders” adlı 

araştırmada dijital teknolojiler kullanılarak yapılan personel 

kapasite artırma yollarının ve öğrenci yönlendirmelerinin 

sonuçlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Karma yöntemle 

gerçekleştirilen araştırmanın birinci aşamasında katılımcılara anket 
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uygulanmış, ikinci aşamasında ise yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda hali hazırda kullanılan dijital 

teknolojilerin personelin kapasitesini artırma ve öğrenci 

yönlendirmede yetersiz kalındığı, bu amaçla yeni bir sistemin 

kurulması gerektiği bulgularına ulaşılmıştır. 

Gençtürk Erdem, Başak Başar, Toktay, Yayğaz ve 

Küçüksüleymanoğlu (2021) tarafından yapılan “E-Twinning 

Projelerinin Öğretmenlerin Dijital Okuryazarlık Becerilerine 

Katkısı” adlı araştırmada 470 öğretmene “Dijital Okuryazarlık 

Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin e-

Twinning çalışmalarındaki aktiflik süreleri, mesleki kurslara 

katılımı, kalite etiketi alma durumlarına göre dijital 

okuryazarlığının tutum, teknik, bilişsel ve sosyal boyutlarında 

anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

Şahin (2021) tarafından yapılan “Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin ve 

E-Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi” adlı 

araştırmaya 235 lisans öğrencisi katılmıştır. Nicel yöntemle 

gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda araştırmaya katılan 

öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık ortalamalarının 

“kararsızım” düzeyinde olup “katılıyorum” düzeyine yakın olduğu 

bulunmuştur. E-öğrenmeye yönelik tutum ortalamalarının ise “iki 

aradayım” düzeyinde olup “katılmıyorum” düzeyine yakın olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen 

adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinde yaş, mezun olunan lise 

türü ve sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık bulunurken, 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
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3.KURAMSAL AÇIKLAMALAR 

Araştırmanın bu bölümünde araştırma konusu ile ilgili 

kuramsal açıklamalar yer almaktadır. 

3.1.Eğitim 

Toplumsal bir olgu olan eğitimin alan yazında birçok 

farklı tanımlaması mevcuttur. Bunların içerisinde en fazla bilineni, 

eğitimin bireye kendi yaşantıları yoluyla, amaçlı, planlı, kalıcı ve 

istendik davranış değişikliği kazandırma süreci olarak yapılan 

tanımlamasıdır (Şahin, 2019). Yapılan tanımlamaya bakıldığında 

eğitimin tam anlamıyla gerçekleşmesi için bireyin istemesi, 

deneyimlemesi ve bunların sonucunda da davranışının değişmesi 

gerektiği ifade edilebilir. 

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın başlıca koşulu olan 

eğitim, toplumsal kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesi için ihtiyaç 

duyulan insan gücünün yetiştirilmesidir (Aydın, 2006). Aynı 

zamanda eğitim, insanları önceden belirlenmiş amaç 

doğrultusunda yetiştirme sürecidir (Fidan, 1996). Her yerde ve her 

şartta gerçekleştirilebilecek olan eğitim, bireyin tüm yaşantısını 

etkileyecek kadar kapsamlı ve çok boyutlu bir olgudur (Balay, 

2021). 

Eğitimin etkili ve verimli olabilmesi için eğitimin amaçları 

ve bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için yapılacak faaliyetlerin iyi 

planlanması gerekmektedir. Eğitim bireyi ve toplumu geleceğe 

hazırladığı, kültürel ve tarihi aktarımı sağladığı ve toplumun uyum 

içerisinde yaşamasına destek olduğu için devletler açısından 

önemli bir hizmet alanıdır (Çevik ve Demirci, 2012). Toplumlar 

arası farklılıklar devletlerin de eğitime bakış açılarında 
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farklılaşmaya yol açmış, bunun sonucunda da her devlet kendine 

özgü eğitim politikası geliştirmiştir. 

3.2.Yönetim 

İnsanlar arası iletişim ve etkileşimin olduğu her zaman ve 

her durumda var olan ve her alanda geçerli bir olan (Teyfur, 2011) 

yönetim örgüt yapısının içerisindeki işlevidir (Can, 2005). Tüm 

örgütlerin varlığını devam ettirebilmesi ve belirlenmiş amaçlarına 

ulaşabilmesi için yönetim bir zorunluluktur (Artık, 2009).  

Yönetim birçok alan uzmanı tarafından farklı şekillerde 

tanımlanmıştır. Bu tanımlamalara göre yönetim; 

1- Daha önce planlanan hedefleri gerçekleştirmek için 

insanları ikna ederek, onlardan en fazla verimin elde 

edilmesi sürecidir (Doğar, 1997), 

2- Örgütün hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla 

gerçekleştirilmesi gereken süreçler bütünüdür (Balcı, 

2010), 

3- Örgüt içerisinde yer alan insan kaynaklarını ortak değerler 

etrafında bütünleştirerek, örgütün amaçlarına 

ulaşabilmesi noktasında değer odaklı davranmalarını 

sağlama sürecidir (Çelik, 2012), 

4- Birden fazla kişinin birlikte belirledikleri ortak amaçlara 

ulaşmaları için kişileri bir arada tutan ve onları organize 

eden bir süreçtir (Tan Kılıç, 2017). 

Yukarıda yer alan tanımlamalara bakıldığında bu 

tanımlamaların ortak özelliklerinin yönetimi bir süreç olarak 

tanımlamış olmalarıdır. Aynı zamanda yönetim süreci için ortak bir 

amacın olması ve grup üyelerinin bu ortak amaç etrafında 

birleşmiş olmaları gerektiği de ifade edilebilir. Tanımlardan 

hareketle yönetimin üç temel odak noktasının olduğu söylenebilir. 
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Bunlar; ortak amaç belirlemek, iş birliği ortamı oluşturmak ve 

organizasyon becerisiyle koordinasyonu sağlamaktır. 

Yönetimde yöneten ve yönetilen olarak iki farklı grup 

bulunmaktadır. Yönetimin amacı, yöneten ve yönetilenlerin 

fikirlerini ve örgütsel bakış açılarını aynı doğrultuda buluşturmaktır 

(Ercan, 2002). Yönetimin insan kaynağını oluşturan yöneten ve 

yönetilenin dışında, para, zaman ve kaynak gibi öğeleri de 

bulunmaktadır (Özdemir, 2015). Yönetim bu öğelerin örgütün 

amaçları doğrultusunda etkili bir şekilde kullanımı olarak da 

tanımlanabilir. 

Yönetme süreci olarak yönetim, özel uzmanlık ve beceri 

gerektiren bir alandır. Bu nedenle insan ve madde kaynaklarını 

ortak hedef doğrultusunda yönetebilmek için sadece bilgi sahibi 

olmak yetmez. Etkili bir yönetim için bilgi, yetenek ve beceri 

şarttır. Bilgi yönetimin bilimsel yönünü oluştururken, beceri 

sanatsal yönünü oluşturmaktadır (Aytürk, 2010).  

3.2.1.Eğitim Yönetimi 

Örgütün üyeleri tarafından belirlenmiş ortak amaçlarına 

ulaşabilmeleri için zorunlu bir olgu olan yönetime (Toptop, İsbir 

ve Aykaç, 1993), insanlar arası etkileşimin olduğu her alanda 

ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim kurumları da bireyler arası iletişim 

ve etkileşimin yoğun olduğu bu alanlardan birisidir. 

Eğitim yönetimi, yönetim biliminin eğitime 

uygulanmasıdır (Bursalıoğlu, 2002). Eğitimin hammaddesi ve 

çıktısı insan olduğu için eğitim yönetiminin merkezinde de insan 

yer almaktadır. Eğitimin birey toplum ve çevre olarak üç önemli 

öğesi bulunmaktadır. Eğitimde amaç bu üç öğeyi içinde bulunulan 

zamanın ihtiyaçlarına göre hazırlamak iken, eğitim yönetiminde 

amaç üst yönetim tarafından belirlenen eğitim politikalarını da göz 
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önünde bulundurarak toplumun gelişmesine katkı sağlamaktır 

(Özdemir, 2015). 

Eğitim yönetimi, yönetim kavramının özelleştirilmiş bir 

alt basamağıdır. Belirlenen hedef ve görevler açısından da diğer alt 

basamaklardan ayrılmaktadır. Eğitim insan kaynağının 

şekillendirilmesi ve yetiştirilmesi süreci olarak düşünüldüğünde 

bütün alanlara etkisi olan bir sistemdir. Yönetim için de bu durum 

geçerlidir. Eğitim yönetimi eğitim sisteminin etkili ve verimli 

olması üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğu için, yönetimin 

diğer alt basamakları üzerinde de etkisi bulunmaktadır. Eğitim 

yönetiminde amaç, tüm eğitim kurumlarını bir bütün olarak 

çözümlemek ve birleştirmektir (Taymaz, 2003). 

Eğitim kurumları toplumun eğitim ihtiyacına cevap 

vermek amacıyla kurulan örgütlerdir. Eğitim yönetimi ise eğitim 

kurumlarının önceden belirlenmiş hedeflerini gerçekleştirmesi ve 

yeni hedefler belirlemesi sürecidir (Aydın, 1998). Eğitim 

yönetiminde insan kaynakları özelinde düşünüldüğünde öğrenci, 

öğretmen ve yönetici olarak önemli kaynaklara sahiptir (Çelik, 

2012). Eğitim yöneticisi kaynakları elindeki madde kaynaklarıyla 

koordineli bir şekilde birleştirerek etkili bir eğitim öğretim ortamı 

hazırlamakla yükümlüdür. Aynı zamanda eğitim yöneticisi bu 

koordinasyon sürecinde, sürekli gelişen ve değişen çağın şartlarını 

göz önünde bulundurmalı ve kendi yönetim becerilerini de bu 

doğrultuda geliştirmelidir (Teyfur, 2011). 

3.2.2. Eğitim Yöneticisi 

Örgütün önceden belirlenmiş hedeflerine ulaşmasına 

öncülük eden kişi (Çelik, 2012) olarak tanımlanan yönetici, grup 

üyelerinin ihtiyaçlarını anlayan, örgütün ve örgüt üyelerinin 

çıkarlarını gözeterek ihtiyaçlarına karşılık veren kişidir (Schlechty, 
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2011). Başka bir tanıma göre yönetici, örgütün hedeflerine 

ulaşabilmesi amacıyla, örgütsel kaynakları en etkili şekilde 

kullanmaya çalışan ve örgütün sorumluluğunu üstlenen kişidir 

(Taymaz, 2003). 

Toplumun eğitim ihtiyacını karşılayan okulların 

yöneticileri ise okul müdürleri ve müdür yardımcılarıdır. Okul 

yöneticileri, üst yönetim tarafından belirlenen eğitim politikalarına 

uygun olarak, toplumun eğitim amaçlarının yerine getirilmesinden 

sorumlu kişilerdir (Bursalıoğlu, 2002). Okul müdürü ise okul 

içerisinde yer alan insan kaynaklarını örgütleyen, organize eden ve 

bu sayede okul içi çalışmaların yürütülmesini sağlayan ve 

denetleyen kişidir (Yeşilmen, 2016). 

Küreselleşen dünyada değişim hızının artması eğitim 

yöneticilerinin de rol ve sorumluluklarında değişikliklere sebep 

olmaktadır. Eğitim kurumunun etkililiğini artırmak amacıyla, okul 

içi koordinasyonu sağlayan, okul için imkanlar yaratan ve yasalarca 

belirlenmiş kuralları uygulamakla yükümlü olan okul yöneticileri 

(Kıyıcı, 2012), değişen rol ve sorumluluklara ayak uydurmak 

zorundadır. Nitekim değişime uyum sağlayabilme becerisi yüksek 

yöneticilerin, geleneksel yöneticilere göre olay ve durumları okuma 

becerilerinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir (Teyfur, 2011). 

3.3.Teknoloji 

Kökeni Yunanca “techne” kelimesinden gelen 

teknolojinin kelime anlamı sanat ve zanaat anlamlarına 

gelmektedir (Işık, 2019). İnsanlık tarihinde teknolojinin ilk çıkış 

noktası insanların doğaya ve doğada bulunan diğer canlılara karşı 

üstünlük kurma çabasından ortaya çıkmıştır. Süreç içerisinde de 

insanların ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişerek günümüze 

kadar ulaşmıştır (Çiftçi, 2017). 
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Son yıllarda önemi gittikçe artan teknoloji kavramı, 

insanların bilimsel yollarla hayatlarını kolaylaştırmak için yaptıkları 

her türlü teknik işlemlerdir (Yaşar, 2021). Teknoloji insanların 

imkanlarını iyileştirme ve daha kolay yaşam sürdürebilme 

ihtiyaçlarından ortaya çıkmıştır. 

Bilgisayarın icadı ile başlayan yüksek teknoloji döneminde 

otomasyon sistemleri ortaya çıkmaya başlamış ve insanlar üretimi 

yapan konumdan üretimin yapılmasını sağlayan ve kontrol eden 

konumuna geçmişlerdir (Çiftçi, 2017). Bu dönemde teknoloji daha 

da yaygınlaşarak insanların gündelik yaşamlarında kullandıkları bir 

olgu haline gelmiştir. Bu da insanlarda teknolojiyi kullanabilme 

becerilerinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Toplumlar da 

yaşanan gelişmeler doğrultusunda dönüşmeye başlamışlardır. 

Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan bilgi ve iletişim 

toplumunda kaba kuvvet yerini teknik bilgiye bırakmış, buna bağlı 

olarak da insanların yeni bilgi ve becerilere sahip olmasının yolu 

açılmıştır (Yaşar, 2021). Günümüzde de bilgi ve teknoloji 

okuryazarlığı 21. Yüzyıl becerileri olarak ifade edilmektedir 

(Partnership, 2011). 

3.3.1. Eğitimde Teknolojinin Yeri 

İnsanlık tarihi boyunca sürekli değişim ve gelişim gösteren 

toplumlar dönemsel olarak farklı adlarla tanımlanmışlardır. 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte içinde bulunduğumuz dönem de 

bilgi toplumu olarak adlandırılmaktadır (Taşpınar ve Tuncer, 

2008). Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak oluşan bilgi toplumu 

insanları hem fiziksel hem de kültürel yönden özgür hale 

getirmiştir (Alpar, Batdal ve Avcı, 2012). Teknoloji her alanın 

gelişmesine olanak sağlamıştır. Eğitim de bu alanlardan birisidir. 
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Günümüzde eğitimin her kademesinde teknoloji artarak 

kullanılmaya devam etmektedir. 

Eğitim teknolojisi, bireyin öğrenmesini kolaylaştırmak 

amacıyla öğrenme ve öğretme kaynaklarının düzenlenmesi, 

geliştirilmesi ve sistemli bir şekilde kullanılmasıdır (Afacan, 2022). 

Başka bir tanıma göre eğitim teknolojisi, etkili bir öğrenme 

gerçekleştirmek amacıyla öğretim alanlarının zenginleştirilmesi, 

geliştirilmesi ve yapılan değişikliklerin programlı bir şekilde 

uygulanmasıdır (İşman, 2003). Yapılan tanımlara bakıldığında 

eğitimde teknoloji kullanımının etkili bir öğrenme oluşturmak ve 

sistemi teknoloji kullanımı ile geliştirmek amacıyla yapıldığı ifade 

edilebilir. 

Eğitimde teknoloji kullanımı “Nasıl daha etkili bir 

öğrenme sağlayabilirim?” sorusuyla başlamıştır (Tezci ve Uysal, 

2004). Bu noktadan hareketle, öğretim yöntem teknikleri değişmiş, 

teknoloji yardımıyla öğretimde kullanılan araç gereçler geliştirilmiş 

ve bunlara bağlı olarak öğreticiler yeni bilgi ve beceriler 

edinmişlerdir (Kaya, 2005). Süreç içerisinde yapılan değişiklikler 

teknolojinin gelişimine bağlı olarak güncellenmiş, bu da eğitimde 

teknoloji kullanımının etkisinin artmasına ve daha geniş çevrelere 

yayılmasına olanak sağlamıştır (Kaya, 2005). 

Buradan hareketle eğitimde teknoloji kullanımı ile 

öğrenmenin kolaylaşması, öğrenen bireyin performansının 

artırılması, öğreticinin yeni beceriler kazanması hedeflenmektedir. 

Bu doğrultuda da eğitim ve öğretim sürecinde kullanılan kaynaklar 

değişmekte ve güncellenmektedir. Bütün bu değişikliklerin ise 

sistemli bir şekilde uygulanması gerekmektedir (Afacan, 2022). 
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3.4.Okuryazarlık 

İngilizce “literacy” kelimesinin Türkçe karşılığı olan 

okuryazarlık kelime anlamı olarak, basit bir şekilde okuma ve 

yazma işlemlerini gerçekleştirmek anlamına gelmektedir. 1960’lı 

yıllarda UNESCO okuryazarlığı, okuma yazma bilgisi ile yaşadığı 

toplumun gelişimine katkı sağlama ve basit hesaplama becerilerine 

sahip olma olarak tanımlamıştır. 1990’lı yıllarda ise okuryazarlık 

kavramı UNESCO tarafından yapılan tanımlamalara eklemeler 

yapılarak çok boyutlu bir kavram olarak tanımlanmıştır (Yıldız, 

2007). 

Okuryazarlık içinde bulunulan yaşama anlam katabilmek 

amacıyla, iletişim ve etkileşime dayalı tüm figürlerin etkin bir 

şekilde kullanılmasıdır (Kress, 2003). Bu tanıma benzer bir şekilde 

Aşıcı (2009) okuryazarlığı, kişinin yaşama bakış açısı, kavraması ve 

sosyokültürel yaşamındaki ilişkileri anlayabilmesi olarak 

tanımlamıştır. Her iki tanımlamadaki ortak noktalara bakıldığında, 

okuryazarlığın günümüzde iletişim ve anlamaya dayalı toplumsal 

bir kavram olduğu söylenebilir. 

Okuryazarlık becerileri toplumdan topluma değişiklik 

göstermektedir. Her toplumun anlama ve iletişim becerilerinin 

farklı olması, okuryazarlık düzeylerinin de farklılaşmasına sebep 

olmaktadır. Çünkü okuryazarlık, sözcükleri oluşturmak için 

kullanılan harf ve sembolleri analiz edip çözebilme yeteneğidir 

(Aşıcı, 2009). Bu da okuryazarlığın standart bir şekil ya da 

sembolünün olmadığı şeklinde yorumlanmaktadır (Kurudayıoğlu 

ve Tüzel, 2010). 

Okuryazarlık hiyerarşik ve gelişimsel bir süreçtir (Coşkun, 

Cumaloğlu ve Seçkin, 2013). Bireyin okuma yaparken bilişsel 

becerilerini kullanarak, anlamlandırma ve yorumlama sürecidir. 
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Bundan dolayı da okuryazarlık eyleme maruz kaldıkça gelişen bir 

kavramdır. Nitekim geleneksel okuryazarlık bilginin ve 

teknolojinin sürekli değiştiği günümüzde boyut olarak da 

çeşitlenmektedir. Örneğin bilgi teknolojilerinin kullanımının 

artması dijital okuryazarlık kavramının ortaya çıkmasına sebep 

olmuştur (Değerli, 2013).  

3.4.1. Dijital Okuryazarlık 

Teknolojinin gelişmesi kişilerin günlük yaşamlarnda dijital 

araçlarla daha fazla etkileşime girmesine neden olmuş, bu durum 

da beraberinde dijital okuryazarlık kavramının önem kazanmasına 

yol açmıştır. Geçmiş dönemde okuryazar kavramı genel anlamda 

okuma yazması olan kişiler için kullanılırken, günümüzde belli bir 

seviyede bilgi sahibi olma derecesi olarak tanımlanmaktadır 

(Yıldız, 2007). Bunun yanında olayları ve olguları kavrama ve 

yorumlama becerisi olarak da ifade edilen okuryazarlık bir yetkinlik 

olarak da tanımlanmaktadır (Aşıcı, 2009). 

Toplumlar günden güne gelişen teknolojiye ayak 

uydurabilmek amacıyla sürekli yenilenme ve değişim süreci 

içerisindedir. Bu durum da zamansal olarak farklı kavramların 

hayatımıza girmesine neden olmaktadır. Genel anlamda farklı 

elektronik kaynaklardan gelen iletileri anlama ve yorumlama 

becerisi olarak ifade edilen teknoloji okuryazarlığı kavramı da 

bunlardan birisidir (Gilster, 20174.). American Library 

Association (2017)’ye göre ise dijital okuryazarlık bilişsel ve teknik 

beceri gerektiren bilgiyi bularak, bilgiyi değerlendirme ve 

yorumlama amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 

becerisidir. 

Dijital okuryazarlık, bireylerin dijital teknolojiler 

aracılığıyla bilgiyi elde edebilmesi, elde ettiği bilgiler üzerinde 
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gerekli düzenlemeleri yapabilmesi, analiz edip bilgiyi yorumlayarak 

yeni bilgiler elde etmesi süreçlerini kapsar (Akkoyunlu ve Soylu, 

2010). Dijital okuryazarlık kişilerin eleştirel düşünebilmesine ve 

yaratıcı ürünler ortaya koymasına yardımcı olan bir yeterliliktir. 

Söz konusu üretkenlik günlük yaşamda olabildiği gibi dijital 

ortamda da olabilir (Kim, 2019). 

Dijital okuryazarlık salt yazılım kullanma becerisi olarak 

algılanmamalıdır. Çünkü dijital okuryazarlık farklı okuryazarlık 

türlerini de içeren daha geniş bir kavramdır. Örneğin dijital 

ortamlardan bilgiye ulaşma ve yorumlama bilgi okuryazarlığı, 

teknolojik araçlar kullanarak haberlerin doğruluğunu teyit etme 

medya okuryazarlığı, teknolojik araçlar kullanarak resim ve foto 

analizi görsel okuryazarlığı olarak dijital okuryazarlığın içerisinde 

yer alan okuryazarlık türlerindendir (Eshet, 2004). 

Dijital okuryazarlık taksonomik olarak üst düzey 

düşünme becerileri gerektiren bir okuryazarlık türüdür. Dijital 

okuryazar olarak nitelendirilebilecek bir bireyin üst düzey 

düşünme becerilerinde analiz, sentez ve değerlendirme 

basamaklarını yerine getirmesi beklenir. Bu basamaklara 

ulaşabilmesi için de bireyin etkili bir iletişim becerisine, dijital 

ortam için gerekli olan bilgiye, dijital bilgilerini kullanarak yeni 

ürünler ortaya koyma becerisine ve içinde yaşadığı sosyal topluma 

adapte olabilme becerisine sahip olması gerekmektedir (Arslan, 

2019). 

Dijital teknolojiler günümüzde bilginin daha hızlı elde 

edilmesine sebep olmuştur. Bu durum da beraberinde bilgi 

kirliliğinin artmasını sağlamıştır. Bilgi kirliliğinin önlenebilmesi 

güvenli ve doğru bilgiye ulaşma becerisinin önem kazanmasına ve 

doğru bilginin üretilebilmesi becerisinin ön plana çıkmasına sebep 
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olmuştur. Eğitim de bu bilgi kirliliğinden etkilenmiş, 

öğretmenlerin doğru bilgiye ulaşabilme ve yorumlayabilme 

becerilerini kazanması zorunlu hale gelmiştir. Günümüzde doğru 

bilgiye ulaşabilme farklı teknolojik araçların kullanımıyla 

sağlanmaktadır. Farklı teknolojik araçların kullanımıyla doğru 

bilgiye ulaşabilme ve yorumlayabilme eğitimde dijital 

okuryazarlığın önemini daha da artırmıştır (Bingöl, 2022). 

Eğitimde Teknoloji Topluluğu (ISTE) 2017 yılında 

yapmış olduğu güncelleme ile öğretmenler için 7 ana başlıkta 24 

performans göstergesi belirlemiştir. Bu göstergeler öğretmenlerin 

eğitimde teknoloji kullanma becerileri ve bilgi düzeylerini artırmak 

amacıyla belirlenmiş göstergelerdir. Farklı ülkeler ulusal düzeyde 

bu göstergeleri kullanarak öğretmenlerin eğitimde teknoloji 

kullanımlarını teşvik etmeye çalışmaktadırlar. Belirlenen konu 

başlıklarının içerikleri incelendiğinde sürekli öğrenmeyi, dijital 

okuryazarlığı, farklı ve yeni öğretim tasarımları ve içerikleri 

oluşturmayı teşvik ettiği görülmektedir (Korkmaz, 2020). 

3.4.2. Okul Yöneticilerinin Dijital Okuryazarlıkları 

Teknoloji gelişiminin bu denli hızlı ve pozitif yönde arttığı 

günümüzde tüm alanlar bu değişimden etkilenmektedir. Bu durum 

tüm alanlarda teknoloji kullanımını artırmakta ve birçok işlemin 

teknolojik araçlar kullanılarak yapılmasını sağlamaktadır. Eğitim de 

bu teknolojik gelişimden faydalanan alanlardan birisidir. 

Eğitimde teknoloji kullanımı sadece öğretim süreçleri ile 

sınırlı değildir. Teknoloji eğitimin her alanında aktif bir şekilde 

kullanılmaktadır. Bu durum da eğitim alanında görev yapan tüm 

personelin dijital becerilerinin artmasına sebep olmaktadır. Okul 

yöneticileri de gelişen teknolojiye paralel olarak yönetim sürecinde 

dijital araçlardan faydalanmaya başlamışlardır. Özellikle ulusal 
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düzeyde yapılan teknolojik hamleler bu süreci hızlandırmıştır. 

Örneğin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen E-Okul, 

MEBBİS, TEFBİS, DYS vb. yazılımlar, okul yöneticilerini 

yönetimle ilgili iş ve işlemlerin birçoğunu dijital ortamda yapmaya 

mecbur bırakmıştır. Bu durum da okul yöneticilerinin dijital 

okuryazarlık becerilerinin artmasını kolaylaştırmıştır. 

Son yıllarda okulların teknolojik altyapısı sayısal olarak 

artsa da kalite ve kullanım olarak henüz istenen seviyeye 

ulaşmadığı söylenebilir (Sönmez Ergül ve Üstün Gül, 2014). Okul 

yöneticilerinin teknoloji kullanımına adapte olamamalarının farklı 

sebepleri bulunmaktadır. Bunlar; teknolojik bilgi yetersizliği ve 

teknolojiye karşı geliştirdikleri olumsuz tutumdur (Çelikten, 2002). 

Okul yöneticileri her konuda olduğu gibi teknoloji kullanımı 

noktasında da örnek ve yol gösterici olmalıdır. Nitekim okullardaki 

öğretimin etkililiğinden birinci derecede sorumlu kişiler okul 

yöneticileridir (Aydın, 1998). Okul yöneticileri ancak teknolojik 

anlamdaki bilgi ve beceri seviyelerini artırarak bu görevi yerine 

getirebilirler (Yılmaz, 2010). 

Gelişen teknoloji okul yöneticilerinde de farklı görev 

sorumlulukların oluşmasına sebep olmuştur. Örneğin okul 

yöneticileri okulun teknolojik imkanlarının artırılmasından, 

öğretmenleri öğretim sürecinde teknoloji kullanımına teşvik 

etmekten ve yönetim süreçlerinde teknolojik araç ve yazılımları 

kullanmaktan sorumlu hale gelmişlerdir (Yılmaz, 2005). Okul 

yönetimindeki bu yeni görev ve sorumluluklar yöneticilerin dijital 

okuryazarlık becerilerinin de önem kazanmasına sebep olmuştur. 

Okul yöneticileri dijital okuryazarlık becerilerini yönetim 

süreçlerinin her aşamasında gösterebilirler. Örneğin karar alma 

sürecinde kararlarına dayanak oluşturması amacıyla dijital araçları 
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kullanarak veriler elde edebilir ve bu verilere dayalı olarak karar 

verebilir. İletişim aşamasında iletişim teknolojileri vasıtasıyla okul 

içerisinde güçlü ve etkili bir iletişim ortamı oluşturabilir, bu sayede 

eşgüdümün de etkili bir seviyeye ulaşmasını sağlayabilir. Denetim 

sürecinde dijital araçlar vasıtasıyla öğretmenlerin süreç içerisinde 

yaptıklarını gözlemleyerek raporlaştırabilir. Dijital okuryazarlık 

bilgi ve becerisi ile öğretmenleri etkileyip onlara liderlik edebilir 

(Sönmez Ergül ve Üstün Gül, 2014). 

Dijital okuryazarlık becerisi doğuştan gelen bir beceri 

değildir. Kullanım ve öğrenme hızına bağlı olarak zamanla 

geliştirilebilen bir beceridir (Arslan, 2019). Bu yüzden okul 

yöneticilerinin de dijital okuryazarlık becerileri teknoloji 

kullanımına yönelik eğitim alma ve dijital araçlara maruz kalma 

oranlarına göre geliştirilebilir (Yılmaz, 2009). Yöneticilik sürecinde 

teknoloji kullanımına ilişkin eğitimi alarak dijital araçlara maruz 

kalan kişilerin KBS, ÖBA, EBA, TEFBİS, MEB CBS, E-

Kütüphane, MEBBİS ve E-Okul gibi yazılımları daha etkin 

kullandıkları görülmüştür (Aydoğan, 2011). 

4. YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın modeli, evren 

ve örneklem, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve 

verilerin analizi süreçlerine yer verilmiştir. 

4.1.Araştırmanın Modeli 

Araştırma okul yöneticilerinin dijital okuryazarlıklarını 

belirlemeye yönelik nitel bir çalışmadır. Araştırmanın verileri yarı 

yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme formları aracılığıyla 

toplanmıştır. Betimsel tarama modeli şeklinde yapılandırılan 
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araştırmada olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. 

Olgubilim deseni ile farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve 

ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olguları incelenmektedir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

4.2.Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örneklem 

yöntemlerinden maksimum çeşitlilik yöntemi ile belirlenen, 2021-

2022 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde 

farklı okul türlerinde görev yapan 23 Okul yöneticisinden 

oluşmaktadır. 

4.2.1.Çalışma Grubuna Ait Demografik Özellikler 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin demografik 

özellikleri Tablo 4.1.’de belirtilmiştir. 
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Tablo 4.1. Araştırmaya Katılan Okul Yöneticilerinin 

Dağılımı 

Değişken Adı Değişken Türü N % 

Cinsiyet 
Kadın 4 17,4 

Erkek 19 82,6 

Mesleki Kıdem 
1-10 Yıl 6 26,1 
11-20 Yıl 12 52,2 

21 Yıl ve Üzeri 5 21,7 

Yöneticilik 
Kıdemi 

1-5 Yıl 9 39,1 

6-10 Yıl 6 26,1 

11-15 Yıl 6 26,1 

15 Yıl ve Üzeri 2 8,7 

Görev Yaptığı 
Okul 

Anaokulu 2 8,7 

İlkokul 7 30,4 

Ortaokul 9 39,1 

Lise 5 21,7 

Görevi 
Okul Müdürü 13 56,5 

Müdür 
Yardımcısı 

10 43,5 

Toplam 23 100 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin dağılımlarına 

bakıldığında cinsiyet değişkeninde en fazla katılımın erkek 

(%82,6), mesleki kıdem değişkeninde en fazla katılımın 11-20 yıl 

mesleki kıdeme sahip (%52,2), yöneticilik kıdemi değişkeninde en 

fazla katılımın 1-5 yıl yöneticilik kıdemine sahip (%39,1), görev 

yapılan okul değişkeninde en fazla katılımın ortaokul düzeyinde 

(%39,1), görev değişkeninde en fazla katılımın ise okul müdürlüğü 

(%56,5) alanında olduğu görülmektedir. 

4.3.Veri Toplama Araçları 

Araştırmada verilerin toplanmasında araştırmacı 

tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği sistematik ve 
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karşılaştırılabilir veri sunması yönüyle araştırmacılara kolaylık 

sağlar (Yıldırım ve Şimşek 2008). Görüşme formunun birinci 

bölümünde kişisel bilgilere ait sorulara yer verilmiştir. İkinci 

bölümde ise alan taraması ve doküman incelemesinin ardından 

uzman görüşü alınarak, okul yöneticileri için geliştirilmiş ana 

sorular ve bu soruları derinleştirmek amacıyla hazırlanmış sonda 

sorular yer almaktadır. 

4.4.Verilerin Toplanması 

Araştırmadaki amaçlanan hedeflere ulaşabilmek amacıyla 

gerekli verilerin toplanma sürecinde yüz yüze görüşme yöntemi 

kullanılmıştır. Görüşme öncesi araştırmaya katılacak öğretmenlere 

ön bilgilendirme yapılmış ve onam formu imzalayarak gönüllü 

olmayı kabul eden öğretmenler araştırmaya dahil edilmişlerdir. 

4.5.Verilerin Analizi 

Araştırmada katılımcıları tanıtıcı bulguların yer aldığı 

birinci kısmın değerlendirilmesinde betimsel analiz, araştırma 

problemlerini oluşturan soruların yer aldığı ikinci kısmın 

değerlendirilmesinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik 

analizi tekniğinde veriler dört aşamada analiz edilmiştir: 1) 

Verilerin kodlanması, 2) Kodlanan verilerin temalarının 

belirlenmesi, 3) Kodların ve temaların düzenlenmesi, 4) Bulguların 

tanımlanması ve yorumlanması (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

5.BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın bulgularına yer 

verilmiştir. 
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5.1.Dijital Okuryazarlık Tanımlamasına İlişkin 

Bulgular 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin dijital 

okuryazarlık kavramını nasıl tanımladıklarını ortaya çıkarmak 

amacıyla katılımcılara “Dijital okuryazarlık kavramı size göre ne 

ifade etmektedir?” sorusu yöneltilmiştir. Soruya yönelik katılımcı 

görüşleri Tablo 5.1’de sunulmuştur. 

Tablo 5.1. Okul Yöneticilerinin Dijital Okuryazarlık 

Tanımlamalarına İlişkin Görüşleri 

Bulgular Katılımcılar n 

Teknolojik cihazlara erişim ve 
kullanma becerisi 

*MY1, MY3, MY4, 
MY6, MY8, MY9, M3, 

M7, M8, M9, M12 
11 

İhtiyaç duyulan bilgiye ulaşma ve 
yorumlama 

MY4, MY7, MY9, 
MY10, M1, M5, M10, 

7 

İletişim ve öğrenme MY2, M2, M6 3 
Teknolojik araçların bilinçli 

kullanımı 
MY7, M7, M11  3 

Çeşitli medya araçlarını kullanma MY5, M4 2 

Tablo 5.1.’e göre okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık 

kavramını beş farklı şekilde tanımladıkları görülmüştür. En fazla 

tekrar eden tanımın teknolojik cihazlara erişim ve kullanma 

becerisi, en az tekrar eden tanımın ise çeşitli medya araçlarını 

kullanma tanımı olduğu görülmektedir. Okul yöneticileri dijital 

okuryazarlık kavramına yönelik tanımlamaları genel anlamda iki 

tanım altında toplanmıştır. Okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık 

tanımlarına ilişkin örnek görüşleri aşağıda verilmiştir. 

Bana göre Dijital Okuryazarlık, akıllı ve yazılım özellikli 

cihazlara erişim ve kullanma becerisi demektir (MY1). 

Dijital okuryazarlık bana göre, bireylerin çok fazla yolla iletişim 

kurmalarını ve öğrenmelerini sağlayan bir okuryazarlıktır (MY2). 
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Medya araçlarını amacına uygun şekilde kullanabilmeyi 

değerlendirebilmeyi ifade etmektedir (MY5).  

Günümüz teknolojik aracıları aracılığı ile bilgiyi bulma, anlama, 

analiz etme, üretme ve paylaşabilme becerilerini ifade eder. Özelikle son 

zamanlarda birçok bilgiye tek bir tuşla ulaşılmaktadır. Bu bilgilerden birçoğu 

asılsız, kaynağı belirsiz ve yanlış bilgiler içermektedir. Dijital okuryazarlık 

sayesinde doğru bilgiye ulaşma becerisine sahip olunabilir (MY7). 

Dijital okuryazarlık eski ve klasik yöntemlerin (kitap, dergi, 

ansiklopedi) dışında modern dünyanın bir parçası olan masaüstü bilgisayar, 

telefon, tablet, laptop gibi internete bağlanabilen cihazlarla aranılan ve 

istenilen bilgiye daha çabuk bir şekilde ulaşabilmeyi, bu kanallarla ulaşılan 

bilgiyi işeyebilmeyi ifade eder (MY9). 

Akıllı cihazlar dediğimiz bilgisayar, telefon, tablet gibi internet 

erişimi olan cihazlardan bizim için gerekli ve ihtiyacımız olan bilgilere 

ulaşmak, ülkemiz ve dünyada olan gelişmeleri takip etmek yorumlamak ve 

çıkarımlarda bulunmaktır (M1). 

İletişimde günümüz teknoloji araç ve gereçlerini kullanarak iletişim 

kurmaktır (M2). 

Dijital medya okuryazarlığı, temelde bireylerin yeni medya 

ortamlarını etkin kullanabilmek ve yeni medya içeriklerini nasıl 

okuyacaklarını bilmenin yanı sıra yeni medya ortamlarına özgü içerikleri 

üretebilmeyi de kapsayan bir okuryazarlıktır (M4). 

Dijital okuryazarlık: Bilişim teknolojileri üzerinde (internet 

yazılımları) yapılan okuryazarlıktır. Bu bilgisayar, telefon, tablet vb. araçlar 

olabilir (M8). 

5.2.Okul Yöneticilerinin Dijital Okuryazarlık 

Yeterliklerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin dijital 

okuryazarlıkları noktasındaki yeterliklerini belirlemek amacıyla 
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katılımcılara “Dijital okuryazarlık konusunda kendinizi yeterli 

görmekte misiniz? Güçlü ve zayıf yanlarınız nelerdir?” sorusu 

yöneltilmiştir. Soruya ilişkin katılımcı görüşleri Tablo 5.2’de yer 

almaktadır: 

Tablo 5.2. Dijital Okuryazarlık Yeterliliklerine İlişkin 

Görüşler 

Bulgular Katılımcılar n 

Yeterli görüyorum 
MY3, MY7, MY10, M1, 

M3, M7, M12 
7 

Kısmen yeterli görüyorum 
MY1, MY8, MY9, M9, 

M10 
5 

Yetersiz görüyorum 
MY2, MY4, MY5, MY6, 
M2, M4, M5, M6, M8, 

M11 
10 

Tablo 5.2.’ye göre araştırmaya katılan okul yöneticilerinin 

çoğunluğu kendilerini dijital okuryazarlık noktasında yetersiz 

olarak görmektedir. Müdür yardımcılarının müdürlere göre dijital 

okuryazarlık noktasında kendilerini daha yeterli gördükleri 

söylenebilir. Okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık konusundaki 

güçlü yönlerine ilişkin bulgular Tablo 5.3’te yer almaktadır. 

Tablo 5.3. Okul Yöneticilerinin Dijital Okuryazarlık 

Konusunda Güçlü Yönlerine İlişkin Görüşleri 

Bulgular Katılımcılar n 

Teknolojik araçları 
kullanabilme 

MY1, MY4, MY6, MY8, 
M4, M7, M12 

7 

İhtiyaç duyulan bilgiye 
erişebilme 

MY4, MY8, M1, M2, M3, 
M10 

6 

Eğitimle öğretimle ilgili işleri 
yapabilme 

MY3, MY9, M1 3 

Doğru bilgiyi ayırt edebilme MY7, M11 2 
Kolay ve çabuk öğrenebilme M9 1 
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Tablo 5.3’e göre okul yöneticileri dijital okuryazarlık 

özelinde en güçlü gördükleri yönlerini teknolojik araçları 

kullanabilme becerisine sahip olmaları olarak ifade etmişlerdir. 

Bunu sırasıyla ihtiyaç duyulan bilgiye erişebilme, eğitim öğretimle 

ilgili iş ve işlemleri yapabilme, doğru bilgiyi ayırt edebilme ile kolay 

ve çabuk öğrenebilme bulguları takip etmiştir.  

Okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık konusundaki zayıf 

yönlerine ilişkin bulgular Tablo 5.4’te yer almaktadır. 

Tablo 5.4. Okul Yöneticilerinin Dijital Okuryazarlık 

Konusunda Zayıf Yönlerine İlişkin Görüşleri 

Bulgular Katılımcılar n 

Değişim ve gelişmeleri takip 
edememe 

MY1, MY2, M1, M9, M10 5 

Yazılım araçlarını 
kullanamama 

MY4, MY8, M10, M11, 
M12 

5 

Zamanı verimli kullanamama 
MY5, MY10, M3, M7, 

M11 
5 

Doğru bilgiye ulaşamama MY6, MY10 2 
Dijital anlamda bilgi 
eksiklerinin olması 

MY3, MY9 2 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin dijital 

okuryazarlıktaki zayıf yönlerine ilişkin değişim ve gelişmeleri takip 

edememe, yazılım araçlarını kullanamama ve zamanı verimli 

kullanamama bulguları en fazla tekrar eden bulgular olmuştur. 

Bununla birlikte doğru bilgiye ulaşamama ve dijital anlamda bilgi 

eksiğinin olması bulgularının da katılımcılar tarafından ifade 

edildiği görülmektedir. 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin dijital 

okuryazarlık yeterliliklerine ilişkin görüşleri doğrudan alıntı 

yapılarak aşağıda verilmiştir. 
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Kendimi tam olarak yeterli görmemekteyim. Sebebi ise dijital 

mecraların sürekli gelişmesi ve değişmesi sebebiyle kendimi tam anlamıyla 

yeterli görmememe neden olmamaktadır (MY2). 

Dijital okuryazarlık konusunda kendimi yeterli görmekteyim. 

İnternet ile ilk tanıştığım yıllarda oradan edindiğim bilgileri hiç eleştiri 

süzgecinden geçirmeden doğru kabul ederdim. Bu bilgilerin zamanla yanlış 

olduğunu öğrendim. Şimdi ise özellikle sosyal medya sayfalarında paylaşılan 

bilgileri doğru ve güvenilir bir kaynaktan teyit etmedikten sonra kabul 

etmiyorum. Örneğin sosyal medya sayfalarında ya da internet haber sitelerinde 

bakanlıktan açıklama adlı tarzı paylaşımları bakanlığın kendi sitesinden 

okumadan doğru olarak değerlendirmiyorum. Dijital okuryazarlık 

konusunda zayıf olduğum bir yönümü görmüyorum. Dijital platformlarda 

çok fazla zaman geçiren biri olarak bu konuda yeterince deneyim 

kazandığımı, paylaşılan her bilgiyi akıl süzgecinden geçirerek doğruluğunu 

teyit ederek kullanıyorum (MY7). 

Dijital okuryazarlık konusunda kendimi kısmen yeterli 

görmekteyim. Mesleğim ile ilgili konularda ve gündelik hayatta kullandığım 

iş ve işlemlerde kendimi yeterli görmekteyken, diğer konularda kavram bilgisi 

ve ön bilgi eksikliği sebebiyle yetersiz hissetmekteyim (MY9). 

İşimizi görecek kadar yeterliyim ama bunu daha çok geliştirmem 

gerekiyor. Gösterildiği zaman öğrenmem kolay oluyor. Zayıf yönüm ise dijital 

gelişmeler çabuk ilerlediğinden ayak uydurmada geride kalabiliyorum (M9).  

Dijital okuryazarlık konusunda kendimizi ne kadar yeterli görsek 

de kendimizi sürekli geliştirmez isek her şeyde olduğu gibi burada da çağın 

gerisinde kalırız. Çünkü artık her geçen gün daha çok eylemi, etkinliği, 

alışkanlığı dijital olarak tanımlıyoruz. Dijital eğitim de bunların en başında 

geliyor. Yaşanan pandemi süreci ve sonrasında gelişen canlı ders aşamasında 

gördük ki dijital okuryazarlık konusunda yeterli değilmişiz. Dijital 

okuryazarlık da bilgiyi bulabilme, üretebilme konusunda yeterli olduğumu 

düşünmesem de işin teknik kısmında çok fazla eksiğimiz olduğunu 

görüyoruz (M10). 
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Hayır ne yazık ki görmüyorum. Bunun bir sonu veya sınırı yoktur 

bence. Güçlü yönlerim: Bilinçli kullanım yapabilir dijital çöpe dönmeden 

zamandan tasarruf ederek mekân kısıtlaması olmadan erişimden 

faydalanabilirim. Zayıf yönlerim; çok hızlı olamamak ve yabancı dil eksikliği 

yüzünden program ve uygulamaları seri kullanamamak (M11). 

5.3.Yönetim Sürecinde Dijital Okuryazarlığın 

Önemine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin okul yönetiminde 

dijital okuryazarlığın önemine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak 

amacıyla onlara “Sizce dijital okuryazarlık yönetim sürecinde 

önemli midir? Neden?” sorusu yöneltilmiştir. Soruya yönelik 

katılımcı görüşleri Tablo 5.5’te yer almaktadır. 

Tablo 5.5. Yönetim Sürecinde Dijital Okuryazarlığın 

Önemine İlişkin Görüşler 

Bulgular Katılımcılar n 
Gelişen dünyaya adapte 

olabilmek 
MY3, MY4, MY5, MY6, 

MY10, M1, M7, M8 
8 

Yönetim sürecini 
kolaylaştırması 

MY1, MY6, MY8, MY9, 
M2, M10, M11, M12 

8 

Güvenilir ve doğru bilgiye 
ulaşabilme 

MY6, MY7, MY9, MY10, 
M3 

5 

Ekonomik olması M2, M5, M12 3 
Kişisel gelişim katkı sağlaması M5, M8 2 

Öğretmen ve öğrencilere 
örnek olma 

M4, M8 2 

Tablo 5.5.’e bakıldığında okul yöneticilerinin yönetim 

sürecinde dijital okuryazarlığın önemine ilişkin görüşlerinde en 

fazla tekrar eden bulguların gelişen dünyaya adapte olmak ve 

yönetim sürecini kolaylaştırması bulguları olduğu, bunu sırasıyla 

güvenilir ve doğru bilgiye ulaşma ve ekonomik olması bulgularının 

tekrar ettiği, en az tekrar eden bulguların ise kişisel gelişime katkı 
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sağlaması ve öğretmen ve öğrencilere örnek olma bulguları olduğu 

görülmektedir. Okul yöneticileri dijital okuryazarlığı sürekli 

değişim ve gelişim içerisinde olan teknolojik dünyaya adapte 

olabilmek için önemli bir beceri olarak görmektedirler. 

Araştırmanın bu temasına ilişkin katılımcı görüşlerinden bazıları 

aşağıda sunulmuştur: 

Kesinlikle çok önemli. Çünkü her türlü bilginin elektronik ortamda 

ulaşılabildiği ve saklandığı bir zamanda yaşıyoruz. Ayrıca yönetimsel olarak 

işlerin planlama, yürütme ve değerlendirme sürecinde dijital teknoloji olmadan 

yürütülmesi neredeyse imkânsız hale gelmiştir (MY1).  

Dijital okuryazarlığın yönetim sürecinde oldukça önemli olduğunu 

düşünüyorum. Çünkü gelişen dünyada teknolojik gelişmelerle birlikte artık 

her şeyin dijitalleştiği ve sanal olduğu, sosyal medyanın gün geçtikçe 

yaygınlaştığı bir dönemde bu gelişmelerin dışında kalmak yönetim sürecinde 

de aksamalara neden olacaktır (MY4).  

21. yüzyılın şartları doğrultusunda dijital kaynakları okuma, 

analiz etme, derleme, geliştirme ve dijital kaynaklarla yazabilme, üretebilme 

becerisi yöneticilerin olmazsa olmazlarındandır. Bundan dolayı dijital 

okuryazarlık bir yönetici için çok önemlidir (MY7).  

Teknolojik cihazların yeni çıktığı dönemlerde öğretmenlerin sıkıntı 

çektiğini gördüm. Günümüzde gelişen dünyaya ve çevreye ayak uydurabilmek 

için teknolojiye adapte olmak ve bunu yönetim sürecinde de kullanmak 

gerekiyor (M1). 

Önemlidir. Ekonomik boyutu. Ayrıca hızlı iletişim olması. 

Organize etme gücü yüksek (M2). 

Önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Günümüz teknoloji 

çağı olduğu için bir idareci teknolojik tüm detaylara hâkim olmalı, sosyal 

medyayı etkili kullanmalı, dijital platformlarda becerikli olmalı, öğretmen 

öğrenci ve veli üzerinde etkili olması için dijital verileri, analizleri iyi 

yorumlamalı (M3). 
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Dijital okuryazarlık kavramının gelişmesinin eğitim, iş, sağlık, 

hizmet sektöründe yaygınlaşan ve sistematikleşen bir dijitalleşmeden 

kaynaklandığı da açıkça görülmektedir. Eğitim alanındaki dijitalleşme de 

eğitim teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte yaygınlaşmaktadır. Bu 

nedenle eğitim dünyasının bütün paydaşlarının dijital okuryazar olma 

durumları büyük önem kazanmaktadır. Özellikle okul yöneticilerinin dijital 

okuryazar olma durumları eğitim sisteminin diğer paydaşları olan öğretmen, 

öğrenci ve velileri etkileyeceğinden bu çalışmanın odak noktası okul 

yöneticilerinin dijital okuryazarlıkları önem kazanmaktadır (M4). 

Dijital okuryazarlık yönetim sürecinde önemli mi? Bence çok 

önemli. Nedeni teknoloji çağındayız ve her şey inanılmaz bir şekilde 

dijitalleşiyor. Biz yöneticilerin de çağa ayak uydurmak, yeni gelişmeleri takip 

edebilmek, genç personele ve öğrencilere gerekli rehberliği yapabilmek ve en 

önemlisi kendimizi yetiştirmek için dijital okuryazarlık önemlidir (M8). 

Bence günümüzde çok önemli hale gelmiş, ayrılmaz bir parçası 

olmuştur. Yönetim işlerimizin daha çabuk ve pratik bir şekilde teknolojik 

imkanlarla yapmaktayız, resmi bürokratik işlerimizi daha kısa zamanda 

yaptığımızda asıl işimiz olan eğitim-öğretime daha fazla zaman 

kalmaktadır. Öğretmen, veli ve öğrencilerimizle kısa zamanda 

haberleşmemizi koordinasyonu sağlamamaktadır, bu ve benzeri sebeplerden 

dolayı dijital okuryazarlık eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır (M12). 

5.4.Okul Yöneticilerinin Dijital Okuryazarlıklarının 

Artırılması Yönündeki Önerilerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin dijital 

okuryazarlığın artırılmasına yönelik önerilerini ortaya çıkarmak 

amacıyla katılımcılara “Okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık 

becerilerinin artırılmasına ilişkin neler önerirsiniz?” sorusu 

yöneltilmiştir. Soruya yönelik katılımcı görüşleri Tablo 5.6’da 

sunulmuştur: 
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Tablo 5.6. Yönetim Sürecinde Dijital Okuryazarlığın 

Önemine İlişkin Görüşler 

Kodlar Katılımcılar n 

Hizmet içi eğitimler 

MY1, MY2, MY4, MY5, MY6, MY7, 
MY8, MY9, M2, M3, M4, M5, M7, M8, 

M9, M10, M11, M12 
 

18 

Bireysel çaba 
gösterme 

MY3, MY7, MY10, M1 4 

Yenilik ve 
değişimlere açık 

olma 
MY9, MY10, M1 3 

Gelişmelerin 
düzenli takip 

edilmesi 
MY1, MY10 2 

Teknolojik araç 
desteği sağlanması 

M9 1 

Tablo 5.6’ ya göre okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık 

becerilerinin artırılmasına ilişkin önerilerinin büyük çoğunluğunun 

hizmet içi eğitimler düzenlenmesi önerisi altında toplandığı 

görülmektedir. Bu öneriyi sırasıyla bireysel çaba gösterilmesi, 

yenilik ve değişimlere açık olma, dijital gelişmelerin düzenli olarak 

takip edilmesi ve teknolojik araç desteğinin sağlanması önerilerinin 

izlediği görülmektedir. Okul yöneticileri, özellikle uygulamaya 

dönük hizmet içi eğitimlerle dijital okuryazarlık becerilerinin 

artırılacağı doğrultusunda görüş bildirmişlerdir. Bu temaya ilişkin 

olarak katılımcıların bazılarının görüşleri doğrudan alıntı yapılarak 

aşağıda verilmiştir: 

Dijital okuryazarlık için hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmeli 

ve katılım zorunlu tutulmalıdır (MY4). 

Yöneticilerin Çeşitli donanım aygıtlarına ve yazılım 

uygulamalarına erişim ve bunları kullanma bilgi ve becerisi, dijital içerik ve 

uygulamaları anlamak ve eleştirel bir şekilde analiz etmek için yeterlilik, 
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dijital teknoloji ile yaratma/üretme becerisi konusunda eğitim almaları ve 

yöneticilerin bu konularda kendilerini yetiştirmesi için çalışmalar yapılması 

gerekmektedir (MY7).  

Kesinlikle yöneticilere hizmet içi eğitimler verilmeli, en baştan 

yönetici seçimi yapılırken kendini yenileyen, güncelleyebilen, modern çağa ayak 

uydurabilen bireyler yönetici olarak seçilmelidir (MY9). 

Okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık becerilerini edinmelerini ve 

artırmalarını sağlamak için öncelikle teknolojiyle ilgili doğru bir bakış açısı 

edinmelerini sağlamak gerekir. Hayatımızın her alanına giren teknoloji bazı 

bakış açılarına göre sadece sosyal medya, yaşam kolaylaştırıcı araçlar olarak 

algılanmaktadır. Oysaki teknoloji çağına ayak uydurabilmek ve özellikle 

yeni nesil öğretmen ve yeni jenerasyon ile aramızdaki mesafenin açılmaması 

için okullarda teknolojinin olumlu yanlarının vurgulanıp desteklenmesini 

sağlamak adına teknolojiyi hayatın içine entegre etmek gerekmektedir. Bu da 

yeni doğan bebekleri bile esir alan dijitallik çağında faydalı bakış açı edinmeyi 

ve sonrasında faydalı yönde kullanabilmeyi sağlayacaktır. Yani yöneticiler 

için yeni nesille uyumlu hale gelmek en öncelikli adım olacaktır. Sonrasında 

da güncelliği korumak, kendini geliştirmek ve dijital çağa okulların entegre 

edilmesini sağlamak yöneticilerin yapacağı faydalı adımlardan olacaktır 

(MY10). 

Okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık becerilerinin artırılması 

için yeniliklere açık olması, kendini bu konuda geliştirmesi ve bu konu ile 

ilgili kurslara katılması gerekir (M1). 

Okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık becerilerini artırmak için 

eğitimler, seminerler düzenlenebilir. Tabi bu gönüllülük esasının bir gereği 

olmalıdır. Öncesinde yöneticilerin dijital okuryazarlık gerekliliği konusunda 

ikna edilmesi gerekir (M8). 

Bilişim ve iletişim teknolojileri ile ilgili konularda eğitimler 

verilmesi. Bilgi teknolojilerine ulaşmak için maddi yönden desteklenmelidir 

(M9). 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırmada okul yöneticilerinin dijital 

okuryazarlıklarının okul yöneticilerinin görüşlerine göre ortaya 

konulması amaçlanmıştır.  

Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin dijital 

okuryazarlık kavramına yönelik farklı tanımlamalarının olduğu 

görülmüştür. Okul yöneticileri dijital okuryazarlık kavramını, 

teknolojik cihazlara erişim ve kullanma becerisi, ihtiyaç duyulan 

bilgiye ulaşma ve yorumlama, iletişim ve öğrenme, bilinçli 

teknoloji kullanımı ile çeşitli medya araçlarının kullanımı olarak 

tanımlamışlardır. Dijital okuryazarlık, bireylerin dijital teknolojiler 

aracılığıyla bilgiyi elde edebilmesi, elde ettiği bilgiler üzerinde 

gerekli düzenlemeleri yapabilmesi, analiz edip bilgiyi yorumlayarak 

yeni bilgiler elde etmesi süreçlerini kapsar (Akkoyunlu ve Soylu, 

2010). Bu tanımlamaya göre okul yöneticilerinin dijital 

okuryazarlık kavramına ilişkin görüşlerinin literatürde yer alan 

tanımlamalara yakın olduğu söylenebilir. Nitekim tanımda yer alan 

bilgiye ulaşma, düzenleme, yorumlama ve çıkarımlar yaparak yeni 

bilgiler elde etme özellikleri okul yöneticilerinin görüşleri ile uyum 

göstermektedir. Berber (2017) ve Çakır ve Aktay (2018) tarafından 

yapılan araştırmalarda da okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık 

ve teknoloji okuryazarlığına yönelik bilgi düzeylerinin iyi seviyede 

olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu yönüyle araştırma sonuçlarının 

önceki araştırma sonuçlarıyla benzerlik gösterdiği söylenebilir. 

Araştırmada okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık 

yeterlikleri “yeterli, kısmen yeterli ve yetersiz” olarak üç gruba 

ayrılmıştır. Araştırmanın sonucunda okul yöneticilerinin çoğu 

dijital okuryazarlık yeterliklerinin yetersiz düzeyinde olduğu 

yönünde görüş bildirmiştir. Teorik olarak dijital okuryazarlık 
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bilgileri yeterli olsa da bilgiyi eyleme dönüştürme olarak ifade 

edilen beceri noktasında okul yöneticileri kendilerini yetersiz 

olarak görmektedir. Ergişi (2005) ve Eren Şişman (2010) 

tarafından yapılan araştırmalarda mevcut araştırmadan farklı 

olarak okul yöneticilerinin teknoloji kullanımı noktasında 

kendilerini yeterli gördükleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Dijital 

okuryazarlık ve teknoloji okuryazarlığı kavramları arasındaki 

farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda araştırma sonuçlarının 

farklılık göstermesi olası değerlendirilebilir. Okul yöneticilerinin 

dijital yeterliklerinin geliştirilmesi, öğretimin niteliğinin artırılması, 

öğrenciye bu noktada yol gösterebilmesi ve eğitimsel verimliliğin 

artırılması açısından önemlidir (Blau ve Shamir-İnbal, 2016). Bu 

nedenle okul yöneticilerinin dijital becerilerinin artırılması 

amacıyla gerek yerel düzeyde gerekse ulusal düzeyde yapılacak 

çalışmalar önem arz etmektedir.  

Araştırmanın bir diğer sonucuna göre okul yöneticilerinin 

dijital okuryazarlık becerilerinde en güçlü gördükleri yanları, 

teknolojik araçları kullanabilme, ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşabilme, 

eğitim ve öğretimle ilgili işleri yapabilme, doğru bilgiyi ayırt 

edebilme ile kolay ve çabuk öğrenebilme olarak sıralanmıştır. Okul 

yöneticilerinin teknolojik araçları kullanabilme becerilerinin 

yapılan farklı araştırmalarda da yüksek düzeyde olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (Banoğlu, 2011; Bülbül ve Çuhadar, 2012; Doğan, 

2018). Bununla birlikte okul yöneticilerinin bilgiye ulaşabilme 

becerilerinin Çevik ve Demirtaş (2021) ile Yılmaz (2021) 

tarafından yapılan araştırmalarda da yüksek düzeyde olduğu 

görülmüştür. Okul yöneticilerinin teknolojik araçları kullanabilme 

ve istenilen bilgiye ulaşabilme becerilerinin içinde bulunduğumuz 

çağın önemli yeterlikleri arasında yer aldığı göz önünde 

bulundurulursa araştırma sonucunun okul yöneticilerinin çağın 
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gereklerine uygun becerilere sahip olabilmeleri açısından önemli 

bir sonuç olduğu söylenebilir. 

Okul yöneticilerinin dijital okuryazarlıkları noktasında 

kendilerini zayıf gördükleri yanları; değişim ve gelişmeleri takip 

edememe, yazılım araçlarını kullanamama, zamanı verimli 

kullanamama, doğru bilgiyi ayırt edememe ile dijital anlamda bilgi 

eksiklerinin olması olarak sıralanmıştır. Teknolojik değişimlerin 

çok hızlı yaşandığı günümüzde okul yöneticilerinin gelişmeleri 

anlık olarak takip edebilmelerinin zor olduğu söylenebilir. Bununla 

birlikte özellikle pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçilmesiyle 

birlikte eğitimde kullanılan yazılımların sayısı artış göstermiştir. 

Okul yöneticilerinin bütün teknolojik yazılımlara hâkim olması ve 

kullanabilmesi çeşitlilik açısından zor olabilir. Yürek ve Cömert 

(2021) ile Yirci ve Berk (2021) tarafından yapılan araştırmalarda 

okul yöneticilerinin değişime ayak uydurabilmelerinin okul ve 

eğitim öğretimin etkililiği ile ilişkisinin bulunduğu, bu nedenle de 

okul yöneticilerinin değişimi yönetme ve liderlik edebilme 

becerilerinin önemli olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.  Yıldırım ve 

Tokgöz (2021) tarafından yapılan araştırmada da okul 

yöneticilerinin zaman yönetimi noktasında eksiklerinin olduğu ve 

bu eksikliklerin tamamlanması yönünde çalışmaların yapılması 

gerektiği belirtilmiştir. Bu yönüyle Yıldırım ve Tokgöz (2021) 

tarafından yapılan araştırma, mevcut araştırmanın bulgularıyla 

örtüşmektedir. 

Araştırmanın sonucunda okul yöneticileri dijital 

okuryazarlığı okul yönetiminde; gelişen ve değişen dünyaya adapte 

olabilmek, yönetim sürecini kolaylaştırmak, güvenilir ve doğru 

bilgiye ulaşabilmek, zaman ve maddi yönden avantaj sağlamak, 

kişisel gelişimine katkı sağlamak ve örnek olmak açısından önemli 

görmektedirler. Taşkıran (2021) ve Özdoğru (2021) tarafından 
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yapılan araştırmalarda da okul yönetiminde teknoloji kullanımının 

yönetim sürecinde yer alan iş ve işlemleri kolaylaştırdığı 

sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu yönüyle ilgili araştırmalar mevcut 

araştırmanın bulgularıyla örtüşmektedir. Kiraz (2021) tarafından 

yapılan araştırmada da okul yöneticilerinin eğitsel bilgi teknolojileri 

kullanımlarının dönüştürücü liderlik davranışları üzerinde etkisinin 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buradan hareketle okul 

yöneticilerinin dijital okuryazarlık becerilerinin yüksek olmasının 

yaşanan değişim ve gelişmelere öncülük edebilmesi ve kendini bu 

doğrultuda geliştirebilmesi açısından önemli olduğu söylenebilir. 

Okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık becerilerinin 

artırılmasına ilişkin önerileri sırasıyla; hizmet içi eğitimler 

düzenlenmesi, yöneticilerin bireysel çaba göstermeleri, yenilik ve 

değişimlere açık olmaları, yaşanan değişiklik ve gelişmeleri düzenli 

takip etmeleri ile okul yöneticilerine teknolojik araç desteğinin 

sağlanması olarak ifade edilmiştir. Öztürk ve Sancak (2007) 

tarafından yapılan araştırmada hizmet içi eğitimlerin emeğin ve 

kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yardımcı olduğu bu 

nedenle de her örgütün mutlaka çalışanların istek ve ihtiyaçlarını 

da göz önünde bulundurarak programlarında hizmet içi eğitimlere 

yer vermesi gerektiği belirtilmiştir. Ekinci ve Yıldırım (2009) ve 

Madden (2003) tarafından yapılan araştırmalarda da Millî Eğitim 

Bakanlığının hizmet içi eğitim planlaması yaparken mutlaka 

katılımcı görüşlerine yer verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu 

nedenle yerel veya ulusal düzeyde planlanan hizmet içi eğitim 

etkinliklerinde okul yöneticilerinin dijital okuryazarlıklarının 

artırılmasına yönelik programlara yer verilmesi gerekmektedir. 

Polat, Uğurlu ve Bilgin Aksu (2018) ile Beycioğlu ve Aslan (2018) 

tarafından yapılan araştırmalarda okul yöneticilerinin kişisel ve 

mesleki gelişimlerini sağlama noktasında istekli oldukları, özellikle 
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akran etkileşimlerinin değişim ve gelişmeleri takip edebilmeleri 

özelinde büyük avantaj sağladığı ifade edilmiştir. Bu nedenle okul 

yöneticilerinin yapılacak toplantı ve etkinliklerde bilgi alışverişinde 

bulunması, yeni teknolojik araç ve yazılımlardan birbirlerini 

haberdar etmeleri açısından önem taşımaktadır.  

Öneriler 

Araştırmada ulaşılan sonuçlara ilişkin aşağıdaki öneriler 

getirilmiştir: 

Uygulayıcılara Dönük Öneriler 

1. Eğitim ve yönetimde dijitalleşmenin sağladığı faydalar 

göz önünde bulundurulduğunda okul yöneticilerinin 

eğitimde dijitalleşmenin önemine yönelik 

farkındalıklarını artırmak amacıyla online veya yüz 

yüze seminerler düzenlenebilir. 

2. Okul yöneticilerinin yetiştirilme programı 

müfredatına dijitalleşme ve teknoloji kullanımına 

yönelik uygulama içerikleri eklenebilir. 

3. Mevcut okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık 

becerilerinin artırılması amacıyla özellikle yaz 

döneminde uygulama ağırlıklı hizmet içi eğitimler 

düzenlenebilir. 

4. Okulların teknolojik altyapıları iyileştirilebilir. 

Araştırmacılara Dönük Öneriler 

1. Yapılan bu araştırmada okul yöneticilerini dijital 

okuryazarlık becerileri okul yöneticilerinin 

görüşlerine göre belirlenmiştir. Yapılacak farklı 

araştırmalarda öğretmen ve öğrenci görüşlerine yer 

verilebilir ve buna yönelik karşılaştırmalar yapılabilir. 

2. Araştırma nitel yöntemle yürütülmüş bir çalışmadır. 

Yapılacak farklı araştırmalar nicel yöntemde, daha 
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fazla katılımcıyla ve farklı bir evrende 

gerçekleştirilebilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

GÖREVE YENİ BAŞLAYAN OKUL 
YÖNETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR 

Selimhan TEMİZ 

1. GİRİŞ 

Bu bölümde araştırmanın; problem durumu ve alt 

problemleri, amacı, önemi, sayıltıları, sınırlılıkları ve tanımlar yer 

almaktadır. 

1.1. Problem Durumu 

İnsan hem bireysel yönü hem de toplumsal yönü olan bir 

varlıktır. Bu yönüyle sahip olduğu bazı davranışları eğitimle 

bazılarını ise yaşadığı çevreden edinir. Eğitim genel manada bireyin 

kendi yaşantısı yoluyla istendik yönde davranış kazandırma süreci 

olarak tanımlanmaktadır (Ertürk, 1984). Bir toplumdaki bireylerin 

sahip olduğu kültürü, bilgi ve beceriyi, inancı,  değerleri, sanatı ve 

benzerlikleri kendisinden sonra gelenlere aktarma süreci olan 

eğitim, kişinin davranış örüntülerini değiştirme sürecidir (Ulusoy 

ve Dilmaç, 2012).  TDK’de eğitim çocukların ve gençlerin toplum 

yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları 

elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya 

dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye olarak 

tanımlanmaktadır (TDK,2022).  
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Eğitim sadece okullarda gerçekleşen bir süreç değildir. 

Hayatın her alanında, her anında eğitim vardır. Doğumdan itibaren 

başlayıp yaşam son buluncaya kadar devam eden bir süreçtir. 

Hayatı anlamlı kılan çoğu şey eğitimle öğrenilir. Eğitim bir 

toplumu var kılan onun birçok alanda gelişmesini sağlayan 

müreffeh bir gelecek sunan sistemdir. Bu sistem toplumda birçok 

değişikliğinin habercisi olup toplumu değiştiren, şekillendiren bir 

etkiye sahiptir. Eğitim toplumların geleceğini inşa eder. Eğitimin 

uygulanması ve toplumda varlık göstermesi ise eğitim 

yöneticilerinin eğitimi uygulamadaki etkililikleri ile ilişkilidir. 

Eğitim bir toplumun ahlaki gelişimini düzenleyen normlar 

bütünüdür. Bu bağlamda düşünüldüğünde hızla değişen dünya ile 

eğitim anlayışı ve uygulanışında da değişimler olmaktadır. 19. 

yüzyılda uygulanan modern eğitim anlayışı uygulamaları okullarda 

var olmaya başlamıştır. Şu an okullarda verilen eğitim ile yaklaşık 

20 yıl sonrasının gençliği inşa edilmektedir. Bu bakımdan eğitim 

yönetimi, eğitimin uygulanması aşamasında oldukça önemli bir 

yere sahiptir. Eğitim yönetiminin işlevselliğinde okul yöneticilerine 

çok fazla sorumluluk düşmektedir. 

Yönetim, sistemin düzenli bir şekilde işlemesini sağlayan 

bir süreçtir. Taymaz (2003) yönetimi örgütü hedeflerine ulaştırma, 

bu süreçte örgüte kaynak bulma ve bu kaynakları aktif bir biçimde 

kullanma, belirlenen politika ve alınan kararları uygulayarak örgütü 

geliştirme, örgütün devamlılığını ve işlerin yapılmasını sağlama, 

yapılan çalışmaları denetleme ve kontrol etme olarak 

tanımlamıştır. Eğitim yönetimi ise; eğitim kurumlarında yer alan 

insan kaynakları, sermaye, zaman, malzeme ve diğer öğelerin daha 

aktif ve daha verimli kullanılması; yönetim biliminin kuramsal 

temellerinin eğitime uygulanmasıdır (Keman, 2019). Eğitim 

yönetimi deyince akıllara ilk olarak okullar gelmektedir.  
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Okullar toplumun eğitim ve öğretim gibi temel 

ihtiyaçlarını üstlenmek, insanlara daha iyi bir gelecek sunmak, 

insanların mutlu, huzurlu, kaliteli ve sorumluluk sahibi birer fert 

olmalarını sağlamak amacıyla kurulan sosyal yapılardır (Akbaba ve 

Erdoğan, 2014). Okullar bir ülkenin eğitim yükünü çeken 

kurumları olup sadece geleceğin teminatı olan çocuklara ve 

gençlere değil toplumun tüm kesimine hizmet vermektedir. Belli 

bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen insanlardan oluşan 

okullar, bu yönüyle belli bir örgüt yapısına sahiptir. Okul yönetimi 

ise insan ve madde kaynaklarının koordinasyon halinde okulun 

hedefleri doğrultusunda çalıştırılmasıdır (Usta ve Boğa, 2021). 

Okul yönetiminin başında okulun amaçlarına ulaşması için emek 

veren okul yöneticileri vardır. Okul yöneticisi, okulu amaçları 

doğrultusunda yaşatmak için eldeki madde ve insan kaynaklarını 

koordine eden kişidir (Bursalıoğlu, 2012).  Okul açık bir sistemdir 

ve bu sistemi oluşturan birçok etken olsa da okul yönetiminin 

işleyişinin sorumluluğu olan okul yöneticileri okul yönetiminde 

önemli bir role sahiptir. Okulların başında okulun tüm işleriyle 

ilgilenen ve okulun lideri olan müdür, ona her konuda destek olan 

müdür yardımcısı, öğretme kısmıyla ilgilenen öğretmen ve 

okulların diğer işlerini yapan personeller bulunmaktadır. Ayrıca 

öğrenci ve veli de okul yönetiminin bir parçasıdır.  

Eğitim yöneticileri, yönetim süreçlerinin sağlıklı bir 

biçimde işletilmesinden ve örgütsel amaçlara ulaşılmasından 

sorumludurlar (Köse, 2018). Okul yöneticiliği bu sorumluluğu 

üstlenmiş olan ve fedakârlık isteyen bir meslektir. Çünkü okul 

yönetimi belirli bir zaman dilimine sığamayacak kadar çok yönlü 

ve kapsamı geniş bir uğraş alanıdır. Okulu eğitime hazır hale 

getirmek ve okulun fiziksel ihtiyaçlarının yanında okulu mental 

olarak eğitim öğretime hazır hale getirmek, öğretmenler, 

öğrenciler ve velilerin beklentilerini göz önünde bulundurarak 
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okulun vizyon ve misyonunu gerçekleştirmesini sağlamak ancak 

zamanın ve emeğin sınırlarını aşan bir görev anlayışı ile olabilir. Bu 

görevleri yerine getirirken de birtakım sorunlarla karşılaştıkları da 

olur. Bu sorunlar farklılık göstermekle birlikte okulun fiziki 

şartlarından kaynaklanan sorunlar, öğrenci, öğretmen, veli ve diğer 

yöneticilerden kaynaklı sorunlar ve üst birimlerden kaynaklı 

sorunlar olabilmektedir. Veli ile en çok iletişim ve çocuğuna 

ilgisizlik konusunda; öğrenci ile davranış bozuklukları konusunda, 

öğretmen ile ders giriş-çıkış saatleri, izin, nöbet ve ders programını 

ayarlama konusunda; personelle işini yapmaması konusunda; üst 

yönetimle ise evrak ve iletişim konularında sorunlar 

yaşamaktadırlar (Köse, 2018). Okul yöneticileri çoğu zaman bu 

sorunlarla tek başına bırakılıp çözüm üretmesi beklenmektedir. Bu 

durum da herkesin yönetici olamayacağına işaret etmektedir. 

Yöneticilik bir bakıma öğretmenleri, idari amirleri, öğrencileri, 

velileri yani eğitimin bütün paydaşlarını memnun etme sanatıdır ve 

bu sanatı icra etmek de oldukça meşakkatlidir. Sabır ve anlayış 

isteyen yöneticilik, alanında tecrübeli olan yöneticilerce 

yürütülmelidir.  

Göreve yeni başlayan okul yöneticilerinin göreve 

başlamalarıyla, mevcut sisteme uyum sağlamada birtakım zorluklar 

ile karşılaşırlar. Çünkü göreve başlamadan önce bu konuda 

herhangi bir eğitim almamakta, yazılı sınavdan yeterli puanı alıp 

mülakatı da geçtikten sonra okul yöneticisi olmaktadırlar. Bu 

aşamadan sonra okulların ve öğretmenlerin tüm sorumluluğu okul 

yöneticilerine bırakılmaktadır. Bu süreçte okul yöneticisinin, 

okulun işlerliği ile ilgili bilgi sahibi olmak, yönetim sürecine katkıda 

bulunmak, etkili ve verimli bir okul yöneticiliği için 

yapabileceklerinin farkında olmak, kendisini sisteme adapte etmek 

ve okulda geçecek sürenin dezavantajlarını, avantaja çevirebilecek 

bir yönetim anlayışı oluşturması beklenmektedir. Bunu yapmadığı 
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takdirde okul yönetimi konusunda bazı sorunlarla karşılaşması 

kaçınılmazdır. Buradan hareketle göreve yeni başlayan okul 

yöneticilerinin karşılaştıkları sorunların kendi görüşleriyle 

belirlenmesi, okul yöneticiliği görevlerine ilişkin tutumun ortaya 

çıkarılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda araştırmanın 

problem cümlesi olarak “Göreve yeni başlayan okul yöneticilerinin 

okul yönetiminde karşılaştıkları sorunlar nelerdir?” olarak 

belirlenmiştir.  

1.2.Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada göreve yeni başlayan okul yöneticilerinin 

karşılaştıkları sorunların ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin 

ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara 

cevap aranmıştır: 

Göreve yeni başlayan okul yöneticilerinin; 

1.  Okul yöneticiliğini tercih etmelerine ilişkin görüşleri 

nelerdir? 

2.  Okul yöneticiliği konusunda kendilerini yeterli 

görüp/görmemelerine ilişkin görüşleri nelerdir?  

3. Okul yöneticiliği konusunda karşılaştıkları sorunlara 

ilişkin görüşleri nelerdir? 

4. Okul yöneticiliği konusunda memnuniyetlerine ilişkin 

görüşleri nelerdir? 

5. Okul yöneticiliğini devam ettirme konusundaki 

görüşleri nelerdir? 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Bu araştırmada göreve yeni başlayan okul yöneticilerinin 

karşılaştıkları sorunlar araştırılmıştır. Okullar birer açık bir 

sistemdir. Bu sistemi oluşturan birçok öge bulunmaktadır. Bu 
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ögeleri bir arada tutarak ve işlevini artırarak etkinliğini sağlayacak 

olan ise okul yöneticileridir. Eğitim öğretim sürecinin sağlıklı 

yürütülmesi ve belirlenen hedeflere ulaşmak için okul 

yöneticilerinin önemli rolleri vardır (Başaran, 1992). Bu rolleri 

yerine getirmek için okul yöneticisinin öğretmen, öğrenci, veliler, 

okulun diğer çalışanları ve üst yönetimdekilerle iletişiminin sağlıklı 

olması gerekir. Okul yöneticisi tüm bu çalışanlar arasında köprü 

konumundadır. Okul yöneticisi sayesinde çalışanlar arasındaki 

uyumluluk ve birliktelik sağlanır. Sağlıklı bir iletişimin olmadığı bir 

okulda bazı sorunların olması kaçınılmazdır. Bu çalışmada göreve 

yeni başlayan okul yöneticilerinin yaşadıkları sorunlar ortaya 

konulmaktadır. Göreve yeni başlayan okul yöneticilerinin 

karşılaştıkları sorunlarla ilgili farkındalık oluşturması, okul 

idarecilerinin öğrencilerle, öğretmenlerle, diğer okul 

yöneticileriyle, üst kademedeki çalışanlarla, veliler ile yaşadıkları 

sorunların anlaşılıp daha önceden önlem alınması, ilk defa yönetici 

olarak atanacaklara yaşayacağı sorunlara ilişkin bir bakış açısı 

kazandırması yönüyle rehberlik etmesi açısından önem teşkil 

etmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının göreve yeni başlayan 

okul yöneticilerini yetiştirme ve atamasına yönelik yönetici 

yetiştirme eğitimleri ve hizmet içi eğitim olanaklarının geliştirilmesi 

açısından uygulayıcılara yeni bakış açıları kazandıracağı 

düşünülmektedir.  

1.4. Sayıltılar 

Bu araştırmada göreve yeni başlayan okul yöneticilerinin 

görüşme sorularına içtenlikle cevap verdikleri varsayılmıştır. 

1.5. Sınırlılıklar 

Araştırma;  
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1. Kahramanmaraş ili Onikişubat ve Dulkadiroğlu 

ilçeleri sınırları içerisinde bulunan kamu okullarında 

göreve yeni başlayan 10 okul müdürü ve 10 müdür 

yardımcısı olmak üzere toplam 20 katılımcının 

görüşleriyle sınırlıdır. 

2. Katılımcılara uygulanan 5 maddelik yarı 

yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanan 

verilerle sınırlıdır. 

1.6. Tanımlar 

Eğitim: Bireyin kendi yaşantısı yoluyla istendik yönde 

davranış oluşturma sürecidir  (Ertürk, 1984). 

Eğitim Yönetimi: Eğitim kurumlarında yer alan insan 

kaynakları, sermaye, zaman,  malzeme ve diğer öğelerin daha 

etkin ve daha verimli kullanılması; yönetim biliminin 

 kuramsal temellerinin eğitime uygulanmasıdır (Keman, 

2019). 

 

Okul Yöneticisi: Bir okulda, amaçların yerine 

getirilebilmesi için iş görenleri  örgütleyen, emirleri veren, 

çalışmaları yönlendirip, eş güdümleyen ve denetleyen kişi 

 (Demirtaş ve Güneş, 2002). 

 

Okul Yönetimi: İnsan ve madde kaynaklarının 

koordinasyon halinde okulun   hedefleri doğrultusunda 

çalıştırılmasıdır (Usta ve Boğa 2021).  

 

Öğretim: Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri 

düzenleme, araç gereçleri sağlama  ve öğrenmede yol 

gösterme işi (TDK, 2021). 
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Yönetim: Örgütü amaçlarına ulaştırmak için işlerin 

başarılı ve verimli bir şekilde  yürütülmesini sağlayan süreçtir 

(Tofur ve Yıldırım, 2021). 

2. KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde konu ile ilgili yurt içinde yapılan araştırmalara 

yer verilmiştir. 

Erol (1995) “Okul Müdürlerinin Görevlerini Başarmada 

Karşılaştıkları Engeller” adlı çalışmasında okul müdürlerinin 

görevlerini yaparken karşılaştıkları engellerden ne kadar 

etkilendiklerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 

sonucunda yöneticilerin mevzuatın çağın şartlarına uygun güncel 

olmaması, yönetimin merkezden olması, yönetime siyaset ve 

iltimasın karışması, mevzuatta uygun çalışma ortamının 

bulunmaması, maddi yetersizlikler, merkez teşkilatında alınan 

kararların uygulanamaması, alınan kararların sürekli değişmesi, üst 

yönetimdekilerin okul yöneticilerinden gelen teklifleri dikkate 

almaması, personel eksikliği, araç-gereç eksikliği ve yetersizliği, 

denetimler sonunda görülen tutarsızlıklar sorunlarıyla 

karşılaştıkları belirlenmiştir. 

Çelikten (2004) “Bir Okul Müdürünün Günlüğü” adlı 

çalışmasında okul müdürlerinin görev ve sorumluluklarıyla yaptığı 

işlerin ne kadar örtüştüğü gözlemlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubu 4 yöneticiden oluşmaktadır. Araştırma 

verileri 1 dönem boyunca gözlemlenerek elde edilmiştir. Okul 

yöneticilerinin en çok zaman ayırdığı üç yönetim işlevi genel 

yönetim, planlama, gezinti; en az ise üst yönetim, kendini 

yetiştirme ve okul-çevre ilişkileri etkinlikleri olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca okul koridorlarına o okuldan mezun olmuş şair, sporcu 
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tanınmış kişileri anlatan bir köşe yapılabileceği, okula bu kişilerin 

davet edilip öğrencilerle sohbet edebileceği, yöneticilerin 

kendilerine ve ailesine zaman ayırması gerektiği, okulun ihtiyaçları 

için kaynaklar bulması gerektiği gibi öneriler de sunulmuştur. 

Demirtaş, Üstüner ve Özer (2007) “Okul Yönetiminde 

Karşılaşılan Sorunların Öğrenci İle İlgili Değişkenler Açısından 

İncelenmesi” adlı araştırmalarında okullarda yaşanan bazı 

sorunların belirlenip bu sorunların öğrenci ve okulla ilgili bazı 

değişkenler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma 

grubunu 6 anaokulu, 132 ilköğretim okulu, 57 genel lise ve 30 

mesleki ve teknik lise olmak üzere toplam 225 okul yöneticisi 

oluşturmaktadır. Veri toplama amacıyla “Okul yönetimi problem 

tarama envanteri” kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucuna göre 

genel liselerde görev yapan yöneticilerin diğer okullarda görev 

yapan okul yöneticilerine göre yönetimsel konularda daha çok 

sorunlarla karşılaştıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Okul öncesi 

eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler diğer kademedeki 

yöneticilere göre daha az yönetimsel sorun yaşadıkları 

belirlenmiştir. Bu araştırma sonucuna genel olarak bakıldığında 

yaşanılan sorun ile öğretmen öğrenci sayısı arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. Okullardaki öğrenci ve öğretmen sayısı arttıkça 

yaşanılan sorunlar da artmıştır. En fazla sorun genel liselerde 

görülürken anaokullarında ise en az sorun yaşanılmaktadır. Bu 

araştırma sonucuna göre okul yöneticileri sorunların kaynağı 

olarak başkalarını göstermişlerdir. Ayrıca ekonomik seviye 

düştükçe sorunların artığı ortaya çıkmıştır. 

Özgan ve Arslan (2008) “İlköğretim Okul Müdürlerinin 

Sözlü İletişim Biçiminin Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkisinin 

İncelenmesi” adlı çalışmalarında okul müdürlerinin sözlü iletişim 

becerilerinin öğretmen motivasyonuna etkilerinin incelenmesi 
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amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda okul müdürlerinin kibar, 

nazik ve samimi bir dil kullanması öğretmenin motivasyonunu 

performansını artırdığı ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda 

öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin seviyesiz, kaba, 

sert, samimi olmayan bir dil kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca 

bu araştırma sonucuna göre okul müdürlerinin sahip olduğu 

olumsuz iletişim dili öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını, 

ders anlatma isteklerini düşürdüğü, öğretmenlerin bundan dolayı 

yöneticileriyle sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Araştırma 

sonunda öğretmenlere ve okul yöneticilerine uyum, iletişim ve 

motivasyon seminerleri verilmesi önerisi getirilmiştir. 

Argon ve Zafer  (2009) “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin 

İletişim sürecinde Yaşadıkları Problemler” adlı çalışmalarında 

ilköğretim okullarında çalışan yöneticilerin iletişim sürecinde 

yaşadıkları sorunlar belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel bir 

çalışma olup yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma 

sonucunda yöneticilerin iletişim konusunda öğretmenlerle 

sorunlar yaşadığı belirtilmiştir. Ayrıca öğretmen, veli ve 

yöneticinin iletişimlerinin çok iyi olması gerektiği vurgulanmıştır. 

Bozkurt ve Aslanargun (2012) “ Okul Müdürlerinin Okul 

Yönetiminde Karşılaştığı Sorunlar” adlı çalışmasında okul 

yöneticilerinin öğretmenlerle iletişiminde karşılaştıkları sorunların 

tespit edilmesi ve bu sorunların üstesinden nasıl geldiklerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olup 

olgubilim deseninde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 

Düzce ili Akçakoca ilçesinde görev yapan 7 okul müdürü 

oluşturmuştur. Çalışma grubu maksimum çeşitlilik örnekleme 

yöntemiyle seçilmiştir. Araştırma sonunda okul müdürlerinin 

önceliklerinin yasal sorumluluk ve yönetmelik olduğu, mesleki ve 
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ahlaki sorumluluklarının geri planda kaldığı, eldeki imkanları 

kullanarak yönetim görevini gerçekleştirmeye çalıştıkları, görev ve 

sorumluluğu merkeze alan yapıyı önemsedikleri ortaya çıkmıştır.  

Öğrenme ve öğretme sürecinde okul iklimine gereken önemin 

gösterilmediği veya diğer yapısal ve donanımsal problemlerin 

gerisinde bırakıldığı ifade edilmektedir. 

Turan, Yıldırım ve Aydoğdu (2012) “Okul Müdürlerinin 

Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları” adlı çalışmalarında 

ilköğretim okullarında çalışan okul müdürlerinin kendi görevlerine 

ilişkin bakış açılarını incelemeyi amaçlamışlardır. Araştırma nitel 

bir çalışmadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 

toplanmış ve betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. 

Araştırma sonucunda okul müdürlerinin kendilerini en çok insani 

ve parasal konularla ilgili sorumlu hissettikleri, yöneticilikte maddî 

konularda bazı sorunlar yaşadıkları ve yöneticiliğin meslek mi ya 

da görev mi olması gerektiği konusunda belirsizlik içinde oldukları 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca katılımcılar, bir okul yöneticisinin iletişime 

açık, sabırlı, adaletli, pedagoji ve yönetim bilgisine sahip, anlayışlı, 

insani ilişkileri üst düzeyde olan,  öğretmenlik deneyimi olan kişiler 

olmaları gerektiğini belirtmişlerdir. 

Balyer (2013) “Okul Müdürlerinin Öğretimin Kalitesi 

Üzerindeki Etkileri” adlı araştırmasında okul müdürlerinin eğitim 

öğretim sürecindeki davranışlarının öğretimin kalitesine olan 

etkileri araştırılmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olup veriler yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Araştırmanın 

çalışma grubunu 10 ayrı okuldan 40 öğretmen oluşturmaktadır. 

Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma 

sonucunda okul müdürlerinin öğretmenlerle eğitim öğretim 

konularında konularında konuşmaları, yaptığı değerlendirmeler ile 

ilgili öğretmenlere dönüt vermeleri, okul müdürlerinin 
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öğretmenlere model olması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini 

destek vermeleri, öğretim lideri olmaları, akademik başarıyı 

arttırmak için çeşitli çalışmalar yapmaları, öğretmenler arasındaki 

işbirliğini ve takım ruhunu desteklemeleri, uyumlu bir kişilik 

sergileyerek öğretmenler ve öğrencilerle konuşması ve sohbet 

etmesi, öğretmenlerin olumlu davranışlarını takdir etmesi ve 

ödüllendirmesi, eğitim öğretime gereken değeri vermeleri 

öğretimin kalitesini olumlu yönde etkilediği sonucu ortaya 

çıkmıştır. 

Akbaba ve Erdoğan (2014) “Okul Yöneticileri ve 

Öğretmen Görüşlerine Göre Okul İkliminin Oluşması” adlı 

çalışmasında, okul yöneticileri ve öğretmen görüşlerine göre, okul 

ikliminin nasıl oluşması gerektiği ve neleri etkilediğini tespit etmek 

amaçlanmıştır.  Araştırma, nitel bir çalışmadır. Veri toplamak için 

araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme 

formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel 

analiz ve içerik analizi yöntemleriyle analiz edilmiştir. Araştırma 

sonucunda, okul ikliminin oluşmasında okul yöneticilerinin tutum 

ve uygulamalarının etkili olduğu, öğretmenlerin huzurlu, 

demokratik bir okul ortamını sürekli istedikleri, böyle bir ortamı 

gerçekleştirmek için emek harcadıkları görülmüştür. Bu çalışma ile 

olumlu bir okul ortamının, öğretmen motivasyonu ve öğrenci 

başarısında olumlu katkısının olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca olumlu 

bir okul ortamının oluşmasında okul yöneticileri ve öğretmenlerle 

beraber velilerin, öğrencilerin, diğer personellerin ve okul 

çevresinin de katkısının olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Bıyık (2014) “İlkokul/Ortaokul Müdürlerinin Okul 

yönetiminde Karşılaştıkları Yönetsel Sorunların Belirlenmesi: 

Araklı Örneği” çalışmasında ilköğretim okullarında görev yapan 

okul yöneticilerinin okul yönetimindeki sorunları belirlemeyi ve bu 
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sorunlara çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamıştır. Araştırma 

nitel bir çalışma olup, çalışma grubu Trabzon’un Araklı ilçesinde 

bulunan okullarda görev yapan 10 yönetici oluşturmaktadır. Veri 

toplama aracı olarak 5 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme 

formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul müdürlerinin 

yönetsel anlamda birçok sorunla karşılaştığı görülmüştür. En çok 

sorun yaşanan alanların eğitim hizmetleri, personel hizmetleri, 

okul işletmesi olduğu, özellikle maddi anlamda çok zorluk 

yaşadıkları belirlenmiştir.  

Arabacı ve Namlı (2015) “Okul Geliştirme Konusunda 

Yöneticilerin Yaşadıkları Sorunlar” adlı araştırmalarında okul 

geliştirme çalışmalarında yöneticilerin karşılaştıkları sorunları 

belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırma nitel bir çalışma olup 

durum çalışması deseninde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu 

olarak Fırat Üniversitesi Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması 

alanında tezsiz yüksek lisans programında (2013- 2014 eğitim- 

öğretim yılında) öğrenim gören 22 okul müdürü ve müdür 

yardımcısı oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılarak elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile 

çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yöneticiler fiziki 

yapının geliştirilmesinde, finansal yetersizlikler, personele verilen 

eğitimlerin niteliği ve yetersizliği, personelle iletişimin 

geliştirilmesi, yöneticilerin liderlik özelliklerini taşımaması gibi 

sorunlar yaşamaktadırlar. Ayrıca okul kültürünün geliştirilmesinde 

en çok yaşanan sorun aidiyet duygusunun oluşmaması ve yer 

değiştirmelerin çok sık yapılması; öğrenci ve veli ile ilgili yaşanan 

en büyük sorun veli ile iletişim sıkıntısı ve velilerin ilgisizliğidir. 

Eğitim öğretime yönelik yaşanan en önemli sorun ise ders araç ve 

gereçleri, materyal kullandırmada zorlanma ve tüm kararların 

merkezi sistemden alınmasıdır. 
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Türkmenoğlu ve Bülbül (2015) “Okul Yöneticilerinin 

Göreve Geliş Biçimlerinin Okul Kültürüne Yansımaları “ adlı 

araştırmasında okul yöneticilerinin göreve geliş biçimlerinin okul 

kültürüne yansımalarını yöneticilerin görüşlerine başvurarak 

incelemek amaçlanmıştır. Nitel bir araştırma olup durum çalışması 

deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde 

kamu okullarında görev yapan 12 okul yöneticisi oluşturmaktadır. 

Verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılıp veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma 

sonucunda yöneticilerin hepsi, okul yöneticilerinin sınava tabi 

tutulup sonucuna göre göreve gelmelerinin uygun olduğunu 

düşünmektedir. Ayrıca okul yöneticilerinin çoğu yöneticilerin 

eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisans yaparak göreve 

gelmeleri gerektiğini düşünmektedir. Araştırmaya katılan çoğu 

yönetici, okul yöneticilerinin atanma yöntemini olumsuz olarak 

değerlendirmiştir. Okul yöneticilerinin bu şekilde sınav, lisansüstü 

eğitim ve görevlendirilme ile göreve başlamaları okul kültürünü 

birçok yönden etkilediğini düşünmektedirler.  

Çetin, Konan ve Yılmaz (2017)  “Okul Müdürü 

Görevlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri” adlı çalışmalarında 

Türkiye’de okul müdürü olarak görevlendirilme süreci ve bunların 

sonuçlarına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemeyi 

amaçlamışlardır. Araştırmadan elde edilen sonuca göre yönetici 

görevlendirmede daha adaletli, objektif, liyakat esaslarına dayalı bir 

değerlendirme yapılması gerekliliği belirtilmiştir. Ayrıca mevcut 

atama şeklinin beklentileri karşılamadığı da vurgulanmıştır. Müdür 

görevlendirmede yazılı sınavın yanında performansında 

belirlenebileceği bir sistem olursa daha objektif sonuçların elde 

edileceği tespit edilmiştir. 
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Bozkurt, Bayar, Üstün (2018) “Okul Yöneticilerinin Okul 

Çevre İlişkileri ile İlgili Sorunları ve Çözüm Önerileri” adlı 

çalışmasında okul yöneticilerinin okul çevre ilişkileri ile ilgili 

sorunları ve çözüm önerilerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma, 

nitel bir araştırma olup olgubilim deseni kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Verileri toplamak için yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul- aile 

birliğine daha çok önem verilmesi gerektiği, toplantılarının daha 

sık yapılması, işlevsel ve aktif olarak düzenlenmesi gerektiği, 

okullarda düzenlenen aktiviteler ve etkinliklerin takip edilerek 

sorunsuz bir şekilde yapılması gerektiği ve okul çevresinin her 

açıdan gelişiminde okulların daha fazla destek olmaları gerektiği 

bulgularına ulaşmışlardır. 

Köse (2018) “Okul Müdür Yardımcılarının Bakış 

Açılarıyla Okul Müdür Yardımcılığı Görevi: Bir Öz 

Değerlendirme” adlı çalışmasında okul müdür yardımcılığına 

ilişkin müdür yardımcılarının görüşlerini incelenmeyi 

amaçlamıştır. Araştırmada nitel bir çalışma olup verileri elde etmek 

için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen 

veriler içerik analizi yöntemi analiz edilmiştir. Araştırma 

sonucunda okul müdür yardımcılarının görevlerini okuldaki kişiler 

arasındaki koordinasyonu sağlama olarak tanımladıkları, 

görevlerinin gerekli olduğuna inandıklarını belirtmişlerdir. Okul 

müdür yardımcıları seçilirken öğretmenler arasından seçilmesinin 

daha uygun olduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir. 

Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç ise okul müdür 

yardımcılarının öğretmen, öğrenci, veli ve müdür kaynaklı sorunlar 

yaşadıkları ortaya çıkmıştır. En fazla sorunu öğretmenlerle 

yaşadıklarını belirtmişlerdir. Okul müdür yardımcılarının 

öğretmenlerin ders giriş çıkış saatlerine özen göstermedikleri, 

nöbet görevini aksatma, yapması gereken vazifeleri aksatma ve 
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sürekli erteleme, ders programları hazırlamada sadece kendini 

düşünme, işini yaparken gereken özeni göstermeme ve işlerini 

baştan savma bir şekilde yapma, öğrenci ve veliyle iletişim 

kuramama, öğretmenlerin disiplinsiz ve lakayt bir şekilde 

davranmaları gibi sorunlarla karşılaştıkları belirlenmiştir. Ayrıca 

öğretmenlerin çıkarlarına göre hareket ettikleri için diğer 

öğretmenlerle de sorunlar yaşadığı ifade edilmiştir.  

Arslan (2019) “Okul Yöneticilerinin Okul Yönetiminde 

Karşılaştıkları Sorunlar: Batman Örneği” adlı yüksek lisans tezinde 

okul yöneticilerinin okul yönetiminde karşılaştıkları sorunları 

belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma sonucuna göre; araştırmaya 

katılan okul yöneticilerinin okulda en çok “öğretmenlerden 

kaynaklanan sorunlar” boyutuyla ilgili sorun yaşandığı, en az 

sorunun ise “okul ikliminden kaynaklanan sorunlar” boyutuyla 

yaşandığı sonucuna varılmıştır. 50 yaş ve üzeri okul yöneticilerinin 

diğer yaşlardaki yöneticilere oranla daha az sorun yaşadıkları 

belirlenmiştir. Bununla birlikte, okulların sahip oldukları öğrenci 

ve öğretmen sayısının, okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlar 

için belirleyici bir etken olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. 

 Çetin (2019) “Okul Müdürlerinin Karşılaştığı 

Sorunlar: Nitel Bir İnceleme” isimli çalışmasında okul 

müdürlerinin eğitim ve öğretim liderliği olmak üzere farklı ve 

önemli birçok görev ve sorumluluğunun olduğunu vurgulamıştır. 

Bu bağlamda müdürler eğitim öğretim yönetimi, insan gücünün 

yönetimi, ekonomi yönetimi gibi çeşitli sorunlarla 

karşılaşmaktadır. Bu çalışmada okul yöneticilerinin yönetim 

sürecinde karşılaştıkları sorunları belirlemek ve deneyimlerini 

incelemek amaçlanmıştır. Çalışma olgubilim deseninde 

gerçekleşen nitel bir çalışma olup birçok farklı ilde uygulanmıştır.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme 
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formu kullanılmış ve çalışmanın amacı doğrultusunda okul 

yöneticilerinin yaygın olarak mali kaynakların yönetimi sorunu ile 

karşılaştığı, bununla birlikte öğretmenlerle, velilerle ilişkiler, 

okulun fiziksel koşullarından kaynaklı sorunlar da yaşadığı tespit 

edilmiştir. Çalışma sonucunda eğitim öğretimin niteliği üzerinde 

yöneticilerin anlamlı bir katkısının olduğu ve eğitim öğretim 

liderliğinin okul yöneticilerinin önceliklerinden biri olamadığı 

görülmüştür. 

Karatürk ve Özdoğan Özbal’ın (2019) “Eğitim 

Yöneticilerinin Yaşadıkları Sorunlar ile Sorun Çözmede 

Kullandıkları Teknikler” adlı araştırmalarında eğitim 

yöneticilerinin okullarında ve çevrelerinde gözledikleri sorunlar, 

bu sorunları çözmede kullandıkları teknikler ve sorunlara yönelik 

çözüm önerilerinin getirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu 

406 eğitim yöneticisi oluşturmuştur. Araştırma sonucunda eğitim 

yöneticilerinin karşılaştığı en önemli sorunun Türk milli eğitim 

sisteminin yapısı, mevzuat, müfredat ve sınav sisteminin sık 

değişmesi, istikrarsızlık, eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin 

yetiştirilmesi ve atanmasında liyakata önem verilmemesi, 

öğretmene değer verilmemesi, öğretmen eksikliği olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Çözüm önerisi olarak eğitim yöneticilerinin 

eğitim yönetimi alanında eğitim alması, eğitim sisteminin sık 

değiştirilmemesi, milli bir eğitim sisteminin oluşturulması ve 

yeniden yapılandırılması, kaynak yetersizliğinin giderilmesi, 

nitelikli öğretmen yetiştirilmesi, öğretmen yetiştirmeye özgü 

kurumların açılması, özlük haklarının iyileştirilmesi, öğretmene 

değer verilmesi, şikâyet mekanizmalarının kaldırılması, aile 

eğitiminin yapılması gerektiği belirtilmiştir.  

Keman (2019) “Göreve Yeni Başlayan Okul 

yöneticilerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı 
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yüksek lisans tezinde göreve yeni başlayan okul yöneticilerinin 

karşılaştıkları sorunları belirlemeyi ve bu sorunlara çözüm 

üretmeyi amaçlamıştır. Araştırma nitel olup çalışma grubu olarak 

göreve yeni başlayan 60 okul yöneticisi belirlenmiştir. Yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilen veriler 

betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın 

sonucunda göreve yeni başlayan okul yöneticileri okul 

yöneticilerine yönelik olumsuz davranışlar, ödüllendirme 

sistemindeki eksiklikler ve adaletsizlik, iletişimden kaynaklanan 

sorunlar, yasal düzenlemelerin yetersiz olması, özlük haklarındaki 

sorunlar, liyakat sorunu, asılsız şikâyetlerle moral ve 

motivasyonunun düşmesi, yoğun evrak işleri, öğretmenlerin ve 

diğer yöneticilerin sorumluluk almaktan kaçınması, maddi 

imkânsızlıklar, okulun fiziki sorunları, velilerden kaynaklı sorunlar, 

hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimlerin yetersiz olması, bina ile ilgili 

sorunlar, öğretmenlerin okulu sahiplenmemesi, öğrencilerin uyum 

ve disiplin sorunları gibi sorunlarla karşılaşmaktadırlar.  Göreve 

yeni başlayan okul yöneticileri mevzuat düzenlemeleri yapılması, 

yasal haklarının genişletilmesi, yöneticilik görevine başlamadan 

hizmet içi eğitimler verilmesi, ödülün hak edene verilmesi, asılsız 

şikâyetlerde bulunanlara karşı yaptırım uygulanması, ailelere 

yönelik eğitimlerin arttırılması ve ailelerin bilinçlendirilmesi, özlük 

haklarında iyileştirme, atamalarda ise liyakat esaslı atama yapılması 

önerilerinde bulunmuşlardır. 

Aydın, Günbey ve Kara (2020) “İlk Kez Görevlendirilen 

Okul Müdürlerinin Karşılaştıkları Sorunlar” adlı çalışmasında 

göreve yeni başlayan okul müdürlerinin karşılaştıkları sorunlar 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olup veriler 

betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada okul 

müdürlerinin; yönetim, öğretmen ve öğrenciyle ilgili, eğitim-

öğretim ve okulla ilgili karşılaştıkları sorunlar tespit edilmeye 
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çalışılmıştır. Okul müdürlerinin yönetim süreçlerinden karar 

verme, iletişim ve denetim konularında, öğretmenlerle ilgili; özlük, 

izin, disiplin gibi konularda, öğrencilerle ilgili; kayıt, nakil ve 

devam/devamsızlık konularında, eğitim sürecinde ise rehberlik, 

öğrenci disiplin işleri, nöbet, okul aile birliği konularında, okulun 

fiziki şartları ve donanımla ilgili olarak da bahçe, bina,  bakım ve 

onarım işleri, yazı işleri, güvenlik, temizlik, kantin gibi konularda 

sorunlarla karşılaştığı belirlenmiştir. 

Dağ, Pamuk ve Özdemir (2020) “Okul Müdürlerinin 

Öğretmenleri, Öğrencileri ve Velileri İkna Etmede Zorlandıkları 

Konular” adlı çalışmalarında okul müdürlerinin öğretmenleri, 

velileri ve öğrencileri ikna etmede zorlandıkları konuları tespit 

etmeyi amaçlamışlardır. Araştırma sonucunda öğretmenleri, 

eğitimde yaşanılan yenilikleri takip etmek,  evrak işleri, veli ile 

iletişim ve teknolojiyi, okulun imkânlarını verimli kullanma 

konularında ikna edemedikleri; velileri, ilkokullarda öğretmen 

seçimi, eğitim-öğretim sürecinde işbirliği ve koordinasyon, okula 

maddi destek konularında ikna edemedikleri; öğrencileri ise tertipli 

ve düzenli ders çalışma, kitap okuma alışkanlığını kazanma, okulun 

ve sınıfın kurallara uyma, başkalarına karşı saygılı olma ve sağlıklı 

beslenme gibi konularda ikna edemediklerini tespit etmişlerdir. 

Şimşek (2020) “MEB’e Bağlı Okullarda Çalışan Müdür 

Yardımcılarının Görevlerini Yaparken Karşılaştıkları Sorunlar ve 

Çözüm Önerileri” adlı çalışmasında müdür yardımcılarının 

görevlerini yaparken karşılaştıkları problemleri belirlemek ve bu 

problemlere çözüm önerileri geliştirmektir. Çalışma nitel araştırma 

olup durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmada açık uçlu 

4 sorulu görüşme formu kullanılıp veriler betimsel analiz ile 

çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda göreve yeni başlayan 

müdür yardımcılarının tecrübesiz olması, okul müdürlerinin 
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yetersiz donanıma sahip olması, ön yargılı ve sorumsuz veliler, 

öğretmenlerin sorumluluk sahibi olmaması, personel ve 

öğretmenlerle iletişim sorunu, öğrenci disiplin işleri, mevzuatın 

açık anlaşılır olmaması ve sık sık değişmesi, fiziksel ve sözlü 

şiddete maruz kalınması, öğrenci devam-takip işleri, okulların 

fiziksel donanım eksikleri gibi sorunlarla karşılaştıkları tespit 

edilmiştir. Ayrıca mesleğe yeni başlayanlara eğitim yönetimine 

ilişkin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler verilerek onların daha 

donanımlı hale getirilmesi, mevzuatın yüklediği iş yükünün 

azaltılması ve görev tanımlarının netleştirilmesi öneri olarak 

sunulmuştur. 

Yetim ve Toprakçı (2020) “Göreve Yeni Başlayan Okul 

Yöneticilerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri” isimli 

çalışmasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 

yöneticilerin göreve ilk başladıklarında karşılaştıkları sorunlar ve 

bu sorunlara çözüm önerilerini belirlemeye yönelik çalışma 

yapmıştır. Çalışma nitel bir çalışma olup olgubilim desenine göre 

düzenlenmiştir. İçerik analizi yapılarak bulgular yorumlanmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2018 yılları arasında İzmir’in 

Bornova ilçesinde görev yapan yöneticiler oluşturmaktadır. 

Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin göreve başlamadan 

önce yönetim hakkında eğitim almamış olmaları ve teorik 

bilgilerinin olmamasından dolayı göreve başladıklarında 

zorlandıkları görülmüştür. Bununla birlikte okul yönetiminde 

yardımcı olacak bilgili, donanımlı memurların olmayışı da okul 

yöneticilerinin görevlerini yaparken sorunlar yaşamasına neden 

olduğu ifade edilmiştir. Yöneticilerin sorunlarla karşılaşmaması 

adına Milli Eğitim Bakanlığında görev alan veya alacak olan 

yöneticilere okul yönetimi alanında eğitim verilmesi önerisinde 

bulunulmuştur. 
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Demir (2021) “Okul Yöneticilerinin Algılamalarına Göre 

İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarındaki Sorunlar ve Olası 

Çözüm Önerileri” adlı araştırmada okullardaki mevcut sorunları 

okul yöneticilerinin algılamalarına başvurarak belirleyebilmek ve 

olası çözüm yolları geliştirebilmek amaçlanmıştır. Araştırma nitel 

bir çalışma olup araştırmanın çalışma grubu Düzce il merkezindeki 

ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan 10 okul 

yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırmada veriler yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. İçerik analizi 

sonucunda okullarda karşılaşılan sorunların iletişim kaynaklı, 

fiziksel şartlar kaynaklı ve yönetim becerileri kaynaklı olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sorunların da okulların türü, öğretmen, öğrenci ve 

çalışan sayısı ve çevrenin ve ailelerin sosyal-ekonomik duruma 

göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Diktaş (2021) “Okul Yöneticilerinin Eğitim Öğretim 

Sürecinde Karşılaştıkları Güncel Sorunlar” adlı çalışmasında okul 

yöneticilerinin güncel olan sorunları ve bu sorunları nasıl çözüm 

ürettikleri araştırılmıştır. Çalışma nitel bir araştırma olup çalışma 

grubunu Samsun ili Çarşamba ve İlkadım ilçesinde görev yapan 13 

okul yöneticisi oluşturmuştur. Araştırma sonunda; okul ortamıyla 

ilgili olarak okul güvenliği ve trafik, üst birimlerle ilgili olarak karar 

alırken yöneticilere danışılmaması, çok sık ve ani karar değiştirme, 

gereksiz iş ve evrak yükü, iletişim eksikliği; okulla ilgili olarak okul 

aile birliklerinin sadece resmiyette olması, öğretmenlerin mesleki 

olarak yetersiz olması ve kendilerini geliştirmemeleri, velilerin 

çocuklarına karşı ilgisiz olması, öğrencilerin derslere karşı ilgisiz ve 

kayıtsız olmaları, eğitimden kaynaklanan sorunla ise müfredatın 

çok sık değişmesi, okulların fiziki yapısından kaynaklanan 

sorunlarda bahçe düzenlemesi, spor ve konferans salonları ihtiyacı 

öne çıkmıştır. Ayrıca MEB bünyesinde okul yöneticilerinin 

sorunlarına yönelik bir komisyon kurulması ve bu sorunlara ilişkin 
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çözüm önerileri getirilmesinin faydalı olacağı belirtilmiştir. Okul 

yöneticisi yetiştirme sürecinin yeniden yapılandırılması gerektiği de 

vurgulanmıştır. 

Sadıkoğu ve Tuna (2021) “Okul Müdürlerinin Görevlerini 

Yerine Getirirken Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri” 

adlı çalışmasında okul müdürlerinin mevzuata göre sahip oldukları 

hak ve sorumluluklarına, hak ve sorumluluklara ilişkin problem 

durumlarına ve bu problem durumlarının çözüm önerilerine ilişkin 

görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel yöntemde 

gerçekleştirilmiştir. Veriler görüşme formu ile toplanmış ve içerik 

analizi yöntemi ile veriler analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda 

okul müdürlerinin sorumluluk bilinci ve görevlerinin haklarına 

oranla fazla olduğu, hak ve sorumluluklar alanında oluşabilecek 

problem durumlarının önüne geçilmesi için ise okul müdürlerine 

yönelik özel düzenlemelerin yapılması gerektiği araştırmanın 

sonuçlarındandır. Ayrıca okul müdürlerinin en çok karşılaştığı 

sorunların mali işlerde okul müdürlerine bütçe verilebilir ya da 

mali işlere ilişkin tüm sorumluluklar okul müdürlerinin yetki 

alanlarından çıkarılabilir.  

Tofur ve Yıldırım (2021) “Okul Müdürlerinin Okul 

Yönetim Süreçleriyle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi (Demirci 

İlçesi Örneği)” adlı çalışmasında okul yöneticilerinin yönetim 

sürecinde nasıl yol izlediklerinin, karşılaştıkları sorunları ve bu 

sorunlara nasıl çözümler ürettiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma nitel bir çalışma olup veriler betimsel analiz yöntemiyle 

analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda okul yöneticileri karar 

alırken öğretmenlerin de görüşüne başvurmaları gerektiğini ve 

okul yöneticilerinin öğretmenlerle etkili bir iletişim kurması 

gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırmanın sonucuna göre okul 

yöneticilerinin görev dağılımına ve ekip ruhuna önem verdikleri, 
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görev dağılımını öğretmenlerin yetenek, ilgi ve isteklerine göre 

yapılmasını sağladıkları ortaya çıkmıştır. 

Usta ve Boğa (2021) “Okul Yöneticilerinin Okul 

Yönetiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşleri” adlı 

çalışmasında okul yöneticilerinin okul yönetiminde yaşadıkları 

sorunlara ilişkin görüşlerini tespit etmeyi amaçlamışlardır. 

Araştırma nitel bir çalışma olup fenomenoloji deseni 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Şanlıurfa’da kamu 

okullarında görev yapan 21 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Elde 

edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Verilerin 

analizi sonucunda okul yönetimine liyakat sahibi kişilerin 

getirilmesi gerektiği ve karşılıklı saygının önemli bir yere sahip 

olduğu belirtilmiştir. Okul yöneticileri yasaları uygulamada, veli ve 

öğrenci ile iletişim kurma konusunda ve parasal mevzularında 

sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Evrak işleri yoğun olduğu için 

zaman konusunda sıkıntı yaşadıklarını başka bir sorun olarak ifade 

etmişlerdir. Bu bulgulara bakılarak okul yöneticilerinin mevzuatla 

ilgili olarak hizmet öncesi ya da hizmet içi eğitim alması gerektiği; 

okul yöneticilerinin iş yükünü azaltmak için farklı uygulamalara 

gidilmesi gerektiği, yönetici, öğretmen ve velilere iletişim konulu 

seminerler verilmesi gerektiği önerilmiştir. 

Yakut ve Icbay (2021) “Okul Yöneticilerinin Salgın 

Sürecindeki Yönetim Deneyimleri ve Çözüm Önerileri” adlı 

çalışmasında okul yöneticilerinin Covid-19 pandemi sürecindeki 

yönetim deneyimlerini belirlemeyi ve okulların buna benzer 

salgınlara karşı hazırlıklı olması için yöneticilerin çözüm önerilerini 

sunmayı amaçlamıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Covid-19’un 

ortaya çıkmasıyla yöneticilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin ilk 

başlarda şaşkınlık yaşadığı, sürece alışmada ve devam ettirmede 

zorluklar yaşadıkları, uzaktan eğitime geçişte sıkıntılar yaşandığı, 
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iletişim için en çok Whatsapp kullanıldığı, uzaktan eğitimde en çok 

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Zoom’un kullanıldığı, çevrimiçi 

toplantıların yaygınlaştığı ve çok sık kullanıldığı, teknolojiye ve 

internete erişimde sorun yaşayan öğrencilerin çok fazla olduğu, 

uzaktan eğitimden dolayı emekli olmak isteyen ve emekli olan 

birçok öğretmenin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca okul 

yöneticilerine; salgın sürecinde öncelikle öğretmen, öğrenci, veli ve 

diğer personel ile sağlıklı bir iletişim kurmaları, salgın riskine karşı 

sürekli hazırlıklı olmaları, katılımcı karar almaları, birlikteliği ve 

empatiyi uygulamaları, teknolojiye ve teknolojik gelişmelere yakın 

olmaları ve takip etmeleri, salgın kurallarına uyum gösterenleri ve 

fedakârca emek verenleri ödüllendirmeleri önerileri getirilmiştir. 

Ayrıca okul yöneticileri tarafından; uzaktan eğitimde EBA 

kullanımının zorunlu olmaması, resmi yazıların hızlı bir şekilde 

okullara ulaştırılması, EBA Destek Noktalarının sadece il veya ilçe 

merkezinde değil tüm köy ve kasabalarda da kurulması önerileri 

getirilmiştir. 

Kaya ve Katmer Bayraklı (2022) “Okul Yöneticilerinin 

Lider Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Çalışması” adlı 

çalışmasında okul yöneticilerinin “lider” kavramına yönelik 

algılarını metaforlar yardımı ile saptamaya çalışmıştır. Çalışma nitel 

bir çalışma olup olgubilim deseni kullanılmıştır. Veriler içerik 

analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonunda yöneticiler en 

çok pusula, rehber, güneş, baba, ayna metaforlarına benzetilmiştir. 

Ayrıca katılımcıların lider kavramına yönelik algılarının olumlu 

olduğu gözlemlenmiştir. 

Koç ve Doğan(2022) “Okul Yönetimi Nasıl Olmalıdır? 

Bir Okul İncelemesi” adlı çalışmalarında  Sivas il merkezinde 

bulunan bir okul yöneticisinin hayat ve okul deneyimlerinin okula 

yansımaları, okulun yönetim faaliyetleri ve süreçleri açısından, 
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okulda görev yapan yöneticiler ve öğretmenlerin görüşleri alınarak, 

değerlendirmek ve ideal bir okul yönetimi önerisinde bulunmaktır. 

Nitel araştırma yönteminde olan araştırmada durum çalışması 

deseni kullanılmıştır. Katılımcılar,  ölçüt örnekleme ve kolay 

ulaşılabilir örnekleme yöntemine göre belirlenip yarı 

yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla veriler toplanmıştır. 

Veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda 

ideal okul yönetimi için okul paydaşlarının etkili bir iletişim 

gerçekleştirmelerine dönük bir model önerilmiştir. 

3. KURAMSAL AÇIKLAMALAR 

Araştırmanın bu kısmında kuramsal açıklamalar yer 

almaktadır. 

3.1.Eğitim 

Eğitim, geçmişten günümüze insanların ihtiyacına göre 

birçok anlam ifade etse de aslında insanlığın bugünlere ulaşmasına 

aracı olan en büyük etkendir. Eğitim, kullanıldığı zamana ve 

kullanan kişiye göre farklı anlamlar ifade etmektedir. Eğitim 

terbiye, yönlendirme, yetiştirme, şartlandırma, uygulama, alıştırma 

pedagoji, eğitim bilimi, öğrenim ve öğretim, eğitilmiştik gibi 

anlamlara gelmektedir (Çelikkaya,1991).  

Eğitim göreceli bir kavramdır. Eğitim ile ilgili yapılan 

tanımlar o çağın ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Eflatun eğitimi, 

insana en iyi olgunluğu vermek şeklinde tanımlamıştır. Kant’a göre 

ise eğitim, insanın tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin 

geliştirilmesi olarak ifade etmiştir. Durkheim ise eğitimi sosyal 

açıdan ele alarak sosyal olmayan nesli sosyalleştirmek olarak 

tanımlamıştır. Fransız bilim insanı Jean-Luc Marion ise eğitimi bir 

insanın kendi hemcinslerini mükemmelleştirmek için yaptığı 
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maksatlı tesirlerin tümü olarak tanımlamıştır. Herbert Spencer 

eğitimi hayata, yaşayışa hazırlık olarak görmüştür. İmam-ı Azam 

Ebu Hanife’ye göre eğitim, insanın lehindeki ve aleyhindeki şeyleri 

bilmesidir (Çelikkaya, 1991). Ziya Gökalp’e göre eğitimin iki 

tanımı vardır. Birincisi yapılan öğretim etkinliklerinin tümüdür. 

İkincisi ise bir toplumdaki kültürel değerlerin gelecek nesillere 

aktarılması şeklinde tanımlamıştır (Şahin, 2011).  Eğitimle ilgili 

olarak birçok tanımın yapılması eğitimin çok farklı yönlerinin 

olmasından kaynaklanmaktadır (Aslan, 2019). Birçok kişinin farklı 

bakış açısıyla tanımlanan eğitim kavramı için genel olarak, bireyin 

davranışlarında yaşantı yoluyla kasıtlı olarak istendik yönde 

davranışlar kazandırma sürecidir şeklinde tanımlanabilir (Ertürk, 

2013).  

3.2. Yönetim 

Yönetim sözcüğü dilimizde idare ve sevk anlamlarına 

gelmektedir. İnsan yönetim kavramı ile hep iç içe yaşamıştır. 

Çünkü hayatın her alanında bu kavram ile karşılaşmaktadır. 

Okulda, arkadaş gruplarında yönetimden söz edilebilir. İnsan 

doğası gereği sosyal bir varlıktır. Hayatını devam ettirebilmesi için 

başka insanlara ihtiyaç duyar. Birkaç insanın bir araya gelmesi 

yönetim için yeterlidir. 

Yönetimle ilgili farklı tanımlara rastlamak mümkündür. 

Genel manada yönetim, “İnsanların iş birliğini sağlama ve onları 

bir amaca doğru yöneltme, yürütme faaliyet ve çabaların 

toplamıdır.” (Tosun, 1986). Başka bir tanıma göre ise yönetim, 

“Ekonomik bir amaca yönelik olarak kurulan işletmelerin parasal, 

mekanik ve iş gücünden oluşan kaynakların optimum biçimde 

yönetilmesi veya idare edilmesi eylemidir.” (Steade, 1984). 

Yönetim, örgütü amaçlarına ulaştırmak için işlerin başarılı ve 

verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayan süreç olup (Tofur ve 
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Yıldırım, 2021) amaçlarına uygun bir şekilde örgütü yaşatmayı 

hedefler (Demirtaş, Üstüner ve Özer, 2007). Bir başka tanıma göre 

yönetim; örgütün, hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla örgütteki 

madde ve insan kaynakları aracılığıyla iş görme faaliyetidir 

(Yıldırım, 2015). Özetle yönetim örgütsel amaçlara ulaşmak için 

kaynakların en verimli biçimde kullanılması olarak tanımlanabilir.  

3.2.1. Yönetimin Tarihsel Gelişimi  

Yönetimin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Yönetimin 

tarihinin bu kadar eski olması araştırılmasını bir hayli 

zorlaştırmıştır. Ancak geçmişteki yönetim anlayışları ile 

günümüzdeki yönetim anlayışlarının karşılaştırıp bilgi sahibi olmak 

da bu alan için oldukça değerlidir. Yönetim insanla birlikte var 

olmuştur. Bundan dolayı insanın yaşadığı her dönemde, her yerde 

yönetimden bahsetmek mümkündür. İnsanların birbirlerine, 

doğaya veya diğer toplumlara karşı birlikte hareket etmeleri 

yönetim ve lider ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Böylece insanlar 

birlik olup zorlu birçok işin üstesinden gelmiş, pek çok savaşta da 

rakiplerine üstünlük sağlamıştır. Çünkü güçlü bir yönetim sistemi 

ile yapılamaz denen ve gizemi hala çözülemeyen birçok yapı 

kurulmuş, başarılamaz denen birçok savaşta büyük ordulara karşı 

önemli zaferler elde edilmiştir. Tam manasıyla bunu yönetimle 

açıklamak doğru olmayabilir. Ancak etkili bir yönetim ve güçlü bir 

lider ile açıklamak da mümkündür denilebilir.  

Yönetim kavramının varlığına M.Ö. 3000 yıllarında 

Sümerliler, daha sonrasında Eski Mısır da rastlanmaktadır.  Bir 

bilim olarak varlığı ise 1800’lü yıllarda Sanayi İnkılâbı ile 

başlamıştır. Sanayi İnkılâbı yönetim biliminin dönüm noktası 

olmuştur (Seçtim ve Erkul, 2020). Bu bakımdan yönetim Sanayi 

İnkılâbı öncesi ve Sanayi İnkılâbı sonrası olarak inceleyebilir. 1880 

yılı öncesine bakıldığında toplumlar genelde tarım ile 
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uğraşmaktadır. Hayatlarını tarımla sürdüren bu toplumlarda insan 

ilişkileri ve yönetim anlayışı dini kurallarla sürdürülmekteydi (Can, 

2021). Daha sonra birçok imparatorluk kurulmuş ve yönetim ve 

kurallar onların himayesine geçmiştir. 1765 yılında buhar 

makinesinin icat edilmesi, 1765’te Adam Smith’in Milletlerin 

Serveti eseri ve 1789 Fransız ihtilaliyle sosyal yapı, üretim ve 

yönetim anlayışlarında köklü değişimler olmuştur. 18. yüzyılda 

ortaya çıkan teknolojik gelişmeler sonucunda sanayi toplumları 

ortaya çıkmıştır. Özellikle Sanayi İnkılâbı ile insan gücünün yerini 

makineler almış ve seri üretime geçilmiştir. Sosyal yapıda ve 

ekonomik hayatta ortaya çıkan bu gelişmeler ile işlerin 

yapılmasında ve sosyal hayatta yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır 

(Can, 2021). Bu değişim ve gelişmeler yönetim bilimini de 

etkilemiştir. Bu gelişmelerden etkilenen yönetim bilimine ilişkin 

farklı yaklaşımlar ortaya konulmuş ve uygulamada bu yaklaşımlar 

dönemi içerisinde belirleyici olmuştur. 

3.2.1.1. Klasik Yönetim Yaklaşımları (1830-1930) 

Sanayi inkılâbı ile birlikte insan gücünün yerini 

makinelerin alması yeni sanayi kollarının oluşmasına, üretimin 

artmasına ve devletler arasında ticaretin gelişmesine yol açmıştır. 

Ticaretin gelişmesi ve üretimin artmasıyla birlikte örgütler daha 

karmaşık bir hale gelmiş ve örgütleri yönetmek de bir hayli 

güçleşmiştir. İş verimliliğini arttırmak ve kaynakları etkili 

kullanmak amacıyla klasik yönetim yaklaşımları ortaya çıkmıştır. 

Bu yaklaşımda insan geri plana atılmış, iş verimliliği ve üretim 

önemsenmiştir. Resmi ve sistematik bir yapıyı benimsemiştir.  

Klasik yönetim yaklaşımı şu şekilde sınıflandırılmıştır:  

• Bilimsel Yönetim Yaklaşımı (Frederick Winslow 

Taylor)  
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• Yönetim Süreci Yaklaşımı (Henry Fayol) 

• Bürokrasi Yaklaşımı (Max Weber) 

Bilimsel yönetim yaklaşımında Taylor, yönetimi bir bilim 

olarak ele almaktadır. İşten yeterince verim alınabilmesi için bazı 

uygun yöntemlerin bulunması gerektiğini ve işlerin bu yönteme 

göre yapılması gerektiğini vurgular. Bu yaklaşımda insanlar birer 

makine olarak görülmüş ve bu insanlardan maksimum düzeyde 

nasıl verim alınabileceği üzerinde durulmuştur (Can,2021). 

Yönetim süreci yaklaşımında Fayol verimlilik üzerine 

odaklanmıştır. Ancak verimliliğin sadece personelin çalışmasıyla 

gerçekleşmeyeceğini, yönetimin geliştirilerek verimliliğin 

arttırılabileceğini vurgulamıştır (Can, 2021). İş bölümü ve 

uzmanlaşmaya dayalı bir yönetim yapısının olması gerektiğini ve 

işin küçük parçalara ayrılarak ayrı personeller tarafından yapılarak 

o alanda uzmanlaşmayı amaçlamıştır. 

Bürokrasi yaklaşımında ise Weber'in ortaya koyduğu bir 

örgüt yapısı olarak hiyerarşik bir düzen vardır. Her kademede yetki 

ve görevler önceden belirlenmiştir. İşler bölümlere ayrılarak, o 

alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından, belirli kural ve standartlara 

uygun olarak yapılmaktadır. Örgütte formel bir ilişki hakimdir. 

İletişim yazılı olarak yapılmakta ve işçiler kurallara yasal yetkiye 

dayandığı için uymak zorundadırlar.  

3.2.1.2. Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımları (1930-

1950) 

1929 yılında yaşanılan dünya ekonomik krizi ve bilim 

alanında yaşanan hızlı gelişmeler sonucunda, yaşanılan sorunlara 

çözüm bulunamayınca klasik yönetim anlayışları sorgulanmaya 

başlamış ve bunun sonucunda neo-klasik yönetim yaklaşımı ortaya 
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atılmıştır. Bu kuram Elton Mayo ve arkadaşları tarafından 

Hawthorne araştırmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Neo-klasik 

kuram insana önem verir. Çalışanları üretim sistemindeki 

makineler gibi duygusuz, değersiz ve sisteme ait bir parça gibi 

gören klasik kuramın karşısında durmaktadır. Bu kurama göre 

örgütlerin en önemli değeri insandır. Çalışanlar buna göre değer 

görmelidir. İnsan psikolojisine önem vererek insanın mutlu olduğu 

ortamlarda verimin de artacağını vurgulamışlardır. Neo-klasik 

kuramda insanı anlamak amaçlanmıştır. Bu kuramda şu modeller 

geliştirilmiştir.  

• D. McGregor’un X ve Y teorileri 

• R. Likert’in Sistem 1-4 Modeli  

• C. Argyris’in Olgunlaşma Modeli  

• K. Lewin’in Güç Alanı Analizi modelleridir (Seçtim 

ve Erkul, 2020). 

Neo-klasik kuramda insanın sadece maddi ihtiyaçlarının 

değil; takdir edilme, beğenilme, kabul görme gibi hissi 

ihtiyaçlarının da karşılanması gerektiğini vurgulamışlardır. 

Örgütteki insanlar baskı altında kaldığında kendilerini işe 

veremezler ve verimleri çok düşer. Çevresel faktörler de insanları 

etkiler. Bunun için bu faktörler göz ardı edilmemelidir. Bu 

kuramda amaç çalışanların sosyal açıdan tatmin olmasını 

sağlamaktır. 

3.2.1.3. Modern Yönetim Yaklaşımları (1960-1980) 

Modern yönetim yaklaşımları yönetime klasik yönetim 

yaklaşımlarından ve neo-klasik yönetim yaklaşımlarından farklı 

bakmışlardır. Kendilerinden önceki çalışmaların eksik yönlerini 

giderecek şekilde, örgütlerin çevrelerinden bağımsız 
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düşünülemeyeceği, yaşama ve gelişmelerinin çevrelerine uyum 

sağlayabilme kapasitelerine bağlı olduğunu merkeze almaktadır 

(Can, 2021). Modern yönetim yaklaşımına göre örgütler çevreden 

aldıkları girdileri belirli bir dönüşüm sürecinden geçirdikten sonra 

mal ve hizmet olarak tekrar çevreye sunan açık sistemlerdir 

(Atıgan, 2011). Modern yönetim yaklaşımının iki unsuru olan 

durumsallık yaklaşımı ve sistemler yaklaşımı klasik neo-klasik 

yönetim yaklaşımlarının ileri sürdüğü fikir, görüş ve varsayımları 

yeni ve farklı bir bakış açısıyla değerlendirmektedir (Bolat, 2018). 

Yaygın olan modern yönetim yaklaşımları şunlardır: 

• Sistem Yaklaşım 

• Durumsallık Yaklaşımı 

Sistem oldukça geniş içerikli bir kavramdır ve pek çok alt 

sistemi bünyesinde barındırmaktadır. Yönetim sisteminin ana 

amacı bu alt sistemler arasında uyum sağlamak ve karmaşıklığı en 

aza indirebilmektir (Çınaroğlu ve Avcı, 2013). Sistem yaklaşımına 

göre önemli olan bütündür. Hem insana hem de teknolojiye önem 

verir. Örneğin bir fabrikanın muhasebe bölümünde meydana 

gelen bir olay üretim, pazarlama bölümünü de etkiler. Bu 

yaklaşımında amaç, yönetimde meydana gelen olayları başka 

olaylarla ve dış çevre şartları ile ilişkili olarak incelemektir (Öztürk, 

2017).  Sistem yaklaşımı etkisini 1950’den sonra göstermeye 

başlamıştır. Bu yaklaşımda klasik kuramın kapalılığı ve katılılığı 

yoktur.  

Durumsallık yaklaşımı ise yönetimde her zaman geçerli 

olabilecek en iyi yol olmadığı düşüncesini savunur. Her yerde ve 

her koşulda geçerli tek bir yönetim biçimi yoktur. Durumsallık 

yaklaşımına göre yönetim anlayışı örgütün yapısına, içinde 

bulunulan duruma ve çevreye göre ayarlanmalıdır (Seçtim ve 

Erkul, 2020). Bu yaklaşımda her örgütün, örgüt ve yönetim 
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biçiminin kendine özgü olması gerektiği vurgulanmıştır. 

Durumsallık yaklaşımının temelinde olan düşünce ise her durum 

için geçerli tek bir çözümün olmadığıdır. Kullanılan farklı yolların 

verimliliği de farklı olacaktır.  Temel felsefesi her yerde ve her 

koşulda geçerli tek bir yönetim biçiminin bulunmayacağıdır. 

Sistem yaklaşımında olduğu gibi bir genelleme yapmak 

olanaksızdır. 1970’lerde etkili olan bir yaklaşımdır.  

3.2.1.4. Postmodern Yönetim Yaklaşımları 

Postmodern, Tükçe’de modern ötesi, modern sonrası gibi 

anlamlara gelmektedir. Yönetim alanında yeni bir arayışa girilmesi 

sonucu, modern yönetim anlayışlarına alternatif olarak 

Postmodern yönetim anlayışları ortaya çıkmıştır. Bazı düşünürler 

postmodernizmi modernizmin devamı olarak görmekteyken bazı 

düşünürler ise modernizme tepki olarak doğduğunu 

vurgulamışlardır. Postmodern yönetim yaklaşımının savunduğu 

eğitim anlayışı, modern okullarda görülen gerginliklerin, 

çatışmaların, ihmallerin ve yetki kümeleşmesinin giderilmesi 

temelinde ortaya çıkmaktadır (Arslanargun, 2021). Postmodern 

yönetim yaklaşımları insanı merkeze alır ve bireysel farklılıklara da 

önem verir (Çiçek, 2019). Öğrenen örgütler, toplam kalite 

yönetimi ve stratejik yönetim yaklaşımları postmodern 

yaklaşımları arasında değerlendirilir. 

Öğrenen örgütler; ekip olarak öğrenmeyi hedefleyen, 

bulunduğu ortamda bilinçli olan, tam kapasite ile çalışan ve sürekli 

kendini geliştirip yenileyen, işine seven ve arkadaşlarına güvenen 

çalışanların yer aldığı örgütlerdir. Bu örgütlerde sadece örgütün 

değil örgüt çalışanlarının menfaati de önemlidir. Bu örgütlerde 

çalışan insanlar hayatlarından oldukça memnundurlar. Ayrıca 
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insanlar geleceğe karşı hep ümitle bakarlar. Tüm çalışanların 

düşüncesine önem verilip değerlendirmeye alınır (Can, 2021). 

Toplam kalite yönetiminde amaç, üretilen malın kalitesini 

sürekli arttırmak, kaliteyi korumak ve bunu daha üst noktaya 

ulaştırmaktır. Bundan dolayı tüm çalışanların motivasyonlarının 

üst düzeyde olmasına ve tüm çalışanların aktif olmasına önem 

verir. Kararları birlikte alıp ortak hareket etme ve birliktelik ön 

plandadır. Motive olmuş ve mutlu olan çalışanlar kaliteli ürünler 

ortaya koyacaktır. Kalitenin olduğu her yerde ise müşteri 

memnuniyetinin olacağını da vurgulamışlardır. 

Stratejik yönetim, örgütün amaçlarına, bu amaçları nasıl 

gerçekleştirileceğine, amaçların uygulanmadan önce tekrar kontrol 

edilmesine odaklanır. Stratejik yönetim örgütün uzun vadede 

yaşamını devam ettirmesine önem verir. Örgütün uzun 

dönemdeki yaşam süresini artırabilecek ve rekabet edebilecek 

konular üzerinde yoğunlaşır.  Bu yönetim yaklaşımı yaşadığı 

çevredeki değişiklikler karşısında örgütün güçlü ve zayıf yanlarına 

ve sahip olduğu kaynaklara bakılarak kararlar vermesidir (Can, 

2021). 

3.2.2 Yönetim Süreçleri 

Örgütlerde başarının sağlanması ve belirlenen hedeflere 

ulaşılması için iyi bir yönetim ve yönetim sürecine ihtiyaç vardır. 

Örgütlerde yönetimin başarılı olabilmesi için yönetim sürecinin 

etkili kullanılmasına bağlıdır. Yönetim süreçlerini ilk defa bilimsel 

olarak inceleyen ve ele alan bilim adamı Henri Fayol’dur. Henri 

Fayol yönetim süreçlerini planlama, örgütleme, emretme, 

eşgüdüleme ve kontrol olarak gruplamıştır. (Bursalıoğlu, 1974). 

İngiliz ve Japon bilim adamları Lyndall Urwick ve Luter Gulick 

1937’de yayınladıkları eserde, yönetim süreçlerini planlama, 
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kadrolama, yöneltme, eşgüdümleme, raporlama ve 

bütçeleme eylemlerini kapsayan POSDCORB şeklinde 

kodlamışlardır (Bursalıoğlu, 1974). Farklı bilim insanları da 

yönetim süreçlerini benzer şekilde ele alıp incelemişlerdir. Bazı 

farklılıklar olmakla birlikte genelde birbirine benzer sonuçlar elde 

etmişlerdir (Memişoğlu, 2021).  

Yönetim bir süreçtir. Başarıyı elde etmek ve kalıcılığını 

sağlamak için bu sürecin etkili bir şekilde yönetilmesi ve 

kullanılması gerekir. Toplumlara değer katan, gelişimin ve bilimin 

öncüsü olan okullarda yönetim süreçlerini Cemaloğlu ve Özdemir 

(2019) ise karar verme, planlama, örgütleme, iletişim kurma, 

etkileme, eş güdümleme, denetim şeklinde ifade etmişlerdir. 

3.3 Eğitim Yönetimi 

Eğitim yönetimi; eğitim kurumlarında yer alan insan 

kaynakları, sermaye, zaman, malzeme ve diğer öğelerin daha etkin 

ve verimli kullanılması; yönetim biliminin kuramsal temellerinin 

eğitime uygulanmasıdır. Eğitim alanına ilişkin politika, karar verme 

ve amaçların gerçekleştirilmesiyle eğitim yönetimi ilgilenir 

(Keman, 2019). Eğitim yönetimi, toplumun sahip olduğu bireyi 

yeniden şekillendirerek geleceğini kontrol etme girişimi olarak 

söylenebilmektedir. Eğitim yönetimi kendine has özellikleri ve 

nitelikleriyle diğer yönetim alanlarından ayrıldığı görülmektedir 

(Oktay ve Gül, 2009). 

Can (2018) eğitim yönetiminin tanımını “toplumun eğitim 

gereksinimini karşılamak üzere kurulan eğitim örgütünü önceden 

belirlenen amaçlarına göre işletme, değerlendirme ve geliştirme 

süreci” olarak yapmıştır. Özdemir (2018) “eğitimdeki yönetsel 

olguları inceleyen bilim dalı” olarak tanımlayarak eğitim 

yönetiminin eğitim örgütlerinin elinde bulunan maddi kaynakları 
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ve insan unsurunu etkili bir biçimde kullanarak eğitim 

hizmetlerinin gerçekleştirilmesini amaçladığını ifade etmiştir. Bush 

(2007) eğitim yönetimi ve eğitim liderliği kavramlarının genellikle 

birbirinin yerine kullanıldığını ve genel olarak her iki kavramın da 

temel olarak eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesine 

odaklandığını ifade etmiştir. Amadi-Eric (2008) ise eğitim 

yönetiminin okullarda eğitim ve öğretimi daha etkili ve işlevesel 

hale getirmek için insan kaynaklarının ve materyallerin bir araya 

getirilmesi olarak tanımlamıştır. Eğitim yönetimi araştırmacılar 

tarafından farklı yönlerden ele alınsa da yapılan tanımlardan eğitim 

yönetiminin yönetim biliminin eğitim alanında ve eğitim 

kurumlarında uygulanması olarak algılandığı yönünde bir çıkarım 

yapılabilir. 

Eğitim örgütlerini saptanan amaçlara ulaştırmak üzere 

insan ve madde kaynaklarını sağlayarak ve etkili bir biçimde 

kullanarak, belirlenen politikaları ve anılan kararları uygulamak 

eğitim yönetiminin görevidir (Keman, 2019). Eğitim yönetimi, 

eğitimi gerçekleştirebilmek için madde ve kişilerin temel 

kaynaklarını kullanma sürecidir. Yönetici, eğitmen ve talebeler 

eğitim yönetiminde üç önemli güç kaynağıdır. İnsan kaynaklarını 

işleyen, en değerli kaynak eğiticidir. İşlenen ve işleyen insan 

kaynaklarını yöneten ise eğitim yöneticisidir. 

Kurumlar açısından önemli bir yeri olan eğitim 

yönetiminin bir bilim haline gelmesinin temelleri ABD’de 

atılmıştır. 1900’lü yılların başlarına kadar eğitim yönetimine ilişkin 

görüşler yalnızca filozofların görüşleriyle sınırlı kalmış ve eğitim 

yönetimi bir bilim olma kimliğine kavuşamamıştır (Savaş, 2020). 

Eğitim yönetiminin tarihi sürecini farklı bilim adamları tarafından 

çeşitli dönemlere ayırarak incelemişlerdir. Ortak bir birliktelik 
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olmamakla birlikte genel anlamda eğitim yönetiminin 1800’lü 

yıllardan itibaren oluşmaya başladığı belirtilmektedir. 

3.3.1. Türkiye’de Eğitim Yönetiminin Gelişimi 

Türk eğitim sisteminde eğitim yönetimi alanındaki 

gelişmeler ve eğitim yöneticisinin yetiştirilmesiyle ilgili çalışmalar 

cumhuriyetin ilk yıllarında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanun’a 

dayanmaktadır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla merkez ve taşra 

teşkilatı yeniden düzenlenmiştir. Bu kanunun ardından aynı 

dönemde Atatürk’ün davetiyle Türkiye’ye gelen John Dewey’in 

hazırladığı Türk Eğitim Sistemi raporunda eğitim yöneticisi 

yetiştirilmesine yönelik yeni derslerin müfredata konulması ve 

eğitim yöneticisi yetiştirmek için programların açılması gibi bazı 

tavsiyeler yer almaktadır (Cemaloğlu, 2021). Bu rapor eğitim 

yönetimi alanındaki pek çok gelişmeye temel oluşturduğu için 

oldukça önemlidir. 

1926 yılında Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü 

(Pedagoji Bölümü) kurulmuştur. Bu okulların amacı Millî Eğitim 

Bakanlığı için yönetici, müfettiş, öğretmen yetiştirmektir. Ayrıca 

diğer bölümlere öğretmenlik meslek bilgisi dersleri vermekte bu 

okulların amaçları arasındadır. 1926 yılından 1982-1983 yılına 

kadar pedagoji bölümü kendi içinde ana bilim dallarına ayrılmadan 

bir bütünlük göstermiştir. Gazi Üniversitesi bünyesinde yer alan 

pedagoji bölümü tam anlamıyla eğitim yöneticisi yetiştirme 

amacına hizmet etmemekle birlikte, eğitim bilimlerinin ve eğitim 

yönetimi programlarının ilk örneği olarak gösterilebilir. Bu 

bölümlere meslekte tecrübeli, görevini başarı ile yapan, fedakâr, 

yönetici ve müfettiş olmaya yetenekli ve istekli ilkokul 

öğretmenleri yazılı ve sözlü sınavlar yapılarak alınmıştır. Daha 

sonra alınan bu öğretmenler eğitimden geçirilmişlerdir. Genel 

eğitim bilgisi, öğretmenlik mesleği, yöneticilik ve müfettişlik gibi 
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konular verilen eğitimlerin temelini oluşturmuştur (Can ve 

Çelikten, 2000). 

Türkiye’de eğitim yönetiminin tarihini anlamak ve 

dayandığı temelleri bilmek için öncelikle Heyet-i İlmiye 

çalışmalarını da bilmek gerekir. Heyet-i İlmiye 1939’da başlayacak 

olan Milli Eğitim Şuralarının dayanağı olmuştur. Heyet-i İlmiye 

1923, 1924, 1926’ da olmak üzere toplamda üç defa toplanmıştır.  

Heyet-i İlmiyeleri oluşturan üyelerin tamamı eğitimcilerden 

oluşuyordu. Aldığı kararlar ise tavsiye niteliğindeydi (Balcı, 2008). 

Türkiye’de eğitim yönetiminin bir meslek olarak kabul 

edilmesi ve başarılı olan öğretmenlere eğitim yönetimi alanında 

eğitim vermek için “Yönetim Enstitüsü” kurulması fikri 1946 

yılında toplanan 3. Milli Eğitim Şurasında benimsenmiştir. Eğitim 

yönetimi alanındaki bu gelişme, bu alanda alınacak kararlar için 

tartışma zemini oluşturmuştur. Aynı şekilde Beşinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planında (1985-1989) eğitim yöneticiliğinin bir meslek 

olarak kabul edilmesi, okul yöneticileri seçilirken bazı kriterlere 

göre seçimin yapılması, okul yöneticilerin hizmet öncesi ve hizmet 

içi eğitime alınarak yetiştirilmesi gibi önemli kararlar yer almaktadır 

(Balcı, 2008). 

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 

(TODAİE), 8 Mayıs 1952’de Türkiye ile Birleşmiş Milletler iş 

birliği kapsamında kurulmuştur. 1953 yılında TODAİE açılarak 

kamu yönetiminde uzmanlık başlamıştır (Balcı, 2008).  

1962 yılında Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma 

Projesi (MEHTAP) raporunda eğitim yöneticiliğinin 

profesyonellik gerektiren bir iş olduğu, yöneticiler yetiştirmek için 

üniversitelerde eğitim yönetimi alanında bölümler açılması 

gerektiği belirtilmiştir. Daha sonra eğitim yönetimi alanında bazı 

üniversitelerde programlar açılmıştır. 1965’te Ankara 
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Üniversitesine bağlı olarak Eğitim Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve 

fakülte bünyesinde eğitim bilimleriyle ilgili çeşitli uzmanlık 

programları açılmıştır. Bunlardan biri de “Eğitim Yönetimi, Teftişi 

ve Planlanması Lisans Programı’dır. Daha sonra diğer 

üniversitelerde bazı programlar açılmıştır.  Ancak 1990’lı yılların 

sonuna doğru eğitim fakültelerinin yeniden yapılanmaya gitmesi 

sonucu tüm bölümler YÖK tarafından kapatılmıştır. 

Sadece“Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı” 

çalışmasına devam etmiştir. Bu da eğitim yönetimi alanına yapılan 

büyük bir darbedir (Balcı, 2008). 

Kamu Yönetimi Araştırma Projesi (KAYA) 1988 yılında 

başlayıp 1991 yılında bitmiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliğine 

katılımı konusunda uyum aşamalarının yönetilmesi amacıyla bir 

araştırma istenmiştir. KAYA Projesi bu istem sonucu ortaya 

çıkmıştır (Coşkun, 2004). KAYA Projesi'nin amacı; “Kamu 

hizmeti gören merkezi yönetimin merkez ve taşra örgütü ile yerel 

yönetimleri etkili, süratli, ekonomik, verimli ve nitelikli hizmet 

görecek bir düzene kavuşturmak; kamu yönetiminin gelişen çağdaş 

koşullara uyumunu sağlamak; kamu kuruluşlarının amaçlarında, 

görev, yetki ve sorumluluklarında ve bunların bölünüşünde, örgüt 

yapılarında, personel sistemlerinde, kaynaklarında ve bu 

kaynakların kullanış biçimlerinde, yöntemlerinde, mevzuatında, 

haberleşme ve halkla ilişkiler sistemlerinde var olan aksaklıkları, 

bozuklukları ve eksiklikleri saptamak ve bu konularda yapılması 

gerekenleri incelemek ve önermek” olarak belirlenmiştir (Coşkun, 

2004). KAYA Projesi 1990 yılında sonlanmış ve yerine raporları 

yayınlamıştır. Projenin çalışmaları sistematik olarak 

uygulanamamıştır (Coşkun, 2004).   

Eğitim yönetimi Türkiye’de 1990 yılından itibaren 

ilerleme sağlamıştır. Dünyada bilim ve teknoloji alanında yaşanan 
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birçok gelişme ülkeleri eğitim alanında yatırım yapmaya ve 

araştıran, sorgulayan, eleştiren, okuyan bir nesil yetiştirmeye 

yöneltmiştir. Bu da ancak iyi yetişmiş bir öğretmen ve süreci iyi 

yöneten eğitim yöneticisi ile mümkündür. Günümüzde ise birçok 

üniversitede eğitim yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora 

programları bulunmaktadır. Bu programlardan her yıl birçok 

öğrenci mezun olup eğitim yönetimi alanında bilgi sahibi 

olmaktadır.  

3.4. Okul Yönetimi ve Önemi  

Her vatandaşın alması gereken bilgilerin, değerlerin 

düzenli bir biçimde verildiği, kazandırıldığı yerler okullardır. 

Vatandaşlık görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerin 

herkese eşit şekilde verilmesi herkesin ortak bir eğitim sürecinden 

geçirilmesi ile mümkündür. Bu durum eğitimin "okul" olarak 

kurumlaşmasını ortaya çıkarmıştır (Fidan, 2012).  

Okul, bulunulan bölgenin gereksinimlerini de dikkate 

alarak, eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek üzere sınıf denilen daha 

küçük birimlerde bir araya gelen öğrenci, öğretmen, diğer personel 

ve araç gereçlerden oluşan bir yapı olarak tanımlanabilir (Toprakçı, 

2017). Okullar eğitim ve öğretimin merkezidir. Okullar sadece 

teorik bilgilerin öğrenildiği yer değildir. Aynı zamanda öğrencileri 

geleceğe hazırlayan, onlara konforlu bir hayat yaşamaları için 

imkân sunan, olaylara ve insanlara farklı bakış açılarından 

yaklaşmalarını destekleyen kurumlardır. Kısaca okullar, bireyi 

hayata hazırlayan bir kurumdur.  

Okullarda olumlu ya da olumsuz anlamda yaşanan her 

gelişmenin merkezinde öğrenciler vardır. Bu gelişmeleri ortaya 

çıkaran faaliyetleri yürütmek, okul yönetiminin ve devamında 

öğretmenlerin sorumluluğundadır (Serin ve Saygılı, 2010). Okul 
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yönetimi eğitim yönetimine göre daha dar bir kavramdır (Yıldırım, 

2015).  Eğitim yönetimi, yönetimin eğitime uygulanmasıdır. Okul 

yönetimi ise yönetimin okula uygulanmasıdır. Okul yönetimi, 

insan ve madde kaynaklarının koordineli bir şekilde okulun 

hedefleri doğrultusunda harekete geçirilmesidir (Usta ve Boğa, 

2021). Eğitim sistemimizin ve okullarımızın amaçlarına 

ulaşabilmelerinde okul yönetiminin önemi büyüktür. Çünkü 

okullarda bu amaçlara ulaşılması için öğretmen, öğrenci, veli 

arasında koordinasyonu ve iş birliğini sağlayan araç okul 

yönetimidir. Geleceğin teminatı olan çocukların iyi bir eğitim 

alabilmesi ancak etkili ve başarılı bir okul yönetimi ile mümkündür. 

Okul yönetimi, okul içerisinde ve dışarısında eğitim ile ilgili 

çalışmaları yapmakla yükümlüdür. Araştıran, sorgulayan, okuyan, 

gelişmeleri takip eden bir okul yönetimi için başarılı olmak çok 

uzak bir hedef değildir. Okul yönetiminin amaçları, çalışma şartları 

yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Her örgüt gibi okullar da 

kendilerinden beklenenleri karşılamak, amaçlarına ulaşmak için 

sağlıklı bir şekilde işleyen bir yönetsel yapıya ve yönetim sürecine 

ihtiyaç duymaktadır (Balkar, 2009).  

Okul yönetimin ve yönetsel uygulamaların amacı, 

okulların görev alanları kapsamında belirtilen amaçlar 

doğrultusunda şekillenmektedir. Okullar sosyal görev alanı 

kapsamında, öğrencilerin sosyalleştirilmesine ve toplum 

kültürünün korunmasına hizmet etmelidir. Politik görev alanı 

kapsamında, yurttaşlık bilincini geliştirmelidir. Ekonomik görev 

alanı kapsamında ise, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre meslek 

sahibi olmasını sağlayarak, toplumun insan gücü ihtiyacını 

karşılamalıdır (Arslan, 2008). Okulların bu görev tanımlamaları 

(sosyal, ekonomik, politik) okul yönetiminin amaçlarının ne olması 

gerektiğini de ortaya koymaktadır. Okul yönetimi de okulların bu 
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amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için uğraş veren bir uygulama 

alanıdır. 

3.5. Okul Yöneticisi ve Görevleri  

Güçlü bir okul kültürünün oluşması için en kritik öge okul 

yöneticisidir. Çünkü bir okulda hedeflere ulaşılabilmesi için 

öğretmen, öğrenci ve diğer personeli örgütleyen, etkileyen, 

yönlendiren, koordine eden ve denetleyen okul yöneticisidir 

(Gürsel, 2003). Okul yöneticisi okulu, amaçlarını gerçekleştirecek 

şekilde yöneten kişidir. Bu nedenlerle okul yöneticisinin, 

öğretmenlikle birlikte yönetim alanında da yetişmiş olması 

gerekmektedir (Başaran, 1994).  

Okul yöneticisi kavramından müdür, müdür 

başyardımcısı ve müdür yardımcısı anlaşılır. Okul yöneticilerinin 

görev ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenmiştir. Millî Eğitim 

Bakanlığı tarafından çıkarılan yasal düzenlemede okul müdürünün 

görevini şu şekilde tanımlanmıştır: Okulun madde ve insan 

kaynaklarını etkili şekilde kullanarak, okulu amaçlarına ulaştırmak, 

bunu yaparken ekip ruhu oluşturulmasını sağlayan öğretim 

lideridir (Balyer, 2013). Millî Eğitim Bakanlığı Ocak 2000 tarih ve 

2508 sayılı tebliğler dergisinde okul yöneticilerinin görev tanımını 

şu şekilde belirlemiştir: “Okulun yönetimi: kanun, tüzük, 

yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve emirler 

doğrultusunda planlar, organizasyon, koordinasyon görevlerini 

yerine getirir; uygulama ve denetimi yapar. Personelin 

performansını değerlendirerek, yüksek verim elde etmek için 

tedbirler alır. Okulu ile ilgili iyileştirme önerilerini amirlerine sunar. 

Aslarına yetki ve sorumluluk devrederek, işlerin daha rasyonel 

yürümesini ve aslarının ihtiyaç duyulan alanlarda yetişmelerini 

sağlar. Ödüllendirilecek personeli tespit eder. Kendisine bağlı 

personelin sicil raporlarını doldurur. Amirleri tarafından 
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istenildiğinde okulu ile ilgili faaliyetleri bir rapor halinde sunar, 

aslarından gelen önerileri değerlendirir. Çalışmaları ile ilgili işlerin 

değerlendirmesini yapar.” (MEB, 2000). 

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim 

Kurumları Yönetmeliğinin 39. maddesinde okul öncesi ve 

ilköğretim kurumları müdürlerinin görevlerini şu şekilde 

belirtmiştir: “Bu maddeye göre okul öncesi eğitim ve ilköğretim 

kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda diğer 

çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Müdür; okulun 

öğrenci, her türlü eğitim ve öğretim, yönetim, personel, tahakkuk, 

taşınır mal, yazışma, eğitici ve sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, 

taşımalı eğitim, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, 

düzen, nöbet, halkla ilişkiler ve benzeri görevler ile bakanlık ve 

il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince verilen görevler ile görev 

tanımında belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlar 

(MEB, 2014). 

Aynı yönetmeliğin 40. Maddesinde müdür 

başyardımcısının tanımı yapılıp görevleri şu şekilde açıklanmıştır: 

müdür başyardımcısı, müdürün olmadığı zamanlarda müdüre 

vekâlet eden ve müdürden sonra okulun yönetiminde birinci 

derecede sorumlu olan kişidir. Müdür başyardımcısı, görev 

tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri 

yerine getirir.” Yönetmeliğin 41. maddesinde ise müdür yardımcısı 

“Müdürün veya müdür başyardımcısının olmadığı zamanlarda 

müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcısı, görev tanımında belirtilen 

görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.” 

şeklinde yer almıştır. Okul Öncesi İlköğretim ve Ortaöğretim 

Kurumları Yönetmeliğinin 77. maddesinde okul yöneticisinin 

genel görevleri şu şekilde belirtilmiştir: “Öğretmenlere, 

öğrencilere, velilere ve çevreye eğitim ve öğretimde liderlik yapar, 
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verimliliğin artırılmasına, ekip ruhunun oluşturulmasına, okulun 

çevreyle bütünleşmesine ve kurum kültürünün geliştirilmesine 

yönelik çalışmalar yapar, okulu hizmete hazır durumda 

bulundurur. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, verimlilik ve 

saydamlık ilkeleri doğrultusunda okulu sürekli yeniler ve geliştirir, 

zamanı ve tüm imkânları okulun amaçlarını gerçekleştirmek için 

kullanır.” (MEB, 2014). 

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim 

Kurumları yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre okul 

yöneticilerinin eğitim ve öğretim etkinlikleri, öğrenci işleri, 

personel işleri, mali işler, fiziksel ortamın düzenlenmesi, okul çevre 

ilişkileri ve okul geliştirme gibi konulardaki görev ve 

sorumlulukları ilgili mevzuatta ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.  

Okul yönetiminin, kendisine yüklenen bu amaçları yerine 

getirebilmesi kuşkusuz okul yöneticilerinin bu konuda bilinçli ve 

etkili olmalarına bağlıdır. Ayrıca okul yöneticileri görevlerini 

yaparken bazı yeterliliklere de sahip olması gerekir.  Geleneksel 

anlamda bu yeterlilikler teknik, insani ve kavramsal yeterliliklerdir 

(Ağaoğlu, Altınkurt, Yılmaz ve Karaköse, 2012). Teknik yeterlilik, 

okul yöneticisinin sahip olması gereken bilgi ve becerilerdir. Okul 

yöneticisinin muhasebe bilgisi, politika bilgisi örgüt yapısına 

yönelik bilgileri teknik bilgiler kapsamında yer alır. İnsancıl 

yeterlilik, okul yöneticisinin insanlarla olan iletişimi, etkileşimi, 

insanları, etkileyebilme ve harekete geçirebilme kabiliyetidir. 

Kavramsal yeterlilik ise okul yöneticisinin okul yönetimiyle ilgili 

kuramsal ve kavramsal çerçeveyi bilmesidir. Okul yöneticisinin, 

okul içindeki eğitim durumlarını kuramsal ve kavramsal çerçeveyle 

değerlendirebilmesidir. 
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3.6. Türkiye’de Okul Yöneticisi Yetiştirilmesi ve 

Görevlendirilmesi Süreci  

Okulların amaçlarına ulaşabilmeleri için insan ve madde 

kaynaklarının verimli şekilde kullanması gerekir. Bu kaynakların 

doğru ve amacına uygun şekilde kullanımı ancak iyi yetişmiş bir 

okul yöneticisi ile mümkündür. Okul yöneticisinin okul yönetimi 

kavram ve süreçlerini iyi bilmesi gerekmektedir.   Özellikle 

dünyada eğitimde söz sahibi olan ülkelere bakıldığında okul 

yöneticisinin, seçilmesine, eğitimine, atanmasına çok önem 

verildiği görülür.  gözlemliyoruz. İyi bir okul ortamı yaratmak ve 

güçlü bir okul kültürü oluşturmak istiyorsa öncelikli olarak okul 

yöneticilerinin iyi yetiştirilmesi ve atanması gerekmektedir. Okul 

yöneticisi yetiştirme konusu Türkiye’de de yıllardır tartışılan bir 

konudur (Memduhoğlu, 2007). Okul yöneticilerinin tüm yönetsel 

süreçlerde başarılı olabilmeleri için, iyi yetişmeleri yanında, okul 

yöneticilerini seçme ve atanma ölçütlerinin mesleki bilgi ve 

becerilere dayandırılmasını zorunlu kılmaktadır (Özmen ve 

Kömürlü, 2010). 

Türkiye’de eğitim yöneticisi yetiştirmeye ilişkin çalışmalar 

Cumhuriyetin ilk yıllarında başlamıştır. John Dewey’in Türkiye’ye 

gelip incelemeler yapmasının ardından Türk eğitim sistemi ile ilgili 

olarak hazırladığı raporda, okul yöneticisi yetiştirecek ders ve 

programların açılmasının gerekli olduğuna ilişkin bazı önerilerde 

bulunmuştur. Fakat bu rapordan sonra kayda değer bir 

uygulamanın yapıldığı görülmemektedir (Cemaloğlu, 2005). 

Yönetici yetiştirilmesiyle ilgili ilk adımın 1928’de Gazi Eğitim 

Enstitüsüne bağlı olarak açılan Pedagoji Bölümü ile atıldığı 

söylenebilir. Pedagoji bölümüne okulların yönetici, müfettiş ve 

öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere meslekte tecrübeli, başarılı, 

yönetici ve müfettiş olmaya yetenekli ilkokul öğretmenleri yazılı ve 
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sözlü sınavlardan sonra alınıp hazırlanmışlardır. Bu hazırlık 

sürecinde adaylara eğitim öğretim mesleği, yöneticilik ve 

müfettişlik konularında temel bilgiler verilmiştir (Can ve Çelikten, 

2000). 

22.03.1926 yılı 789 Sayılı Maarif Teşkilatına Dair Kanun 

“Meslekte asıl olan öğretmenliktir.” maddesiyle, öğretmenlerin 

yönetim görevlerini yürütülebileceğine vurgulanmıştır. Bundan 

dolayı 1960’lı yıllara kadar her öğretmenin yönetici olabileceği ve 

eğitim kurumlarını yönetebileceği anlayışıyla hareket edilmiştir. 

Okulların yönetilmesi için öğretmenlerin eğitilmesi temel 

alınmıştır. 1953 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 

Enstitüsü (TODAİE) açılarak kamu yönetiminde uzmanlık 

başlamıştır. TODAİE’nin kurulması eğitim yöneticisi yetiştirilmesi 

için çok önemli bir adım olsa da amacına ulaşmamıştır (Balcı, 

2008). 1979-1980 öğretim yılından itibaren de eğitim yönetimi 

uzmanlık programları açılmıştır. 1962 yılında Merkezi Hükümet 

Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP) raporunda eğitim 

yöneticiliğinin özel bir uzmanlık işi olması gerektiği, eğitim 

yönetimi alanında yöneticiler yetiştirmek için üniversitelerde 

bölümler açılması gerektiği önerilmiştir (Balcı, 2008). Daha sonra 

da bu doğrultuda bazı üniversitelerde yönetici yetiştirmek amacıyla 

programlar açılmıştır. 1964 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nin kurulmasıyla, eğitim yöneticilerinin yükseköğretim 

bazında eğitimi ele alınmıştır. Ankara Üniversitesi Senatosu, 1964 

yılında Eğitim Fakültesi’ni kurmuş ve Millî Eğitim Bakanınca da 

onaylanmıştır. 1965-1966 öğretim yılında öğretime başlamış olan 

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, bu dönemde alanında süresi 

dört yıl olan ve türündeki tek fakültedir. 1982 yılında adı Eğitim 

Bilimleri Fakültesi olmuştur. Bu fakültede Eğitim Yönetimi, 

Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalı’nda Eğitim 

Yönetimi ve Teftişi Bilim Dalı, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 
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Bilim Dalı kurulmuştur. Bunları sırasıyla Gazi Eğitim Fakültesi, 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İstanbul Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 

100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi izlemiştir. Bu fakülteler Türk Eğitim 

sisteminin ihtiyacı olan yönetici, denetici ve uzman ihtiyacını 

karşılamıştır. Ancak YÖK tarafından 1997 yılında eğitim 

fakültelerinin ilgili bölümleri kapatılmış, sadece yüksek lisans ve 

doktora eğitimi veren kurumlar olarak varlığını sürdürmektedirler 

(Cemaloğlu, 2005).  

Okul yöneticisi yetiştirme konusu Milli Eğitim Şûraları 

başta olmak üzere birçok yasal metinde de yerini almıştır. Eğitim 

yöneticilerinin “özellikle de okul yöneticilerinin” yetiştirilmesi 

konusu 7. Milli Eğitim Şûrasından itibaren ele alınmaya 

başlanmıştır. Eğitim yöneticisi yetiştirme konusu kapsamlı olarak 

14. Milli Eğitim Şûrasında ele alınmıştır (Kaya, 1996). Bununla 

birlikte Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren MEB tarafından 

çıkarılan yönetici atama yönetmeliğinin yasal dayanakları 

oluşturulmaya başlanmıştır (Türkmenoğlu ve Bülbül, 2015). 1990 

yılında çıkarılan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum 

Yöneticilerinin Nitelikleri ile Atanmaları Hakkında Yönetmelik", 

1993 yılında çıkarılan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum 

Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği", 1995 yılında çıkarılan "Milli 

Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum Yöneticilerinin Atama 

Yönetmeliği" gibi yönetmeliklerle eğitim yöneticisi yetiştirme ve 

ataması hükümlere bağlanmıştır (Çamur, 2003).  Türk Eğitim 

Sisteminde yönetim stratejilerine yönelik çalışmalar özellikle 1993 

yılında gerçekleştirilen 14. Milli Eğitim Şurası'nda önemle ele 

alınmış ve nihayet 23 Eylül 1998 tarih ve 23472 sayılı Resmî 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren atama yönetmeliği ile Millî 

Eğitim Bakanlığı kurum yöneticilerinin atanması son şeklini 
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almıştır (Çelenk, 2002). 1998 yılında çıkarılan yönetmelik, eğitim 

yönetimi yönetici atamalarında profesyonelleşmenin başlangıcı 

olarak değerlendirilebilir. Ayrıca bu yönetmelik, Türk Eğitim 

tarihinde eğitim yöneticilerinin hizmet öncesi yönetim alanında 

yetiştirilmesini öngören ilk yönetmelik olma özelliğine sahiptir 

(Taş ve Önder, 2010). MEB tarafından çıkartılan yönetmelikler 

daha sonraki yıllarda da devam etmiştir. 1999, 2004, 2007, 2008, 

2009, 2013, 2014,2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 yılında 

yöneticilerin atanmalarına/görevlendirilmelerine ilişkin 

yönetmelikler yayınlanmıştır. 

3.7. Türkiye’de Yönetici Seçme Sürecine İlişkin 

Mevcut Uygulama 

Yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliği 2021 

yılında yapılan değişikle son halini almıştır. Günümüzde de (2022) 

bu yönetmeliğe göre yönetici seçme ve görevlendirmeler 

yapılmaktadır. İlk defa yönetici olarak göreve başlayacaklar ve 

yeniden görevlendirme yapılanlar için uygulamalar farklılık 

göstermektedir. Yöneticiliğe ilk defa görevlendirme yazılı sınav, 

Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak 

değerlendirme ve Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav Formu üzerinden 

yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre yapılır. Yeniden 

görevlendirilecekler için ise bulundukları eğitim kurumunda aynı 

unvanda dört yıllık görev süresini dolduran yöneticiler aynı ya da 

farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı 

unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticiler ise farklı 

eğitim kurumlarına, aynı unvanla yeniden görevlendirme 

kapsamında başvuruda bulunabilir. Yöneticiliğe yeniden 

görevlendirilmeler, Ek-2’de yer alan Yönetici Değerlendirme 

Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucuna göre 

belirlenen puanlar dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır 
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(MEB, 2021). Ayrıca yönetici olmak isteyen öğretmenlerin Eğitim 

yöneticisi Sertifikası alması da gerekmektedir. 05.02.2021 tarih ve 

31386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Millî Eğitim 

Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve 

Görevlendirme Yönetmeliği’ne göre yönetici olarak 

görevlendirileceklerde aranan şartlar şunlardır (MEB, 2021):  

• Yükseköğretim mezunu olmak. 

• Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor 

olmak. 

• Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak. 

• Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından 

bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak. 

• Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki 

eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 

atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği 

eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 

birinde aylık karşılığında okutabileceği ders 

bulunmak. 

• Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla son 

dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu 

yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak. 

• Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim 

kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler 

bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma 

yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu 

yükümlülükten muaf tutulmuş olmak. 

• Bazı alan öğretmenleri ya da tüm öğretmenleri yazılı 

sınav/değerlendirme/uygulama sınavı sonucuna göre 

atanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine 

görevlendirileceklerde, bu eğitim kurumlarına daha 
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önce aynı süreçlerden geçerek öğretmen olarak 

atanmış olma şartı aranmaz. 

Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan 

en az birini taşımaları gerekir (MEB, 2021): 

• Müdür olarak görev yapmış olmak. 

• Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür 

yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı 

veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak. 

• Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı 

kadrolarında asaleten görev yapmış olmak. 

• Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca; 

• Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür 

olarak görevlendirileceklerde, atölye, laboratuvar veya 

meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak, 

• İmam hatip liselerine müdür olarak 

görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek 

Dersleri öğretmeni olmak, 

• Özel eğitim kurumlarına müdür olarak 

görevlendirileceklerde; bilim ve sanat merkezleri için 

bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış 

olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri bakımından 

Rehberlik, diğer özel eğitim kurumları bakımından 

Özel Eğitim öğretmeni olmak, 

• Fen liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde 

Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni 

olmak, 

• Sosyal bilimler liselerine müdür olarak 

görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, 

Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil 

öğretmeni olmak, 
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• Güzel sanatlar liselerine müdür olarak 

görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya 

Müzik öğretmeni olmak, 

• Spor liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde 

Beden Eğitimi öğretmeni olmak, şartları aranır. 

• İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması 

hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de 

görevlendirme yapılabilir. 

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak 

görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları 

gerekir (MEB, 2021): 

• Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür 

yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev 

yapmış olmak. 

• Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı 

kadrolarında görev yapmış olmak. 

• Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev 

yapmış olmak. 

Bu şartları taşıyan adaylar öncelikle yazılı sınava alınırlar. 

Yazılı sınavdan yeterli puanı alan adaylar sözlü sınava girmeye hak 

kazanırlar. Daha sonraki aşamada ise yazılı sınav puanının %50’si, 

değerlendirme sonucu alınan puanın %30’u ve sözlü sınav sonucu 

alınan puanının %20’si dikkate alınarak belirlenir. 

Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği 

tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk 

gününe kadar geçerlidir (MEB, 2021). 
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3.8. Okul Yöneticilerinin Karşılaştığı Sorunlar 

Eğitim yöneticileri, yönetim süreçlerinin sağlıklı bir 

biçimde işletilmesinden ve örgütsel amaçlara ulaşılmasından 

sorumludurlar (Köse, 2018). Bu amaçları gerçekleştirirken bazı 

sorunlarla karşılaştıkları da bilinmektedir. Yapılan farklı 

araştırmalarda (Erol,1995; Demirtaş, Üstüner ve Özer, 2007; 

Argon ve Zafer, 2009; Yavuzer, 2011; Aslanurgun ve Bozkurt, 

2012; Bıyık, 2014; Arslan, 2019; Çetin, 2019; Karatürk ve Özdoğan 

Özbal, 2019; Keman, 2019; Aydın, Günbey ve Kara, 2020; Şimşek, 

2020; Yetim, 2020) okul yöneticilerinin çeşitli sorunlarla 

karşılaştıkları ortaya çıkmıştır.  

Yöneticinin görev yaptığı okulun türü, çevrenin sosyal ve 

ekonomik durumu, öğretmen ve öğrenci sayısı, okulun fiziki 

imkânları yaşanılan bu sorunların çeşidini ve sayısını 

etkilemektedir. Anaokulları ve ilkokullarda yöneticiler daha az 

sorun ile karşılaşırken, ortaokul ve lise yöneticileri daha fazla 

sorunla karşılaşmaktadır. Örneğin anaokulu ve ilkokullarda 

öğrenci sorunu ortaokul ve liselere göre daha az yaşanmaktadır. 

Bu durum yöneticilerin iş yükünü daha da arttırmaktadır.   

Okul yöneticileri görevlerini yerine getirirken öğrenci, 

öğretmen, veli, okulun fiziki yapısı, okulun bulunduğu çevrenin 

sosyo-ekonomik ve kültürel durumu, yöneticilerinin tutumu, okul 

yöneticisinin sahip olduğu liderlik becerileri, yönetim ve üst 

yönetim, yöneticinin kendisi ve ailesi kaynaklı sorunlarla 

karşılaşmaktadırlar (Yetim ve Toprakçı, 2020). Okul yöneticileri 

öğretmenlerle özellikle ders programı, nöbet, ders dağılımı ve 

adaletli olma konusunda sorunlar yaşamaktadır. Derslere karşı 

ilgisizlik, okula geç kalma hırsızlık, devamsızlık, akran zorbalığı, 

okuldan kaçma, küfür, kopya çekme ve sınavlara girmeme, 

okuldan kaçma, disiplin problemleri, okula telefon, makyaj 
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malzemeleri ve tehlikeli olabilecek aletler getirme, okula zarar 

verme, okullarda karşılaşılan öğrenci kaynaklı sorunlardır 

(Demirtaş ve Özer, 2007). Okul yöneticileri, okulun fiziki 

imkânlarının yetersizliğinden kaynaklanan pek çok sorunla karşı 

karşıya da kalmaktadır.  Okul çevresinin sosyo-ekonomik 

durumu pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Özellikle 

ailelerin ekonomik olarak dezavantajlı bölgelerde yaşaması 

çocukları okula göndermemelerine sebep olmakta bu da 

yöneticileri devamsızlık sorunu ile karşı karşıya bırakmaktadır. 

Öğrencilerin kendilerini tam anlamıyla okula vermeleri ve dersleri 

aktif dinlemeleri de ancak sağlıklı beslenme ve düzenli bir ev 

ortamı ile mümkün olabilmektedir. Ailesinin yaşadığı olumsuz 

ortam ve yaşam mücadelesi onları okuldan adım adım 

uzaklaştırabilmektedir. Ayrıca parçalanmış ailelerin çocukları da 

okullarda öğretmene karşı gelme, derse girmeme, okuldan kaçma, 

akran zorbalığına başvurabilmektedir.  

Okulların kendi bütçelerinin olmaması ve okullarda 

yaşanılan mali sorunların okul yöneticileri tarafından çözüme 

kavuşturulmaya çalışılması okul yöneticilerinin karşılaştıkları bir 

diğer sorundur (Özer, Ateş ve Demirtaş, 2015). Maddi kaynakların 

yetersiz olması ve okullara yeterince kaynağın ayrılmaması, okulun 

da maddi olarak dezavantajlı bir bölgede olması yöneticilerin 

yükünü arttırmaktadır. Okulda eğitim ile ilgili bir şeyler yapmak 

istiyorsa ya da okulunda fiziki olarak bir eksiklik varsa bunu 

yöneticinin çözmesi istenmektedir. Bu da okul yöneticisine ciddi 

bir sorumluluk ve maddi bir külfet yüklemektedir. Çetin (2019) 

tarafından yapılan araştırmaya göre okul yöneticilerinin en çok 

karşılaştıkları sorun mali kaynaklı sorunlardır. Bu sorunları veli ile 

ilişkiler, öğretmenlerle yaşanılan sorunlar, okulun ve çevrenin fiziki 

ve sosyo-ekonomik şartları ve yönetim sorunları izlemektedir. 

Aynı araştırmaya göre okul yöneticilerinin velilerle çok sık sorun 
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yaşadıkları, ekonomik imkânları sınırlı olan çevrede bulunan 

okullarda velilerin okula ve öğrenciye karşı ilgisiz oldukları, 

öğretmen ve veliler arasında sağlıklı bir iletişimin olmadığı, okulla 

veli arasında iş birliğinin sağlanamadığı belirtilmiştir. Bu durum 

öğrencilerin başarısının düşmesine ve yapılan merkezi sınavlarda 

akademik başarının düşük olmasına sebep olmaktadır. 

Okul yöneticilerinin iletişiminin çok iyi olması 

gerekmektedir. Yöneticilerin sahip olduğu iletişim becerisi 

öğretmenlerle ve çevreyle kurulan ilişkilerde çok önemli bir yere 

sahiptir (Yeşilmen, 2016). Çünkü görevini yerine getirirken 

öğretmen ile öğrenci, hizmetli ile öğretmenler, veli ile öğretmen, 

milli eğitim personelleri ile okul vb. arasında koordinasyonu 

sağlamaktadır. Okul yöneticileri okuldaki tüm bireyler arasında 

köprü konumundadır. Sorunların çözümlendiği, anlaşmazlıkların 

son bulduğu, kırgınlıkların giderildiği yer genelde okul idareleridir. 

Okul yöneticilerinin karşılaştıkları önemli bir sorunlardan biri de 

görevini layıkıyla yapmayan öğretmenlerle arasında çıkan 

anlaşmazlıklardır. Öğretmenlerin gündemdeki gelişmeleri takip 

etmemeleri ve kendini geliştirmemeleri, iş ahlakının olmaması, 

ders planlarını ve diğer evrakları zamanında teslim etmemeleri, 

sorumluluklarının farkında olmamaları, veli ve okul idaresiyle 

iletişim eksikliği, öğretmenliği ek iş olarak görmeleri ve 

önceliklerinde okulun ikinci planda yer alması, mevzuat ve anayasa 

konusunda yetersiz olmaları ve bunu asla kabul etmemeleri 

öğretmen kaynaklı sorunlar olarak ortaya çıkabilmektedir (Usta ve 

Boğa, 2021). Köse (2018) tarafından yapılan araştırma sonunda ise 

okul müdür yardımcılarının veli, öğrenci, öğretmen ve müdür 

kaynaklı sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Müdür 

yardımcılarının en fazla öğretmenlerle sorun yaşadıkları ortaya 

çıkmıştır. Okul müdür yardımcılarının öğretmenlerin ders 

programlarının yapılması, derslere zamanında girmeme ve erken 
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çıkma, okula teslim etmeleri gereken evrakları ve yapmak zorunda 

oldukları işleri yapmamaları, öğretmenlerin öğrencilere, veliye ve 

işlerine gereken önemi, titizliği göstermemeleri, öğretmen 

yetersizlikleri, öğretmenlerin disiplinsiz ve sorumsuz davranışları, 

öğretmenlerin çıkarlarına göre tutum ve davranış sergilemeleri 

nedenleri ile öğretmenlerle sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. 

Okul birçok unsuru içinde barındıran bir kurumdur. Bu 

kurumu yönetmek bir hayli zordur. Okul yöneticisi seçilirken 

liyakate önem verilerek bu kurumu idare edebilecek ve 

sorumluluğunu layıkıyla yerine getirecek kişiler arasından 

seçilmelidir. Yöneticilik görevini hak etmeyen ve o özellikleri 

taşımayan kişilerin göreve getirilmesi bütün bu sorunların daha da 

artmasına ve okulların içinden çıkılmaz bir hal almasına sebep 

olacaktır. Yönetici sadece okullarda eğitim ve öğretimin devam 

etmesinden sorumlu değildir. Okulda olumlu bir kültür 

oluşmasına, tüm personel arasında samimi ve içten bir ilişki 

tesisine, yardıma muhtaç öğrencilerin tespit edilip ihtiyaçlarının 

giderilmesine, çevreyle olumlu ilişkiler kurup okul ile insanları 

birleştirmeye katkı sunmalıdır. Bu yönüyle okul yöneticilerinin 

sorunlarla baş etme becerisine sahip olmaları gerekir. 

4. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri 

toplama araçları ve verilerin analizi kısımlarına yer verilmiştir. 

4.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada yöneticilik görevine yeni başlayan okul 

yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlar betimsel bir yaklaşımla 

incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim 
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deseninde gerçekleştirilmiştir. Olgubilim deseni, farkında 

olduğumuz fakat derinlemesine bir anlayışa sahip olmadığımız 

olgulara odaklanmaktadır. Bu desen tamamen yabancı 

olmadığımız ancak tam olarak da bilgi sahibi olup 

kavrayamadığımız durumlar için uygun çalışma zemini hazırlar 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Olgubilim aracılığıyla, bireylerin 

olgulara ilişkin yaşantıları, algıları ve olgulara yüklediği anlamın 

ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. 

4.2. Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırma çalışma gurubu amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Ölçüt 

örnekleme, örneklemin problemle ilgili olarak belirlenen niteliklere 

sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşturulmasıdır 

(Büyüköztürk, 2012). Ölçüt olarak yöneticilikte geçirilen hizmet 

süresi 0-18 ay olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 

Kahramanmaraş ili merkez ilçelerinde (Onikişubat ve 

Dulkadiroğlu) görev yapan ve göreve ölçüt kriterine göre başlayan 

10 müdür ve 10 müdür yardımcısı oluşturmuştur. Araştırmada 

okul müdürlerine M1’den başlayarak M10’a kadar; müdür 

yardımcılarına ise MY1’den başlayarak MY10’a kadar isimler 

verilmiştir. Araştırmanın çalışma grubuna ait bazı demografik 

özellikler Tablo 4.1’de sunulmuştur.  
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Tablo 4.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine 

İlişkin Frekans ve Yüzde Değerleri (n=20) 

Özellik Gruplar F % 

Cinsiyet 
Erkek 15 75 
Kadın 5 25 

Yaş aralığı 

25-30 Yaş arası 3 15 
31-35 Yaş arası 6 30 
36- 40 Yaş arası 9 45 
41-50 Yaş arası 2 10 

Yöneticilikteki kıdemi 0-18 Ay 20 100 

Öğretmenlikteki hizmet süresi 
6-10 Yıl Arası 10 50 
11-15 Yıl Arası 7 35 
16-20 Yıl Arası 3 15 

Görevi 
Müdür 10 50 

Müdür yardımcısı 10 50 

Görevli olduğu okul türü 

Anaokulu 2 10 
İlkokul 5 25 

Ortaokul 12 60 
Lise 1 5 

Toplam 20 100 

 

4.3.Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri görüşme yöntemiyle toplanmıştır. 

Görüşme yöntemi, sözlü iletişim yoluyla veri toplamadır. 

Görüşme tekniği, yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve yarı 

yapılandırılmış olmak üzere üç türlü gerçekleştirilir (Karasar, 

2002). Yarı yapılandırılmış görüşme, görüşme sorularının ve 

ilkelerinin önceden belirlendiği ancak görüşme yapılan kişinin 

konuya ilişkin ilgi ve bilgi düzeyine göre esnek davranılabilecek bir 

görüşme tekniğidir. Yarı yapılandırılmış görüşme araştırmacının 

yapılandırılmış görüşmenin kesin sınırlarından ayrılarak konu 

hakkında başka verilere ulaşmasını sağlamaktadır (Altunışık, 

Bayraktaroğlu, Coşkun ve Yıldırım, 2002: 84).  
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Hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunda 

katılımcılara açık uçlu 5 soru yöneltilmiştir. Bu sorular araştırmacı 

tarafından alan yazın taraması yapılarak ayrıca alan uzmanı bir 

akademisyenin görüşlerinden faydalanılarak oluşturulmuştur. 

Görüşme formlarının asıl uygulamasına geçmeden önce 2 müdür 

ve 2 müdür yardımcısı olmak üzere 4 katılımcı ile pilot uygulama 

yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda soruların veri 

toplama amacına uygun nitelikte olduğu kanaatine ulaşılmıştır. 

Pilot uygulama kapsamında yapılan görüşmelerden elde edilen 

veriler asıl uygulama verileriyle birlikte değerlendirilmiştir. 

4.4.Verilerin Toplanması ve Analizi 

Görüşmelerden elde edilen veriler görüşme esnasında 

yazıya aktarılmış, daha sonra da elektronik ortama geçilmiştir. Elde 

edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmeye ve 

yorumlanmaya çalışılmıştır. Betimsel analiz yaklaşımına göre 

veriler belirlenen temalara göre özetlenip yorumlanabileceği gibi 

araştırma soruları doğrultusunda oluşturulan temalara göre de 

düzenlenebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu çalışmada da 

araştırma soruları, araştırma temaları olarak belirlenmiş, araştırma 

verileri bu temalar altında düzenlenmiştir. Bu bakımdan 

görüşmelerde kullanılan sorular araştırmanın temaları olarak 

belirlenmiş ve veriler bu temalar altında düzenlenmiş, özetlenmiş 

ve yorumlanmıştır. Verilerin analizi yapılırken doğrudan alıntılara 

yer verilmiştir. 

  



 

359 

 

5. BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın bulgularına yer 

verilmiştir. 

5.1. (1. Tema):  Katılımcıların Okul Yöneticiliği 

Görevini Seçme/Tercih Etme Nedenleri 

 Bu temada ‘‘Okul yöneticiliği görevini seçme/tercih etme 

nedenleriniz nelerdir?’’ sorusuna ait bulgular ele alınmıştır. Bu 

temaya ilişkin bulgular genel olarak şöyledir: “ İdareci olma 

konusundaki istekli olma ve görevde yükselme isteği, başarılı 

olmayı isteme, takdir edilme ve toplum tarafından beğenilme 

isteği, yöneticiliğin maddi olarak öğretmenliğe göre getirisinin fazla 

olması, sorumluluk alma ve kurumunun gelişimine katkı sunma, 

öğretmenlikte zorlanma, sınıflarda öğrenci sayısının fazla 

olmasından dolayı bıkkınlık ve tükenmişlik yaşama, köy okuluna 

gidip gelmede sorun yaşama ve şehir merkezine gelme isteği, 

hayatında değişiklik yapma arzusu” bulgularına ulaşılmıştır. 

Katılımcıların görüşlerini yansıtan bazı ifadeler şu 

şekildedir: 

 “ İdareciliğe hevesli olma, başarılı olma güdüsü, insanlar 

tarafından takdir edilme ve saygı görmek idareci olmam için beni 

tetikledi.”(M1)  

  ‘‘ Daha fazla sorumluluk almak ve kurumumun gelişimine daha 

fazla katkı sağlamak için yöneticilik görevini tercih ettim.’’(MY1) 

 ‘‘ Öncelikle köy okulunda çalıştığım için ulaşım çok zor oluyordu. 

Şehir merkezine yöneticilik haricinde gelme imkânım yoktu. Ayrıca 

yöneticilikte çalışma şartları biraz daha esnek olduğunu düşündüğüm için 

tercih ettim. Ayrıca yöneticiliği tecrübe edinmek istedim.”(MY2) 
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           “Maddi olarak getirisinin fazla olması ve kariyer olarak 

görevde yükselmek için tercih ettim.” (M3) 

“Sınıf öğretmenliğinin bana çok zor gelmesi, veli ile uğraşmaktan 

çok yorulmam, çalıştığım müdürlerle sürekli sorunlar yaşadığım için tercih 

ettim.” (M5) 

“Lisansüstü eğitimimi daha rahat sürdürmek için 

yapıyorum.”(MY6) 

‘‘Mesleki olarak kendimi geliştirmek ve öğretmenlikten sıkıldığım 

için. Değişiklik iyidir.’’(M7) 

‘‘ Matematik öğretmenliğinin zor oluşu, okul yönetiminin LGS 

sınavındaki başarı ve başarısızlıkta çoğunlukla matematik öğretmenlerine 

mobbing uygulaması’’(M8) 

“Her konuda bilgi sahibi olmak, kendimi geliştirmek, meslekte iyi 

yerlere gelebilmek, güçlü bir okul kültürü oluşturup kaliteli öğrenciler 

yetiştirmek için”(MY8) 

‘‘ Sınıfların kalabalık olması, sınıflarda Suriyeli öğrencilerin 

artması, kaynaştırma öğrencilerin fazla olması’’(MY9.)  

5.2. (2. Tema):  Okul Yöneticiliği Konusunda 

Kendinizi Yeterli Görüp/Görmemeye İlişkin Görüşleri 

Bu temada “Okul yöneticiliği konusunda kendinizi yeterli 

görmekte misiniz? Neden?’’ sorusuna ait bulgular ele alınmıştır. Bu 

temaya ait bulgular genel olarak şöyledir:  

Katılımcı olarak görüşme yapılan 20 okul yöneticisinin 

çoğunluğu yöneticilikte daha yeni olmalarına rağmen kendilerini 

yeterli görmekle birlikte teorik bilginin zamanla tecrübeye 

dönüşmesinin gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Özellikle etkili 

iletişim, güler yüzlü olma, lider olma, yeniliklere açık olma, 

gelişmeleri takip etme, ani durumlara karşı soğukkanlı olma, 

mevzuatı bilme, topluluk karşısında kendisini iyi ifade etme, 

kişiliğine uygun olma ve zaman ayırma konusunda yeterli 



 

361 

 

olduklarını belirtmişlerdir. Bazı katılımcılar kendilerini yeterli 

görmemekte ve yöneticiliğin bu kadar kısa bir sürede öğrenilecek 

ve yeterli olacak bir meslek olmadığını, zaman geçtikçe tecrübe 

kazandıklarını, tecrübesiz oldukları için olaylara nasıl yaklaşmaları 

gerektiğini bilmediklerini, herkesi memnun etmenin çok zor 

olduğunu, insanları kıramadıkları için sıkıntılar yaşadıklarını 

belirtmektedirler. 

Katılımcıların görüşlerini yansıtan bazı ifadeler şu 

şekildedir: 

‘‘Göreve başlayalı henüz 8 ay oldu. Bu yüzden okul yöneticiliği 

konusunda daha yolun başındayım. Bilgi olarak okul yöneticiliği konusunda 

çok fazla eksiğim olduğunu görmekteyim.(MY1) 

“… fakat insanları kıramadığım için sıkıntılar yaşıyorum. Göreve 

yeni başladığım için nasıl davranmam gerektiği konusunda sıkıntılar 

yaşıyorum. Özellikle öğretmenlerle bu sıkıntıyı yaşıyorum. Örneğin bir 

öğretmen derse geç girdiğinde ya da derse giriş çıkışlara dikkat etmediğinde, 

nöbeti aksattığında, teslim etmesi gereken evrakı zamanında vermediğinde 

ona nasıl yaklaşılmalı veya nasıl söylenmeli bu konuda sıkıntı yaşıyorum. 

Çünkü insanları kırmayı, incitmeyi sevmiyorum.”(MY2) 

 “Hayır çünkü çok fazla insanla empati kurmak 

gerekiyor. Olaylara farklı açılardan bakmak gerekiyor. Çünkü bir zamanlar 

öğretmen olduğunu sana da böyle şeyler yapılsa hoşuna gider miydi, diyerek 

empati kurmaya çalışıyorum.”(M2) 

 “Göreve başlayalı henüz 8 ay oldu. Bu yüzden okul 

yöneticiliği konusunda daha yolun başındayım. Bilgi olarak okul yöneticiliği 

konusunda çok fazla eksiğim olduğunu görmekteyim. Hizmet öncesi veya 

hizmet içi eğitim alsaydım bana çok faydası olacağını düşünüyorum. Ama 

şunu da hissediyorum yönetiliciliği sahada öğrenmek gerekiyor. Yani yaparak 

yaşayarak öğrenmek gerekiyor.”(MY3) 
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‘‘Hayır, yeterli görmüyorum. Yöneticilik alanında yeterli eğitim 

verilmedi. Yaptığımız işleri yolda karşılaştıkça öğreniyoruz. Çoğu şeyi 

kendim deneme yanılma yoluyla veya araştırarak, sorarak öğrendim.”(MY6) 

‘‘Evet, yeterli görüyorum. İletişimim iyi, yeniliklere açık ve 

gelişmeleri yakından takip ederim. Yöneticilikte kendimi daha yetenekli 

görüyorum.’’(M5) 

 ‘‘Evet, insanlarla iletişimim iyi, mevzuata da hakimim. Kendimi 

yöneticilik koltuğunda çok iyi hissediyorum. Öğretmenlik bana zor geliyor. 

İnsanlarla sürekli iletişim halinde olmak, lider konumda olmak hoşuma 

gidiyor.’’(M9) 

‘‘Tam olarak değil tabi ki. Daha öğrenmem gereken çok şey var. 

Yöneticilik öyle hemen öğrenilecek bir şey değil. Öğretmen camiası idare 

edilmesi, memnun edilmesi çok zor bir topluluk. Tabi herkesi memnun etmek 

imkânsız. Ama adaletli olduktan sonra sıkıntı yaşamam diye 

düşünüyorum.’’(MY7) 

‘‘Kısmen, görevim de yeni sayıldığım için en başta yönetme eğilimli 

bir liderlik tavrımın olması yöneticiliği mi biraz daha kolaylaştırıcı etkisi 

olmakla birlikte tecrübesizliğinden kaynaklanan sorunlarla karşılaştım bir 

problem ile karşılaştım da vereceğim tepkiler veya ona dair çözüm önerileri 

bulmakta zorlanmaktayım’’(M8) 

‘‘Hayır, öğrenilecek daha çok şeyin olduğuna inanıyorum. Henüz 

yolun başındayım. Zamanla kendimi geliştireceğimi ve lider bir yönetici 

olacağımı düşünüyorum.’’(MY9) 

   “Evet. Çünkü güler yüz, tatlı dil ve iletişim her şeydir. 

Öğretmene, öğrenciye hep güler yüzlü ve tatlı dille yaklaşırım. Onlara değerli 

olduklarını ve onlara değer verdiğimi davranışlarımla, hareketlerimle hep 

gösteririm. İnsanların sana saygı duymasını istiyorsan önce sen saygı 

duymalısın. Üslup yöneticilikte çok önemlidir. Nerde nasıl davranman 

gerektiğini bilmen gerekir.”(MY10) 
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5.3. (3. Tema)  Okul Yöneticiliği Konusunda 

Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri 

Bu temada ‘‘Okul yöneticiliği konusunda karşılaşılan 

sorunlar; bireysel, öğretmen, öğrenci, okul yönetimi ve üst 

yönetim, veli kaynaklı sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm 

önerileriniz nelerdir?” sorularına ilişkin bulgular ele alınmıştır. 

Bireysel Kaynaklı Sorunlar  

 “Bireysel kaynaklı sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm 

önerileri nelerdir?”sorusuna ait bulgular genel olarak şöyledir: 

Katılımcıların tamamına yakını kendisinden kaynaklı birçok sorun 

yaşadıklarını, 1’i ise herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade 

etmiştir.  Bu temaya ilişkin bulgular genel olarak şöyledir: “İdealist 

olamama ve belli bir zaman sonra duyarsızlaşma, zamanı verimli 

kullanamama ve zaman yönetimi konusunda bilgisiz olma, 

düzensiz, plansız çalışma ve sürekli erteleme, aileye çok zaman 

ayrılmadığı için sıkıntılar yaşama, insanlara hayır diyememe, 

kırmamak için kendinden tavizler verme, aşırı özgüven, hayatını 

okula göre şekillendirme, aşırı hoşgörülü olma, hızlı karar 

verememe ve risk almama, disiplinli olma ve titiz çalışma, kendini 

yetersiz görme, tükenmişlik ve ekonomik sorunlar” bireysel 

kaynaklı sorunlar olarak ortaya çıkmıştır. 

Bireysel Kaynaklı Sorunlara Çözüm Önerileri 

Bireysel kaynaklı sorunlara çözüm önerilerine 

bakıldığında; yöneticilerin kendini sürekli yenilemesi ve 

geliştirmesi, yöneticilerin çalışma saatlerinin esnetilmesi, 

yöneticilere psikolojik destek sağlanması, harcadığı zaman ve 

emeğin sonucunda ekonomik olarak karşılığını alması gibi çözüm 

önerileri getirilmiştir.  
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Katılımcıların görüşlerini yansıtan bazı ifadeler şu 

şekildedir: 

“İdarecilik idealist olmayı gerektirir. İdeallerinizin 

gerçekleşmediğini görünce insan duyarsızlaşmaya başlıyor. Dolayısı ile sık sık 

yeni hedefler ve projeler ortaya koymak lazım.” (M1) 

“Hayır diyememek. İnsan ilişkileri konusunda pozitif yaklaşmaya 

çalışmam, bazı durumlarda karşımdaki kişinin taleplerini yerine getirmek 

için bana fazladan sorumluluk yüklüyor. Bazen yapmamam gereken 

davranışları yapmak zorunda kalıyorum. Bu konuda daha gerçekçi 

davranmam gerektiğinin farkındayım.” (MY1) 

“Bazen yönetsel işlere çok fazla zaman ayırıyor, eğitimle ilgili işlere 

daha az zaman ayırıyorum. Bu aslında daha çok milli eğitimden kaynaklı 

olsa da, daha iyi bir zaman planlamasıyla bu sorunun üstesinden gelineceğine 

inanıyorum.” (MY3) 

“Ailem ile ilgili sorunlar yaşıyorum.  Aileme yeterince zaman 

ayıramadığım zamanlar oluyor. İnsanları kıramadığım için her isteklerini 

yapmak zorunda kalıyorum. Çalışma saatleri resmi olarak esnetilebilir.” 

(MY2) 

“Okul müdürlüğü sorumluluk isteyen bir meslek. Gününün çoğunu 

okulda geçirmek zorunda kalıyorsun. Ailene ayırdığın zaman azalıyor. 

Okul aile arasındaki dengeyi çok iyi kurmak gerekiyor.” (M3) 

“İlk zamanlar çok yoğun oluyor ve kendine ailene zaman 

ayıramıyorsun. Çocuklar senden ilgi bekliyor. Ama daha sonra hayatın 

düzene biniyor. Müdür yardımcılığına va çalışma saatlerine göre yaşıyorsun.” 

(MY4) 

“Biraz sakin ve hoşgörülü bir yapım var. Gerektiğinde kırmadan 

bazı şeyleri söylemek gerekir.” (M5) 

“İşteki aşırı disiplin anlayışından kaynaklı biraz 

zorlanmaktayım. Her şeyi en ince ayrıntısıyla planlama yapmak gelişimsel ve 

önlemsel eğitim anlayışına okulda uygulamaya çalışmak ve modern eğitimleri 
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çalıştığım kurumda etkin bir şekilde uygulamaya çalıştığım için kurumun ve 

çevrenin etkisini ayarlamakta zorlanmaktayım.” (M8) 

“Tükenmişlik sendromu yaşıyorum. Öfke kontrolümü sağlamakta 

zorlanıyorum. Sabrımın sınırlarının zorlandığı zamanlar oluyor. Bazı 

zamanlar bırakmak ve tekrar öğretmenliğe dönmek istiyorum. Ama 

ekonomik sorunlarım olduğu için bırakamıyorum. Maddi olarak bana 

getirisi öğretmenliğe kıyasla çok fazla. Bu da benim elimi kolumu bağlıyor. ” 

(MY9) 

“Aileme ve kendime zaman ayıramıyorum. Kafamı kaşıyacak 

zamanım olmuyor. Eşimi ve çocuklarımı ihmal ettiğimi düşünüyorum. Bu da 

beni vicdanen rahatsız ediyor.  Biraz esnek çalışmalıyız.” (M10) 

Öğretmen Kaynaklı Sorunlar 

 “Öğretmen kaynaklı sorunlar ve bu sorunlara ilişkin 

çözüm önerileri nelerdir?”sorusuna ait bulgular genel olarak 

şöyledir: Katılımcıların tamamı öğretmenlerden kaynaklı sorunlar 

olduğunu ifade etmiştir. “Öğretmen motivasyonunun düşük 

olması, okula geç gelme, derse geç girme ve dersten erken çıkma, 

ders anlatmama, nöbeti aksatma, ders paylaşma, ders programını 

ayarlama ve boş gün isteme, derste sürekli telefonla ilgilenme, 

özverisiz davranma, sorumluk almaktan kaçınma, öğretmenliği 

sadece bir iş olarak görme, yeniliklere direnç gösterme, okulu 

sahiplenmeme, evrakı geç getirme veya getirmeme, sık rapor alma, 

idare ile iletişim kurmama, sürekli memnuniyetsiz olma, aşırı 

alıngan ve kaprisli olma, sınıf hâkim olamama, yenilikleri, 

gelişmeleri takip etmeme ve teknolojiye açık olmama, kişisel 

sorunları okula taşıma, aidiyet ve işe adanma duygusunun azlığı, 

öğrencilerle ilgilenmeme, laf taşıma, disiplinsiz davranma, 

özeleştiri yapmama, dersleri plan dahilinde işlememe” öğretmen 

kaynaklı sorunlar olarak ortaya çıkmıştır. 

Öğretmen Kaynaklı Sorunlara Çözüm Önerileri 
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Öğretmen kaynaklı sorunlara çözüm önerilerine 

bakıldığında: “Öğretmenlerin moralini yüksek tutmak ve 

birleştirici sosyal etkinlikler yapma, açık sözlü olma ve eksiklikleri 

söyleme, yöneticiler olarak öğretmenler odasında daha fazla zaman 

geçirme, öğretmene değerli olduğunu hissettirme, mevzuata göre 

hareket etme, aidiyet duygusunu aşılama, öğretmenlerin 

kazançlarını yükseltme” gibi çözüm önerileri getirilmiştir. 

Katılımcıların görüşlerini yansıtan bazı ifadeler şu 

şekildedir: 

“Bazı öğretmenlerin özverisiz davranmaları, sorumluk almaktan 

kaçınmaları, öğretmenliği sadece bir iş olarak görmeleri, yeniliklere direnç 

göstermeleri büyük sorun oluşturmaktadır. Çözüm olarak öğretmenlerin 

eskisi gibi denetime tabi tutulmalarının uygun olacağı kanaatindeyim. Çok 

düşük performans gösteren öğretmenlere bu durum birinci ağızdan 

söylenmelidir.” (MY1) 

“Öğretmenlerle öncelikle iletişim konusunda sorun yaşıyorum. 

Derse zamanında girmeme ders programı ayarlama ders paylaşma boş gün 

isteme derslerde sürekli telefonla ilgilenme. Müdür yardımcısının yetkileri 

genişletilebilir. Öğretmene bir şey söylediğinde sen benim amirim değilsin 

diyebilir. Bunun önüne geçilmeli.” (MY2) 

“Evrakı geç getirme veya getirmeme, derse giriş çıkışa dikkat 

etmeme, nöbet tutmama, ders anlatmama, sürekli bir şeylerden şikâyetçi olma, 

idare ile iletişim kuramama, çok sık rapor alma, sürekli arkadan konuşma, 

söyleyeceklerini samimi bir şekilde yüz yüze söylememe, başka öğretmenleri 

olumsuz yönde etkileme. Güçlü bir okul kültürünü oluşturmak için piknik, 

yemek, gezi, sportif faaliyetler ve ailecek katılabilecekleri etkinlikler 

düzenlemeye çalışıyorum. Bu organizasyonlar da öğretmenleri onure etmeye 

çalışıyorum. Ayrıca eksiklikleri güzel bir dille söylüyorum.” (MY4) 

“Okul yönetiminin aldığı kararlara uymama itiraz etme, ders 

programlarının kendi istedikleri şekilde düzenlenmesini istemeleri, kişisel 
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anlaşmazlıkların ve problemlerin yönetime taşınması, öğrencilerle sağlıklı 

iletişimin kurulmaması, sınıf hâkimiyetlerinin düşük olması, yenilikleri ve 

gelişmeleri takip etmeme, kendisini işe vermeme, görev ve sorumluluklarının 

sınırlarını bilmeme gibi sorunlarla karşılaşmaktayım. Çözüm önerisi olarak 

üst düzeyde iletişim ve daima yapıcı olma.” (MY5) 

“Öğretmenler arasında en çok karşılaştığımız sorunlardan birisi 

ders programı ve boş gün ayarlamak. Bu konularla daha çok müdür 

yardımcıları ilgilenmekle birlikte son mercii olarak bana gelmekteler. 

Öğretmenlerin derse giriş çıkışları veya derste ders dışım telefonla 

uğraşmalarım farkında olmam, okulun akademik başarısını yetersiz 

kalacağından öncelikle öğretmenin kendini okula ait olduğunu hissettirip 

okulun onlarla birlikte var olduğunu ancak onlar başarılı olursa okulun bir 

bütün olarak başarılı olabileceğini hissettirmek isterdim.” (M8) 

“Ders programı hazırlama nöbet derse geç girme telefonla ilgilenme, 

laf taşıma, dedikodu yapma, olayları anlamadan büyütme abartma, okula 

öğrenciye ilgisizlik, telefonlara bakmama, uyumsuzluk, sorumsuzluk, sürekli 

para hesabı yapma.” (M10) 

 

Öğrenci Kaynaklı Sorunlar 

Öğrenci kaynaklı sorunlar olarak; “Öğrencilerin kural 

tanımamaları, başarılarının ve motivasyonlarının düşük olması, 

ekonomik olarak dar gelirli olması ve çevrenin dezavantajlı olması, 

parçalamış ailelerin çok fazla olması, argo ve küfürlü konuşmalar, 

velilere yalan söyleme ve yanlış bilgi verme, öğretmenlere ve 

arkadaşlarına olumsuz yaklaşım, öğretmenlere karşı saygısız, kaba 

ve lakayt davranışlar, zorbalık, akran kavgaları ve tartışmaları, 

akranlarına ve kendinden küçüklere fiziksel şiddet uygulama, 

disiplin kurallarına uymama, okulun genel kurallarını hiçe sayma 

ve uymama, derse gecikme, devamsızlık, okuldan kaçma, dersler 

ile ilgili görevlerini yerine getirmeme, okulun eşyalarına zarar 

verme, kılık kıyafet kurallarına uymama, öğrencilerde aşırı ailelere 
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bağlılık ve teknoloji bağımlılığı, öğrencilerin istedikleri her şeyi 

yapabileceklerini düşünmeleri, uyum problemleri, okula telefon ve 

makyaj malzemeleri getirmeleri”  sorunları ortaya çıkmıştır.  

Öğrenci Kaynaklı Sorunlara Çözüm Önerileri 

Öğrenci kaynaklı sorunlara “öğretmen-öğrenci arasında 

sağlıklı bir iletişim kurulmalı, öğrenciler dinlenmeli, sıkıntılarını 

rahatça söyleyebilmeli, sınıf rehber öğretmeni öğrenciyi iyi 

tanımalı, sosyo kültürel etkinliklere ve sportif faaliyetlere sıkça yer 

verilmeli, öğretmenin yetkileri arttırılmalı, disiplin kurulu aktif 

çalışmalı” şeklinde çözüm önerileri getirilmiştir. 

Katılımcıların görüşlerini yansıtan bazı ifadeler şu 

şekildedir: 

“Öğrencilerin kural tanımaz halleri çoğunlukla sorun teşkil 

etmektedir. Toplu yaşamın kurallarına uygun davranmayan öğrencilerle ilgili 

sıklıkla sorun yaşıyorum. Bu sorunları eğer velilerden destek alabilirsem 

çözebiliyorum. Veliden destek gelmediği takdirde sorun giderek artıyor. Bu 

noktadaki çözüm önerim velilerle güçlü iletişim kurulmalıdır.”(MY1) 

 “Bu sorunların temel kaynağı ilkokuldur. İlkokul 

öğretmenleri daha titiz seçilmeli ve ona göre eğitim almalı.” (M2) 

 “Çalıştığımız çevre parçalanmış ailelerin ve yabancı 

uyruklu öğrencilerin çok olduğu bir yer. Bu bakımdan özellikle yabancı 

uyruklu öğrencilerde çok fazla davranış bozukluğu görülmektedir. Bu 

öğrencilerde ki sorunları gidermenin yollarından birinin aile eğitimi olduğuna 

inanıyorum. Çünkü bu çocukların çok büyük bir çoğunluğu ailelerinden 

şiddet gördüğünden okullardaki oyunları bile birbirlerine vurarak oluyor. 

Aile gerekli eğitimi alırsa, öğrencilerin Türk öğrencilerle kaynaşması için 

yapılan etkinlik sayısı artarsa yabancı uyruklu öğrencilerde görülen davranış 

problemlerini daha kısa sürede aşacağımıza inanıyorum.” (MY3) 
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“Öğrencilerde ailelere aşırı bağlılık ve teknoloji bağımlılığı 

görülmesi, sanal ortama alışan öğrencinin aileden kapamaması ve okula 

uyum sorunu yaşamaları.” (MY6) 

Okul Yönetimi ve Üst Yönetim Kaynaklı Sorunlar 

Okul yönetimi ve üst yönetim kaynaklı sorunlar olarak; 

“İletişim ve uyum sorunu, üstlerinden sürekli uyarı alma, görev 

paylaşımında anlaşmazlık, görev ve sorumluluklara gereken özeni 

göstermeme, görev saatlerine uymama, iş ahlakının olmaması, 

bağlılık ve aidiyet duygusunun olmaması, MEB teşkilatının çok 

büyük olması, hiyearşik yapının ve otoritenin fazlalığı, kararların 

merkezden alınması, açık sözlü olmama, adaletli ve dürüst 

olmama” sorunlarının olduğu belirlenmiştir. 

Okul Yönetimi ve Üst Yönetim Kaynaklı Sorunlara Çözüm 

Önerileri 

Okul yönetimi ve üst yönetim kaynaklı sorunlara getirilen 

çözüm önerilerine bakıldığında; “Yönetici görevlendirmelerinin 

adaletli, şeffaf ve liyakate göre yapılması, yöneticilerin göreve 

başlamadan önce hizmet öncesi eğitime tabi tutulması, görev 

dağılımının adaletli bir şekilde yapılması, yöneticilerin sürekli 

empati kurması, okullara maddi anlamda destek sağlanması, 

müdür yardımcılarının yetkilerinin genişletilmesi şeklinde öneriler 

getirilmiştir. 

Katılımcıların görüşlerine örnek bazı ifadeler şu 

şekildedir: 

“Üst yönetim bazı durumlarda çok acil bir dönüt bekliyor, ancak 

istediği bilgilerin o süre zarfında toplanması mümkün olmuyor. Bu duruma 

daha yapıcı yaklaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Okul yönetimi 

konusunda görevlerinin adil bir şekilde dağıtılması durumunda sorun 

yaşanmayacağını düşünüyorum. Ayrıca tüm yöneticiler tarafından kurum için 
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çaba sarf edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde kuruma aidiyet 

duygusu azalabilmektedir.” (MY1) 

“Göreve yeni başladığın için eksiklikler ve hatalar yapıyorum evrak 

ve yazışma konusunda. üst yönetimden sürekli uyarı alıyorum. Biraz daha 

anlayışlı olabilirler. ayrıca göreve başlamadan önce hizmet öncesi eğitim 

verilmeli.” (M3) 

“İletişim ve uyum sorunları, yeni atamalarda deneyim eksikliğinden 

kaynaklı problemler, iş yükünün sana fazla yüklenmesi, eksikliklerinin 

yüzüne vurulması, iletişim, uyum ve koordinasyon problemleri, sürekli 

kendilerinin izin kullanması ve okulda sürekli seni bırakmaları. Adaletli 

olmak ve kendine yapılmasını istemediğin şeyleri başkasına yapmamak.” 

(MY5) 

“Müdür yardımcıları ile bazen bazı konularda iletişim kopukluğu 

yaşanılmakla birlikte okul yönetiminde öğretmenlerin biz yöneticilerle 

iletişime geçmeden bazı sorunları yok saymaları gelecekte daha büyük 

sorunlara neden olmaktadır. Bununla birlikte ilçe milli eğitimin okuldan 

akademik beklentileri.” (M8) 

“MEB teşkilatının çok büyük olması, hiyerarşik yapının ve 

otoritenin fazlalığı, Kararların merkezden alınması ve uygulayıcı olan alt 

kademeleri görüşlerinin önemsiz olması” (MY9) 

Veli Kaynaklı Sorunlar 

Kendileri ile görüşme yapılan 20 okul yöneticisi de eğitim 

öğretim sürecinde velilerle ilgili çeşitli sorunlar yaşadıklarını ifade 

etmişlerdir. Veli kaynaklı sorunlar olarak; “kendi doğrularına 

inanma ve çocuklarına çok güvenme, iletişim kuramama, hayat 

mücadelesi sonucu çocukları ihmal etme ve ilgisizlik, hitap ve 

üslupta olumsuz davranışlar, suçlayıcı ve hesap sorucu tavırlar, 

tehdit ve asılsız şikâyet etme, bitmeyen istekler, sınıf değişikliği ve 

öğretmen değişikliği talepleri, toplantılara katılmama, bilinçsizlik 

ve bilgisizlik, aidat ödememe gibi bulgulara ulaşılmıştır. 
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Veli Kaynaklı Sorunlara Çözüm Önerileri 

Veli kaynaklı sorunlara getirilen çözüm önerilerine 

bakıldığında, velinin şikâyette bulunduğu konularda yöneticileri de 

dinleme, şikâyet mekanizmasını daha işlevsel hale getirme, 

seminerler ve toplantılar yapılarak velinin bilinçlendirilmesi, veli ile 

iletişimi iyileştirmesi, veliye ve çocuğuna değer verildiğinin 

hissettirilmesi önerileri getirilmiştir.  

Katılımcıların görüşlerine örnek olabilecek bazı ifadeler şu 

şekildedir: 

“Velilerle, genellikle yanlış bildikleri bir durumun doğrusunu 

anlatmaya çalıştığımda sorun yaşıyorum. Bu durumda bazen tepkiyle 

karşılaşıyorum. Aslında onların beklentisi sadece kendi fikirlerinin benim 

nazarımda değerli olduğunu hissetmek. Bu noktada anlaşıldıklarını 

hissettirdiğimde sorunların daha kolay çözüldüğünü görüyorum. Anca bazı 

durumlarda sorunlar çözülmez bir hal alıyor. Çok sık karşılaşmasam da 

öğretmeni, yöneticiyi hor gören ve onlara tepeden bakan velilerle sorun çözmek 

istemiyorum. Kendi sorunlarıyla baş başa bırakıp onları görmezden gelmeyi 

tercih ediyorum.(MY1) 

“Velilerimiz genellikle asgari ücretle vardiyalı olarak fabrikalarda 

çalışıyor. Bu sebeple okula gelip öğrencileri ile ilgilenemiyorlar. İstediğimiz 

zaman veliye ulaşamıyoruz.”(M3) 

“Veliler çok ilgisiz ve ukala. İşlerine geleni en iyi kendileri bilir, 

işine gelmezse de saf ayağına yatar. Çocuklarıyla zaman geçirmeliler.” (M6) 

“Aidatı ödememe veya geç ödeme. Küçük çaplı kazaları büyütme 

ve okul dışına adliyeye taşıma.” (M9) 

5.4. (4. Tema): Okul Yöneticiliği Görevini 

Yapmaktan Memnun Olma/Olmama Durumu 

Bu tema da “Okul yöneticiliği görevini yapmaktan 

memnun musunuz? Neden?’’  sorusuna ait bulgular ele alınmıştır. 
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Okul yöneticiliğinden memnun olup/olmamalarına ilişkin 

bulgular genel olarak şöyledir: Katılımcı olarak görüşme yapılan 20 

okul yöneticisinden 15’i yöneticilik görevini yapmaktan memnun 

olduklarını, 5’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Memnun 

olanlar “izin sıkıntısının olmaması, maddi getirisi, öğretmenliğe 

göre rahat olması, yöneticilikte yükselmek” nedenlerini 

belirtmişlerdir. Memnun olmayanlar ise stresli ve iş yoğunluğunun 

olması, angarya işlerin çok olması, aileye zaman ayıramama, 

sorumluluğunun fazla olması” nedenlerini ifade etmişlerdir. 

Katılımcıların görüşlerini yansıtan bazı ifadeler şu 

şekildedir: 

“Memnunum, sorumluluklarımı yerine getirdiğimi ve kurumuma 

olumlu katkı sağladığımı düşünüyorum.”(MY1) 

“Hayır, memnun değilim. Çünkü idarecilik bütün sorunların 

kucağınıza atıldığı ancak sizin de çözemediğiniz türden. Sorumluluk çok 

fazla.” (M1) 

“Memnunum çünkü ulaşım konusunda sıkıntı yaşamıyorum. 

Rahatlıkla gidip gelebiliyorum. Ayrıca çalışma saatleri esnek olabiliyor. 

İşimizin olduğu zaman rahatlıkla okuldan ayrılabiliyoruz.” (MY2) 

“Memnun olduğum zamanlar daha ağırlıkta. çünkü öğretmenliğe 

göre daha esnek çalışıyoruz. Sürekli birinden izin almak durumunda 

kalmıyorum.” (M3) 

“Memnun değilim. Sürekli sorumluluğu olan bir meslek. Stresli ve 

yoğun. Ayrıca müdür yardımcılığı angarya işlerin olduğu sürekli birilerini 

memnun etmek zorunda olduğun bir meslek.” (MY4) 

“evet memnunum çünkü istediğim gibi lisans üstü eğitimde istediğim 

kadar olmasa da işlerimi yürütmek için fırsat buluyorum.” (MY6) 

“Okul çevresi olarak çok farklı olması ile birlikte birçok sorunla 

karşılaşmaktayım çevresel öğrencilerin yapısından kaynaklı okulun büyük 

olmasından kaynaklı gibi buna rağmen tercih ettiğim için mutluyum mutlu 

olmalıyım ki okulu ve öğretmenleri müdür yardımcılarıma verimli etkili bir 
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şekilde okulu kullandırıp onu etkin bir şekilde hayata ve hayatın içindeki 

sorunlara veya iyiliğe hazırlamam gerekir.” (M8) 

“Evet memnunum. Seviyorum mesleği. Rahat ediyorum. Akşama 

kadar boğaz patlatmıyorum.” (M7) 

“Evet. Maddi olarak getirisi iyi ve seviyorum.” (M10) 

5.5. (5. Tema): Okul Yöneticiliği Görevini Devam 

Ettirme Düşüncesi 

Bu tema da “Okul yöneticiliği görevini devam ettirme 

konusunda düşünceleriniz nedir?”  sorusuna ait bulgular ele 

alınmıştır. Okul yöneticiliğini devam ettirip/ ettirmemeye ilişkin 

bulgular genel olarak şöyledir: Katılımcı olarak görüşme yapılan 20 

yöneticiden 18’i yöneticiliği devam ettirmek istediklerini ifade 

etmiştir. Ayrıca bazı yöneticiler üst kademelerde görev alabilmek 

için çaba gösterdiklerini belirtmiştir. Yöneticiliğe devam etmek 

isteyen yöneticiler; “kendini geliştirmeye devam etmeyi, ulaşım 

sıkıntısı olmadığını, kendisini lider olarak gördüğünü, maddi 

ihtiyacı olduğunu, şartların uygun olduğu ve derse girmemek için 

devam etmeyi” düşündüklerini belirtmişlerdir. 2 katılımcı ise 

yöneticilik görevine devam etmeyi düşünmediğini “şartların çok 

ağır olduğunu, bunaldığını, ailevi sıkıntılar yaşadığını” ifade 

etmiştir.  

Katılımcıların görüşlerini yansıtan bazı ifadeler şu 

şekildedir: 

“Devam etmeyi düşünüyorum. Bu konuda daha bilinçli bir okul 

yöneticisi olmak için yüksek lisans düzeyinde eğitim almayı ve yaptığım işi 

daha profesyonel bir şekilde yürütmeyi planlıyorum.” (MY1) 

“İstifa etmeyi düşünüyorum.” (M2) 
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“Şuan için devam ettirmeyi düşünüyorum. Fakat ilerleyen süreçte 

bizler öğrenci ve velinin nazarında daha çok değer kaybettirilirsek bu görevimi 

devam ettirmeyi düşünmüyorum.” (MY3” 

“devam ettirmek istemiyorum. Şehir merkezinde kalacağımı bilsem 

hemen istifa ederim.” (MY4) 

“devam ettirmek istiyorum. Öğretmenlik bana zor geliyor.” (M4)  

“Devam ettirmek istiyorum. Hatta daha üst mercilerde yönetici 

olmak için de çalışıyorum.” (M5) 

“Sonuna kadar devam. Tabiki devamlı üstüne koyarak ve 

yükselerek. Müdür, şube müdürü, milli eğitim müdürü ardından milli eğitim 

bakanı.” (M6) 

“Yapım olarak lider bir özelliğim var ve yöneticilik alanında da 

yüksek lisans yaptım. Yani eğitim yönetimi veya yönetim hakkında gereken 

bir teorik bilgiye sahibim. Yapım gereği de oldukça idealist bir insanım ve iyi 

bir insan ancak iyi okullarda yetişeceğine inanıyorum. İyi bir toplumun da 

inşası ancak okullarla birlikte olduğunu düşündüğümden yöneticiliği devam 

etmeyi düşünüyorum. İyi bir yönetici okulu hayata hazırlamaz, hayatı tam 

okul olarak inşa eder.” (M8) 

“Evet ettireceğim. Paraya ihtiyacım var.” (M10) 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu çalışmada göreve yeni başlayan okul yöneticilerinin 

karşılaştığı sorunların incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma sonucunda göreve yeni başlayan okul 

yöneticilerinin yöneticiliği tercih etme nedenleri idareci olma 

konusunda istekli olma ve görevde yükselme isteği, başarılı olmayı 

isteme, takdir edilme ve toplum tarafından beğenilme isteği, 

yöneticiliğin maddi olarak öğretmenliğe göre getirisinin fazla 

olması, sorumluluk alma ve kurumunun gelişimine katkı sunma, 
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öğretmenlikte zorlanma, sınıflarda öğrenci sayısının fazla 

olmasından dolayı bıkkınlık ve tükenmişlik yaşama, köy okuluna 

gidip gelmede sorun yaşama ve şehir merkezine gelme isteği, 

hayatında değişiklik yapma arzusu olduğu sonuçlara ulaşılmıştır. 

Peçe ve Taşdemir (2021) araştırmalarında yöneticilerin eğitim 

kalitesini arttırma isteği, öğrenme ve kendini geliştirme isteği, 

demokratik bir okul ortamı oluşturma isteği, iletişim becerilerinin 

iyi olması ve liderlik özelliklerine sahip oldukları için yöneticilik 

görevini tercih ettikleri sonucuna ulaşmışlardır. Yılmaz ve Cülha 

(2022) ise araştırmalarında okula katkı sağlama ve hizmet etme, 

yönetimde kendini bulma isteği, yöneticiliği sevme, ek ders ve 

norm durumları,  veli müdahalelerinden kaçınmak, sınıfların 

kalabalık olması, merkezi bir sınavın yapılması, puanlama ve 

atamada objektif olduğuna inanma gibi nedenlerden dolayı 

yöneticiliği tercih ettikleri sonucuna ulaşmışlardır. Araştırmanın bu 

sonucu ile farklı araştırmaların sonuçlarının örtüştüğü 

görülmektedir.  

Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuç yöneticilerin 

çoğunluğunun göreve yeni başlamalarına rağmen kendilerini 

yöneticilikte yeterli gördükleri sonucudur. Ayrıca etkili iletişim, 

güler yüzlü olma, lider olma, yeniliklere açık olma, gelişmeleri takip 

etme, ani durumlara karşı soğukkanlı olma, mevzuatı bilme, 

topluluk karşısında kendisini iyi ifade etme, kişiliğine uygun olma 

ve zaman ayırma konusunda yeterli olduklarını belirtmişlerdir. 

Ağaoğlu ve Altınkurt (2012) araştırmalarında İnsanlarla iletişim 

kurma, çalışanların yasal haklarını gözetme, etkili bir biçimde 

çalışma, etkili örgüt yönetimi konularında okul yöneticilerinin 

kendilerini yeterli gördükleri sonucuna ulaşmışlardır.   

Araştırma sonucunda göreve yeni başlayan okul 

yöneticilerinin eğitim öğretim sürecinde birçok sorunla 



 

376 

 

karşılaştıkları ortaya çıkmıştır. Okul yöneticilerinin bireysel, 

öğrenci, öğretmen, veli ve üst yönetim kaynaklı sorunlar 

yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Köse (2018) araştırmasında okul 

müdür yardımcılarının okul müdür yardımcılığına ilişkin 

görüşlerinin incelenmesi amacıyla yaptığı araştırmasında okul 

müdür yardımcılarının; veli, öğrenci, öğretmen ve müdür kaynaklı 

birçok sorun yaşadığı sonucuna ulaşmıştır. Yıldırım (2011) 

araştırmasında okul yöneticilerinin görevlerini yerine getirirken 

birçok sorunla karşılaştıkları sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca Bozkurt 

(2012), Yeşilmen (2016), Çetin (2019), Arslan (2019) 

araştırmalarında çıkan sonuçlar da bu araştırma sonucu ile 

örtüşmektedir. 

Araştırma kapsamında ulaşılan bir diğer sonuç idealist 

olamama, belli bir zaman sonra duyarsızlaşma, zamanı verimli 

kullanamama ve zaman yönetimi konusunda bilgisiz olma, 

düzensiz, plansız çalışma ve sürekli erteleme, kırmamak için 

kendinden tavizler verme, aşırı hoşgörülü olma, hızlı karar 

verememe ve risk almama, disiplinli olma ve titiz çalışma, kendini 

yetersiz görme, tükenmişlik ve ekonomik sorunlar yaşama, 

sorunları okul yöneticilerinin kendilerinden kaynaklı sorunlar 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Usta ve Boğa (2021) tarafından 

yapılan araştırma da bu araştırma sonucunu desteklemektedir. Bu 

araştırmada okul yöneticiliğinin maddi getirisinin az olması, 

kendilerine ve ailelerine vakit ayıramama, çalışanlar ve 

öğretmenlerle iletişim kuramama hususunda sorunlar yaşadıklarını 

belirtmişlerdir.  

Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuç öğretmenlerin 

motivasyonunun düşük olması, nöbete ve ders giriş çıkış saatlerine 

dikkat etmemeden, sorumluk almaktan kaçınmaları, öğretmenliği 

sadece bir gelir kapısı olarak algılamaları, yeniliklere direnç 
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göstermeleri, okulu sahiplenmemeleri, sürekli memnuniyetsiz 

olmaları, yenilikleri takip etmemeleri ve yeniliklere açık 

olmamaları, aidiyet ve işe adanma duygusunun azlığı, öğrencilerle 

ilgilenmeleri hususlarında okul yöneticilerinin öğretmenlerle sorun 

yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmenler eğitim öğretimin en 

önemli yapı taşlarından biridir. Öğretmenler olmadan bu sürecin 

devam etmesi mümkün değildir. Diktaş’ın (2021) araştırması bu 

araştırma sonucunu desteklemektedir. Bu araştırmada 

öğretmenlerin mesleki olarak yetersiz olması, gelişmeleri ve güncel 

olayları takip etmemeleri, kendilerini mesleki anlamda 

geliştirmemeleri bulgularına ulaşılmıştır. Bozkurt (2012) tarafından 

yapılan araştırma sonunda okul müdürlerinin mesleki ve ahlaki 

sorumluluklardan ziyade yasal sorumluluklara öncelik verdikleri, 

eldeki olanaklarla yönetim görevini yerine getirmeye çalıştıkları, 

görev ve sorumluluk temelinde yapıyı önemsedikleri ortaya 

çıkmıştır. Okul ikliminin, öğrenmeye ve öğretmeye uygun hale 

getirilmesi sürecinde yeterince önemsenmediği veya diğer yapısal 

ve donanımsal sorunların gerisinde kaldığı ifade edilmektedir. 

Akbaba ve Erdoğan (2014) tarafından yapılan araştırma sonucuna 

göre okul ikliminin oluşmasında okul yöneticilerinin tutum ve 

uygulamalarının etkili olduğu, öğretmenlerin huzurlu, demokratik 

bir okul ortamını sürekli istedikleri, böyle bir ortamı 

gerçekleştirmek için emek harcadıkları görülmüştür. Bu çalışma ile 

olumlu bir okul ortamının, öğretmen motivasyonu ve öğrenci 

başarısında olumlu katkısının olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca olumlu 

bir okul ortamının oluşmasında okul yöneticileri ve öğretmenlerle 

beraber velilerin, öğrencilerin, diğer personellerin ve okul 

çevresinin de katkısının olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Cereci 

(2016) araştırmasında okul yöneticilerinin öğretmenlerin derse 

giriş çıkış saatleri ve nöbet görevlerini yerine getirmemeleri 

konusunda sorun yaşadıkları bulgusuna ulaşmıştır. Balyer (2013) 
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ise araştırmasında okul müdürlerinin öğretmenlerle eğitim öğretim 

konularında konuşmaları, yaptığı değerlendirmeler ile ilgili 

öğretmenlere dönüt vermeleri, okul müdürlerinin öğretmenlere 

model olması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destek 

vermeleri, öğretim lideri olmaları, akademik başarıyı arttırmak için 

çeşitli çalışmalar yapmaları, öğretmenler arasındaki işbirliğini ve 

takım ruhunu desteklemeleri, uyumlu bir kişilik sergileyerek 

öğretmenler ve öğrencilerle konuşması ve sohbet etmeleri, 

öğretmenlerin olumlu davranışlarını takdir etmeleri ve 

ödüllendirmeleri, öğretmene gereken değeri verdikleri zaman 

eğitim ve öğretimin kalitesini olumlu yönde etkiledikleri 

sonuçlarına ulaşmıştır. 

Araştırma kapsamında ulaşılan bir diğer sonuç 

öğrencilerin kural tanımamaları, başarılarının ve motivasyonlarının 

düşük olması, ekonomik olarak dar gelirli olmaları ve çevrenin 

dezavantajlı olması, parçalamış ailelerin çok fazla olması, argo ve 

küfürlü konuşmalar, öğretmenlere karşı saygısız, kaba ve lakayt 

davranışlar, zorbalık, akran kavgaları ve tartışmaları, disiplin 

kurallarına uymama, derse gecikme, devamsızlık, okuldan kaçma, 

dersler ile ilgili sorumlulukları aksatma, okulun demirbaşlarına 

zarar verme, kılık kıyafet kurallarına uymama, teknoloji bağımlılığı, 

öğrencilerin istedikleri her şeyi yapabileceklerini düşünmeleri, 

uyum problemleri, okula telefon ve makyaj malzemeleri 

getirmeleri hususlarında okul yöneticilerinin öğrenci kaynaklı 

sorun yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Arslan (2019) araştırmasında 

benzer sonuçlara ulaşmıştır. Liselerde öğrencilerden kaynaklı 

disiplin sorunlarının daha az yaşandığı bunun sebebinin ise 

liselerde işlenen suçların resmiyete hemen döküldüğü için 

caydırıcılığın söz konusu olduğu, ayrıca okullarda bulunan öğrenci 

sayısının artmasıyla öğrencilerden kaynaklı sorunların da arttığı 

belirlenmiştir.  
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Araştırmada yöneticilerin velilerle iletişim kuramama ve 

velinin çocuğuna karşı ilgisiz olması gibi veli kaynaklı sorunlar da 

yaşayabildikleri belirlenmiştir. Öğrenci hakkında bilgi almak veya 

bilgi vermek amacıyla iletişim kurulmaya çalışıldığında veliye 

ulaşamama probleminin yaşanabildiği belirlenmiştir. Veliler 

öğretmen ve öğrenciler kadar eğitim öğretim sürecinde aktif rol 

almalıdır. Keman (2019) araştırmasında okul yöneticilerinin 

velilerle iletişim kuramama, şikayet etme, çözüme dahil olmama ve 

kurallara uymama sonuçlarına ulaşmıştır. Aynı çalışmada velilerin 

okul kurallarını ve mevzuatı bilmemeleri sonucunda sağlıklı 

iletişim kuramadıkları ve problem çözmede isteksiz ve ilgisiz 

oldukları belirtilmiştir. Velilerin asılsız ve gereksiz yere şikâyette 

bulunması öğretmen ve yöneticilerin moral ve motivasyonlarının 

düşmesine ve zaman kaybına neden olmaktadır. Şimşek (2020) 

araştırmasında ise velilerin olaylara karşı ön yargılı ve sorumsuz 

davrandıkları bulgusuna ulaşmıştır. Diktaş (2021) araştırmasında 

velilerin okul-aile birliklerine katılmadıkları, okul aile birliklerinin 

sadece resmiyette var oldukları sonucuna ulaşmıştır. Usta ve Boğa 

(2021) ise araştırmalarında velilerin ekonomik durumunun kötü 

olması çocuğuyla yeteri kadar zaman geçirmemesine ve 

ilgilenmemesine neden olduğunu ortaya koymuştur. Farklı 

araştırma sonuçları ile bu araştırma sonucu birlikte 

değerlendirildiğinde okul yöneticilerinin veli kaynaklı sorunlar 

yaşadıkları görülmektedir.  

Araştırmada ulaşılan diğer bir sonuç da okul yöneticilerin 

okul yönetimi ve üst yönetim ile iletişim kuramama ve uyum 

sorunu, üstlerinden sürekli uyarı alma, görev paylaşımında 

anlaşmazlık yaşama, görev ve sorumluluklara gereken özeni 

göstermeme, görev saatlerine uymama, iş ahlakının olmaması, 

bağlılık ve aidiyet duygusunun olmaması, MEB teşkilatının çok 

büyük olması, hiyearşik yapının ve otoritenin fazlalığı, kararların 
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merkezden alınması, üst yöneticilerinin açık sözlü olmamaları, 

adaletli ve dürüst olmama sorunlarının yaşanabildiği belirlenmiştir. 

Okul yönetiminin kendi içerisinde uyumlu olması okuldaki diğer 

unsurları da etkilemektedir. Yaşanılabilecek olumsuz bir durum ise 

okuldaki paydaşlar arasında huzursuzluğa neden olacaktır. Usta ve 

Boğa (2021) araştırmalarında okul yöneticilerinin mevzuatla ilgili 

hizmet öncesi ya da hizmet içi eğitimler alması gerektiği, iş 

yüklerini hafifletmek için çalışmalar yapılması gerektiği, yönetici, 

öğretmen ve veliler için iletişimle ilgili seminerler verilmesi 

gerektiği bulgularına ulaşmışlardır. Ayrıca resmi yazışmalarda 

doğrudan yazışma yapabilmelerinin önündeki engellerin 

kaldırılması gerektiği önerilmiştir.  

Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuç göreve yeni başlayan 

okul yöneticilerinin bu görevi yapmaktan memnun oldukları 

sonucudur. İzin sıkıntısının olmaması, belli bir miktar maddi 

getirisinin olması, öğretmenliğe göre rahat olması, yöneticilikte 

yükselmek gibi nedenlerden dolayı yöneticilik görevinden 

memnun oldukları belirlenmiştir. Memnun olmayanların ise 

yöneticiliğin stresli ve iş yoğunluğunun fazla olması, angarya işlerin 

çok olması, aileye zaman ayıramama, sorumluluğunun fazla olması 

gibi nedenlerden dolayı memnun olmadıkları belirlenmiştir. 

Turkay (2009) araştırmasında yöneticilerin yaptıkları işten mutlu 

olmaları öğretmen ve okulun başarısını olumlu yönde etkilediği, 

mutsuz olmalarının ise öğretmen ve okulun başarısını olumsuz 

yönde etkileyip düşürdüğünü ortaya koymuştur.  

Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuç da göreve yeni 

başlayan okul yöneticilerinin bu görevi devam ettirmekte istekli 

olduklarıdır. Kendini geliştirmeye devam etme isteği, görev yerine 

ulaşım sıkıntısı olmaması, kendisini lider olarak görmesi, maddi 

ihtiyacının olması, çalışma şartlarının uygun olması ve derse 
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girmemek için yöneticiliğe devam etmek istedikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca bazı yöneticiler görevde yükselerek üst 

kademelerde yönetici olmak istemektedirler. Yöneticilik görevine 

devam etmek istemeyenler ise iş yoğunluğu, stres ve ailevi 

sebeplerden dolayı bu görevi devam ettirmek istememektedirler. 

Mutlusoy (2019) araştırmasında okul yöneticilerinin görevlerini 

devam ettirmekte istekli olduklarını ve mevcut görevlendirme 

süresinin kısa olduğunu belirtmiştir. Ayrıca görevlendirme 

süresinin kısa olması sonucu aidiyet hissinin kaybolduğu, yaptığı 

çalışmaların karşılığını almadan görevden ayrılmak zorunda kaldığı 

sonucuna da ulaşmıştır. Okul yöneticilerinin görevi devam 

ettirmede istekli olmaları onların başarılı bir yönetici olmaları ile 

mümkündür. Gürbüz ve Erdem (2013) araştırmalarında başarılı 

okul yöneticisinin mizahı iyi kullanma, çalışanların iş doyumuna 

ulaşmasını sağlama, etkili iletişim kurma, özverili ve idealist olma, 

yetkileri uygun şekilde ve yerlerde kullanma, okul kültürünün 

oluşmasını sağlama, mevcut kaynakları ve imkânları en uygun 

şekilde değerlendirme gerekliliklerini ifade etmiştir. Sonuç olarak 

yöneticiliğe devam edip etmeme yönündeki isteklilik durumunda 

örgütsel, kişisel ve mesleki açıdan birçok değişkenin etkili olduğu 

ifade edilebilir. 

Öneriler 

Araştırmada ulaşılan sonuçlar doğrultusunda şu öneriler 

getirilmiştir: 

Uygulayıcılara Dönük Öneriler 

1. Yöneticiliği gerçekten seven, ilgi duyan, başarılı 

olacağına inanan kişileri tespitine imkân sağlayan bir 

sistem geliştirilebilir. Bu yolla daha istekli ve 

kabiliyetli kişiler yöneticiliğe seçilebilirler. 
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2. Okul yöneticisi, öğretmen ve velilere iletişim 

becerisini artırıcı seminerler ve hizmet içi eğitimler 

verilebilir. 

3. Okul yöneticilerine göreve başlamadan önce 

yöneticilikle ilgili eğitim almaları ve farklı bir okulda 

staj yaparak tecrübe kazanmaları sağlanabilir. 

4. Okul yöneticisi olabilmek için yüksek lisans şartı 

getirilebilir. Ayrıca liyakat sahibi kişilerin yönetici 

olması noktasında üniversitelerin Eğitim Yönetimi 

bölümleriyle işbirliği kurulabilir. 

5. Ekonomik yönden dezavantajlı bölgeler için 

öğrencilerin eğitim hayatlarına devamı noktasında 

fırsatlar arttırılabilir. 

6. Öğretmen ve yöneticilerin maaşlarında iyileştirme 

yapılarak motivasyon düzeyleri yükseltilebilir. 

7. Öğretmen ve yöneticilerin kişisel veya ailevi 

problemlerini aşmaları için psikolojik destek 

verilebilir. 

8. Öğrencilerin kurallara uymasını sağlamak için okul 

iklimi, okul kültürü konularında gerekli habitatın 

oluşturulması konusunda çok daha fazla gayret 

sarfedilebilir. 

9. Okullara yeterli bütçe verilerek okul yöneticilerinin 

enerjilerini daha çok eğitim ve öğretime harcamaları 

sağlanabilir. 

10. Okul müdürlerine birlikte çalışmak istediği müdür 

yardımcılarını seçme hakkı verilebilir. 

11. Okul yöneticilerinin görevlendirme süreleri 

uzatılabilir. 
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12. Yöneticilerin zorunluluktan değil de performansına 

göre okul değiştirmesine imkân sağlayacak bir sistem 

tarafların tartışmasına açılabilir.  

Araştırmacılara Dönük Öneriler 

Bu araştırma sonucunda göreve yeni başlayan okul 

yöneticilerinin karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Yapılacak farklı araştırmalarda farklı çalışma 

gruplarıyla, nicel yöntemde ya da yine nitel yöntemde, odak grup 

görüşmesi veya gözlem yöntemleriyle veriler toplanarak çalışmalar 

yapılabilir.  
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ALTINCI BÖLÜM 

FARKLI KADEMELERDE GÖREVLİ OKUL 
YÖNETİCİLERİNİN KRİZ DURUMLARINA 

YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

İsa PAMUK 

1. GİRİŞ 

Bu bölümde araştırmanın; problem durumu ve alt 

problemleri, amacı, önemi, sayıltıları, sınırlılıkları ve tanımlar yer 

almaktadır. 

1.1. Problem Durumu 

Günümüzde toplumların ilerlemesinde en önemli 

dinamik olan eğitim sürecinin ana hedefi ülkenin kalkınmasında 

rol oynayacak çocukları bilgi, beceri, tutum ve değerler açısından 

donanımlı olarak hayata hazırlamaktır (Arslanargun ve Göksoy, 

2013: 99). Bu hedeflere ulaşmak da ancak amacı önceden 

belirlenmiş, bilimsel esaslara dayalı faaliyetleri gerçekleştirmekle 

mümkün olabilir. Eğitim hizmetleri okullarda gerçekleşir. Böylesi 

önemli bir hizmeti sunan okulların istenilen başarıyı sağlamasının 

ve amaçlanan hedeflere ulaşabilmesinin önüne çıkan engellerden 

biri de eğitim ortamlarında meydana gelen kriz durumlarıdır. 

Kriz bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun veya bir 

kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım ve buhran 

olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu [TDK], 2020). Krizler 

oldukça karmaşık süreçlerdir ve krize yol açan etmenler kurumdan 
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kuruma, bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Bu yüzden 

krizler kendine özgü niteliklere sahiptir. Okulların girdisi, süreçte 

girdiyi işleyenleri ve çıktısı insandır. Çevresiyle sürekli etkileşim 

içerisinde olan bu kurumların, kurumların kriz durumlarından en 

az şekilde etkilenmeleri, eğitim öğretim faaliyetlerini güvenli ve 

huzurlu bir ortamda sürdürmeleri noktasında tüm paydaşlara 

sorumluluklar düşmektedir. 

Okullarda yaşanabilecek kriz durumlarına karşı hazırlıklı 

olunması, kriz öncesinde, kriz anında ve kriz sonrasında okulda 

gerekli önlemlerin alınmasında sorumluluk büyük ölçüde okul 

yönetimlerine düşmektedir. Kriz yönetimini sağlamada en üst 

düzeyde görevli ve sorumlu olan yöneticiler doğal olarak kriz 

zamanlarında en çok aranan ve iş düşen kişilerdir (Sayın, 2008:5). 

Kriz zamanlarında düzen geçici de olsa alt üst olur, işler 

birbirine karışır, dolayısıyla yönetimin önemi artar ve liderlik, 

iletişim gibi yönetsel beceriler gerçek manalarına kavuşur 

(Demirtaş, 2000). Bu noktada okul yöneticisinin liderliği ön plana 

çıkar. Okulda gerekli önlemleri alıp örgütlenmeyi yapan yönetici 

krizin en az zararla atlatılmasını sağlamış olur. 

Kriz, bir yönetim sorunudur. Meydana geldiği kurumun 

işleyişini bozar, hedeflediği amaçları bozar. Krizi acil müdahale 

edilmez ise kriz yönetiminin aşamaları olan: “Krize hazırlık, 

krizden korunma, krizi önleme, çözüm, ortamı iyileştirme ve 

oluşan krizden dersler çıkarma”da yetersizlikler ve 

çözümsüzlüklere sebep olunabilir. Bu durum kurumda güvensizlik 

ve huzursuzluk doğurabilir. Güvenin olmadığı okullarda eğitim 

öğretim faaliyetleri istenilen düzeyde gerçekleşemez. Bu yüzden 

kriz yönetimi becerisine sahip olmayan okul yöneticilerinin olduğu 

okullarda krizler olumsuz sonuçlar meydana getirebilir. 
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Örgüt ve yöneticilerin karşılaşabileceği en zorlu 

durumlardan biri de kriz sürecidir. Bu bakımdan sadece yöneticiler 

değil örgütteki tüm bireylerin ve paydaşların kriz yönetimi 

konusunda farkındalığa ve duyarlılığa sahip olmaları, kriz 

öncesinde kriz ve kriz yönetimi konularında bilgilendirilmeleri 

krizle başa çıkma konusunda güçlendirilmeleri gerekmektedir.  

1.2.Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı farklı kademelerdeki okullarda 

görevli okul yöneticilerinin kriz yönetimi konusundaki 

görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1- Okul yöneticilerinin görüşlerine göre “kriz durumu” 

neyi ifade etmektedir? 

2- Okul yöneticileri kriz yönetiminde kendilerini yeterli 

görmekte midirler? Neden? 

3- Okullarda hangi kriz durumları yaşanmaktadır? Okul 

yöneticileri bu kriz durumlarını çözme noktasında ne 

tür çözümler geliştirmektedirler? 

4- Günümüzde kriz sürecinin ideal şekilde 

yönetilebilmesi için okul yöneticilerinin öncelikli 

olarak ihtiyaç duydukları gelişim alanları var mıdır? 

Varsa nelerdir? 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Okullar toplumun tümünü ilgilendiren, eğitim 

hizmetlerinin verildiği kurumlardır. Okullar bir yandan nesli 

geleceğe hazırlarken diğer yandan da bir örgüt olarak gelecekte var 

olmanın mücadelesini vermektedirler. Okullardaki kriz durumları 

bu yönüyle tüm toplumu etkileyebilmektedir. Bu nedenle 
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okullarda görev yapan yöneticilerin kriz anında sergileyecekleri 

yönetimsel beceriler diğer örgütlere göre daha fazla önem arz 

etmektedir. Eğitimin önemli paydaşlarından olan öğretmenler de 

sadece bilgiyi aktaran değil kriz anlarında sorumluluk alan, 

çözümün parçası olan bir paydaş olmak durumundadırlar. Kriz 

anında tüm paydaşları sürece katarak, süreci etkili bir şekilde 

yönetmesi beklenen yöneticilerin okullarda yaşanacak kriz 

durumları hallerindeki görüşleri önem arz etmektedir. 

1.4. Sayıltılar 

Araştırmaya katılan farklı kademelerde görevli okul 

yöneticilerinin görüşme formundaki sorulara samimi bir şekilde 

cevap verdikleri varsayılmıştır. 

1.5. Sınırlılıklar 

Araştırma;  

1- 2021-2022 Eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş ilinde 

görev yapan 15 okul yöneticisinin görüşleri ile sınırlıdır. 

2- Veri toplama araçlarında okul yöneticilerine yönetilen 

sorulardan elde edilen verilerle sınırlıdır. 

1.6. Tanımlar 

Kriz: Önemli bir gelişim ya da değişimin beklenmedik bir 

zamanda ortaya çıkması sonucunda örgütsel işleyişin zarar 

görmesine ya da kişilerin psikolojik zarar görmesine sebep olan 

olumsuz durum (Sayın, 2008). 

Kriz Yönetimi: Krize ilişkin sinyallerin algılanarak 

değerlendirilmesi ve kriz durumunun örgüt açısından en az kayıpla 

atlatılması amacıyla gerekli önlemlerin alınması (Şimşek, 2010) 
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2. KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde konu ile ilgili yapılan araştırmalara yer 

verilmiştir. 

Aksoy ve Aksoy (2003) tarafından yürütülen “Okullarda 

Krize Müdahale Planlaması” adlı çalışmada, kriz kavramının farklı 

kurumlar açısından ele alınmasının ortaya çıkardığı farklılıktan 

hareketle ve alanyazından yararlanarak, okullar açısından kriz 

kavramı ve temel özellikleri, krizlere etkili müdahale için okullarda 

gerçekleştirilmesi gereken hazırlık çalışmaları üzerinde 

durulmuştur. Çalışmada Türkiye’de eğitim kurumlarında ortaya 

çıkan ve basına yansıyan örnekler aracılığıyla da krize yol açan 

nedenler üzerinde saptamalar yapılmıştır. Okul yönetimlerinin 

krizlere yönelik hazırlıklar arasında bir krize müdahale ekibi 

kurmak ve yetiştirmek, müdahale planı hazırlamak ve uygulamak 

için hazırlıklı olmaları gerektiği belirtilmiştir. Bu hazırlıkların 

kurumlara özgü boyutları ile genel ve tüm kurumlarca 

paylaşabilecek ortak boyutları bulunduğu, okulların krizlere 

müdahale planlaması ve uygulaması sırasında yerel, bölgesel ve 

ulusal düzeydeki planlama ve uygulamaları dikkate alan eşgüdümlü 

bir çalıma göstermelerinin etkili bir kriz müdahalesi için zorunlu 

olduğu belirlenmiştir. 

Asunakutlu, Safran, Tosun (2003) tarafından yürütülen 

“Kriz Yönetimi Üzerine Bir Araştırma” adlı araştırmanın amacı 

konaklama işletmelerinde gerçekleştirilen bir araştırma 

sonuçlarından yararlanarak kriz tahmini ve yönetimi konusunda 

değerlendirmeler yapmaktır. Uygulama bölümünde, yöneticilerin 

krizi önceden öngörüleyebilmesinin işletmelerin ve yöneticilerin 

özelliklerine göre farklılık gösterdiği ve yöneticilerin krizi daha çok 

tehdit olarak algıladıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. 
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Akdağ ve Taşdemir (2006) tarafından yürütülen “Krizden 

Çıkmanın Yolları: Etkin Bir Kriz İletişimi” adlı araştırma da bir 

krizin etkin yönetimi büyük ölçüde iyi bir iletişime bağlı olduğu, 

iletişimin iyileştirilmesi ve bunun örgüt dışına da yayılması 

sonucunda kriz durumunda kullanılacak iyi bir kanal ortaya 

çıkarılacağı, buradan hareketle kriz sırasında iletişim faaliyetlerinin 

kriz yönetimine yardımcı olmak ve örgütün itibarını korumak gibi 

ikili bir rolü yerine getireceği ortaya çıkmıştır. Kriz yönetim 

ekibinin örgüt içi ve örgütle iletişim içinde olan herkesle rahat 

anlaşabilmesi ve krize neden olan olayları daha iyi anlatabilmesi 

iletişimin etkin bir biçimde kullanılmasıyla mümkün olabileceği 

örgüt çalışanlarının, yakınlarının tüketici ve ortaklar gibi örgütü 

direkt ilgilendiren grupların krizden ilk etkilenecek olan ve ilk 

bilgiye ihtiyaç duyan kesimler olduğu, örgüt dışı çevre olarak 

nitelendirilen medya, kamu kuruluşları ve finansal çevre gibi 

kuruluşların da krizden etkilenen gruplar oldukları belirlenmiştir. 

Hem örgüt içini hem de örgüt dışını ilgilendiren internetin de 

örgütün, kriz durumunda üzerinde durması gereken önemli bir 

konu olduğu ifade edilmiştir. 

İnandı (2008) tarafından yürütülen “Resmi İlk ve 

Ortaöğretim Okulları Müdürlerinin Okullarındaki Kriz 

Durumlarına İlişkin Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi” adlı 

araştırmanın amacı resmi ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 

okul yöneticilerinin ne tür durumları kriz olarak kabul ettiklerini 

ortaya koymaktır. Araştırmada okul müdürlerinin kriz durumlarına 

ilişkin görüşlerinin derinlemesine incelenmesi nedeniyle nitel 

çalışma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini 

2006-2007 öğretim yılında Mersin ilinde yer alan ilköğretim ve 

ortaöğretim okullarında görev yapan yöneticiler oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini ise amaçlı ve amaçsız şekilde seçilen 10 

ilköğretim ile 10 ortaöğretim okulu yöneticisi oluşturmaktadır. 
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Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile 

toplanmış, toplanan veriler kendi içinde kategorilere ayrılarak 

anlamlı bütünler şeklinde verilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın 

sonucunda genel olarak araştırmaya katılan okul yöneticilerinin 

kriz durumuyla ilgili görüşlerini betimlemek olanaklıdır. Tüm okul 

yöneticilerinin, okulun dengesini bozan her durumu kriz olarak 

kabul ettikleri anlaşılmaktadır. Yöneticiler okullarında en sık 

karşılaştıkları kriz durumlarını, madde bağımlılığı, okul dışından 

çetelerin saldırıları, şiddet olayları, aletli saldırılar ve sel baskınları 

olarak ifade etmişlerdir. Belirtilen kriz durumlarına karşı 

yöneticilerin bir kısmı krize hazırlıklı olduklarını bir kısmı da böyle 

bir hazırlığın olmadığını ifade etmişlerdir. Yöneticilerin 

görüşlerine göre krize hazırlıklı olanların krizin çözümünde daha 

etkili oldukları anlaşılmaktadır. Krize hazırlıklı olduklarını söyleyen 

okul yöneticilerinin kriz ekibindeki kişilerin hiçbiri profesyonel bir 

eğitim almamışlardır. Ayrıca araştırma sonucunda okul 

yöneticilerinin çoğunun okullarının risk analizini yaptırmadıkları 

da belirlenmiştir.  

Sayın (2008) tarafından yürütülen “Ortaöğretim 

Kurumlarında Kriz Yönetimi Stratejisinin İncelenmesi" adlı 

araştırma ortaöğretim kurumu yöneticilerinin yöneticilik görevleri 

sırasında yaşadıkları krizlerin neler olduğunu, yöneticilerin 

algılarına göre okullarında bir krize neden olabilecek etkenlerin 

neler olduğunu, yöneticilerin kriz yönetimi bilgisi ve kriz yönetimi 

sürecindeki stratejilerinin kişisel değişkenlerine göre farklılık 

gösterip göstermediğini, ayrıca yöneticilerin kriz yönetimi 

çalışmalarında karşılaştıkları güçlüklerin neler olduğunu ve kriz 

yönetim sürecinde kimlerden yardım aldıklarını belirlemeyi 

amaçlamıştır. Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen: 

“Genel Bilgi Formu”, “Kriz Algısı Kontrol Listesi”, “Kriz 

Yönetimi Başarı Testi” ve “Kriz Yönetimi Ölçeği” olmak üzere 
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dört adet ölçme aracı kullanılmıştır. Yanıtlanan ölçme araçlarında, 

okulunda kriz yaşandığını belirten 37 ortaöğretim kurumu 

yöneticisi ile yarı yapılandırılmış formda hazırlanan “Kriz 

Deneyimi Görüşme Formu” kullanılarak görüşme yapılmıştır. 

Araştırma sonuçları, ortaöğretim kurumlarında doğal afetler, okul 

içindeki bireyler, okul dışı çevre, eğitim sisteminden kaynaklanan 

sorunlar, maddî/fizikî yetersizlikler ile teknolojik faktörlerin 

neden olduğu krizlerin yaşandığını göstermiştir. Yöneticilerin kriz 

yaşanmasına neden olabilecek etkenlere ilişkin algılarının ise 

deprem, yangın, okulda cinsel saldırı/taciz, cinayet, okul binasına 

yönelik saldırı, şiddet, bulaşıcı hastalıklar, intihar, uyuşturucu 

kullanımı, zehirlenmeler, ısınma sorunu, bireylere okul dışından 

yapılan saldırılara odaklandığı belirlenmiştir. Araştırma bulguları 

ortaöğretim kurumlarındaki yöneticilerin kriz yönetimi 

konusundaki bilgi düzeylerinin oldukça düşük olduğunu 

göstermiştir. Kriz yönetimi bilgi düzeylerinin yaş, meslekî kıdem 

ve görev yapılan okul türüne göre farklılaştığı belirlenmiştir. Kriz 

yönetimi ölçeğinden elde edilen bulgular, yöneticilerin kriz 

yönetimi sürecinde izledikleri stratejilerin görev, yaş, yöneticilik 

kıdemi ve hizmet içi eğitime katılıp katılmama değişkenlerine göre 

farklılaştığını göstermiştir. 

Aksu (2009) tarafından yapılan “Kriz Yönetimi ve 

Vizyoner Liderlik” adlı araştırmanın amacı ilköğretim okulu 

öğretmenlerinin okullarındaki kriz yönetimi ve vizyoner liderlik 

düzeyine ilişkin algılarını, bu algıların bazı değişkenlere göre 

anlamlı farklılık gösterip göstermediğini ve öğretmenlerin kriz 

yönetimine ilişkin algılarıyla vizyoner liderliğe ilişkin algıları 

arasındaki ilişkileri belirlemektir. Araştırma tarama modelinde 

olup, 2007- 2008 eğitim-öğretim yılında yapılmıştır. Araştırma 

evrenini İzmir ilindeki 4 metropol ilçeden 190 ilköğretim 

okulunun 6320 öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya tabakalı 
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örnekleme yöntemiyle 4 metropol ilçeden 28 ilköğretim 

okulundaki 358 öğretmen alınmıştır. Araştırma sonucunda 

öğretmenlerin, okul müdürlerinin kriz yönetimine ve vizyoner 

liderliğe ilişkin algılarının yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin Kriz yönetimine ilişkin algılarında görev yaptıkları 

ilçeye göre anlamlı farklılık bulunmaktadır. Öğretmenlerin kriz 

yönetme becerilerine ilişkin algılarıyla vizyoner liderliğe ilişkin 

algıları arasında anlamlı, pozitif bir ilişki ortaya çıkmıştır. 

Aksu ve Deveci (2009) tarafından gerçekleştirilen 

“İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kriz Yönetimi Becerileri” adlı 

araştırmada kriz yönetimiyle ilgili bir ölçme aracı geliştirmek 

amaçlanmıştır. Bu ölçme aracının yapı ve kapsam geçerliği, 

güvenirliği, faktör analizi ve madde analizi yapılmış ve Türkiye 

şartlarında kullanılabilecek 31 maddelik “İlköğretim Okulu 

Müdürlerinin Kriz Yönetim Becerileri” ölçeği geliştirilmiştir. 

Kurtuluş’un (2009) “Kriz Yönetiminde Liderlik ve 

Liderlik Özelliklerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir 

Araştırma” adlı araştırmada çalışanların gözlemlerine bağlı olarak 

çalıştıkları kurumun üst düzey yöneticilerinin kriz öncesi süreçten 

kriz sürecine geçişte liderlik özelliklerinde bir değişim olup 

olmadığını belirlemek ve eğer değişim varsa bu değişimin hangi 

lider özelliklerinde olduğunu saptamak amaçlanmıştır. Araştırma 

2010 yılını yansıtan kesitsel bir araştırmadır. Araştırma sonucunda 

kriz öncesi süreç ve kriz yönetim sürecinde lider özelliklerinde 

değişim olduğu tespit edilmiştir. Kriz sürecinde, kriz olmayan 

sürece göre belirgin şekilde farklılık sergilenen liderlik özellikleri 

belirlenmiştir.  

Özen (2011) tarafından yürütülen “Eğitim Kurumlarında 

Yönetsel ve Bireysel Krize Müdehalenin Planlanması ve Eğitimi” 

adlı çalışmada kriz kavramının farklı kurumlar açısından ele 
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alınmasının ortaya çıkardığı farklılıktan hareketle ve alanyazından 

yararlanarak, okullar açısından kriz kavramı ve temel özellikleri, 

krizlere etkili müdahale için okullarda gerçekleştirilmesi gereken 

hazırlık çalışmaları üzerinde durulmuştur. Çalışmada Türkiye’de 

eğitim kurumlarında ortaya çıkan ve basına yansıyan örnekler 

aracılığıyla krize yol açan nedenler üzerinde saptamalar yapılmıştır. 

Okul yönetimlerinin krizlere yönelik hazırlıklar arasında bir krize 

müdahale takımı kurmak ve yetiştirmek, müdahale planı 

hazırlamak ve uygulamak için de hazırlıklı olmaları gerektiği 

belirtilmiştir. Bu hazırlıkların kurumlara özgü boyutları olduğu 

denli, genel ve tüm kurumlarca paylaşabilecek ortak boyutları da 

bulunmaktadır. Yine okulların krizlere müdahale planlaması ve 

uygulaması sırasında, yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki planlama 

ve uygulamaları dikkate alan eşgüdümlü bir çalışma göstermeleri 

de etkili bir kriz müdahalesi için zorunludur. Günlük yaşamda, 

karşılaşılan olumsuzlukların üstesinden gelme çabaları bireyleri zor 

bir savaşıma iter. Bu savaşımın sonunda eğer birey sorunların 

üstesinden gelecek psikolojik dinginliğe sahip değilse; psikolojik 

yıkım başlar ki bunun en son noktası bilişini ve kendini yok etmeye 

götüren Psikolojik krizdir. Bu çalışmada böyle kriz anlarında 

danışmanların ne yapacağına dair yeni bir bilişsel model önerisi 

kurgulanmaya çalışılmıştır. 

Maya (2014) tarafından yürütülen “Kamu İlkokullarında 

Yöneticilerin Sergiledikleri Kriz Yönetimi Beceri Düzeylerine 

İlişkin Öğretmen Görüşleri” adlı araştırma kamu ilkokullarında 

yöneticilerin sergiledikleri kriz yönetimi becerilerinin ne düzeyde 

olduğunu ve yöneticiler tarafından sergilenen kriz yönetimi beceri 

düzeylerinin öğretmenlerin cinsiyetine ve kıdemine göre anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemeyi amaçlamıştır. Nicel 

yöntemde yürütülen araştırmada kamu ilkokullarında çalışan 

yöneticilerin kriz yönetimi becerileri genelde ve tüm alt boyutlarda 
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“orta düzeyde” olduğu ve ilkokul yöneticilerinin sergiledikleri kriz 

yönetimi beceri düzeylerine ilişkin öğretmenlerin görüşleri 

arasında cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunmadığı, kıdem 

değişkeni açısından ise anlamlı bir farklılık bulunduğu 

belirlenmiştir. 

Haban ve Bozkurt (2017) tarafından yürütülen 

“Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin Kriz Yönetimi Becerilerinin 

Kurumun Sosyal Sermaye Birimine Etkisi” adlı çalışmada 

ortaöğretim kurumlarında yöneticilerin kriz yönetimi becerileri ile 

kurumun sosyal sermaye düzeyi arasındaki ilişki araştırılmıştır. 

Nicel yöntem ve ilişkisel tarama modeli kullanılarak yapılan 

araştırmanın evreni Gaziantep merkez Şehitkâmil ilçesindeki 

ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerden 

oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise rastgele seçilen 418 

öğretmenden oluşturmaktadır. Veriler, Aksu ve Deveci (2009) 

tarafından geliştirilen 31 maddelik “İlköğretim Okulu 

Müdürlerinin Kriz Yönetimi Becerileri Ölçeği” ile Töremen 

(2002) tarafından geliştirilen “Sosyal Sermaye Ölçeği” nin ilk 21 

maddeden oluşan “Okulunuzdaki Öğretmenlerle ilgili Önermeler” 

boyutu ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre kriz 

yönetim becerileri, kriz yönetim becerilerinin alt boyutları ve 

sosyal sermaye arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Ayrıca yapılan regresyon analizi sonucunda kriz yönetim 

becerilerinin sosyal sermayeyi anlamlı bir şekilde yordadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Temir (2018) tarafından yürütülen “Kriz Yönetimi ve 

Hermeneutik” adlı çalışmanın ana konusu kriz yönetimi sürecinin 

iyi planlanamamasının ve iyi yürütülememesinin temelinde yatan 

büyük gerçekliklerden birinin yanlış tasarlanmış iletişim stratejileri 

olduğu ve bununla birlikte ortaya çıkan düzensizlik ve yanlış 

algının nedeninin yorumsanacak problemler olduğu varsayımıdır. 
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Sonuç olarak birçok krizin temelinde bulunan, arzu edilmeyen bir 

şekilde anlamlandırmaya bağlı olarak gelişip büyüyen “krizin 

yarattığı etkinin” temel sebeplerinden birisi ve en önemlisi olarak 

açıklanabileceği ifade edilmiştir.  

Yılmaz’ın (2019) “Okul Yöneticilerinin Kriz Yönetim 

Tutumları ile Duygusal Zekaları Arasındaki İlişki” adlı bu 

çalışmasının amacı okul yöneticilerinin görüşlerine göre 

yöneticilerin kriz yönetim becerileri ile duygusal zekâ düzeyleri 

arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmada katılımcılardan 

toplanan 466 ölçek değerlendirmeye alınmıştır. Veriler “Kişisel 

Bilgi Formu”, ”Kriz Yönetim Ölçeği” ve “Duygusal Zekâ Ölçeği” 

ile toplanmıştır. Genel olarak araştırma sonuçlarından 

yöneticilerin duygusal zekâ düzeylerinde cinsiyete, yaşa göre 

anlamlı farklılaşma; kriz yönetimi düzeylerinde ise cinsiyete, 

yöneticilik görevlerine, yaşa, okul türüne göre anlamlı farklılaşma 

belirlenmiştir. Yöneticilerin duygusal zekâ ve kriz yönetim 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Duygusal zekâ 

ölçeğinin iyimserlik boyutu puanları ile kriz yönetimi ölçeğinin kriz 

anı ve kriz sonrası boyutu puanları arasında pozitif yönde ilişkiler 

bulunmuştur. Duygusal zekâ ölçeğinin duygulardan faydalanma 

boyutu puanları ile kriz yönetimi ölçeğinin kriz öncesi ve kriz 

sonrası boyutu puanları arasında düşük ancak anlamlı düzeyde 

ilişkiler bulunmuştur. Duygusal zekâ ölçeğinin duyguların ifadesi 

boyutu puanları ile kriz yönetimi ölçeğinin kriz öncesi boyutu 

puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Yılmaz ve Eldeleklioğlu (2019) “Okul Ortamında Krize 

Müdahale ile ilgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi” adlı 

çalışmasında öğretmenlerin okul ortamlarında karşılaştıkları kriz 

durumlarının neler olduğunu, krize müdahalede ne sıklıkla okul 

psikolojik danışmanına başvurduklarını ortaya koyabilmeyi ve okul 

ortamında kriz yönetimine ilişkin öneriler getirebilmeyi 
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amaçlamıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından 

oluşturulan öğretmenlerin okul ortamında karşılaştıkları kriz 

durumları anket formu ile toplanmıştır. Anket formu kişisel 

bilgiler ve kriz durumları ile ilgili sorular olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktadır. Araştırma genel tarama (survey) modeli üzerine 

tasarlanan bir çalışmadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre 

öğretmenlerin yaklaşık %70’i meslek hayatları boyunca girdikleri 

sınıflarda en az bir kez kriz durumuna tanıklık etmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin %69’u kriz durumlarında okul 

psikolojik danışmanına başvurduklarını, %53’ü okulda krize 

müdahale etmenin okul psikolojik danışmanının görevi olduğunu 

belirtmektedir. 

Bıyıklıoğlu (2020) tarafından yürütülen “İlköğretim Okul 

Yöneticilerinin Kriz Yönetimi Becerilerine İlişkin Görüşlerinin 

İncelenmesi” adlı araştırmanın amacı, yöneticilerin okullarda kriz 

yönetimine ilişkin görüşlerini çeşitli değişkenlere göre 

belirlemektir. Araştırma sonuçlarına göre ilkokul ve ortaokul 

yöneticilerinin kıdemi arttıkça kriz yönetim becerileri de 

artmaktadır. Kriz eğitimi alan ilköğretim okulu yöneticilerinin kriz 

yönetim becerileri eğitimi almayanlara göre kriz yönetim becerileri 

anlamlı bir farklılık yaratacak düzeyde yüksek çıkmıştır. İlköğretim 

okulu yöneticilerinin kriz yönetimi becerilerine ilişkin görüşlerinde 

cinsiyet, öğrenim durumu, görev türü ve okul türü boyutları 

karşılaştırıldığında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. 

Düzgün (2020) tarafından yürütülen “Kriz Yönetiminde 

Etkili Liderlik Tarzının Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği” adlı 

araştırma kriz yönetiminde hayati öneme sahip olan liderlik 

tarzlarından hangisinin daha etkili olabileceğini belirlenmeye 

çalışılarak işletme liderlerine yol gösterilmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini 2019 yılında Erzurum ilinde faaliyette 

bulunan iki çağrı merkezinin 103 çalışanı oluşturmaktadır. 
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Araştırmada regresyon analiz yönteminden faydalanılmış olup 

araştırma sonucunda sadece kriz öncesi dönemde vizyoner 

liderliğin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Gezer (2020) tarafından yürütülen “Kriz Yönetim 

Becerilerine (Kriz Öncesi, Dönemi ve Sonrası) İlişkin Olarak Okul 

Müdürlerinin Sergilemiş Oldukları Davranışlar” adlı araştırmada 

öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin kriz yönetim 

becerilerinin (kriz öncesi-kriz dönemi-kriz sonrası) belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Belirtilen amaç doğrultusunda araştırmada tarama 

modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Malatya İl merkezinde 

çeşitli türdeki kamu okullarında görev yapan öğretmenler 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Malatya İl 

merkezinde bulunan kamu okullarında görev yapan öğretmenler 

arasından “Basit Seçkisiz Örnekleme” yöntemi ile belirlenmiş olan 

636 öğretmen oluşturmaktır. Araştırmada okul müdürlerinin kriz 

yönetimi becerilerinin öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi için 

iki bölümden oluşan bir veri toplama aracı kullanılmıştır. Veri 

toplama aracının birinci bölümünde örneklemde yer alan çeşitli 

eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin kişisel bilgilerini 

belirlemek için “Kişisel Bilgi Formu” yer almaktadır. Kişisel bilgi 

formunda öğretmenlerin cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, öğrenim 

durumu, görev yapılan eğitim kademesi gibi özelliklerini 

belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Yapılan araştırmada 

çeşitli eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin kriz 

yönetimi becerilerine ilişkin olarak görev yaptıkları okullardaki 

okul müdürlerinin kriz öncesi ve kriz döneminde becerilerinin 

“Bazen”, kriz sonrası dönemde ise “Çoğu Zaman” düzeyinde 

oldukları belirlenmiştir. Ayrıca okul müdürlerinin kriz yönetimi 

becerilerine ilişkin sergilemiş oldukları davranışlarının öğretmen 

görüşlerinin geneli açısından “Çoğu Zaman” düzeyinde olduğu 

belirlenmiştir. Bunlara ek olarak araştırmada öğretmenlerin 
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cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, öğrenim durumu ve görev yapılan 

eğitim kademesi değişkenlerine göre okul müdürlerinin kriz 

yönetim becerilerine ilişkin görüşlerinin anlamlı farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. 

Keleş, Atay ve Karanfil (2020) tarafından yürütülen 

“COVID 19 Pandemi Sürecinde Okul Müdürlerinin Öğretim 

Liderliği Davranışları” araştırmanın amacı, MEB okul 

müdürlerinin öğretimsel liderler olarak Covid 19 pandemisi 

sürecinde yaşamış oldukları sorunlara ilişkin çözüm yollarını 

belirleyerek pandemi sonrası eğitime ilişkin görüşlerini ortaya 

koymaktır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışma 

Türkiye’de farklı illerde görev yapan on dört okul müdürü ile 

gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak kavramsal çerçeve 

ışığında oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Araştırmanın bulgularına göre MEB okul müdürleri Covid 19 

pandemi sürecinde karşılaştıkları sorunları, öğretmenlere 

teknolojik destek, öğrencilere ise akademik ve psiko-sosyal destek 

vererek ve bütün paydaşlarla etkili iletişim yolları kullanarak 

çözmeye çalışmışlardır. Bulgular okul müdürlerinin genel anlamda 

pandemi sonrası eğitime ilişkin görüşlerinin hibrit eğitim modeli, 

öğretmen eğitimi ve öğrenci becerileri konuları üzerinde 

durduklarını ortaya koymaktadır. 

Özalp ve Levent (2020) tarafından yürütülen “Okul 

Müdürlerinin Kriz Yönetme Becerilerinin Farklı Değişkenler 

Açısından İncelenmesi” adlı araştırmanın amacı öğretmen 

algılarına göre okul müdürlerinin kriz yönetme becerilerinin çeşitli 

değişkenler açısından incelenmesidir. Elde edilen bulgulara göre 

okul müdürlerinin kriz yönetme beceri düzeylerinin katılımcıların 

cinsiyetine, öğrenim durumuna ve kariyer evrelerine göre anlamlı 

farklılık göstermediği; fakat katılımcıların çalıştıkları okulun 
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kademesine ve müdürle birlikte çalışma süresine göre farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir. 

Sarı ve Sarı (2020) tarafından yürütülen “Kriz 

Zamanlarında Eğitim Yönetimi: COVİD-19” adlı araştırma kriz 

zamanlarında eğitim yönetimi olgusunu, COVID-19 salgını 

bağlamında değerlendirmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda Türkiye’de COVID-19 salgını sonucunda oluşan 

kriz durumundan hareketle kriz yönetimi, eğitim yönetimi, kriz 

zamanlarında eğitim yönetiminin nasıllığı sorgulanmıştır. İlk 

olarak kriz, kriz yönetimi ve eğitim yönetimi olguları alanyazın 

taraması yöntemi ile açıklanmıştır. Daha sonra bu olgular COVID-

19 temelinde değerlendirilmiştir. Çözümlemeler sonucunda, 

COVID-19 salgınının kriz özelliklerini taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu 

salgın krizi sürecinde Türkiye’de eğitim yönetimi alanında hali 

hazırda yapılan uygulamalarla kriz yönetimi sürecinin eksiklikleri 

olmakla birlikte aktif olarak uygulandığı görülmüştür. Bu 

doğrultuda eğitim yönetiminde kriz ve kriz yönetimi kavramlarının 

iyi bilinmesinin önemli olduğu, kriz yönetim sürecinin aktif olarak 

kullanılması gerektiği ve bundan sonraki olası benzer durumlar 

için eğitim yönetimi unsurlarının göz önünde bulundurulması 

gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Töre (2020) tarafından yürütülen “Okul Müdürlerinin 

Kriz Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi: Devlet ve Özel 

Okullarının Karşılaştırılması” isimli çalışmanın amacı, okul 

müdürlerinin kriz yönetimi becerileri konusundaki öğretmen 

görüşlerini ortaya koymak, devlet okulu ve özel okul müdürlerinin 

kriz yönetimi becerileri arasında farklılık olup olmadığını 

belirlemektir. Ayrıca devlet okullarında ve özel okullarda en sık 

karşılaşılan kriz durumları da çalışma kapsamında incelenmiştir. 

Araştırma karma desenle yapılmıştır. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak “kişisel bilgi formu” ve “kriz yönetimi yeterlilikleri 
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anketi” kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, okul 

müdürlerinin kriz yönetimi becerinin çok yüksek olduğu; devlet 

okulu müdürlerinin kriz yönetimi becerinin özel okul müdürlerine 

göre daha düşük olduğu; okul müdürlerinin kriz yönetimi 

becerilerinin okullarında ortaya çıkan kriz durumları arttıkça 

düştüğü bulunmuştur. Devlet okullarında en çok karşılaşılan kriz 

durumları “veli öğretmen anlaşmazlıkları”, “öğrenci 

yaralanmaları”, “problemli aile tutum ve davranışları” iken; özel 

okullarda en çok karşılaşılan kriz durumları “öğrenciler arasındaki 

anlaşmazlıklar”, “velilerin yüksek beklentileri ve okula müdahale 

etmeleri”, “öğrencilerin izinsiz fotoğraf video paylaşımı” olarak 

tespit edilmiştir. Araştırma bulguları tartışılmış, uygulamacılara ve 

araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur. 

Yılmaz ve Yıldırım (2020) tarafından yürütülen “Okul 

Yöneticilerinin Kriz Yönetimi Tutumları ile Duygusal Zekâları 

Arasındaki İlişki” adlı çalışmanın amacı okul yöneticilerinin 

görüşlerine göre yöneticilerin kriz yönetimi becerileri ile duygusal 

zekâ düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenebilmesidir. 

Araştırmanın örneklemini 2016-2017 yıllarındaki İstanbul ili 

Avcılar ve Esenyurt ilçelerindeki okullarda görevli toplam 466 

katılımcı oluşturmaktadır. Veriler Kriz yönetimi Ölçeği ve 

“Duygusal Zekâ Ölçeği” ile toplanmıştır. Sonuç olarak 

yöneticilerin duygusal zekâ ve kriz yönetim düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Duygusal zekâ boyutlarından 

iyimserlik boyutu ile kriz yönetimi boyutlarından kriz anı ve kriz 

sonrası boyutları arasında pozitif yönde ilişkiler bulunmuştur.  

Güngör ve Yılmaz (2021) tarafından yürütülen “Okul 

Yöneticilerinin Uzaktan Eğitim Döneminde Kullandıkları Çatışma 

Stratejileri ve Yöntemleri” adlı çalışmanın amacı tüm dünyada 

yaşanan Covid-19 pandemisinin meydana getirdiği kriz 

döneminde okul yöneticilerinin çatışma stratejileri ve yöntemlerini 
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araştırmak ve aynı zamanda yöneticilerin bu süreci nasıl 

yönettiklerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel bir çalışmadır ve 

veri toplama amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde nitel veri analiz yöntemi olan 

içerik analizi tercih edilmiştir. Çalışma sonunda okul 

yöneticilerinin kriz dönemlerinde kullandıkları çatışma 

yöntemlerinin ve motivasyon yöntemlerinin neler olduğu 

belirlenmiş, kriz zamanlarında yöneticilerin farklı durumlarda nasıl 

davrandıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Odabaşı ve Cengiz (2021) tarafından yürütülen “Eğitim 

Kurumları İdarecilerinin Kriz Anında Afet ve Acil Durumlara 

Yönelik Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi: Gümüşhane İli 

Örneği” adlı araştırmanın amacı eğitim kurumlarında bulunan 

yöneticilerin afet ve acil durumlara hazırlık bilgisinin tespit 

edilmesi ve afetlerin neden olabileceği kriz durumlarında, 

planlama, koordinasyon ve iletişim yeterliliklerinin belirlenmesidir. 

Araştırma kapsamındaki yöneticilerin liderlik stratejileri, okulların, 

“Afet ve Acil Durum Planı”, “Kurumsal Hazırlık”, “Tatbikat” ve 

“Eğitim” düzeylerine ilişkin puanları bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde, Gümüşhane’de bulunan eğitim kurumlarının 

afet ve acil durumlara karşı yeterince yeterli ve hazırlıklı 

olmadıkları belirlenmiştir. 

Özcan (2021) tarafından yürütülen “Etkili Kriz 

Yönetimi” adlı çalışma, kamusal alanda kriz yönetim sürecinde 

etkinliği sağlayan temel faktörleri araştırmayı amaçlamaktadır. Bu 

amaca ulaşmak için iki soru formüle edilmiştir: İlki, ‘kamu 

sektöründe kriz yönetim sürecinin etkinliğini belirleyen başlıca 

unsurlar nelerdir?’ İkincisi, ‘kamusal alanda kriz yönetiminde 

başarının önündeki engeller nelerdir? Diğer bir ifadeyle, 'krizler 

kamu kurumlarını niye zorlamaktadır?’ İlk soruyu cevaplamak için, 

kriz yönetim modellerinden yola çıkılarak bir sentez geliştirilmiştir. 
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Senteze göre, etkin bir kriz yönetim süreci üç aşamadan oluşmakta 

ve her aşamada yapılması gerekli bazı kritik görevler 

bulunmaktadır: hazırlık aşaması, yönetim aşaması, değerlendirme 

aşaması. Sonra sentezdeki eylemlerin kriz yönetimine etki derecesi 

ve bu eylemlerin önündeki engeller araştırılmıştır. Bu çalışmada, 

sentez içinde yer alan fiillerin aktif bir kriz yönetimi için gerekli 

olduğu lakin kamu sektöründe bu görevlerin ifasını engelleyen bazı 

unsurların olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu engeller 

kaldırılmadığı sürece, krizler kamu otoritelerine meydan okumaya 

gelecekte de büyük olasılıkla devam edecektir. 

Özdoğru (2021) tarafından yürütülen “COVID-19 

Salgınında Okul Müdürlerinin Okul Yönetiminde Karşılaştıkları 

Sorunlar ve Bu Sorunlarla Başa Çıkma Stratejileri” adlı 

araştırmanın amacı COVID-19 salgınında okul müdürlerinin okul 

yönetiminde karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlarla başa çıkma 

stratejilerini incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden 

fenomenoloji deseninin kullanıldığı bir araştırmadır. Veri toplama 

aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Araştırma verilerinin çözümlenmesi içerik analizi tekniğine uygun 

olarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda COVID-19 salgını 

sürecinde okul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştıkları 

sorunlar yönetimsel sorunlar, iletişim sorunları, finansman sorunu, 

planlama sorunları, personelle ilgili sorunlar, okul ikliminde 

yaşanan sorunlar, okul sağlığında yaşanan sorunlar ve eğitim-

öğretim sürecinde karşılaşılan sorunlar olmak üzere 8 alt temada 

kümelenmiştir. Okul müdürleri bu sorunlarla başa çıkarken 

yönetimsel ve bireysel olmak üzere farklı stratejilere 

başvurduklarını belirtmiştir. COVID-19 salgını sürecinde okul 

müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştıkları sorunlarla başa 

çıkma sürecindeki bireysel stratejileri ise soğukkanlı ve sağduyulu 
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davranma, inisiyatif alma, bireysel fedakârlıkta bulunma, problem 

çözme iradesini gösterme, etkili iletişim ve sabırlı olmadır. 

Şimşek (2021) tarafından yürütülen “Okul Müdürlerinin 

Kriz Yönetebilme Becerileri” adlı araştırmanın amacı okul 

yöneticilerinin kriz yönetimi becerilerini tespit etmektir. Çalışma 

Düzce iline özel kriz durumları, kriz yönetimi ve krizden başarılı 

bir şekilde çıkmada mevcut ve sonradan gelecek okul müdürleri 

için önem teşkil etmektedir. Araştırma sonucunda tüm okul 

müdürlerinin okulun işleyişini bozan her durumu kriz olarak 

gördükleri anlaşılmaktadır. Okul içi etmenler, okul dışı etmenler 

okullara göre farklılık gösterse de ortak kriz etmenleri oranı 

oldukça yüksektir. Krize hazırlıklı olmanın, kriz planının, risk 

analizinin ne denli önemli olduğu bu çalışanın sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. 

3. KURAMSAL AÇIKLAMALAR 

Araştırmanın bu kısmında araştırma konusuna ilişkin 

kuramsal açıklamalar yer almaktadır. 

3.1. Kriz Kavramı 

Kelime anlamı itibariyle kriz, “bir ülkede veya ülkeler 

arasında, toplumun veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç 

dönem, bunalım, buhran” anlamına gelmektedir (TDK, 2011: 

1513). Ayrıca alanyazın incelendiğinde krizi “bir olayın yaşandığı 

karışık dönem”, “birdenbire içine düşülen, gittikçe kötüye giden, 

zor ve tehlikeli durum” olarak ifade eden çalışmalara da rastlamak 

mümkündür (Genç, 2005: 334). Bu tanımlardan hareketle krizi, 

olması gerektiği gibi işlemeyen, yenilik gerektiren, istikrarsız bir 
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yapı ve durumu ifade eden, olumsuz ortamın zirveye çıktığı dönem 

olarak ifade etmek mümkündür.  

Birer açık sistem olan okulların yaşam ve varlıklarını tehdit 

eden durumlar okulda kriz olarak yorumlanabilir. Kriz tanımı her 

okulun kendi yapısı, işleyişi, özellikleri içerisinde farklı anlamlar 

taşıyabilir. Farklı kademelerdeki okul türleri aynı kriz durumlarında 

çok farklı tepkiler gösterebilir, aynı içeriğe sahip olaylardan farklı 

şekillerde etkilenebilirler (Aksoy ve Aksoy, 2003:39). 

Okullarda yaşanabilecek krizler öğretim kademesine 

bulunduğu çevrenin sosyo ekonomik kültürel çevresine, fiziki 

imkânları vb. faktörlere göre değişse de genel hatlarıyla şu şekilde 

örneklendirilebilir: Tehdit oluşturabilecek insanların 

(silahlı/silahsız) okul bahçesine girmesi, yangın, su baskını, ani 

yıkım gibi durumların oluşması, bomba ihbarı alınması, okulda bir 

öğrenci ya da iş görenin ölümü, okuldan bir öğrencinin ya da 

yakınının okul dışında ölümü, okul personelinden birinin ölümü 

(idareci/öğretmen/hizmetli), uyuşturucu madde kullanımı, doğal 

afetler (kar, tipi, dolu, fırtına, deprem, sel vb.) meydana gelmesi, 

salgın hastalıklar meydana gelmesi (Covid-19, domuz gribi, kuş 

gribi vb.), illegal örgütlerin saldırıları ya da işgalleri, öğrenciye 

yönelik tecavüz/cinsel taciz, okul sınırları içerisinde çalışan 

personele tecavüz/cinsel taciz, toplu zehirlenme (kantin, 

yemekhane ya da diğer unsurlardan kaynaklı), tehdit ve küfür eden 

veli ya da öğrenci yakını, okul veya eklentilerine yönelik işleyişini 

engelleyecek büyüklükte saldırılar (vandalizm), okul gezilerinde 

karşılaşılabilecek kazalar, elektrik kesintisi, sağlık riski taşıyan 

öğrenci ya da personel varlığı  (kalp rahatsızlığı, şeker, tansiyon,  

panik atak, sara, epilepsi vb.), okul paydaşları arasında uygunsuz 

ilişkiler, siyasi ya da ideolojik çatışmalar, bulaşıcı hastalık riski 

taşıyan paydaşların bulunması, okul ve çevresinde öğrencinin 
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öğrenciye, öğretmenin öğrenciye uyguladığı şiddet vb. (Savcı, 

2008) kriz durumları olarak kabul edilebilir. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2020 yılının 

Eylül ayında yayımlanan "Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 

2019-2020" verilerine göre Türkiye’de okul öncesi eğitim, 

ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 435 bin'i erkek, 8 

milyon 806 bin 881'i kız olmak üzere toplam 18 milyon 241 bin 

881 öğrenci eğitim almaktadır. Buna ek olarak MEB’e bağlı 

okullarda 1 milyon 117 bin 686 öğretmen görev yapmaktadır 

(MEB, 2020). Yükseköğretim kademeleri de hesaba katıldığında 

okullarda görev yapan diğer çalışanlarla birlikte yaklaşık 30 milyon 

insana etki eden bir topluluktan söz edilebilir. Dolayısıyla bu kadar 

büyük bir kitleye hitap eden neredeyse bütün gün açık olan okullar 

toplumda göz önünde bulunan ve sürekli faaliyette olan 

kurumlardır. Ayrıca bu kurumlar birçok paydaşa da hizmet 

vermekte ya da birçok paydaştan hizmet almaktadır. Bu nedenle 

toplumun geneline hitap eden bu kurumlarda meydana gelebilecek 

herhangi bir kriz durumunun neticeleri sadece kurumla sınırlı 

kalmamaktadır.  

Örnekler incelendiğinde kriz durumlarından herhangi 

birinin meydana gelmesi okuldaki eğitim-öğretimi olumsuz 

etkilemektedir. Böyle bir durumun oluşmaması ya da oluştuğu 

anda hızlı ve doğru önlemlerin alınması ve uygulanması 

gerekmektedir. Bu durumda da okul yöneticilerinin kriz yönetimi 

konusundaki hazırlıkları,  tecrübeleri kriz durumu karşısında 

gösterilen yaklaşım, kurulan sistem ve bu sitemden beklenen 

verimin alınması krizin çözümünü belirleyecektir. 

Genel olarak bakıldığında kriz beklenmedik zamanlarda, 

aniden gelişen, hızlı ilerleyen ve örgütün hazırlık yapmasına imkân 

vermeden karşılaşılan, kurum için iyi değerlendirildiğinde yeni 
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fırsatlar ortaya çıkarabilen, değerlendirilmediğinde ise çöküşe 

sebebiyet verebilecek durum anlamına gelmektedir. 

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere kriz oluştuğu ortamda 

belirsizlik meydana getirir ve örgüt içerisindeki insanları sıkıntıya 

sokar. Örgütün rutini değiştiği için insanlar yapacağını bilemez 

duruma gelebilir. Alanyazın incelendiğinde kriz durumlarını 

örgütlerin mevcut işleyişten ayıran özellikler bir çok yazar 

tarafından farklı şekillerde incelenmiş ve yorumlanmıştır (Filiz, 

2006; Savçı, 2008; Saruhan ve Yıldız, 2013;Çelik, 2014; Şimşek ve 

Özsezer, 2014; Tortop vd., 2016). 

Bu yorumlardan bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

• Örgütün varlığını tehdit etmesi ve ulaşmaya çalıştığı 

hedefleri engellemesi, 

• Krizi öngörebilme ve önlem alma mekanizmalarının 

yetersiz olması, 

• Acil müdahale gerektiren bir durum olması, 

• İş görenlerde stres, endişe ve panik oluşturarak onları 

gerilime sevk etmesi, 

• Örgüt imajını zedeleyici etki göstermesi, 

• Örgüt üzerinde çevre baskısı oluşmasına sebebiyet 

vermesi, 

• Örgütün rutininin değişmesi, 

• Örgüt içerisinde ani değişimlere neden olması, 

• Çözülmesi durumunda örgüt için yeni fırsatlar 

barındırması. 

3.2. Kriz Yönetimi  

Kriz yönetimi, kriz durumunu ortadan kaldırmak için 

rasyonel, sistematik ve planlı bir şekilde uygulanan etkinlikler 
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topluluğudur. Sistematik olarak, aşama aşama verilecek kararları, 

bu kararı uygulayacak ekibi oluşturarak ve uygulama sonuçlarını 

hızla ele alarak yeni kararlar verilmesini amaçlar. Bu bakımdan her 

örgütte krize müdahale ekipleri oluşturulmalıdır. Kriz yönetim 

takımı çok geniş olmayan, kriz döneminde uzmanlıklarından 

yararlanılabilecek bireylerden oluşturulmalıdır (Batchelor, 2003: 

19). Kriz yönetimi ekibinin, kriz yönetiminde başarılı olabilmek 

için etkin liderliğe sahip olması da gereklidir. 

Geliştirilmekte olan bir vizyon rüya görme değil, geleceği 

yaratmaktır (Sashkin ve Rosenberg, 2005: 5). Okul eğitiminde 

yaşanan çeşitli sorunları ortadan kaldırmak ve sürekli olarak okul 

eğitimini geliştirmek için etkili, yaratıcı, vizyoner, isteklendirici, 

bilgili, ilkeli liderlerin rehberlik ettiği yöneticilerin varlığı büyük 

önem taşımaktadır (Cerit, 2007 : 88). 

Hızlı sosyo-ekonomik, toplumsal değişmeler sonucunda 

okulların da çeşitli kriz durumlarıyla karşı karşıya kaldığı 

söylenebilir. Bu krizlerden en az hasarla kurtulabilmek ya da 

krizleri okulun lehine çevirebilmek için okullardaki yöneticilerin 

aynı zamanda etkili, yaratıcı, vizyoner, isteklenendirici, bilgili, ilkeli 

lider olmalarının gerekli olduğu düşünülebilir. 

Liderler, kriz yokmuş gibi davranmamalıdırlar. Lider, 

gerçekçi bir biçimde bir örgütsel krizle karşılaşma ihtimalinin 

farkında olmalı ve buna hazırlıklı olmalıdır. Liderler bir krizin 

yeniden oluşma olasılığını azaltmaya çalışabilirler, kriz süresini 

kısaltabilirler, krizde insan özelliklerini dikkate alarak, krizin 

olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilirler. Bir liderde olması 

gereken temel özellikler, ortak gayeyi başarmak, takım kurarak 

takımı korumak ve bir şeyi güdüleyerek geliştirmektir. 
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3.2.1. Kriz Sürecinin Aşamaları 

Kriz; kriz öncesi dönemde ortaya çıkan belirtilerle başlar; 

dengenin yeniden sağlandığı ve krizin yaralarının sarıldığı döneme 

kadar çeşitli evreleri kapsar. Kriz; kriz öncesi dönem, kriz dönemi 

ve kriz sonrası dönem olmak üzere üç aşamadan oluşur. 

• Kriz Öncesi Dönem: Kriz öncesi dönem, kriz 

durumuna gelmeden önce belirtilerin aşama aşama 

ağırlaştığı dönemdir. Bu dönemde örgütün iç ve dış 

çevresi ile arasındaki uyum bozulmaya; örgüt çevrenin, 

çevre de örgütün ihtiyaç ve beklentilerine cevap 

verememeye başlamıştır (Can, 2005: 394). Kriz 

doğmadan önce gerekli önlemlerin alınması, krizi 

önlemenin en ucuz ve en kolay yöntemidir. Kriz 

sinyalleri alındığında; gerekli kriz planlarının 

hazırlanmasının, kriz ekiplerinin kurulmasının ve 

bunların sürekli güncel halde tutulmasının, krizi 

kolaylıkla ve başarıyla atlatmak için en iyi kriz yönetme 

yönteminin olduğu düşünülebilir. 

• Kriz Dönemi: Kriz öncesi dönemde yaklaşmakta 

olan kriz tespit edilip, yorumlanıp, değerlendirilmemiş 

ya da uygun hazırlıklar yapılmamış ise örgütün kriz 

dönemine girme olasılığı çok yüksektir. İç ve dış 

değişiklikleri zamanında ve etkili olarak fark edip 

harekete geçememe ve sorunlar fark edilmeye 

başladıktan sonra da yanlış karar ve faaliyetlere 

yönelme gibi aşamalardan geçilerek kriz dönemine 

gelinir (Can, 2005: 395). Kriz süreci, kriz ile ilgili 

belirtilerin ve sinyallerin ortaya çıkmasıyla başlar. Bu 

sırada örgüt içinde, özellikle yöneticiler ve çalışanlar 

arasında büyük bir korku ile panik oluşur. Bu korku, 

panik ve stres, krizi daha da artmasına sebep olur.  
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• Kriz Sonrası Dönem: Çözüm veya çöküş dönemi 

krizin son aşamasıdır. Bu aşamada örgütün içine 

düştüğü krizi çözmek amacıyla, iç ve dış kaynaklardan 

yararlanılarak son çarelere başvurulur. Bu son aşamada 

krize uygun yanıtlar verilemezse örgüt için sorunların 

çözüm olasılığı ortadan kalkar ve örgüt zamanla çöker 

(Can, 2005: 397). 

3.2.2. Kriz Planı ve Kriz Planının Özellikleri 

Kriz hazırlığı, bir “kriz planının oluşturulması, kriz 

planının test edilmesi, tüm personelin eğitilmesi, kriz el kitabının 

hazırlanması, kriz yönetim ekibinin oluşturulması ve kriz yönetim 

merkezinin kurulması” aşamalarını kapsamaktadır. Kriz planının, 

kriz öncesi, kriz sırasında ve kriz sonrasındaki faaliyetleri 

kapsaması gerekmektedir. Okulların krize hazırlanma ve müdahale 

faaliyetleri incelendiğinde yangın ve doğal afetlerle ilgili okul 

tahliye tatbikatları ile sınırlı kaldıkları görülmektedir. Okul 

yöneticileri öncelikle okul için öngörülebilir risklerin analizini 

yapmalı, krize müdahale ekibini oluşturmalı, krize müdahale 

ekibini eğitmeli ve krize müdahale planlarını hazırlamalı olası bir 

kriz durumunda etkin bir kriz yönetim becerisi ortaya koymalıdır. 

 Krize müdahalenin asıl amacı dengesizlik durumunun 

çözülerek, mevcut problemin sona erdirilmesidir. Bu dönemde 

kriz tüm yönleriyle ortaya çıkmakta ve krize müdahale edilmesi 

gerekmektedir. Krize müdahale ekibinin toplanması, ilgili 

birimlerin okula çağrılması, üst yetkililerin krizden haberdar 

edilmesi, okuldaki öğretmenlerin haberdar edilmesi, öğrencilerin 

krizden haberdar edilmesi, velilerin kriz konusunda 

bilgilendirilmesi, kriz konusunda medyayla ilişkilerin nasıl 

sağlanacağının tespiti, krizden etkilenen okul personeline 

psikolojik yardım sağlanması ve genel değerlendirmenin yapılması 
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gerekmektedir. Okul yöneticilerine düşen en büyük görev, kriz 

yönetim ekibinin koordineli çalışmasının sağlamasıdır (Yıldırım, 

2016) 

3.2.3 Kriz Planının Faydaları 

Krizi önlemede yöneticilerin algılama yapılarının önemi 

büyüktür. Eğer bu kişiler krizi bir tehdit olarak algılayıp zamanında 

önlem geliştirirlerse, krizi önleme başarısı da artar. Bununla 

bağlantılı olarak kriz yönetimi ve planlaması yapmanın yararları 

aşağıdaki gibi sıralanabilir (Demirtaş, 2000) 

• Örgütler, krize cevap verebilmek için, kendi yapılarını 

gözden geçirir, eksiklikleri, hatalı işleyen süreçleri 

görme ve bunları düzeltme olanağına kavuşurlar, 

• Yöneticilerin ve çalışanların zor durumlarla baş 

edebilme yetenekleri artarken, yeni bilgiler edinirler; 

zor durumlarla birlikte mücadele etme çalışanlar 

arasındaki bağlılığı artırır, olumlu bir örgüt ikliminin 

oluşmasını sağlar, 

• İç ve dış çevrenin güncel olarak analiz edilmesi, 

örgütün iletişim sistemini güçlendirir, örgütün çevreye 

karşı duyarlılığı artar, verimlilik artışına katkı yapar; 

• Krizlere karşı hazırlık planları yapmak, planlama 

etkinliğini arttırır, 

• Kriz yönetimi, sürekli bir işlemdir. Önceden tahmin 

edilebilen krizler için hazırlanan planların sürekli 

olarak test edilerek güncellenmesi gerekir, 

• Her krizin özelliği, ortaya çıkış şekli, etkileri farklı 

olduğu için kriz yönetimi de krizin türüne göre farklılık 

gösterir, 
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• Kriz yönetimi, uzun ve zahmetli bir süreçtir. Bazı 

krizlerin çözümü çok uzun zamanı gerektirebilir. 

İletişim, düzenleme, kontrol, maliyet, kültür gibi 

faktörler, kriz yönetimi için de önemlidir. 

3.3. Eğitim Örgütlerinde Kriz 

Eğitim örgütleri açısından krizler, çok sayıda öğrenci, 

öğretmen ve çalışanı etkileme potansiyeli bulunan ani ve 

beklenmedik olaylar olarak değerlendirilebilir. Bu olaylar, sağlık ya 

da güvenlik açısından geniş ölçüde etkili olabileceği gibi 

öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimine de etkili olabilir. Kriz, 

doğal afetlerin sonucu olarak ortaya çıkabileceği gibi öğrencilerin 

sorunlu davranışlarının, hastalıkların, kazaların, uyuşturucu 

kullanımının ve benzerlerinin sonucu olarak da ortaya çıkabilir 

(Aksoy ve Aksoy, 2003). 

Eğitim örgütlerinde yaşanan durumsal krizler, eğitim 

örgütünün tümüne etki eden, toplumsal müdahaleyi gerektiren 

olaylardır. Yaralanmalı kazalar, eğitim örgütündeki bir bireyin 

ölümü, bulaşıcı hastalık, rehin alınma, tecavüze uğrama, şiddete 

maruz kalma, terör olayları, doğal afetler durumsal krizlere örnek 

gösterilebilir. Gelişimsel krizler ise veli, öğrenci ve öğretmenlerin bir 

bölümünü etkileme potansiyeli taşıyan, bireysel müdahaleyi 

gerektiren durumlardır. Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, 

cinsel ya da fiziksel istismar, ebeveynlerin boşanması, ağır hastalık, 

ateşli silah kullanımı, akademik başarısızlık, kişiye ya da kamuya ait 

mala zarar verme, yeme bozuklukları, hırsızlık yapma ve ergen 

hamileliği gelişimsel krizlere örnek gösterilebilir (Sayın, 2008). 
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 3.4. Eğitim Örgütlerinde Krizin Nedenleri 

Okul örgütünü amaçlarına ulaştırıp örgüt havasını 

koruyacak en önemli yöneticilerdir. Okul yöneticilerinin yetkileri 

sınırlı olduğu ve bu durumun da çeşitli krizlerin ortaya çıkmasına 

yol açabileceği öne sürülmektedir. Yöneticilerin liderlik 

becerilerinin zayıf olması, hızla ortaya çıkan değişimlere ayak 

uyduramama ve değişime uyum göstermeme, güvenli bir okul 

ortamı oluşturamama, yeni sorunları algılayamama ve bu yeni 

sorunlara geleneksel çözümleri uygulamaya çalışma, okul 

çevresiyle kurulan ilişkilerde yetersizlik, kriz durumunu inkâr etme, 

okullarda yöneticilerden kaynaklanan krizlerin yaşanmasına yol 

açabilmektedir (Özalp ve Levent, 2021) 

Okuldaki en önemli paydaşlardan biri de öğretmenlerdir. 

Öğretmenlerin; öğrencilere, velilere, okul yönetimine ya da 

eğitimci olmayan diğer okul çalışanlarına karşı sergiledikleri 

olumsuz davranışlar ya da tutumlar, okullarda yaşanan bazı 

krizlerin sebebi olabilmektedir. 

Okul ortamında yer alan en güçlü paydaş olan öğrenciler, 

okulların üretilen hizmetin hedef kitlesini oluşturmaktadır. 

Öğrenciler arasındaki çeteleşmeler, buna bağlı çıkan kavgalar, 

zorbalık ya da şiddet eğilimi, intihar, bulaşıcı hastalık gibi 

durumlar, okullarda öğrencilerden kaynaklanan krizler olarak 

sayılabilir. Bunların yanında, okul ortamında karar verme yetkileri 

bulunmamasından dolayı öğrenciler ile okul çalışanları arasında 

yaşanan anlaşmazlıklar da kriz durumlarının ortaya çıkmasına yol 

açabilmektedir(Sayın, 2008). 

Memur ve hizmetli gibi meslekleri itibarıyla eğitimci 

olmayan okul çalışanlarının, eğitim kurumunda çalışıyor 

olmalarından dolayı olarak eğitim görevleri vardır ve davranış, 

söylem ve görünüşleriyle okulun toplum nezdindeki algısına etki 
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ederler (Bursalıoğlu, 2013). Örgütün içerisinde yer aldığı çevre, 

ülke nüfusunun demografik nitelikleri, kültürel normlar, 

gelenekler, yaşam tarzları ve toplumsal beklentiler de örgütte kriz 

nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Örgütlerin, baskı unsuru 

olarak karşısında duran bu değişkenlerde ortaya çıkan değişimlere 

ayak uyduramaması da zaman zaman krizlere yol açabilmektedir 

(Şimşek, 2010). Örgütleri içerisinde bulundukları ekonomik 

sistemden bağımsız olarak ele almak mümkün değildir. Ekonomik 

koşullardaki belirsizlik ya da yetersizlikler de örgütlerin çeşitli kriz 

yaşamasına yol açabilmektedir Diğer taraftan medya yoluyla daha 

çok görünür hale gelmesinin krizin yıkıcı etkilerini arttırmasının ve 

krizin olumsuz etkilerini daha uzun süre devam ettirmesine yol 

açmasının yanında okullarda yaşanan bazı olayların medyada yer 

alması da başlı başına yeni krizlere yol açabilmektedir (Sayın, 

2008). 

Örgüt yöneticilerinin kontrolü dışında ortaya çıkan 

deprem, yangın ya da sel gibi doğa kaynaklı felaketler de krizlerin 

ortaya çıkmasına yol açar (Baran, 2012). Karşı koyulması 

çoğunlukla olanaksız ya da çok zor olan doğal afetler, eğitim 

örgütleri için olduğu kadar bireylerin yaşamları açısından ciddi 

tehditler oluşturabilir (Aksoy ve Aksoy, 2003). Bu bağlamda, doğal 

afetlerden kaynaklanan krizlerle karşı karşıya kalmamak için okul 

yöneticilerinin okullarını doğal afetlere karşı güvenli hale getirme, 

tatbikat yapma ve eğitimler düzenleme gibi sorumlulukları ortaya 

çıkmaktadır (Sayın, 2008). 

3.4.1. Krize Neden Olan İç Etkenler 

Okul örgütü içerisinde farklı kültürde yetişmiş, farklı fikir 

ve hayat görüşü olan, farklı yaş seviyelerindeki bireyleri içinde 

barındıran bir yapıdır. Bu farklılıkların olduğu yerde krizin 

yaşanması kaçınılmazdır. Okul örgütünün bütün üyelerinin farklı 
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istek ve beklentileri olmaktadır. Bu beklentiler gerçekleşmediğinde 

kriz durumu okul örgütünde kendini gösterecektir (Bıyıkoğlu, 

2020:12). Bu bakımdan okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler 

ve okuldaki diğer personel krize neden olan iç etkenler olarak 

değerlendirilebilir. 

3.4.1.1. Okul Yöneticisi 

Okullarda yönetim görevini icra eden okul müdür ve 

müdür yardımcıları okulun yönetiminden sorumludur. Okul 

yönetimlerinin kriz yönetimi hakkında fikir ve bilgi eksiklikleri 

okulların kriz durumlarıyla karşılaşmasının ana sebebidir (Tokel, 

2018:21).  Okul yöneticisinin karizmasını koruma isteği, liderlik 

vasıflarına sahip olmamak, okulda güven ortamı meydana 

getirmemek, örgütün iletişim kanallarını doğru kullanamamak gibi 

sebepler okul yöneticisinden kaynaklı krizlerin ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır (Sayın, 2008:45). Okulların hedefleri 

doğrultusunda belirli kurallara göre yol olmasına liderlik eden okul 

yöneticilerinin üstlendikleri bu görevde kendilerine düşen 

durumların farkında olmaları gerektiği ifade edilmelidir. Bu 

farkındalık özellikle yönetim becerilerinden biri olan kriz 

yönetimiyle ilgilidir. Okul yöneticileri örgütlerde krizleri çıkaran 

değil krizleri sezen, krizleri fırsata çeviren rolü üstlenmelidir. 

3.4.1.2. Öğretmen 

Örgütlerde meydana gelen kimi kriz durumları öğretmen 

kaynaklı olabilmektedir. Öğretmenler örgütün diğer paydaşlarıyla 

ilişkilerinde kriz yaşayabilmektedir. Öğretmenlerin öğrencilerine, 

meslektaşlarına şiddet eylemlerinde bulunması kriz durumlarından 

birkaçına örnektir (İnandı, 2008: 37). Ayrıca öğretmenlerin 

mesleki yeterlik, sınıf yönetimi ve iletişim becerileri yetersizliği 
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krizlerin ortaya çıkmasına neden olabilir (Bıyıkoğlu, 2020: 13). 

Öğretmenlerin meslektaşlarına, okul yönetimine, öğrenciye, 

çalışan personele ve velilere yaklaşımı olumsuz şekilde kendini 

gösteriyorsa bu durum okulda krizin yaşanmasına neden 

olmaktadır (Sayın, 2008:46). Bütün bu açıklamalardan hareketle 

okul örgütünde öğrencilere şekil veren öğretmenlerin alan, mesleki 

yeterlilik, pedegoji, insani ilişkiler noktasında kendini geliştirerek 

krizlerin ortaya çıkmasına mani olması gerektiğini söyleyebiliriz.  

3.4.1.3. Öğrenci 

Öğrenciler gerek nicelik gerekse nitelik yönünden 

okullarda kriz durumuna neden olabilecek önemli iç etkenler 

arasındadırlar. Kimi zaman tutum ve davranışlarıyla birçok 

olumsuz duruma neden olmakta ve birtakım çatışmaların 

yaşanması durumunu başlatabilmektedirler. Bu durumlar krize 

neden olmakta ve çözümü gerekmektedir.  Eğitim örgütlerinde 

yaşanan kişisel çatışmalar veya olumsuz durumlar cezalandırılarak 

çözme yolunu seçmek, olayı bastırmak etkili bir yöntem değildir 

(Türnüklü, 2004:138). Bu yolları seçerek sorun çözülmek yerine 

artarak devam eder. Böyle ortamlarda öğrenciler kendilerini stres 

altında hisseder ve öğrenci kaynaklı krizler ortaya çıkar (Tokel, 

2018:23).  

Okul içerisinde öğrencilerin öğretmenlere, arkadaşlarına 

olumsuz tutumları, bulaşıcı hastalıklar, madde kullanımı ve kavga 

gibi durumlar okulda kriz oluşmasına sebep olmaktadır. Ayrıca 

öğrencilerin akran zorbalığına sebep olması da önemli bir krize 

sebebiyet verme durumudur (Bıyıkoğlu, 2020:14). Krizlerin 

çözümü noktasında aile ve okul etkileşimi ve işbirliği çok 

önemlidir. Okulda sosyal faaliyetler gerçekliştirilerek öğrencilerin 

gelişimi okulun kontrolünde olmalıdır. Öğrencilerin gelişimi planlı 
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ve kontrollü olursa krizlerin önüne geçilebilir krizler önceden 

tahmin edilebilir. 

3.4.1.4. Diğer Personeller 

Okul sadece öğrenci, öğretmen ve yöneticiden ibaret 

değildir. Okulun eğitsel iş ve işlemlerinin dışında temizlik, bakım, 

onarım, güvenlik ve ısınma hizmetlerini sağlayan personellerde 

okul üyelerinden sayılmaktadır. Bu çalışanlarla okul örgütünün 

paydaşları arasında yaşanan sorunlar ya da görev nedenli sorunlar 

sebebiyle kriz durumları meydana gelebilmektedir. Okul yönetimi 

çalışanların görev tanımlarını net bir şekilde belirlerse adil bir 

yönetim anlayışına sahip olursa ve iletişim kanallarını etkili bir 

şekilde kullanırsa diğer personel kaynaklı krizlerin ortaya 

çıkamasının önüne geçebilecektir. Çalışan personelin de kendi hak 

ve sorumluluklarından haberdar olması krizlerin yaşanmamasında 

etkilidir. 

3.4.1.5. Kurumun Fiziki Yapısı 

Okulun fiziksel imkanlarının yetersiz olması, araç ve 

gereçlerdeki eksiklikler, temizlik ve ulaşım hizmetlerindeki 

aksaklıklar, elektrik, su, ısınma gibi temel enerji ihtiyaçlarından 

yoksun kalması, eğitim-öğretimin kalitesini düşürdüğü gibi eğitim 

öğretimin aksamasına da sebep olabilmektedir. Öğrenciler ve 

veliler okulların sahip olduğu imkanları birbiriyle kıyaslayabilmekte 

bu da okula ve okulun işleyişine güveni azaltabilmektedir. Güvenli 

bir okulda fiziksel donanımın yanı sıra her türlü krize hazırlıklı bir 

yapı ve fiziki ortam bulundurulmalıdır. 
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3.4.2. Krize Neden Olan Dış Etkenler 

Okulu sadece bir amaç için çalışan bireyler etkilemez. 

Çünkü okul çocuğun ailesi ve çevre ile etkileşim halindedir. Bunun 

dışında toplumda yaşanan durumlar da okula etki etmektedir. 

Bütün bu unsurlar sonucu ortaya çıkan krizlere dış etkenlerden 

kaynaklı kriz denmektedir. Aile, çevre baskısı, ekipman ve maddi 

kaynaklar, doğal afetler, üst yönetim değişkenleri krize neden olan 

dış etkenler olarak ifade edilebilir. 

3.4.2.1. Aile 

Aileler okula ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik katkı 

sundukları için kendilerinde okulun işleyişiyle ilgili söz hakkı 

olduğunu düşünmektedir (Gümüşeli, 2005:3). Okulda alınan 

kararlarda söz sahibi olma isteği de zaman zaman kriz ortamınının 

oluşmasına sebep olmaktadır. Ailenin bu yaklaşımları okul 

yönetimi tarafından iyi yönetilmeli ve okulun belirli kurallar ve 

amaçlar dahilinde yoluna devam ettiği mesajı velilere iletilmelidir. 

3.4.2.2. Çevre Baskısı 

Okul yöneticilerinin en fazla şikayetçi olduğu hususlardan 

biri de çevre baskısıdır. Çeşitli gruplar, siyaset okulun işleyişi ile 

ilgili öneriler sunmakta ve bunun, uygulanmasını istemektedir. Bu 

durum da krize davetiye çıkarmaktadır. Okul örgütü kendisini 

çevreden bağımsız düşünemez. Okul başarısı çevrenin de 

katkısıyla olacağından krizlere sebebiyet vermemek adına iletişim 

kanalları her zaman açık tutulmalıdır. Okul örgütünün belirli 

kurallar çerçevesinde işlediği okul dışındaki unsurlara 

hissettirilmelidir. 
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3.4.2.3. Ekipman ve Maddi Kaynaklar 

Okulların maddi desteğinin yeterli olmaması ya da bütçeyi 

yönetememek gibi sorunlar ekonomik krizlerin ortaya çıkmasına 

neden olur. Bunun dışında yeterli ekipmanın olmayışı bir süre 

sonra öğretmen veya çalışanların tepkilerine neden 

olabileceğinden kriz boyutuna ulaşabilir. Okulun yakıt 

problemlerinin varlığı ısınma sorunu ortaya çıkaracağından bu 

durum da sağlık sorunlarının çıkmasına neden olacaktır (Aksoy ve 

Aksoy, 2003:41). Okul yönetimi bu tür krizlerin önüne geçmek 

amacıyla öncelikle üzerine düşen görevleri bilmeli ve hayata 

geçirmelidir. Gerekli yazışmaları yaparak eksiklikleri yetkililere 

bildirmeli, okul aile birliğini aktif çalıştırmalı, yönetmeliklere uygun 

bir şekilde bütçe sağlama faaliyetlerinde okul aile birliğine 

rehberlik yapmalı, okulun onarım çalışmalarını takip etmelidir.  

3.4.2.4. Doğal Afetler 

Doğal afetler önceden tahmin edilemeyen krizlerdir ve 

belirtileri çoğu zaman ortaya çıkmamaktadır. Bunun için doğal 

afetlere önceden hazırlıklı olmak gerekir. Ön hazırlıklar can ve mal 

kayıplarının önüne geçmektedir (Uslanmaz, 2004:105). Okul 

yöneticileri doğal afetler konusunda afete hazırlık kulüplerini 

okullarda etkin bir şekilde çalıştırarak farkındalık oluşturabilmeli, 

iş sağlığı ve güvenliği açısından da etkili olan fiziki önlemleri 

zamanında almalı ve zaman zaman tatbikatlarla doğal afetlere 

dikkat çekmelidir. 

3.5. Üst Yönetim 

Krizi yönetmek için "kriz yönetim merkezleri" 

oluşturulmalıdır. Bu merkezlerin genel haberlesme sisteminden 

ayrı özel bir iletişim sistemi olmalıdır. Medya ile ilişkiler buradan 
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yürütülmeli, bütün bilgiler burada toplanmalı ve buradan topluma 

aktarılmalıdır. Kriz yönetim merkezlerinde özel eğitim görmüş 

uzman kişiler çalışmalıdır.  

Afetten önce ve afet sırasındaki uygulamalar 18.12.2013 

tarihinde yürürlüğe giren Afet ve Acil Durum Müdahale 

Hizmetleri Yönetmeliği (AADMHY) hükümlerine göre 

yürütülmektedir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalar 

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Ulusal Deprem Stratejisi 

ve Eylem Planına (UDSEP) göre yürütülmektedir. Buna göre, 

günlük hayatı önemli ölçüde etkileyen afetlere yönelik tedbir 

almada AFAD bünyesinde oluşturulan “Afet ve Acil Durum 

Danışma Kurulu” sorumludur. Kurul, afet ve acil durumlardan 

korunmak, risklerini azaltmak, afet ve acil durum sonrası yapılacak 

faaliyetler hakkında öneriler sunmak, politikaları ve öncelikleri 

belirlemek amacıyla AFAD Başkanı veya belirleyeceği başkan 

yardımcısının başkanlığında, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma 

Enstitüsü (KRDAE), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

(MTA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 

Türkiye Kızılay Derneği’nden daire başkanı düzeyindeki birer 

temsilci ile afet ve acil durumlar konusunda çalışmaları bulunan ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilecek en az on üniversite 

öğretim üyesi arasından başkan tarafından belirlenecek beş üyenin 

de dâhil olduğu yetkili organdır. Kurul, yılda en az iki kez toplanır. 

Ayrıca ihtiyaç halinde Kurul, başkanın çağrısı üzerine olağanüstü 

toplanabilir. Kurulun sekretaryasını başkanlık yürütür. Afet 

konularında alınacak tedbirler konusu “İçişleri Bakanlığı Afet ve 

Acil Durum Yönetimi AFAD Başkanlığı’nın görev alanı içerisine 

girmektedir. 
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AFAD koordinasyonunda birlikte çalışabilirliğin ön 

planda olduğu TAMP ile eşgüdüm halinde çalışan ana çözüm 

ortakları merkezde (TAMP, 2022): 

• İçişleri Bakanlığı 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

• Sağlık Bakanlığı 

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

• Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 

• Maliye Bakanlığı 

• Türk Kızılayı 

İllerde ise İl Afet Müdahale Planı kapsamında Valilik İl 

Afet ve Acil durum Müdürlükleri koordinasyonunda aynı 

kurumların taşra teşkilatları. 

Ülkemizde afet zararlarının en aza indirilmesine yönelik 

çalışmalar On Birinci Kalkınma Planı’nda “Politika ve Tedbirler” 

başlığı altıda sıralanmıştır. Buna göre, bölgelerin sosyoekonomik 

ve fiziksel özellikleri dikkate alınarak farklı afet türleri için 

planlamalar yapılarak, ülkemiz genelinde afet risk ve zarar azaltma 

çalışmalarının öncelemesi amaçlanmaktadır (On birinci Kalkınma 

Planı 2019). 2019-2023 yılları kapsayan planda Afet risk ve zarar 

azaltma çalışmalarına yönelik “Türkiye Afet Risk Azaltma 

Planının” hazırlanması öngörülmektedir.  

3.5.1. Eğitim Örgütlerinde Kriz Türleri 

Kriz türlerini belirlemede farklı yaklaşımlar sergilemek 

mümkün olmakla birlikte ilgili oldukları durumlara bağlı bir 

sınıflamanın kullanıldığı da görülmektedir. Buna göre Herman 
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(1994) okullar için sözkonusu olabilecek kriz türlerini bireylerle, 

finansmanla, büyük felaketler (doğal afetler ve ölümlere yol açan 

kaza durumları) ile ilgili krizler olarak ele almaktadır. 

3.5.1.1. Bireylerden Kaynaklanan Krizler 

Okullarda bireyler arasındaki ilişkilerden ilişkilerden, okul 

müdürü ve yardımcısı, öğretmen, öğrenci, veliler ve diğer 

personelden kaynaklanabilen bir çok kriz durumu ortaya 

çıkabilmektedir. Bu tür kriz durumlarının çoğu kez bireysel olarak 

kişilerin davranışlarıyla ilgili olduğu söylenebilir. Basına yansıyan 

bazı durumlar, okullarda gözlenen bireylerle ilgili nedenlerle ortaya 

çıkan krizler arasında örnek verilebilir. 

3.5.1.2. Doğal Afetlerden Kaynaklanan Krizler 

Çevresel etkenler içinde yer alan doğal afetler karşı 

konulması çok zor ya da olanaksız kriz durumları yaratabilirler. 

Bunlar arasında deprem, yangın, sel, fırtına ve benzerlerine bağlı 

olarak yaşanan, insanların yaşamlarını ciddi olarak tehdit edenler 

sayılabilir. Ülkemizin de pek çok kez bu felaket yaratan afetleri 

yaşadığını, eğitim örgütlerinin de bundan etkilendiği bilinmektedir. 

Unutulmaz yaralar açan 17 Ağustos 1999 İzmit ve sonrasında 

yaşanan 12 Kasım 1999 Düzce depremleri de böyle bir durum 

ortaya çıkarmıştır. Depremin üzerinden yıllar geçmesine karşın 

doğrudan ya da dolaylı kriz durumu oluşturacak pek çok etkisi 

bulunmaktadır. Sağlıkları bozulmuş, yakınlarını kaybetmiş çok 

sayıda öğrencinin bulunduğu okullarda öğrencilere sunulan sağlık, 

rehberlik, psikolojik danışma, diğer sosyal hizmet ve ekonomik 

desteklerin olağan bir şekilde, bu tür olayların ve etkilerinin 

yaşanmadığı bölgelerdeki gibi sürdürülmesi düşünülemez. 
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3.5.1.3. Ekonomik Nedenden Kaynaklanan Krizler 

Örgütlerin yaşamları ancak yeterli girdi sağlamayı 

sürdürebilmeleri ile mümkündür. Negatif entropi (örgütün güç 

kazanması) denilebilecek bu durumu sağlayamayan okullar çeşitli 

kriz durumları yaşamaktan kaçınamazlar. Yeterli parasal girdi 

sağlayamayan ya da girdilerini iyi kullanamayan okullarda da 

ekonomik kriz durumu yaşanır ve krizin üstesinden gelinememesi 

durumunda okulun yaşamı tehlikeye düşer. Hem kamu 

bütçesinden finansman alan devlet okulları hem de özel kesimce 

finanse edilen özel öğretim kurumları ekonomik nedenlerin 

yolaçtığı krizleri yaşayabilirler. Okulun parası yetmediği için ısınma 

sorununu çözemeyen bir okul müdürü eğitim döneminin 

ortasında eğitime ara vermeye zorlanabilecek ya da velilerin, 

öğrencilerin tepkisiyle karşılaabilecektir. Özel okullar da 

finansman yetersizliği durumunda öğretmen maaşlarını 

ödeyemeyecek, okulun sahiplerinin değişmesi ya da okulun 

kapanması gibi kriz durumları yaşayabilecektir.  

3.6. Eğitim Örgütlerinde Kriz Yönetimi 

Kriz yönetimi kavramı işletmeler üzerinde yoğunlaşmış 

olsa da son zamanlarda yaşanan krizler okullardaki kriz 

yönetiminin araştırılmasını beraberinde getirmiştir. Okulda kriz, 

eğitim öğretim sürecini aksatacak ya da devamına engel olacak 

olaylar sonucu meydana gelen durumdur (Ocak, 2006:69). Eğitim 

örgütlerini işlemez hala getiren her durum kriz olarak ifade edilir. 

Bu krizler örgüte zarar verdiği gibi okulun çevresine de sirayet 

edecektir (Akarsu, 2010:39). Bu sebeple eğitim örgütlerinin Milli 

Eğitim Bakanlığından eğitim yöneticisine kadar tüm birimlerin 

görev ve sorumluluklarını kanunlara uygun ve zamanında yapması 

elzemdir (Bıyıkoğlu, 2020:25). 



 

435 

 

Okullarda yaşanacak krizlerin yönetimi için Milli Eğitim 

Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 12. Maddesi 

Psikososyal koruma, önleme ve kriz müdahale hizmetleri 

başlığında kriz durumuna bir açıklık getirmiştir. Bunun yanında 

Afet ve Acil Durum Hizmetleri yönetmeliği yürürlüktedir. Bu 

yönetmeliklerde kriz ve diğer olumsuz durumlara yönelik 

bilgilendirme yapılmıştır. Okul kriz durumları için MEB 

mevzuatında eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve 

azaltılması, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele, 

psikososyal müdahele hizmetleri, şiddetin önlenmesi konulu 

genelgeler bulunmaktadır (MEB, 2017). Bunun dışında iş sağlığı 

ve güvenliği ile ilgili okul içerisindeki çalışmalar ve afete hazırlık 

kulübü bünyesindeki faaliyetler de okullarda krizlerin önüne 

geçmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. 

Eğitim örgütlerinde kriz yönetimi olası krizlerin önüne 

geçmek, krizlerin etkisini ortadan kaldırmak ve okulun olağan 

işleyişine dönmesi için çalışmalar yapmaktır.  Bu süreç krizin birey 

ve örgüt üzerindeki izlerini kaldırmak ve yeni krizlere hazırlıklı 

olma çalışmalarını kapsamaktadır (Sayın, 2008:95). 

Eğitim örgütlerinde günümüzde bile kriz yönetiminin 

yalnız afet ve sabotajlara karşı olacağı algısı bulunmaktadır. Oysa 

kriz yönetimi bunlarla sınırlı olmayan daha geniş düşünülmesi 

gereken bir alandır. Çünkü eğitim örgütleri içerisinde çok fazla 

unsur barındırır (Sayın, 2008:8). Okullar ilgili yasal düzenlemelerin 

yanında okulun insan kaynağı, fiziksel yapısı ve çevresel 

gereksinimlerine göre krizlere yanıt vermelidir (Altınbaş, 2020:43). 

Eğitim örgütlerinde yapılacak krize yönelik planlamalar il 

ve ilçe düzeyinde hazırlanan planların paralelinde hazırlanmalıdır. 

Bu planın işleyişini zorlaştırmaz. Kriz planları yazılı şekilde 

oluşturulmalı herkes tarafından görünür olmalı ve gerekli 
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güncellemeler ihmal edilmemelidir. Kriz anında okul paydaşlarının 

nasıl hareket edeceği net şekilde ifade edilmelidir. Kriz durumu 

ortaya çıktığında iletişim planı hızlı bir şekilde işlemelidir. Bu 

durum krizin kontrolünü kolaylaştıracaktır. Okulda kriz yönetimi 

ön hazırlık, kontrol, güncelleme, eğitim çalışmalarının gerçekleştiği 

çalışmalar bütünüdür (Sayın, 2008:40). 

3.7. Okulda Kriz Yönetimi Aşamaları 

Okullardaki her faaliyet bir düzen içerisinde devam 

etmektedir. Bu durum nedeni belirlenen hedeflere zamanında 

ulaşabilmektir. Okul yönetimi kriz yönetiminde de belli aşamaları 

takip ederek başarıya ulaşmaktadır.  

Kriz yönetimi aşamaları krize hazırlık, kriz yönetim 

ekibinin oluşturulması, kriz yönetim ekibinin eğitimi, kriz yönetim 

planının hazırlanması ve krize müdahale şeklinde adlandırılabilir 

(İnandı, 2008:38-41). 

3.7.1. Krize Hazırlık 

Eğitim örgütleri krize karşı hazırlık olmazsa kriz 

durumunda çaresiz kalmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek 

adına okul yöneticileri kriz risk analizleri yaparak riskleri ortaya 

koymalı ve kurumun ne şekilde etkileneceğini tahmin 

edebilmelidir (İnandı, 2008:38). Olası durumları fark etme 

konusunda sadece liderin tek başına hareket etmemesi 

gerekmektedir. Örgütün tamamından fikirlerini ortaya koymaları 

talep edilmelidir. 

3.7.2. Kriz Yönetim Ekibinin Oluşturulması 

Kriz yönetim ekibi kriz durumunda çabuk karar verebilen, 

sakin mizaca sahip, yetki sahibi kişilerden meydana gelmelidir. 
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Ekibin en önemli görevlisi lider ve ekip yazmanıdır. Kriz yönetim 

ekibine okul yönetimi tarafından okul dışı ve dışı üyeler seçilirken 

ekibin özellikleri göz ardı edilmemelidir. Bu ekip her zaman 

etkinliğini korumalı ve krizi önceden ön görebilmeyi kendisine 

hedef koymalıdır (İnandı, 2008:39). 

Kapsamlı bir kriz yönetim ekibi öğretmenleri, velileri, 

varsa rehber öğretmenini, polis ve jandarmayı da içersinde 

barındırmalıdır (Altınbaş, 2020:49). Kısacası kriz yönetim ekibi 

okulla ilgisi bulunan her kesiminden izler taşımalıdır. 

3.7.3. Kriz Yönetim Ekibinin Eğitimi 

Kriz yönetim ekibi kriz yönetimi konusunda yasal 

düzenlemeleri, okulun insani ve fiziki özelliklerini iyi bilmelidir. 

Sadece sene başında ya da kriz ortaya çıktığı anda ekip bir araya 

gelmemelidir. Her zaman aktif bir şekilde kendini geliştirme 

konusunda çaba içersinde olmalıdır. Bu konuda resmi kurumlar ya 

da sivil toplum örgütleriyle etkileşim halinde eğitim çalışmaları 

gerçekleştirilmelidir. 

3.7.4. Kriz Yönetim Planının Hazırlanması 

Her okulun kriz yönetim planı kendi şartlarına göre 

oluşturulmalıdır. Bunun için öncelikle okulun amaçları, paydaşları, 

fiziksel yapısı iyi bilinmelidir (Ulutaş, 2014:28). Kriz planının 

içerisinde kriz sırasında hangi hamlelerin yapılacağı, ekip üyelerinin 

yapması gerekenler açıkça ifade edilmelidir (İnandı, 2008:40).  

Hazırlanan plan doğru hareket etmeyi sağlayacak ve 

örgütün panik yaşamasının önüne geçerek zararı asgari seviyede 

tutacaktır (Bıyıkoğlu, 2020:29). Kriz yönetimi sürecinde esnek 

planlar oluşturulmalıdır ki her duruma adapte olabilmelidir 
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(Altınbaş, 2020:48). Ayrıca oluşturulan kriz yönetim planı okulun 

tüm üyeleriyle paylaşılmalıdır. 

3.7.5. Krize Müdahale 

Öncelikle kriz yönetim ekibinin görev ve sorumlulukları 

gözden geçirilmelidir. Bundan sonra krizle ilgili şahıslar okula 

davet edilmelidir. Krizin özelliğine göre gerekli resmi birimlere de 

haber verilmelidir. Krizle ilgili okulun bağlı bulunduğu müdürlük 

bilgilendirilmelidir. Daha sonra öğretmenler bilgilendirilmelidir. 

Öğretmenlerden sonra öğrenciler kriz hakkında yazılı olarak 

bilgilendirilmeli ardından velilerle iletişim kurulmalıdır (İnandı, 

2008:41). 

Eğitim örgütlerinde kriz yönetimi çalışmalarının her 

anında okulun lideri konumunda olan eğitim yöneticisi 

bulunmaktadır. Bu sebeple öncelikle işin başındaki kişinin kriz 

yönetimi bilgi ve becerisine sahip olması gerekmektedir. 

3.8. Kriz Yönetimde Okul Müdürlerinin Yönetsel 

Becerileri 

Eğitim örgütünü kriz durumundan çıkarma vazifesi 

öncelikle yöneticilere düşmektedir. Krize müdahale ekip işi 

olmasının yanında kurumu yöneten kişinin problemleri algılamada 

ilk yetkili olan kişi okul yöneticileridir (Altınbaş, 2020:43). Okul 

müdürleri krize yaklaşımıyla, gerekli müdahale dokunuşlarıyla 

üzerine düşeni yapmalıdır (Bıyıkoğlu, 2020:35). Okul 

yöneticilerinin süreç yönetme, çatışma çözme, önceden olayların 

farkına varma ve kriz yönetme yetenekleri olmalıdır. Okul 

yöneticileri bu becerilere hizmet içi eğitimlerle edinerek okul 

örgütünü etkili bir şekilde yönetebilmelidir (Altınbaş, 2020:43).  
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Yöneticilerin yönetsel becerilerine en çok kriz sürecinde 

gereksinim vardır. Kriz acil durumu ifade ettiğinden yöneticiler 

ortaya çıkan olumsuzluğun yönetim krizine evrilmeden çözmesi 

gerektiğini bilmelidir (Demirtaş, 2000:355). Okulun kriz esnasında 

karmaşık ortamdan çıkıp krizle mücadele edecek duruma gelmesi 

yöneticilerin liderlik vasıflarıyla ilgilidir (Ulutaş, 2010:47). Liderler 

örgütün ihtiyaçlarına göre ekipler kurabildiği gibi insan kaynakları 

örgüt adına doğru şekilde kullanarak kriz yönetiminde başarılı 

olabilir (Adıgüzel, 2007:18). Kriz yönetiminde olanların ekibi 

yönlendirebilme, birlikte çalışma yeteneği ve sonrasında gelen 

başarı okul müdürünün liderliğiyle ilişkilidir (Ulutaş, 2010:1). 

Kriz yönetiminde risk alma durumu önemli ve gerek 

duyulan bir beceri olabilmektedir (Demirtaş, 2000:355). Kriz 

durumda lider ani ve hızlı kararlar alabilmelidir. Yöneticiler risk 

aldıklarında bu sorumluluğu taşımaları gerektiğini de bilmelidir 

(Altınbaş, 2020:46). 

Eğitim örgütlerinde okul yöneticilerinin iletişim 

kanallarını açık tutması da krizlere karşı kurumu güçlü hale 

getirmekte ve ortaya çıkan krizlerin etkisinin azalmasında faydaları 

olmaktadır (Ocak, 2006:84). Okul müdürü etkili iletişim sayesinde 

ortaya çıkabilecek olan krizlerin hazırlık aşamasını örgüt üyeleri ile 

planlayarak krize yön verebilmektedir. İletişim eğitim örgütlerin 

her aşamasında önemli olduğu gibi kriz yönetiminde de önem arz 

etmektedir. Örgüt içerisinde sessizliğin hakim olması krizlerin 

derinleşmesine sebep olmaktadır. Bu yüzden okul yönetimi etkili 

iletişimi her zaman okulda var etmelidir.  

Okul yöneticilerinin krizleri önceden algılayabilme 

yeteneğinin olması da krizlerin örgüt içindeki etkilerini 

değiştirmektedir (Ocak, 2006:54). Krizlerin belirtilerini 

algılayabilmek yöneticinin mesleki birikimi, kişisel yeteneği ve 



 

440 

 

öngörüsü ile ilgilidir. Okul yöneticileri okul örgütünü ve çevresini 

düzenli olarak takip ettiğinde ortaya çıkan değişimleri fark edebilir. 

Böylece gelecekte yaşanacak olası krizlerin izlerini tespit ederek 

krizlerin önüne geçebilir (Sayın, 2008:62). 

Eğitim örgütleri çok farklı krizlerle karşı karşıya 

olduğundan bu krizleri önceden tahmin edebilen, krizleri ortadan 

kaldıran çocukların güven ortamı içerisinde eğitimine devam 

etmesi için okuldan lider bekler. Bu lider okulun her aşamasında 

varlığı hissettiren okul yöneticisidir. Okul yöneticilerinin kriz 

yönetimi konusunda donanımlı olmalı gerekmektedir. Okulda 

olabilecek krizlerin sebeplerini, etkilerini tahmin ederek diğer 

okullardaki kriz durumları ve çözüm yollarından da haberdar 

olarak kendini hazır hale getirmelidir (Sayın, 2008:42). 

Güvenli olmayan ortamlarda eğitim ve öğretimin 

etkisinden söz edilemez. Güven ortamını okulda yaratma 

konusunda ilk görev okul yöneticisine düşmektedir. (Altınbaş, 

2020:46). Okul yöneticisi kriz yönetim becerisi sayesinde krizleri 

etkili bir şekilde yöneterek güven ortamını sağlayabilmelidir. 

Böylece belirlenen hedeflere okul örgütünün varmasında büyük 

bir engelin önüne geçmiş olunacaktır. Bu güven ortamı da sadece 

okulla sınırlı kalmayacak okulun çevresine hatta topluma da sirayet 

edecektir. 

3.9. Kriz Yönetimde Okuldaki Diğer Personelin Kriz 

Yönetim Becerileri 

Kriz yönetimi, krizi ortadan kaldırmak için planlı, rasyonel 

ve sistematik bir şekilde uygulanan faaliyetlerdir. Sistematik olarak, 

adım adım uygulanacak kararları, bu kararı uygulayacak ekibi 

oluşturarak ve uygulama sonuçlarını hızla değerlendirerek yeni 
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kararlar vermeyi sağlar. Her örgüt kriz yönetme takımları 

oluşturmalıdır.  

Eğitim sürecinin nitelikli olarak yürütülmesinde okul 

yöneticileri, öğretmenler ve diğer okul personellerine önemli 

görevler düşmektedir. Yardımcı personele atfedilen görev 

tanımlarından da anlaşılacağı üzere öğrenciler için okulda sağlıklı 

ve güvenli bir ortamın oluşturulması, eğitim-öğretim ile ilgili 

hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan temizlik, aydınlatma ve 

ısıtma gibi önem taşıyan çalışmalar yardımcı personeller tarafından 

yerine getirilmektedir. Yardımcı personeller tarafından yürütülen 

bu çalışmalar onların okuldaki eğitim öğretim sürecinin ayrılmaz 

ve vazgeçilemez bir parçası olduklarını göstermektedir (Köse, 

Uzun ve Özaslan, 2018). Okul yöneticilerinin eğitim öğretim 

süreciyle ilgili yönetsel eylemlerini uygulayabilmesi, oluşabilecek 

krizlere zamanında müdahale edebilmesi, öğretmen ve 

öğrencilerin düzenli ve gerekli diğer yeterliliklere sahip istendik bir 

ortamda eğitim öğretim çalışmalarını gerçekleştirebilmelerinde 

yardımcı personele önemli görevler düşmektedir. Bu görevlerin 

yerine getirilmesi, kriz yönetim becerileri, eğitim öğretimi 

doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilmektedir. 

4. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri 

toplama araçları, verilerin toplanması ve analizi açıklanmıştır. 

4.1. Araştırmanın Modeli  

Bu araştırmada farklı kademelerde görevli okul 

yöneticilerinin kriz durumlarına yönelik görüşleri betimleyici bir 

yaklaşımla incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden 
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olgubilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Olgubilim deseni farkında 

olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip 

olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgubilim deseni bize 

tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamıyla 

kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için 

uygun bir araştırma zemini oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

4.2. Araştırmanın Çalışma Grubu 

 Araştırma çalışma grubu amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden maksimum örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 4 

bağımsız anaokulu, 4 ilkokul ve 4 ortaokul ve 4 ortaöğretim 

kurumunda görev yapan toplam 16 katılımcı oluşturmuştur. 

Maksimum örnekleme yapmadaki amaç göreli olarak küçük bir 

örneklem oluşturarak araştırma probleminin bir parçası 

konumunda olan bireylerin çeşitliliğini yüksek oranda yansıtmaktır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmada okul müdürlerine M1’den 

başlayarak M12’ye kadar; müdür yardımcılarına ise MY1’den 

başlayarak MY4’e kadar; isimler verilmiştir. Araştırmanın çalışma 

grubuna ait bazı demografik özellikler Tablo 4.1’de sunulmuştur. 
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Tablo 4.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine 

İlişkin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Özellik Guruplar f % 

Cinsiyet 
Erkek 12 75 

Kadın 4 25 

Yaş Aralığı 

25-35 Yaş Arası 4 25 
36-45 Yaş Arası 8 50 
46-55 Yaş Arası 2 12,5 
56 Yaş ve Üzeri 2 12,5 

Yöneticilikteki Kıdemi 
1-10 Yıl Arası 12 75 
11-20 Yıl Arası 2 12,5 
21 Yıl ve Üzeri 2 12,5 

Hizmet Süresi 

1-10 Yıl Arası 4 25 

11-20 Yıl Arası 9 56,25 

21 Yıl ve Üzeri 3 18,75 

Görevi 
Müdür 12  75 

Müdür Yardımcısı 4 25 

Görevli Olduğu Okul Türü 

Anaokulu 4 25 
İlkokul 4 25 

Ortaokul 4 25 
Lise 4 25 

Toplam  16 100 

 

4.3.Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri görüşme yöntemiyle toplanmıştır. 

Görüşme yöntemi,  sözlü iletişim yoluyla veri toplamadır. 

Görüşme tekniği, yapılandırılmış,  yapılandırılmamış ve yarı 

yapılandırılmış olmak üzere üç türlü gerçekleştirilir (Karasar, 2002: 

167-168). Yarı yapılandırılmış görüşme, görüşme sorularının ve 

ilkelerinin önceden belirlendiği ancak görüşme yapılan kişinin 

konuya ilişkin ilgi ve bilgi düzeyine göre esnek davranılabilecek bir 

görüşme tekniğidir. Yarı yapılandırılmış görüşme araştırmacının 

yapılandırılmış görüşmenin kesin sınırlarından ayrılarak konu 
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hakkında başka verilere ulaşmasını sağlamaktadır (Altunışık, 

Bayraktaroğlu, Coşkun ve Yıldırım, 2002: 84).  

Hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunda 

katılımcılara açık uçlu 4 soru yöneltilmiştir. Bu sorular araştırmacı 

tarafından alan yazın taraması yapılarak ayrıca alan uzmanı bir 

akademisyenin görüşlerinden faydalanılarak oluşturulmuştur. 

Görüşme formlarının asıl uygulamasına geçmeden önce dört 

katılımcı ile pilot uygulama yapılmıştır. Yapılan değerlendirme 

sonucunda soruların veri toplama amacına uygun nitelikte olduğu 

kanaatine ulaşılmıştır. Pilot uygulama kapsamında yapılan 

görüşmelerden elde edilen veriler asıl uygulama verileriyle birlikte 

değerlendirilmiştir. 

4.4.Verilerin Toplanması ve Analizi       

Görüşmelerden elde edilen veriler görüşme esnasında 

yazıya aktarılmış, daha sonra da elektronik ortama geçilmiştir. Elde 

edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmeye ve 

yorumlanmaya çalışılmıştır. Betimsel analiz yaklaşımına göre 

veriler belirlenen temalara göre özetlenip yorumlanabileceği gibi 

araştırma soruları doğrultusunda oluşturulan temalara göre de 

düzenlenebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu çalışmada da 

araştırma soruları, araştırma temaları olarak belirlenmiş, araştırma 

verileri bu temalar altında düzenlenmiştir. Verilerin analizi 

yapılırken doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. 
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5. BULGULAR  

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın bulgularına yer 

verilmiştir. 

5.1. (1.Tema): Katılımcıların Kriz Durumunun Neyi 

İfade Ettiğine İlişkin Görüşleri 

Bu temada “ Okul yöneticilerinin görüşlerine göre “kriz 

durumu” neyi ifade etmektedir?” sorusuna ait bulgular ele 

alınmıştır. 

Kriz durumları “hiç beklenmedik anda gerçekleşen, 

kurumun normal iş ve işlemlerinin yerine getirilmesini engelleyen, 

plan dahilinde olmayan ve eğitim öğretimin yapılmasını olumsuz 

etkileyen, planlama dışında gerçekleşip kurumu zora düşüren, 

kurumun amacına giderken çözülmesi gereken durumlar” olarak 

ifade edilmiştir. 

Bu temaya ilişkin bazı katılımcı ifadeleri aşağıdaki gibidir: 

“Hiç beklenmedik anda bizi zorlayacak durum ve vakalar.’’ (M1) 

“Plan dahilinde olmayan eğitimi ve öğretimi olumsuz etkileyen 

durumlar.” (M10) 

“Örgütün yani okulun normal işlevlerini yerine getirmesini 

engelleyen ve acil ilgi ve çözüm gerektiren durumlardır.”(M11) 

 “Okulda eğitim öğretim faaliyetlerini engelleyen okul içi ya da okul 

dışından kaynaklanan sorunlar olarak açıklanabilir. Kriz yönetimi ise 

okulda meydana gelen bu krizin eğitim öğretim faaliyetinin devamını 

sağlamak amacıyla yaptıkları çalışmalar olarak görülebilir.” (M12) 

“Örgütün yani okulun normal işlevlerini yerine getirmesini 

engelleyen ve acil ilgi ve çözüm gerektiren durumlardır.” (MY2)  

“Olağan dışı durumlarda nasıl davranılırsa en istendik sonucu 

alma durumudur.’’(MY3)  
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“Kriz durumları hakkında bilgi sahibi olmamız kesinlikle 

gereklidir. Kriz durumlarını avantaja dönüştürmek kriz durumları 

hakkındaki bilgi ve becerilerimize bağlıdır’’(MY4) diye düşüncesini 

ifade etmiştir. 

5.2. (2.Tema) Katılımcıların Kriz Yönetiminde 

Kendilerini Yeterli Görüp Görmediklerini ve Neden Yeterli 

Görüp Görmediklerine İlişkin Görüşleri 

Bu temada “Okul yöneticileri kriz yönetiminde kendilerini 

yeterli görmekte midirler? Neden?” sorusuna ait bulgular ele 

alınmıştır. Bu temaya ilişkin bulgular genel olarak şöyledir: 

Krize müdahale ekibinin oluşturabilme, olayları 

kişiselleştirmeden kurum adına ekip olarak hareket edebilme, 

krizin kaynağına inilerek sorunların ortaya açıkça koyabilme, 

empati duygusunun geliştirilerek paydaşlar ile gerekli iletişim 

kurabilme kriz oluşturacak durumlar belirlenerek önlem alabilme 

ve krizin çözümü için demokratik yöntemler geliştirebilme” 

şeklinde ifade eden okul yöneticileri kendilerini kriz yönetiminde 

yeterli görmektedirler. Kriz yönetimi hakkında yeterli donanıma 

sahip olmadığını” ifade eden okul yöneticileri de kendilerini kriz 

yönetimi konusunda yeterli görmemektedirler.  

Bu temaya ilişkin bazı katılımcı ifadeleri aşağıdaki gibidir: 

 “Evet. Krize müdahele ekibini oluşturmak. Kriz planı yapmak. 

Olası krizlerle ilgili tespit yapmak. Krize müdahale ekibini görevleriyle ve 

planla ilgili haberdar etmek. Çünkü kriz yönetimi hazırlık planlama ve ekip 

işidir.” (M2) 

 “Evet. Öncelikle öngörü duygusuna sahip olmalıdır. Problem 

çözme, problemi analiz edebilme, sakin kalma becerileri kişide olmalıdır ki 

kriz anında çözümler üretebilmesi gerekmektedir.” (M4) 
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  “Evet. Kriz oluşturabilecek durumlar belirlenip önlem 

alınarak oluşabilecek krizleri önlemiş oluruz. Bu da bizi kriz durumları 

konusunda yeterli kılar.” (M8) 

 “Evet. Bulunduğu bölgeyi o bölgede yaşayan kişilerin durumunun, 

idari ve ekonomik yapısının iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu şartlarda kriz 

durumlarına karşı kendimizi yeterli görebiliriz.’’(MY1) 

“Hayır. Kriz yönetimi ile ilgili gerekli donanıma sahip olmamak. 

Kriz yönetimi ve durumları ile ilgili yeterli donanıma sahip olmadığımı 

düşünüyorum.” (MY4) 

Kendileri ile görüşme yapılan okul yöneticilerinin geneli 

kriz yönetiminde krize karşı hazırlıklı olmanın, kriz planı 

yapmanın, paydaşları kriz durumlarında aktif hale getirmenin, 

bulunduğumuz bölgenin olumlu olumsuz yönlerini tespit etmenin 

önemli olduğu ile ilgili görüşlerini ifade etmişlerdir. 

5.3. (3. Tema):Katılımcıların Okullarında Hangi 

Kriz Durumlarını Yaşadıklarını ve Bu Kriz Durumlarını 

Çözme Noktasında Ne Tür Çözümler Geliştirmekte 

Olduklarına İlişkin Görüşleri 

Bu temada “Okullarda hangi kriz durumları 

yaşanmaktadır? Okul yöneticileri bu kriz durumlarını çözme 

noktasında ne tür çözümler geliştirmektedirler?” sorusuna ait 

bulgular ve yorumlar ele alınmıştır. Bu temaya ilişkin bulgular 

genel olarak şöyledir: 

Görüşlerine başvuran okul yöneticilerinin tamamı 

okullarda çeşitli krizler ile karşılaştıklarını ve gerekli iş ve işlemler 

yapıldığı takdirde bu krizlerin kriz olmaktan çıkıp avantaja 

dönüştüğünü ifade ettikleri görülmüştür. 

Okul yöneticileri okullarda yaşanılan krizleri “öğrenci 

kavgaları, yaralanmalar, öğretmen öğrenci, öğrenci veli, öğretmen 
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öğretmen arası tartışmalar, veliler tarafından şiddet uygulanması, 

şiddet, istismar, taciz, doğal afetler” olarak ifade etmişlerdir. 

 Kriz durumlarını çözme noktasındaki çözüm önerileri 

arasında etkili iletişim kurarak kişiler arası tartışmaların en aza 

indirilebileceği, krize müdahale ekibinin kurularak ve ekip ile 

birlikte koordineli hareket edilerek krizlerin avantaja 

çevrilebileceği, öğretmenlere uygun ortamlar hazırlanılarak 

öğretmenlerin sadece eğitim ile ilgilenmelerinin sağlanabileceği 

bulgusu elde edilmiştir. 

Konu ile ilgili yönetici düşüncelerini yansıtan bazı 

alıntılara bakıldığında; 

 “Öğrenci kavgaları, okul binası ve yapısıyla ilgili problemler en 

çok karşımıza çıkan krizlerdir. Okul yöneticileri öncelikle öğretmen aracılığı 

ile problemi çözmeye çalışır eğer sorun devam ederse kendileri devreye girerek 

problemi çözmeye çalışır’’ (M3) 

 “Öğrencilerin ve velilerin şiddete başvurmaları, hemen şikayet 

eğiliminde bulunmaları okulda krize neden olmaktadır. Krizi önlemek ve 

öğrencilerimizi ülkemize hayırlı bir evlat olarak yetiştirebilmek için veliyi 

istendik davranışlara yönlendirebilmeli ve öğrencileri velilerden de destek 

alınarak disipline edebiliriz bu sayede bu kriz öğrenci için bir avantaja 

dönüştürülmüş olur.’’ (M5) 

“Öğrenci merkezli krizler yaşanmaktadır. öğrencinin düşmesi, 

yaralanması, akran çatışması gibi olaylar. öğrenciler ve veliler 

bilinçlendirilerek. okul ortamını öğrencilerin yaralanmasına engel olacak 

şekilde düzenlenerek bunun önüne geçilebilir.’’(M9) 

“Velilerin okula karşı tavırları, öğretmenlerin alınan kararlara 

karşı direnmeleri sonucu yapılan düzenleme ve düzeltmeler velilerin okula 

karşı olumsuz yargısını yıkarak okuldaki faaliyetlerde aktif görev almasını 

sağlayarak kriz avantaja dönüştürülmüş olur.’’ (MY1) 

“Şiddet, istismar,taciz vb. Genellikle üzeri kapatılma yoluna 

gidilip anlık çözümler üretilen krizlerdir, istismar ve taciz ileri boyuta 
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ulaşmadan tespit edilip gerekli prosedürler yapılırsa bu duruma maruz kalan 

öğrencilerimizi bu durumdan kurtararak onlar  için krizi avantaja 

dönüştürmüş oluruz.’’ (MY3) 

5.4. (4.Tema): Katılımcıların Günümüzde Kriz 

Sürecinin İdeal Şekilde Yönetilebilmesi İçin Okul 

Yöneticilerinin Öncelikli İhtiyaç Duydukları Gelişim 

Alanlarına İlişkin Görüşleri 

Bu temada “Günümüzde kriz sürecinin ideal şekilde 

yönetilebilmesi için okul yöneticilerinin öncelikli olarak ihtiyaç 

duydukları gelişim alanları var mıdır? Varsa nelerdir? sorusuna ait 

bulgular ele alınmıştır. Bu temaya ilişkin bulgular genel olarak 

şöyledir:  

Okul yöneticilerinin 1’i hariç 15’inin kriz sürecini ideal bir 

şekilde yürütmek için öncelikli ihtiyaç duyulan gelişim alanlarına 

ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir.  

Kriz sürecini ideal şekilde yürütmek için “empatik 

düşünebilme, soğukkanlı davranabilme, çatışma yöntemi becerisi 

alanlarında gelişime ihtiyaç duyulduğu, okul yöneticilerinin iletişim 

eğitimine alınarak öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun 

davranışlar sergilemeleri için kriz yönetimi serttifikası alınması 

gerektiğini” belirtmiştir.  Katılımcılardan 1’i “herhangi bir 

gelişimsel alana ihtiyaç duyulmadığını her krizin doğaçlama 

gerçekleşeceğini akabinde çözümüne de doğaçlama ulaşılacağını” 

belitmiştir.   

Katılımcı görüşlerine örnek olabilecek bazı alıntılar 

aşağıda sunulmuştur:  
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 “Vardır. İletişim eğitimi almak. Öğrencilerin gelişim düzeylerini 

dikkate alarak öğrencilerimize eğitim hizmetini buna uygun 

yürütmek.”(M1) 

“Vardır. Kriz yönetimi sertifikası alarak yapacağımız iş ve 

işlemleri profesyonel yürütmek, hem de yasal bir dayanağımızın olması 

gerekmektedir.’’(M6) 

“Vardır. Empati yeteneğini, objektif olması, soğukkanlı olması 

gibi duygusal alanlarını geliştirmelidir. Mesleki bilgileri konusunda kendini 

sürekli geliştirmelidir.’’(M8) 

  “Vardır. Yönetim becerisi olabilir. Nasıl bir öğretmen 

sınıf yönetimi olmadan başarıya ulaşamazsa, yöneticininde yönetim alanında 

uzmanlaşması gerekir ki yaptığı hizmetlerde başarılı olsun.”(M11)  

 “Yoktur. Krizler beklenmedik anda meydana gelir. Bu duruma 

karşı herhangi bir gelişim alanının başarılı olabileceğini 

düşünmüyorum.”(MY4) 

Kendileriyle görüşme yapılan okul yöneticileri 

günümüzde kriz sürecinin ideal şekilde yönetilebilmesi için okul 

yöneticilerinin farklı gelişim alanlarına ihtiyacı olduğunu bu gelişim 

alanlarını da geliştirmesi gerektiği  bulgularda görülmektedir. 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin kriz durumu 

hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir. Okul yöneticileri kriz 

durumunu hiç beklenmedik anda oluşabilen ve örgütü zor duruma 

düşüren, okulun normal iş ve işlemlerini yerine getirmesini 

engelleyen, olağan dışı olaylar olarak ifade etmişlerdir. Sayın (2008) 

da araştırmasında krizi beklenmeyen aniden gelişen durumlar 

olarak tanımlamıştır. Olağan dışı olayların örgüte zarar vermemesi 

için paydaşların birlikte hareket etmesi gerektiği ifade edilmiştir 

(Bıyıkoğlu, 2020:63).  
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Her türlü planlama yapılsa her türlü önlem alınmış olsa 

dahi krizlerin önüne geçmek kimi zaman imkansızdır (Genç, 

2004). Her türlü hazırlık planı yapılmış olmasına rağmen, birden 

bire ortaya çıkan kriz durumlarında kamu örgütleri ve 

yöneticilerinin bu hazırlıkları yeterli olamayabilmektedir. Örgüt 

yöneticisi oluşabilecek kriz durumlarını belirlemeli acil eylem planı 

oluştararak krizlere karşı hazırlıklı olmalıdır. Oluşabilecek krizlere 

hazırlıklı olunmazsa krizler, örgütün işleyişinde eğitim-öğretimin 

aksamasına sebep olabilir. Yönetici krizi çözümlemeli, ilgili 

kişilerde meydana gelen manevi zararları onarmalı ve mümkün 

olduğu ölçüde aynı durumların yinelenmemesi için önlem almaya 

çalışmalıdır ( Demirtaş, 2000). 

Araştırma sonucuna göre, okulunda krize müdahale 

ekibini oluşturan, olayları kişiselleştirmeden kurum adına ekibiyle 

birlikte hareket edebilen, krizin kaynağına inerek sorunları ortaya 

açıkça koyabilen, empati duygusunu geliştirerek paydaşları ile 

gerekli iletişim kuran, kriz oluşturacak durumları belirleyerek 

gerekli önlemleri alan okul yöneticileri kendilerini kriz konusunda 

yeterli görmektedirler.  

Araştırmada ulaşılan diğer bir sonuç ise kriz yönetiminde 

kendisinin yeterli donanıma sahip olmadığını ve ani karar verme 

yeteneğinin olmadığını düşünen okul yöneticileri kendilerini kriz 

yönetimi konusunda yetersiz görmektedirler. Okullarda yeterli 

donatım malzemesinin ve yeterli yardımcı personelin 

bulunmaması kendisini kriz yönetimi konusunda yetersiz gören 

okul yöneticilerinin gerekçeleri arasında sıralanmaktadır.  

Araştırmada ulaşılan sonuçlardan bir diğeri de okullardaki 

yöneticilerin tamamının okullarda çeşitli krizler ile karşılaştıkları ve 

zamanında müdahale ile karşılaşılan bu krizlerin kriz olmaktan 

çıkıp avantaja çevrilebildiği sonucudur. Yöneticiler okullarında en 
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sık karşılaştıkları kriz durumları olarak madde bağımlılığı, okul 

dışından çetelerin saldırıları, düşme-yaralanmalar,  şiddet olayları, 

aletli saldırılar ve sel baskınları olarak ifade etmişlerdir. Belirtilen 

kriz durumlarına karşı yöneticilerin bir kısmı krize hazırlıklı 

olduklarını bir kısmı da böyle bir hazırlığın olmadığını ifade 

etmişlerdir. Yöneticilerin görüşlerine göre krize hazırlıklı olanların 

krizin çözümünde daha etkili oldukları anlaşılmaktadır. Okul 

yönetimlerinin krizlere yönelik hazırlıkları arasında krize müdahale 

takımı kurmak, takımı eğitmek, müdahale planı hazırlamak ve 

planı uygulamak gerektiğidir. Bu hazırlıkların kurumlara özgü 

özellikleri olduğu gibi, genel ve tüm kurumlarca paylaşabilecek 

ortak özellikleri de bulunmaktadır. Yine okulların krizlere 

müdahale planlaması ve uygulaması sırasında, yerel, bölgesel ve 

ulusal düzeydeki planlama ve uygulamaları dikkate alan eşgüdümlü 

bir çalışma göstermeleri de etkili bir kriz müdahalesi için 

zorunludur (Özen, 2011). Bu sonuç ile araştırma sonuçlarının 

örtüştüğü görülmektedir. 

Araştırma sonuçlarına göre günümüzde kriz sürecinin 

ideal şekilde yürütülebilmesi için okul yöneticilerinin ihtiyaç 

duydukları çeşitli gelişim alanları mevcuttur. Kriz sürecini doğru 

yürütebilmek için empatik düşünmeye ihtiyaç olduğu, soğukkanlı 

hareket edilmesi gerektiği, çatışma yönetimi konusunda eğitimli 

olunması gerektiği, okul yöneticilerinin iletişim becerilerinin üst 

düzeyde olması gerektiği ve kriz yönetimi sertifikası alınması 

gerektiği belirtilmiştir. Temir (2020) araştırması sonucunda kriz 

yönetimi sürecinin iyi planlanamamasının ve iyi 

yürütülememesinin temelinde yatan büyük gerçekliklerden birinin 

yanlış tasarlanmış iletişim stratejileri olduğu ve bununla birlikte 

ortaya çıkan düzensizlik ve yanlış algının nedeninin yorumsanacak 

problemler olduğu varsayımı olduğu sonucuna ulaşmıştır. İdeal bir 

kriz sürecinin yürütülebilmesi için öngörülebilir krizler / kriz 
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iletişim planı, kriz iletişim ekibi oluşturma, kriz sözcüsünün 

belirlenmesi, bildirim ve izleme sistemleri oluşturma, hedef 

kitleleri belirleme, krizin değerlendirilmesi, kriz sonrası analiz 

yapılması gelecekte yaşanılacak olası krizlere karşın krizin ideal 

şekilde yürütülmesi konusunda olumlu anlamda katkı sağlayacaktır 

(Kuşay, 2017). 

Öneriler  

1. Okul yöneticilerinin kriz durumu hakkında yeterli 

bilgiye sahip oldukları fakat krizin aniden 

gerçekleşmesi, olağan dışı olması sebebi ile kurumun 

iş ve işlemlerinin aksamasına sebep olduğu 

anlaşılmaktadır. Alanında uzman kişiler tarafından 

kriz durumları ile ilgili gerekli hazırlıklar yapılarak 

belirli periyotlarla okulda oluşabilecek kriz durumları 

ile ilgili tatbikatlar yapılmalı, yapılan tatbikatların 

değerlendirilmesi için paydaşlarla bilgilendirme 

toplantıları düzenlenmelidir.  

2. Okullarda oluşabilecek krizler belirlenerek krizlerin 

ideal şekilde yürütülebilmesi için okullarda kriz 

yönetim ekipleri kurulmalı, kurulan ekiplere işlevsellik 

kazandırılmalıdır.  

3. Araştırma konusu farklı sosyoekonomik çevrelerde 

yer alan okullarda gerçekleştirilebilir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

NURETTİN TOPÇU’NUN “TÜRKİYE’NİN MAARİF 
DAVASI” ESERİNDE EĞİTİME BAKIŞI 

Yağız Tahir UZUN 

1. GİRİŞ 

Araştırmanın bu bölümünde; problem durumu, amacı, 

önemi, sayıltıları, sınırlılıkları ve tanımlara yer verilmiştir. 

1.1. Problem Durumu 

Eğitimin birçok tanımı bulunmaktadır. Genel anlamda 

eğitim; bireyin kendi yaşantısı sonucunda istendik yönde davranış 

edinme süreci şeklinde tanımlanmaktadır. Formal eğitim, farklı 

kademelerde bireyi gerçek yaşama hazırlayan ve öğretmenlerin 

rehberliğinde okul öncesi dönemden başlayarak yükseköğretim 

sonuna kadar devam eden bir süreçtir.  

Gelişmiş ülkelerin önemli avantajlarından biri de eğitilmiş 

insan gücüdür. Vatandaşları kaliteli bir eğitim sürecinden geçmiş 

olan birçok ülke, nitelikli insan gücü sayesinde ülkenin diğer 

kaynaklarını işleyerek güçlü bir konuma gelebilmektedirler. Bunun 

aksi durumunun ise zengin doğal kaynaklara sahip olan ülkeler, 

eğitilmiş ve donanımlı insan gücüne sahip olmamalarından dolayı 

yoksullaşmakta hatta çeşitli yollarla başka ülkelere hizmet eder hâle 

gelebilmektedirler. Eğitimin ülkelerin gelişmesi ve ilerlemesi için 
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vazgeçilmez olduğu gerçeği öğretmenin ve öğretmen yetiştirmenin 

önemini ortaya çıkarmaktadır. 

Ülkelerin teknolojik anlamda gelişmelerinin ve ekonomik 

kalkınmalarının temelinde eğitilmiş nitelikli insan gücü 

yatmaktadır. Bu gücü yetiştirecek olanlar da öğretmenlerdir. Bir 

ülkenin eğitim politikalarındaki en önemli görevi öğrencilerini 

içindeki zamanın şartlarına uygun yetiştirecek, teknolojiyi kullanıp 

bilgiye ulaşabilecek donanımlı öğretmenler yetiştirmektir. Çünkü 

eğitim-öğretimin doğrudan sorumlusu öğretmenlerdir ve onlar da 

eğitilmelidirler (Özer ve Gelen, 2008: 3). 

Eğitim sistemlerindeki öneminden dolayı öğretmene 

süreçte ana unsur olarak bakılmaktadır. Türk eğitim tarihi 

açısından bakıldığında Cumhuriyet sonrası dönemde öğretmen 

yetiştirmeye ilişkin çok ciddi adımların atıldığı bilinmektedir. 

Birçok eğitim otoritesi bu öneminden hareketle öğretmen 

yetiştirme konusuna eğilmiş ve bu konuyu istikbal meselesi olarak 

algılamışlardır. 

Yakın geçmişimizde eğitimin ve öğretmenin geleceğimiz 

için önemini yazdığı eserlerle ortaya koymaya çalışan, eserleriyle 

eğitimimize ışık tutma çabasını hayatı boyunca ortaya koyan 

eğitimcilerimizden biri de Nurettin Topçu’dur. Nurettin Topçu, 

Türkiye’nin Maarif Davası isimli eserinde Türk eğitim sisteminin 

kademelerini tek tek ele alıp bu kademelerde eğitime ilişkin 

görüşlerini açıklamış, öğretmen yetiştirme ve ahlâk eğitimi 

konularıyla da bu alanda neler yapılması gerektiğini izah etmeye 

çalışmıştır. Bu yönüyle Türkiye’nin Maarif Davası isimli eserin, 

farklı bir bakış açısıyla eğitime ilişkin bir değerlendirmeyi içermesi 

yönüyle bu çalışmada bu eser özelinde Nurettin Topçu’nun 

eğitime ilişkin görüşleri ele alınmıştır.  
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1.2.Araştırmanın Amacı  

Nurettin Topçu’nun Türkiye’nin Maarif Davası isimli 

eserinde eğitime bakışının ortaya konulmasıdır. Bu amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

Nurettin Topçu’nun Türkiye’nin Maarif Davası isimli 

eserinde ortaya koyduğu; 

1. Öğretmen yetiştirme ve öğretmenin sorumluluklarına 

ilişkin görüşleri nelerdir? 

2. İlköğretim kademesinin amacı, işlevi, sorunları ve 

çözüm önerilerine ilişkin görüşleri nelerdir? 

3. Ortaöğretim kademesinin amacı, işlevi, sorunları ve 

çözüm önerilerine ilişkin görüşleri nelerdir? 

4. Yükseköğretim kademesinin amacı, işlevi, sorunları 

ve çözüm önerilerine ilişkin görüşleri nelerdir? 

5. Okullarda ahlâk eğitimine ilişkin görüşleri nelerdir? 

1.3. Araştırmanın Önemi  

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı’dan 2020’li yıllara 

gelinen bu günlerde birçok alanda gelişmesine rağmen özgün bir 

eğitim modeli arayışını sürdürmektedir. Bu çalışmada Nurettin 

Topçu’nun Türkiye’nin Maarif Davası isimli eseri özelinde bu arayışa 

ilişkin bir bakış açısı koyma amacı irdelenmiştir. Araştırmanın bu 

yönüyle alana ve uygulayıcılara yeni bir bakış açısı kazandıracağı 

düşünülmektedir 

1.4. Sayıltılar 

Bu araştırmada nitel ölçme aracı doküman analizi 

kullanıldığından gerçeği yansıttığı varsayılmıştır.  
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1.5. Sınırlılıklar 

Bu araştırmanın bulguları Nurettin Topçu’nun Türkiye’nin 

Maarif Davası adlı eserindeki görüşleriyle sınırlı tutulmuştur. 

1.6. Tanımlar 

Eğitim: Kültürü yeni kuşaklara aktaran toplumsal bir 

süreçtir (Aslan, 2001: 16). 

Maarif: Bir cemiyetin düşünüş tarzının, kültürünün ve 

ideallerinin cihazlanmasıdır (Topçu, 2021: 88). 

 

2. KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde konu ile ilgili yapılan araştırmalara yer 

verilmiştir. 

Kök (2000) “Temel Problemleri Çerçevesinde Nurettin 

Topçu’da Din Felsefesi” adlı çalışmasında Nurettin Topçu’nun 

din konusundaki felsefi görüşlerine değinmektedir. Çalışmada 

Nurettin Topçu’nun inançta, ferdî bir irade rol oynadığını, 

muhtelif tanıma şekillerinin, fertleri birbirinden ayıran 

farklılıklarından geldiğini, her millet, her toplumun felsefî, ilmî, 

sanat ve dine kendi karakterini verdiğini bu nedenle de ilmin 

metotları ve ortaya koyduğu ilmî zihniyetin her yerde başka 

olduğunu ifade etmektedir. Nurettin Topçu, inançla iman arasında 

bir derece farkının olduğunu, bir inancın iman haline gelebilmesi 

için insanın ruhunda süreklilik kazanması ve hayatına da hâkim 

olması gerektiğini ifade etmiştir. Nurettin Topçu’nun mistik 

anlayışında imanın aklın dışında değil, ötesinde bir noktaya ulaştığı, 

dinî tecrübeyi bütün din ve ahlâk felsefesinin temeline koyduğunu, 

bütün felsefesinde mistisizme, bizdeki adıyla tasavvufa verdiği 
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değeri belirtmektedir. Nurettin Topçu’nun mistiklikle din 

kıyaslamasında önce gelenin mistiklik olduğunu, Allah şuurunun 

aklî bir tasavvur hâlinde zekânın bilgisi olarak başladığını, dinî 

tecrübe ile “kalbin bilgisi” ile bittiğini ifade etmektedir. Nurettin 

Topçu’daki din felsefesini, Hallac’ı Mansur’un “En’el Hakk” 

mertebesinde ulaştığı Allah şuuru üzerine bina ettiğini belirtmiştir. 

Yıldırım (2004) “Türkiye’de Sosyoloji Tasavvurunun 

Eleştirisi: Nurettin Topçu Örneği” adlı çalışmasında Türk 

Sosyolojisinde eleştirel yaklaşımın var olup olmadığını 

gözlemlemek amacıyla Nurettin Topçu'nun düşüncelerini 

tartışmaktadır. Sonuç olarak Türk Sosyolojisinde Ziya Gökalp 

tarafından Türk toplum sorunlarına uyarlanan Durkheim "in 

görüşleri temel eleştiri alanını oluşturmaktadır. Nurettin 

Topçu'nun sosyolojik eleştirilerini, birey-toplum ilişkisi ve 

Durkheim’in pozitivist sosyoloji görüşleri olarak iki alana 

ayırmaktadır. Birinci alanda toplum olgusunun modern dönemde 

baskıcı bir iradeye dönüşmesiyle toplum karşısında bireyin özgür 

iradesinin önemini ileri sürmektedir. İkincisinde ise Nurettin 

Topçu’nun, sosyolojik yaklaşımın toplum anlayışını bireye 

özgürlük alanı tanımayan ve toplumu İlahlaştıran sığ bir düşünce 

olduğunu belirtmektedir. 

Karaman (2009) “Nurettin Topçu’nun Felsefesinde 

“İsyan Ahlâkı”" adlı çalışmasında Nurettin Topçu’nun “isyan 

ahlâkı” anlayışı sonucunda, isyan ahlâkının geçici olanı reddeden 

sorumluluk bilinci olduğunu belirttiğini söylemiştir. 

Şen (2010) “Nurettin Topçu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin 

Modernleşme Projesi Kritiği” adlı çalışmasında "Nurettin 

Topçu’nun toplumdaki manevi çöküşü, kimlik bunalımı ve ahlâkî 

sıkıntıyı modernleşmeye bağlayarak   modernleşmeyi eleştirdiği 

ifade edilmiştir. 
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Birgül (2011) “Nurettin Topçu'da Felsefe ve Din İlişkisi 

Problemi” adlı çalışmasında felsefe, bilim ve dine ilişkin analizler 

yapmıştır. Çalışmada felsefenin gerçek anlamda dindar olmanın 

şartı olduğu, kişisel tutkulardan arınmış ve hakikate yönelmiş 

olmanın gerekliliği vurgulanmıştır. Nurettin Topçu’ya göre bilim, 

felsefe ve din, Tanrı’nın bilgisine ulaştıran birer basamak olarak 

konumlandırılmaktadır. 

Akın ve Meşe (2013) “Türkiye'de Muhafazakârlığa 

Nurettin Topçu'nun Eleştirel Katkısı” adlı çalışmasında 

Topçu’nun muhafazakâr düşünceye yaptığı katkılar 

değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Nurettin Topçu’nun çağrısının 

değişime karşı tutuculuğu öne çıkaran, toplumdaki ayrılıkları 

artıran ve sürdüren bir hayata karşı olduğunu belirtmektedir. 

Nurettin Topçu’nun, geleneksel ve geçmişe ait olanı sadece bu 

özellikleri dolayısıyla kabul ve muhafaza eden bir kültürden 

rahatsız olduğunu, hayatın sorumluluğu ve şuuru ile hareket eden, 

iyinin ve doğrunun peşinde örnek insanların yetişmesini 

arzuladığını ifade etmiştir. Nurettin Topçu’nun, muhafazakârların 

dindarlıklarının içeriğini İslam ahlakı ile doldurarak ve bu ahlak ile 

sosyal ve kültürel her alanda var olarak daha iyi bir hayatı 

gerçekleştirebileceklerini ifade etmiştir.  

Taşdelen (2015) “Nurettin Topçu’nun Türkiye’nin Maarif 

Davası" isimli eserinde" Eğitimin Güncel Sorunları” adlı 

çalışmasında eğitimin sorunlarının temelinde öğrenci, öğretmen ve 

program olduğunu belirtmiştir. Sonuç olarak eğitimin milli ve 

manevi değerler temelinde inşa edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Cihan (2016) “Nurettin Topçu ve Ahlak Eğitimi” adlı 

çalışmasında Nurettin Topçu’nun ahlaki değerlere ve ahlak 

eğitimine bakışı ortaya konulmuştur. Sonuç olarak felsefesinin 

merkezine ahlak konusunu yerleştiren Nurettin Topçu’nun ahlak 
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eğitimine ilişkin düşünceleri şu şekilde ortaya konmuştur: Bireyler 

düşünen, sorumlu ve söylediklerini eyleme geçiren aksiyon insanı 

olarak yetiştirilmeli; insan ödev ve sorumluluklarının bilinciyle 

yetiştirilmeli; İnsan kendi tarih ve kültür dünyasının bilincinde 

olmalı; insan, adil olmalı; okullarda ahlak eğitimine önem verilmeli; 

insanın ruhsal dünyası göz ardı edilmemeli; insan ahlâki açıdan 

model olmalı; milli mukaddesatına sahip insanlar yetiştirilmeli; 

eğitim geleneklere bağlı ama yeniliklere de açık, materyalist 

eğilimlerin dışında, idealist ve şahsiyetçi bir çizgide olmalıdır. 

Güneş (2016) “Türkiye’nin Maarif Davası Üzerine” adlı 

kitap incelemesinde bu kitabın içeriğini Nurettin Topçu’nun 

yazıları ve konferansları oluşturduğunu belirtmiş, kitaptaki konu 

başlıklarını tek tek irdelemiş, sonuç olarak Nurettin Topçu’nun 

“Beklenen Gençlik” adlı yazısında, Nurettin Topçu’nun, 

“gençliği”; geleceğin tohumu olarak tanımladığını, önceki 

gençliğin zamanla kaybolduğunu, bunun  sebebi olarak da: siyaset, 

taklitçilik, gençliğin aşağılık karmaşasına girmesi, çabalamadan bir 

kurtarıcı beklemesi, kadercilik ve sınırsız özgürlük arayışı olarak 

gördüğünü ifade etmekte ve bu durumun çözümünü maarifte 

gördüğünü belirtmektedir. Nurettin Topçu’nun “Millet Maarifi” 

yazısında; milletin ruhunu oluşturanın maarif olduğunu, kendimiz 

için yepyeni bir maarif sistemi kurmamız gerektiğini 

belirtmektedir. “Türk Maarifi” adlı yazısında Nurettin Topçu’nun; 

17. Yüzyıldan sonra medreselerde bozulmaların başladığını, millî 

maarifin mana ile maddeyi birleştiren sisteme uygun okullarda 

programların düzenlenmesi gerektiğini belirtmektedir. “Mektep” 

adlı yazıda Nurettin Topçu’nun; mektebin öğrenme yeri olduğunu, 

mektebin maziye dayanmasını, yabancı mektebin maarif 

sisteminde olmaması gerektiğini belirtmektedir. “Muallim” adlı 

yazıda Nurettin Topçu’nun; muallimin bilen, öğreten, yol 

gösteren, terbiye eden olması gerektiğini; muallimin nakledici, 
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tüccar, sade bir memur olmadığını ifade etmektedir.  Nurettin 

Topçu, “Muallimin Mesuliyetleri” yazısında, muallimi, toplumdaki 

davranışların sorumlusu olarak görmektedir. “Maarif Davamız” 

adlı yazısında Nurettin Topçu’nun; gençlerin ideallerinin, 

inançlarının, ıstırabının olmadığını; bu sebeple maarifin gençlere 

bir ideal aşılaması gerektiğini ifade etmektedir. “İlköğretim” adlı 

yazısında Nurettin Topçu’nun; ilköğretimin maneviyattan uzak 

olduğunu, çocukların hakikat ve hayattan örneklerle desteklenmesi 

gerektiğini, gerçek bir vatandaş olabilmek için çocuklara tarih 

şuurunun verilmesi gerektiğini ifade etmektedir. “İlkokullarda 

Ahlâk Eğitimi” adlı yazısında, çocuğa ilk olarak hürmet 

duygusunun öğretilmesi, öğretmenin örnek teşkil etmesi 

gerektiğini ifade etmektedir. Nurettin Topçu’nun “Ortaöğretim” 

adlı yazısında; mevcut hâliyle ortaokulun işlevsiz olduğunu, lisenin 

üç yıllık bir öğretimden sonra son üç senedeki sınıfların fen ve 

kültür kollarına ayrılması gerektiğini; “Lise Dersleri” adlı yazsında; 

şahsiyet sahibi fertlerin yetiştirilebilmesi için derslerin başka 

metotlarla, başka gaye ve ruh ile oluşturulması gerektiğini; 

“Liselerde Din Dersleri” yazısında; liselerdeki din derslerin insan 

ruhunu, hakikat sahalarına teslim ettirerek kaynağını hayatın 

içinden alması gerektiğini; “Okullarımızda Din ve Ahlâk Eğitimi” 

adlı yazısında; din öğretiminin kademelere göre programlandırılıp 

maneviyatı kudretli nesiller yetiştirebilecek şekilde olması 

gerektiğini; “Üniversite” ve “Üniversite Olayları” adlı yazısında; 

dönemin üniversite hocalarının ilimden uzaklaştığını; 

üniversitelerin ilim, irfan yuvası olmaktan çıkıp üniversite 

hocalarının menfaat peşinde koştuğu yer olduğunu, ayrıca 

öğrencilerin yeteneklerine göre üniversiteye alınması gerektiğini; 

“Millî Eğitim ve Muhtar Üniversite” adlı yazısında; millî eğitimin 

millî olabilmesi için millî tarihimize ve maneviyatımıza yönelmesi 

gerektiğini; “Din Eğitimi” adlı yazısında; dinin hayatın her alanına 
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taşınması gerektiğini belirterek dinin ticaretinin yapılmamasını, din 

eğitimini kalp eğitimi olarak gördüğünü; “Ahlâk Terbiyesi” adlı 

yazısında; medeniyet için toplumun bir nizama sahip olup, iyi bir 

ahlâk eğitiminden geçmesi gerektiğini; “Okulda Ahlâk” yazısında; 

ahlâk eğitiminde aile başta olmak üzere, okulun da  payı olduğunu, 

ahlâk eğitiminin esasının örnek olmak olduğunu, muallimin 

talebeye merhamet ve adalet duygularını aşılaması gerektiğini, 

gençlerin sevgiyle terbiye edilmesi gerektiğini; “Kıymetli Gençler” 

adlı yazısında ise bugüne kadar vazifeyi kendisinin yaptığını, 

bugünden sonra ise yarının mürşitlerinin kendileri olmaları 

gerektiğini ifade etmektedir.  

Kök (2016) “Nurettin Topçu’nun İdealizmi” adlı 

çalışmasında Nurettin Topçu’nun kişiliği incelenmiş ve idealist bir 

karakter olduğu belirtilmiştir. Nurettin Topçu’nun idealist 

felsefesiyle dünyaya baktığını, insanı öyle anladığını, ahlâkı, 

edebiyatı, onunla gördüğünü, Kur’an’ı, İslâm’ı, İslâm tarihinin 

yükseliş ve düşüşlerini; kendi tarihimizi de aynı pencereden anlayıp 

yorumladığını ifade etmektedir. 

Mollaer (2016) “Kimlik İslam’ına Karşı: Nurettin Topçu 

Düşüncesi Üzerine Notlar” adlı çalışmada Nurettin Topçu’nun 

İslamcılık içindeki yeri aranırken sonuç olarak Nurettin 

Topçu’nun ana akım İslamcılığın formalizmine karşı ‘İslami oluşu', 

şeriat İslamcılığına karşı 'hakikati', İslâmî hukuki kodifikasyona 

karşı ‘ahlakiliği' savunduğu ifade edilmektedir. Nurettin Topçu, 

siyasete karşı 'etiği', medeniyetçilik ve eklektizme karşı 'sosyalizmi' 

savunmuştur. Nurettin Topçu’nun, İslâmcılığı, topyekûn siyasal 

pragmatizme indirgemeden İslamcıların maddi dünyada görünür, 

pratik hedefleri önceledikleri ancak etik idealizmle birlikte siyasete 

belirleyici ahlâki buyruk atamayı kastettiğini belirtmektedir. 

Nurettin Topçu’nun medeniyetçilik ve eklektizme yönelttiği 

eleştirinin de “kısmi Batılılaşma” yaklaşımı (Batı’nın tekniğini alıp 
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yerel kültürle sentezleme) olduğunu, bu durumu sosyoloji hatası 

olarak gördüğünü belirtmektedir. Soğuk Savaş döneminde sağa 

kayan İslâmcı düşünceye karşı Nurettin Topçu’nun sosyalizm 

düşüncesinin İslamcı ve muhafazakâr çevrelerde Nurettin 

Topçu’yu yalnızlaştırdığını ifade etmektedir. 

Utku (2016) tarafından yapılan “Nurettin Topçu 

İtaatkârlık ve İsyan Bir İnanç Psikolojisi Taslağı” çalışmada 

“Conformisme et Révolte” adlı eserin Türkçe ’ye çeviri sürecini 

değerlendirerek “İsyan Ahlakı” başlığının uygunluğunu 

soruşturmak amaçlanmıştır. Sonuç olarak Nurettin Topçu’nun 

Fransızca kaleme aldığı doktora tezi "Conformisme et Révolte: 

Esquisse d'un Psychologie de la Croyance’ın" başlığının Türkçeye 

"İtaatkârlık ve İsyan" olarak tercümesinin eserin özgünlüğünü 

koruduğu belirtilmiştir. 

Kösedağ’ın (2017) “Nurettin Topçu’da İnsan ve Şahsiyet” 

adlı çalışmasında, Nurettin Topçu’nun nasıl bir insan olduğu 

konusu irdelenmiş sonuç olarak Nurettin Topçu’nun; şuurlu, 

sorumlu, evrensel kişilikli, model bir insan olduğu belirtilmiştir. 

Nurettin Topçu, ferdiyetçilik ve cemiyetçilik yerine 'şahsiyetçiliği 

'önermektedir. 

Şahin (2017) “Nurettin Topçu’nun 'Taşralı' Adlı Eserinde 

Dini Otorite ve Din Adamı” adlı çalışmasında yazarın “Taşralı” 

adlı eserindeki hikâyelerinde “din adamı” tiplerinden yola çıkarak, 

dinin bir otorite aracı olarak nasıl kullanılabileceği incelenmiş 

sonuçta dinin, sömürü aracı olarak kullanılmasını önlemek için 

imamlık görevinin köy öğretmenliği ile birleştirilmesinin 

kurtuluşun tek çıkar yolu olduğu ifade edilmiştir. 2016 tarihlerinde 

Olağanüstü Din Şûrası’nın sonuç bildirgesinde yazarı destekler 

nitelikte görüşe yer verilmektedir. 
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Şen (2017) “Nurettin Topçu’nun Hikâyelerinde 

Hapishane” adlı çalışmasında Topçu’nun hikayeciliğinin diğer 

çalışmalara katkı sağlaması amaçlanmıştır. Bu hikayelerde 

hapishanenin, suçlulardan ziyade masumların girdiği bir yer olduğu 

belirtilmektedir. 

Eren (2018) tarafından yapılan “Nurettin Topçu’nun 

İdeoloji Olarak Bilim Eleştirisi” adlı çalışmasında "Nurettin 

Topçu’nun İdeoloji Olarak Bilim Eleştirisi" incelenmiş ve sonuç 

olarak teknolojisi güçlü devletlerin bu gücü diğerleri üzerinde 

hakimiyet olarak görmesi eleştirilmiştir. Nurettin Topçu; teknik ve 

makinanın bilim olarak hakikat arayışındaki insana hizmet ederek 

maddi ve manevi kalkınmayı birlikte düşünmüştür. 

Kılıç (2018) “Nurettin Topçu’da Osmanlı-Türk 

Modernleşmesi: Marazlar ve Tedavi” adlı çalışmasında Nurettin 

Topçu’nun, değişimin toplumlar için zaruri olduğunu ve gerçek 

inkılabın, muhafazakârlığa ters düşmediğini savunduğu ifade 

edilmektedir. Nurettin Topçu’nun yaklaşık iki asır süren Osmanlı 

Türk modernleşme süreci eleştirisinde, inkılap adı altında yapılan 

yeniliklerin şekilsel bir Batı taklitçiliği olduğu, yenilikler sırasında 

öz geçmişin inkâr edildiği, yeni ve eski diye toplumun ikiye 

bölündüğü belirtmektedir. Çözüm olarak aklın egemen olduğu, 

mazinin inkâr edilmediği felsefik bir Türk-İslam Rönesans’ı 

önerilmektedir.  

Başaran (2019) “Nurettin Topçu’nun Gençliğin İçine 

Sürüklendiği Yozlaşma Sürecinin Sebeplerine İlişkin Görüşleri” 

adlı çalışmada, Nurettin Topçu’ya göre gençliğin içine sürüklendiği 

yozlaşma/aymazlık sürecinin sebepleri ve çözüm önerilerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Nurettin Topçu’nun 

"Türkiye’nin Maarif Davası" isimli eseri çeşitli tekniklerle analiz 

edilmiştir. Araştırma sonucunda Nurettin Topçu, Batılılar 
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tarafından açılmış yozlaşmayı artırıcı sebeplerin siyaset, taklit 

olduğunu kabul etmekle birlikte, fikri, ekonomik, siyasi 

mücadelede kendinin değil düşmanın silahını kullanamama, kendi 

iradesini bırakıp bir lider bekleme, kendine güveni yok eden 

sebeplere sığınma, mesuliyet duygusunu yok eden hürriyet yolunu 

tutma şeklinde ifade etmektedir. Bu yozlaşma sürecinin eğitimle 

durdurulabileceğini, gençlikteki hastalığın tedavisi için hastalığın 

bulunduğu yerden başlamak gerektiği, uzviyetten ilme, ilimden 

felsefeye, felsefeden sanata ve ahlâka ve nihayet dine yükselmenin 

gerektiği, bunun bir maarif işi olduğunu, neslin kurtuluşunu ancak 

maarifin yükselmesinde aramak gerektiğini belirtmektedir. 

Göktaş (2019) “Nurettin Topçu’nun Eğitim, Öğretmen 

ve Okul Anlayışına Eleştirel Bir Bakış” adlı çalışmasında Nurettin 

Topçu’nun, eğitim meselesine bakışı ile bu yaklaşımın günümüz 

eğitim meselelerini çözümü amaçlanmıştır. Sonuç olarak Nurettin 

Topçu’nun eğitim, öğretmen ve okul kavramlarına   bakışının 

uygulanabilir yönlerinin olduğu ve bunların tespitinin gerekliliği 

belirtilmiştir. Ancak sürekli bir ıstırap yerine, daha pozitif şekilde 

hayata bakmanın eğitim sorunlarının çözümüne katkı sunabileceği 

ifade edilmiştir. 

Taşgetiren (2019) “Nurettin Topçu’nun Eğitim 

Anlayışında Liberal Etkiler” adlı çalışmasında liberalizm karşıtı 

olarak yorumlanan Nurettin Topçu’nun eğitim düşüncesi 

incelenmiş ve Nurettin Topçu’nun eğitim modelinin, milliyetçi ve 

liberal olarak da okunulabileceğini belirtmiştir. 

Koç (2020) “Muhafazakâr Bir Düşünür Olarak Nurettin 

Topçu’nun Demokrasi Yaklaşımı” adlı çalışmasında Nurettin 

Topçu’nun demokrasinin temel kavramları üzerinden nasıl bir 

ideal rejim hayal ettiği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak 

Nurettin Topçu demokrasinin eşitlik, özgürlük, genel irade ve 
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ortak çıkar gibi temel umdelerine eleştirel irade rejimine dikkatleri 

çeker. Demokrasi adı altında halkı aldatan, belirli bir zümrenin 

rejiminden kurtulmanın yolunun, milliyetçi sosyalizminden 

geçtiğini düşünür. Bu ise, olgun ve faziletli bir zümre sağlandığı 

irade rejimine tekabül eder. 

Kuvancı (2020) “Nurettin Topçu’ya Göre “Var Olmak” 

Ne Demektir?” adlı çalışmasında Nurettin Topçu’ya göre var 

olmanın düşünmek, sevmek ve iradî hareketler gerçekleştirmek 

olduğunu belirtir. Nurettin Topçu’ya göre insana tam manasıyla 

sadece “hareket” rehberlik eder. Bu hareketle insan sonsuzluğa 

doğru gitmek ister. Bu, harekete geçirici güç mesuliyettir. İnsanın 

ayırt edici özellikleri sonsuzluğa ayarlı hareketler sayesinde 

olmaktadır; çünkü âleme ve sonsuza yöneliş, varoluş imkânlarını 

çeşitlendirir. Bunun aksine, insanı yükseltmeyen, sonsuza 

ulaştırmayan, çokluktan birliğe götürmeyen düşünme biçimleri ve 

hareket tarzları ise gerileticidir.  

Gül (2021) “Yunus Emre’de Mistik Düşünce ve Anadolu 

Ahlakı: Nurettin Topçu’nun Fikirleri Çerçevesinde” adlı 

çalışmasında Nurettin Topçu’nun Yunus Emre'nin gençliğin 

maneviyatı, Anadolu kültür bilincinin gelişmesi ve ahlakı için yol 

göstericiliğini gördüğü, yarınki Türkiye’nin "Yunus’un milli kültür 

ve ahlakı ile Anadolu Romantizmi” ve “Anadolu Mistisizmi” 

düşüncesi temelinde kurtulacağını belirtmektedir. 

Gül (2021) “Nurettin Topçu’da Anadolucu Milliyetçiliğin 

Ahlaki Temelleri ve Maarifin İnşa Edici Rolü” adlı çalışmasında 

Nurettin Topçu’da Anadolucu milliyetçiliğinin ahlaki temelleri ve 

maarifin inşa edici rolünü araştırmış ve sonuç olarak Anadoluculuk 

düşüncesi milliyetçilik akımlarına tepki olarak doğmuştur. Vatanın 

ayrıca İslam ahlakıyla yorumlanması Anadolu milliyetçiliğinin 

esasını oluşturmuştur. Anadolu'da toplumsal yozlaşmayı sorun 
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görmüş, Anadolu'nun tüm kurumlarında ahlaklı bir toplum 

edinmenin maarifin marifetiyle mümkün olduğunu belirtmiştir.  

İşler (2021) “Nurettin Topçu’nun Devlet Anlayışı: Milli 

Devlet” adlı çalışmasında Topçu’nun 1939 yılında çıkarttığı 

“Hareket” dergisi referans alınarak içerik analizi yöntemiyle onun 

milli devlet anlayışı üzerinde durulmuştur. Araştırma sonucu 

Nurettin Topçu’nun, geleneği ve ahlakı milli devletin temeli olarak 

gördüğü, milli devlet anlayışını İslam merkezli yorumladığı 

belirtilmiştir. 

Karaböcek (2021) “Nurettin Topçu’nun Demokrasi 

Kavramına Yönelik Eleştirisi” adlı çalışmasında düşünürün 

milliyetçilik anlayışının farkını ortaya koyarak, kapitalizm 

eleştirisine dayalı olarak parlamenter demokrasi fikrine getirdiği 

eleştirileri ele alınmış ve parlamenter demokrasi yerine otoriter bir 

korporatizmi önerdiği belirtilmiştir. Nurettin Topçu, ruhçu, 

milliyetçi, sosyalist bir Anadoluculuk fikrini savunmaktadır. 

Parlamenter demokrasi fikrine de eleştirel yaklaşmaktadır. 

Topçu'nun devlet anlayışında demokrasi, milliyetçiliğe aykırı bir 

sistemdir. Demokrasiye dayalı çoğulcu bir siyasal yapı yerine; 

korporatif otoriter bir siyasal sistemi önerdiği sonucuna 

ulaşılmıştır.   

Ovacık (2021) “Otorite ile Özgürlük Arasındaki 

Diyalektiği Aşmak: Hürriyetin İmkânı Açısından Nurettin 

Topçu’da Birey Devlet İlişkisi” adlı çalışmasında insanın hür 

olmasında toplum ve devletin nerede olduğunun belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Sonuç olarak hürriyeti amaçlayan insanın, tabiatın 

şartlarına uyum sağlamasının altı çizilmektedir. İnsanın ve Allah'ın 

iradesinin birleşmesinin neticesinde insanın tabiatın esaretinden 

kurtulup hür olmasının mümkün olabileceğini düşünen Nurettin 

Topçu insan hareketinin tabiattaki yetersizliğinin Allah’ın hareketi 
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ile aşılacağını belirttiği, nihayetinde ahlaki yetkinliğe ulaşabilmek 

için devletin zorunlu olduğu belirtilmiştir. Birey devlet ilişkisinde 

devlete ahlaki bir görev tanımı belirlemektedir. Böylesine ideal bir 

devlet tasarımında otorite ile özgürlük arasındaki çelişkinin de 

ortadan kalkacağı söylenebilir. 

Basat (2022) “Nurettin Topçu’nun İsyan Ahlakına Özel 

Atıfla: Öğretmen ve Şahsiyet Mimarisi” adlı çalışmasında Nurettin 

Topçu özelinde değeri, kişi eylemini (burada eğitici-öğretmen) 

birlikte ele alıp değer taşıyan varlığın (eğitici) değere konu insan 

ilişkileri içerisinde ele alınması amaçlanmıştır. Sonuç olarak isyan, 

dışsal engellere olmalıdır. Okulun beklentisiz sevgi ile canlanması, 

eğitimcilerin sayesinde olacaktır. Çünkü   öğrenci, öğretmeni 

kadardır. 

Seferoğlu (2022) “Nurettin Topçu’nun Fikirleri Etrafında 

Sabahattin Ali” adlı çalışmasında Nurettin Topçu’nun 

düşünceleriyle Sabahattin Ali’nin birbirleriyle benzer ve farklı 

yönlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak Nurettin 

Topçu ve Sabahattin Ali’nin sorunlara bakış açısının örtüştüğü 

ikisinin de sosyalistlerin birçok köy romanında dindarları kötü 

göstermesini eleştirdiği belirlenmiştir. Her iki şahsiyetin de 

hikâyelerinde din istismarcılarının kıyasıya eleştirildiği 

görülmüştür. Nurettin Topçu, İslam'ın doğru anlaşılmasının tek 

çıkar yol olduğunu belirtmiştir. Sabahattin Ali'ye göre sosyal 

adaletsizliğin sebebi Anadolu insanına dayatılan öteki 

konumlandırmalardır. Nurettin Topçu’yu eserlerinde dramatik 

yapının bir “ahlak” meselesi olarak işlenmesi onu farklı 

kılmaktadır. Sabahattin Ali, Topçu’nun mesele olarak öne sürdüğü 

tutumların doğru ekseninde yer alır. Birbirine zıt –ideolojik- 

yönlerden hareket etseler de aynı algının ortak söylemini 

belirtmişlerdir. 
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3. KURAMSAL AÇIKLAMALAR 

Araştırmanın bu kısmında araştırma konusuna ilişkin 

kuramsal açıklamalar yer almaktadır. 

3.1. Nurettin Topçu Kimdir? 

Nurettin Topçu, (1909-1975) fikir adamı, ahlâk felsefecisi 

ve hareket dergisinin kurucusudur (Kara, 2012). Nurettin 

Topçu’nun Erzurum’da “Topçuzadeler” diye bilinen bir aileden 

geldiği bilinmektedir. Dedesi Osman Efendi, Erzurum’un Ruslar 

tarafından işgali esnasında Türk ordusunda topçuluk yapmış, bu 

nedenle bu soyadı almıştır. Babası Ahmet Efendi; küçük yaşta 

yetim kaldığı için çalışmak zorunda kalmış, sonraları ise hayvan 

ticareti yapmıştır. Doğu Anadolu Bölgesi’nden aldığı malları 

İstanbul’da satarak geçimini sağlamıştır. Bu ticaret, Ahmet 

Efendi’yi İstanbul’a göçe zorlamıştır. Ahmet Efendi’nin 

Süleymaniye Develioğlu Yokuşunda satın aldığı evde Nurettin 

Topçu, 1909 yılında doğar. Nurettin Topçu, Bezmialem Valide 

Sultan Mektebi’nde başladığı ilk eğitiminin ardından Büyük Reşit 

Paşa Numune Mektebi’ni ve Vefa İdadisini tamamlar. 

Yurtdışındaki üniversite sınavlarına girer, başarılı olur. 1928-1934 

yılları arasında Avrupa’da bulunur. Fransa Sorbonne 

Üniversitesi’nde eğitimini alır. 1934’te memlekete dönerek, baba 

dostu Hüseyin Avni Ulaş’ın kızı Fethiye Hanımla evlenir. 

Galatasaray Lisesi’nde felsefe öğretmeni olarak ilk görevine başlar. 

Okul idaresinin, bazı öğrenciler hakkında haksız isteğini 

reddetmesi sebebiyle Nurettin Topçu’nun İzmir Atatürk Lisesi’ne 

tayini çıkarılır. İzmir’de 1939 yılında çıkarmaya başladığı Hareket 

dergisindeki bir yazıdan dolayı Denizli’ye sürgün edilir. 

Denizli’den sonra Haydarpaşa Lisesi ve Vefa Lisesi’nde görev 

yapar. Robert Koleji’nde tarih dersleri okutur. 1960 darbesi sonrası 
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sakıncalı bulunarak İstanbul Atatürk Lisesi’ne tayini çıkarılır. 1974 

yılında buradan emekli olur. Nurettin Topçu, Bergson’un 

sezgiciliği ve mistisizmi, Blondel’in hareket felsefesi, Masignon’un 

Hristiyan tasavvufu, Abdülaziz Bekkine’nin İslam tasavvufu ve 

Hallacı Mansur’un düşünceleriyle kendi ahlak felsefesini oluşturur 

(Zabun, 2014).  

3.2. Nurettin Topçu’nun Eğitim Hayatı 

Nurettin Topçu; eğitim hayatına Bezmialem Valide Sultan 

Mektebi’nde başlamış, sonra Büyük Reşit Paşa Numune 

Mektebi’ni bitirmiştir. Türkçe öğretmeni Nafiz Bey’in etkisiyle 

Nurettin Topçu’da “Mehmet Akif “sevgisi başlar. Rüştiye tahsili 

için Vefa Lisesi’ne kaydolur. Bu sırada felsefeye ilgi duyar. İstanbul 

Lisesi’ne geçerek lise eğitimini burada tamamlar. Nurettin Topçu 

daha sonra kendi imkanlarıyla yurt dışı imtihanlarına girerek 

Fransa’da eğitim hakkı kazanır. Fransızca öğrenmek için Aix 

Lisesi’ne kaydolur. Bu dönemde Maurice Blondel'i tanır. İlerleyen 

zamanlarda onunla doğrudan görüşme fırsatı yakalar. Felsefe 

eğitimi için Strasbourg’a geçer ve bu üniversitede felsefe eğitimi 

alarak ahlak kuramları ve sanat tarihinde lisans eğitimini tamamlar. 

Nurettin Topçu Fransa’da ruhiyat ve bediiyat, umumi felsefe ve 

mantık, muasır sanat tarihi, içtimaiyat ve ahlak, ilk zaman sanat ve 

arkeolojisi alanlarında çalışmalar yapar. 

Paris (Sorbonne) Üniversitesinde lisans eğitimine devam 

ederken doktora çalışmasını sunan Nurettin Topçu’nun 

Avrupa’daki hayatı ilim öğrenmekle geçer. Nurettin Topçu, 

Fransa’da tanıştığı Lois Massignon sayesinde Hallac-ı Mansur 

hakkında bilgi sahibi olarak Hallac-ı Mansur’la birlikte Mevlâna ve 

Yunus Emre’nin tasavvufi düşüncelerinden etkilenir. Nurettin 

Topçu, Sorbon’da “Conformisme et Revolte” adlı doktora 

çalışmasını üstün başarıyla tamamlayarak bu üniversitede felsefe 
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dalında doktora yapan ve ahlak felsefesini araştıran ilk Türk 

öğrenci olmuştur.  Bu doktora tezi “İsyan Ahlakı” adıyla dilimize 

tercüme edilip Paris’te kitap halinde yayımlanmıştır. Bu eğitim 

hayatı Nurettin Topçu’nun düşünce dünyasının şekillenmesinde 

etkili olmuştur (Bilgin, 2018).  

3.3. Nurettin Topçu’nun Meslek Hayatı 

 Nurettin Topçu 1934 yılında Türkiye’ye dönerek 

1935 yılında Galatasaray Lisesi’nde felsefe öğretmeni olarak görev 

alır. Bazı nüfuzlu ailelerin çocuklarının haziran imtihanından 

kalması üzerine okul müdürünün, Nurettin Topçu’dan bu 

öğrencileri dersten geçirmesini istemesi üzerine, Nurettin Topçu, 

bu isteği reddetmiş, bu nedenle İzmir’e tayini çıkarılmıştır. 1939 

yılında İzmir’de “Hareket” dergisini kurar. Bu derginin dördüncü 

sayısındaki “Çalgıcılar” yazısıyla Cumhuriyet’in kurucu kadrosunu 

eleştirdiği için önce İstanbul’a, ardından Denizli’ye tayin edilir 

(Şahin, 2011). Denizli İsmet İnönü Erkek Lisesi’nde bir yıl görev 

yaptıktan sonra öğrencisi olduğu İstanbul Erkek Lisesine 1944’te 

tayin edilir. Burada iki yıl görevin ardından dokuz yıl görev 

yapacağı İstanbul Vefa Lisesine öğretmen olarak atanır. İstanbul 

Vefa Lisesinde 1946-1955 yılları arasında görev yapan Nurettin 

Topçu, Haydarpaşa Lisesinde de bir yıl görev yaptıktan sonra 

yeniden İstanbul Erkek Lisesi’ne atanır, emekli oluncaya kadar da 

burada öğretmenlik görevini sürdürür. Nurettin Topçu İstanbul 

Erkek Lisesindeki görevini sürdürürken Robert Koleji, Erenköy 

Kız Lisesi ve İstanbul İmam Hatip Okulunda Felsefe, Psikoloji, 

Din Psikolojisi ve Dinler Tarihi derslerine de girer (Tekin, 2019). 

 Nurettin Topçu kendisini şekillendirmek isteyen zihniyeti 

eleştirmiş, öğretmenin hürriyetini savunmuş, başına gelen 

sıkıntılara sabretmiş, önüne çıkan engeller karşısında yılmadan, 

hakkı ve adaleti savunmuş, Anadolu’ya tayinini şikâyet olarak 
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görmeyip, düşüncesinin temelinde “Anadoluculuk” fikri olan birisi 

için bunu fırsat olarak görmüştür. Denizli’den sonra İstanbul 

Haydarpaşa Lisesine tayini çıkarılan Nurettin Topçu İstanbul’da 

kaldığı sürede Hasip Efendi ve Celal Ökten Hoca ile tanışır.  Nakşi 

şeyhi Abdülaziz Bekkine ile tanışıp ona intisap eder. İmam Hatipte 

ders verdiği esnada ücret almayı reddeden Nurettin Topçu dini 

hizmette bulunan bir kişinin bu hizmetinden dolayı ücret almaması 

gerektiğini düşünür. Meslek hayatı boyunca öğrencilerinin 

kişiliğine ve iradesine önem veren Nurettin Topçu öğretmenliği 

yüce bir meslek olarak görür (Şahin, 2011).  

3.4. Nurettin Topçu’nun Çalışma Alanları ve 

Eserleri 

Nurettin Topçu düşüncelerinde siyasi, iktisadi, ahlaki ve 

dinî görüşlerini derli toplu açıklamış “Anadolu sosyalizmi, 

demokrasi, tasavvuf, milliyetçilik, hürriyet, varlık, irade, aşk, 

mistisizm” konularını işlemiş bir aydındır.     

 Nurettin Topçu genellikle bir düşünce adamı olarak 

tanınmakla beraber “Reha” isimli bir romanı, “Taşralı” isimli bir 

hikâye kitabı, edebiyat ve sanatta da nitelikli görüşleri olan bir 

yazardır. Nurettin Topçu’nun Doğu ve Batı edebiyatını tanıması, 

kültürlü oluşu, eserlerindeki derinliği oluşturmaktadır. Nurettin 

Topçu özellikle “Var Olmak” adlı eserinde sanat ve edebiyatın 

doğasına bakar. Nurettin Topçu; büyük edebiyat eserlerinin ortaya 

çıkaran sebepler arasındaki ortak özelliklerin "aşk", "merhamet", 

"dostluk" ve "ıstırap" olduğunu belirtir. 

Nurettin Topçu’nun öykülerinde dostluğa karşı yapılan 

haset ve vefasızlığa değindiği, kahramanların tabiatta huzur 

bulması dikkat çektiği görülür. Nurettin Topçu öykü kahramanları 
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aracılığıyla tabiatla konuşur, selamlaşır, birlik olur. Ona göre her 

şeyin başı, ortası ve sonu tabiattadır (Tosun, 2022). 

Nurettin Topçu’nun deneme ve incelemelerine 

bakıldığında; İsyan Ahlakı adıyla Türkçe ’ye çevirisi yapılan 

Conformisme et Rovelte adlı doktora tezi (1934), Garbın İlim 

Zihniyeti ve Ahlak Görüşü (1955), Mehmet Akif (1957), Şehit 

(1959),  Garbın İlim Zihniyeti ve Ahlak Görüşü (1959), 

Komünizme Karşı Yeni Nizam (1960), Türkiye’nin Maarif Davası 

(1960), Ahlak Nizamı (1961), Yarınki Türkiye (1961), Büyük Fetih 

(1962), Var Olmak (1965), Bergson (1968), İradenin Davası 

(1968), Devlet ve Demokrasi (1969), İslam ve İnsan (1969), Kültür 

ve Medeniyet (1970), Mehmet Akif (1970), Mevlâna ve Tasavvuf 

(1974), Milliyetçiliğimizin Esasları (1978), Ezel Erverdi ve İsmail 

Kara tarafından yayına hazırlanan ve Nurettin Topçu’nun 

yakından tanıdığı değer verdiği insanların vefatından sonra yazdığı 

hissi ve edebi yazıların yer aldığı Millet Mistikleri (2001) eserleri 

vardır. Taşralı (1959) adlı bir öyküsü, Reha (2000) adlı bir romanı, 

P. Foulquie’den çevirdiği Varoluş Felsefesi adlı kitabı (1967), 

Psikoloji (1969), Sosyoloji (1952), Felsefe (1952), Mantık (1952) 

adlı 4 ders kitabı ile Ahlak (1975) adlı bir kitabı vardır. 

(https://www.biyografya.com/biyografi/10181) 

Nurettin Topçu kendi döneminde yazılan ders kitaplarını 

içerik yönünden yetersiz bulması nedeniyle öğrenciler için 

hazırlamış olduğu içeriği basitleştirilmiş ve içinde tavsiye 

kaynakların da yer alan Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık, Ahlak 

ders kitapları mevcuttur. 

Nurettin Topçu’nun Sorbone Üniversitesi’nde yaptığı 

“Uysallık ve İsyan” adını taşıyan doktora tezi Mustafa Kök 

tarafından Ahlak Felsefesi açısından özgün bir çalışma olduğu 



 

479 

 

belirtilmiştir. Bu doktora tezi “İsyan Ahlakı” adıyla Türkçe ’ye 

çevrilmiştir.  

İlk baskısı 1957 yılında yapılan Mehmet Akif isimli 

eserinde Nurettin Topçu, Mehmet Akif’in şahsiyeti ve fikir 

hayatına değinmiştir. 1959 yılında basılan bir hikâye kitabı olan 

“Taşralı” eseri ise, Nurettin Topçu’nun şahsiyetinin bir yansıması 

olarak görülür. Türkiye’nin Maarif Davası isimli eseri Milliyetçiler 

Derneği Neşriyatı tarafından 1960 yılında çıkarılan Nurettin 

Topçu’nun eğitimle ilgili önemli bir eseridir.  Nurettin Topçu bu 

kitapta eğitimi geniş bir bakış açısıyla ele almış, mevcut durumun 

eleştirisini yapmış, ideal olanı belirtmiş, milletin kurtuluşunu, 

eğitimin unsurlarını açıklamış, eğitim sistemini analiz etmiştir. 

Ahlak Nizamı adlı eseri yine Milliyetçiler Derneği Neşriyatı’nda 

1961 yılında birinci baskısı çıkan eser. Kitabın ilk bölümünde 

pratik bir ahlak anlayışı sunan Nurettin Topçu eserin diğer 

bölümlerinde “Komünizm” eleştirisi yapmıştır.  

Büyük Fetih isimli kitap da Milliyetçiler Derneği Neşriyatı 

tarafından 1962 yılında ilk baskısı, 1968’de ikinci baskısı 

çıkarılmıştır. Nurettin Topçu bu eserinde Fatih Sultan Mehmet 

hakkındaki düşüncelerini, reel savaşın yerine entelektüel savaş yani 

kalp savaşını işlemeye çalışmıştır. Yarınki Türkiye adlı 1962 yılında 

birinci baskısı çıkan ve yayınevi bilinmeyen eserde, Nurettin 

Topçu’nun felsefi anlayışı etrafında ülkesi için düşünsel tavsiyeleri 

yer almaktadır. Var Olmak adlı Yağmur Yayınlarından 1965 yılında 

çıkan eserde Nurettin Topçu’nun, felsefi ve dini anlayışının 

aktarıldığı denemeler yer almaktadır. Kitap özgün bir çalışma olup, 

“Düşünceler ve Duyuşlar” adında birçok denemeden 

oluşmaktadır. Varoluş Felsefesi/Hareket Felsefesi adlı 1967 

yılında birinci baskısı Hareket Yayınlarından çıkan Nurettin 

Topçu’nun bu eserinin birinci bölümü, Paul Foulquie’nin 

“Egzistansiyalizmin” felsefi temellerini, çeşitlerini ve onun 
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felsefesine karşı çıkışını tercüme eder, ikinci bölümünde ise 

Nurettin Topçu Blondel’in “Hareket Felsefesini” izah etmeye 

çalışır. 

 Sezginin Değeri (Bergson) adlı eser Nurettin Topçu’nun 

doçentlik tezi “Bergson” üzerinedir. Bu eserde Nurettin Topçu, 

Henri Bergson’nun felsefi anlayışını ve sezgi kavramsallaştırmasını 

açıklamaya çalışmıştır. İradenin Davası adlı Hareket Yayınlarından 

1968 yılında birinci baskısı çıkan Nurettin Topçu bu eserinde, 

“Hareket Felsefesinde iradenin önemini” açıklamaya çalışmıştır. 

Devlet ve Demokrasi adlı Hareket yayınlarından 1969 yılında ilk 

baskısı çıkan, Nurettin Topçu’nun devlet anlayışının anlatıldığı 

eseridir. Kültür ve Medeniyet adlı Hareket Yayınlarından ilk 

baskısı 1970 yılında çıkan eserde Nurettin Topçu, bir milleti 

oluşturan unsurları özgün şekilde ortaya koymaya çalışmıştır. 

İnsan ve İslam/Mevlâna ve Tasavvuf adlı ilk baskısı 1974 yılında 

hareket yayınlarından çıkan eserde, Nurettin Topçu’nun insanî, 

mistik felsefesini, Mevlâna başlığında tasavvuf anlayışı 

açıklanmaya çalışılmıştır. Milliyetçiğimizin Esasları adlı Nurettin 

Topçu’nun vefatından sonra 1978 yılında Nurettin Topçu’nun 

milliyetçilik düşüncesinde, Turancılardan farklı yanlarını açıklar 

(Uslukaya, 2018). 

3.5. Nurettin Topçu Hakkında Yapılan Çalışmalar 

Nurettin Topçu, hakkında birçok tez, makale, kitap, yazı 

kaleme alınan ve bilimsel çalışmalara konu olmuş bir yazardır. Bu 

araştırma kapsamında Nurettin Topçu hakkında yapılan tarama 

sonucunda 90 yüksek lisans tezinin, 5 doktora tezinin olduğu 

görülmektedir. Bunun yanı sıra “DergiPark” sistemi üzerinden 

Nurettin Topçu hakkında yayınlanan 69 çalışma incelenmiştir. 
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Nurettin Topçu hakkında yapılan tez çalışmalarından 1’i 

Nurettin Topçu’nun hayatı, 15’i Nurettin Topçu’nun eğitime 

bakışı, 23’ü felsefeye ilişkin görüşleri, 8’i sosyolojiye ilişkin 

görüşleri, 19’u dine ilişkin görüşleri ele alınmıştır. Nurettin 

Topçu’yu konu edinen bu çalışmaların 3’ü kamu yönetimi 

alanında, 3’ü sosyal bilimler alanında, 1’i ekonomi alanında, 4’ü 

siyasal bilimler alanında, 5’i Türk Dili ve Edebiyatı alanında, 1’i 

Uluslararası İlişkiler, 1’i de Gazetecilik alanında çalışmalar yaptığı 

görülmüştür. Nurettin Topçu hakkında yapılan doktora tezleri 

çalışmalara bakıldığında; 3’ü “Siyasal Bilimler” alanında, 1’i 

“Sosyoloji”, 1’i de “Kamu yönetimi” alanında olduğu görülmüştür. 

Nurettin Topçu’yu anlatan makalelere bakıldığında ise bu 

makalelerin 8’i Nurettin Topçu’nun eğitime, 4’ü Sosyolojiye, 24’ü 

felsefesine ilişkin konuları incelediği, diğer çalışmaların da 

Nurettin Topçu hakkında yazılmış söyleşi, deneme, derleme ve 

konferans bildirilerine ait çalışmalar olduğu görülmüştür. 

3.6. Türkiye’nin Maarif Davası İsimli Eseri 

Nurettin Topçu’nun “Türkiye’nin Maarif Davası” adlı 3 

bölümden oluşan eseri; “Muallim, ilkokul, ortaokul, lise, 

üniversite, din eğitimi ve ahlak eğitimi” gibi konularda ortaya 

koyduğu düşüncelerden oluşan özgün bir eseridir. Bu eser, 

Nurettin Topçu’nun makale, dergi ve konferanslarından 

derlenmiştir. Nurettin Topçu’nun yaşadığı dönemde Türk eğitim 

sisteminin durumu, var olan sorunlar ve bu sorunların çözümü 

hakkında düşünceleri yer almış; bunun yanında milli eğitimin sahip 

olması gereken nitelikler, ilkokuldan başlayarak yükseköğretime 

kadar ideal bir gençliğin nasıl olması ve bu gençliğin 

yetiştirilmesinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda temel 

düşünce ve çözüm önerilerine yer verilmiştir (Örsdemir, 2019). 
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Kitabın birinci bölümünde Beklenen Gençlik, Millet 

Maarifi, Türk Maarifi başlıkları yer alırken ikinci bölümünde; 

Mektep, Muallim, Muallimin Mesuliyetleri başlıkları, üçüncü 

bölümünde ise Maarif Dâvamız, İlk Öğretim, İlkokullarda Ahlâk 

Eğitimi, Orta Öğretim, Lise Dersleri, Liselerde Din Dersleri, 

Okullarımızda Din ve Ahlâk Eğitimi, Üniversite, Üniversite 

Olayları, Milli Eğitim ve Muhtar Üniversite, Din Eğitimi, Ahlâk 

Terbiyesi, Okulda Ahlâk, Kıymetli Gençler başlıkları yer 

almaktadır. 

Nurettin Topçu’nun “Türkiye’nin Maarif Davası” adlı eseri; 

Dergâh Yayınlarının Çağdaş Türk Düşüncesi Dizisi başlığı altında 

yayımlanmıştır. Kitabın ilk baskısı 1960 yılında, 40. Baskısı ise 

Ocak 2021’de gerçekleşmiştir. Kitap 212 sayfadan oluşmaktadır 

(Topçu, 2021). 

4. YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın modeline, veri 

toplanması ve verilerin analizine yer verilmiştir. 

4.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma nitel bir çalışma olup, veriler doküman 

analizi yöntemiyle elde edilmiş, elde edilen veriler üzerinde analiz 

yapılmıştır. 

4.2. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması 

Araştırmaya konu olan veriler kaynak taraması yapılarak 

oluşturulmuştur. Nurettin Topçu tarafından kaleme alınan 

“Türkiye’nin Maarif Davası” isimli kitabında araştırma sorularına 
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ilişkin veriler araştırmacı tarafından keşfedici bir yaklaşımla elde 

edilmeye çalışılmıştır. 

4.3. Verilerin Analizi  

Bu çalışmada nitel araştırma veri analizi yöntemlerinden 

doküman analizi kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde 

betimsel analiz yapılmıştır. Doküman incelenmesinde ulaşılmak 

istenilen olgu veya olgular yazılı materyallerin analizidir. 

5. BULGULAR 

Araştırmanın bu kısmında çalışmaya ilişkin bulgular yer 

almaktadır. 

5.1. Türkiye’nin Maarif Davası Adlı Eserinde 

Nurettin Topçu’nun Öğretmen Yetiştirmeye İlişkin 

Görüşleri 

Nurettin Topçu’ya göre “öğretmen”; toplumun 

merkezinde yer alarak merkezden genele doğru her kesime hitap 

eden, toplumun hamuruna maya olan, ruhunu şekillendiren, 

yaptıkları ve yapacaklarıyla toplumun her kesimini bir araya 

getirmeyi arzulayan, toplumu yüce bir değere ulaştıran, gördüğü 

aksaklıklar karşısında yılmadan çalışan bir dava adamıdır. 

Nurettin Topçu’ya göre öğretmenlik mesleği; toplumdaki 

bütün mesleklerin üstünde, tüm meslekleri kapsayan bir 

yüceliktedir. Muallimlik, Nurettin Topçu’ya göre sevgi işidir. 

Gönülden yapılan, karşılık beklemeden yapılan bir yüce davadır. 

Muallim; yaşamaktan ziyade yaşatmak için, temas ettiği her 

öğrenciye “aşk, adalet ve merhamet” duygularını aşılamak için 

çalışmalıdır. Nurettin Topçu’ya göre muallimlik; mensuplarına 
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sorumlulukları ölçüsünde özgürlük ve hürriyet vadeden, toplumun 

her kesiminin yaptığı doğruları ve yanlışları mensuplarına 

yükleyen, toplumdaki onulmaz yaralara merhem olma gayesini 

bünyesindeki muallimlere yükleyen, onlardan yollarına çıkan her 

zorluğun karşısında yılmadan çareler üretmelerini bekleyen gayeler 

üstü bir meslektir. Nurettin Topçu, muallime ve muallimliğe 

verilen değer ölçütünde bir milletin faziletli olacağını aksi halde 

alçalacağını, öğretmenliğin ticari bir meta olarak görülmemesi 

gerektiğini belirtmektedir. 

Nurettin Topçu öğretmenlik mesleğinin sorumluluklarını; 

sabır ve sevgi temelinden hareketle, özveriyi, yılgınlık 

göstermemeyi; öğretmenin, öğrencilere merhamet, şefkat, sevgi,  

adalet, kalp terbiyesi ve vicdan hükümleri duygularını 

aşılayabilmeyi, toplumun seyircisi değil aktörü olmayı, düşmanlığın 

her türlüsünün kendimize düşmanlık olduğunu, 

tahammülsüzlüğün ve şikâyetin eğitimde asla yerinin olmadığını, 

öğretmenin toplumun sahibi olmaktan ziyade sanatkârı olduğunu, 

eğitimin beşikten mezara fedakârlıkla örülü bir süreç olduğunu, bu 

mesleğe ticari mantıkla bakılmaması gerektiğini düşünmektedir. 

Nurettin Topçu Türkiye’de öğretmen yetişmenin yüce bir 

gaye olduğunu, bu süreçte birçok sıkıntı ve engellerle 

karşılaşıldığını, bu sürecin çeşitli zorlukları olmasına rağmen sabır 

ve sevgi ile aşılacağını, her öğretmenin toplumun kanayan 

yaralarına merhem olma bilincini taşıma şuuru ile hareket etmek 

ve tohum olmak için toprağa girmek gerektiğini belirtmektedir. 

5.2. Türkiye’nin Maarif Davası Adlı Eserde Nurettin 

Topçu’nun İlköğretim Kademesine İlişkin Görüşleri 

Nurettin Topçu’ya göre ilköğretimin amacı ilkokuldan 

başlayarak tertemiz dimağlara vatan ve toprak sevgisini öğretmek, 
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çocuğu “bilgin” olmaktan ziyade olgun ve ahlâklı bir insan olarak 

yetiştirip onları şahsiyet sahibi yaparak hürmet, ibadet, fedakârlık 

ve hizmet bilincini aşılayıp tarihimizin eşsiz ve iftihar edilecek 

olaylarını acılarıyla ve sevinçleriyle gerçek hayattan kopmadan 

onlara verebilmektir. 

Nurettin Topçu’ya göre ilköğretimin işlevi, tarih şuurunu 

bilen, tarihinin gerçekleriyle yüzleşen, yaparak ve yaşayarak 

toplumun gerçeklerini özümseyen, ahlaki hassasiyeti yüksek, 

hayatı sadece görünen şekliyle değil tüm boyutuyla hissedebilen, 

milliliği gaye edinmiş nesiller yetiştirmektir. 

Nurettin Topçu ilköğretimdeki sorunlarını millilikten 

uzak, zengin öz kültürümüzün değerlerine yabancı olarak 

yetiştirilen nesillerin yıllarca Avrupa’nın içi boş, samimiyetsiz, 

gerçek hayattan kopuk kitaplarının tesiriyle şuursuz, sevgisiz, 

ahlaki değerlerden nasipsiz, maddi şahsiyet sahibi, hürmet duygusu 

ve ibadet bilincinden yoksun bir nesil yetiştirmek olarak 

görmektedir. 

Nurettin Topçu ilköğretimdeki sorunların çözümünü 

yıllardır öz kültürümüzden uzak, ruhsuz ve hayatın gerçeklerine 

yabancı, Avrupa zihniyetindeki kitapların etkisiyle yetiştirilmiş bir 

nesli kendi değerlerimiz ile, toprak sevgisi, milli değerler etrafında 

yetişmiş, manevi şahsiyete kavuşmuş bir nesle dönüştürmekte 

görmüştür. Ahlaki değerlerimiz ile manevi şuur altında milli 

değerlerimizi özümseyen, hakikat aşığı, merhametli, hürmet 

duygusu ve ibadet bilinciyle yetişmiş bir nesli, sorunlara çare olarak 

görmektedir. Nurettin Topçu, merhamet duygusunun insanda 

hizmet iradesini doğurduğunu, insana hizmet sevgisinin insandan 

taşarak âleme yayılmasına vesile olduğunu, bunun için de hürmet 

ve merhamet basamaklarından geçmek gerektiğini belirtmektedir. 

Nurettin Topçu; öğrencinin bireyselliğine, kişiliğine ve zihni 
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hürriyetine önem verilmesi gerektiğini, tarihin ve ecdadın 

büyüklerinin çocuğa anlatılması gerektiğini belirtmiş, Mehmet 

Âkif’i sonraki nesillere bir “kurtarıcı çıkış” olarak model olarak 

sunmuş, yıllarca şuursuz yetişmiş nesil için Mehmet Akif Ersoy’un 

“İstiklal Marşı” adını verdiği milli marşını, önemli bir değer olarak 

görmüştür. “Safahat” adını verdiği şiir kitabını yer yer şiir tarzında, 

yer yer nesirleştirilmiş olarak ilkokuldan itibaren ilköğretimin tüm 

sınıflarında milli bir değer olarak verilmesi gerektiğini çözüm 

önerisi olarak belirtmektedir. 

5.3. Türkiye’nin Maarif Davası Adlı Eserinde 

Nurettin Topçu’nun Ortaöğretime İlişkin Görüşleri 

Nurettin Topçu’ya göre ortaöğretimin amacı neslin pek 

çoğunu, genel kültür bilgisiyle donatıp öğrencilere her ilimden 

birer çeşni tattırarak, ruhun bütün yetilerini ortaya çıkarmak ve 

onları şahsiyet sahibi insanlar yapmaktır. 

Nurettin Topçu’ya göre ortaöğretimin işlevi ortaöğretim, 

gençleri bedeni, ahlaki, manevi, sosyal ve kültürel yönlerden 

geliştirebilmeli, gençlerin insan haklarına ve birbirlerine olan 

saygısını arttırabilmeli, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle 

donatılıp geleceğe hazırlanabilmeyi, gençleri yükseköğretime, 

hayata, sanata ve iş alanlarına hazırlayabilmelidir 

Nurettin Topçu ortaöğretimdeki sorunları derslerin 

ezberciliğe dayalı olması, ortaöğretimde ihtisaslaşmanın olmaması, 

maneviyattan yoksun teknik bilgilerin verilmesi, derslerin 

müfredatın yoğun olması, şiddet ve dayatma ile ders işleme 

metodunu sorun olarak görmektedir. 

Nurettin Topçu’ya göre ortaöğretimdeki sorunların 

çözümü her ders kendine has yöntemlerle okutulmalı, 

ortaöğretimde ihtisaslaşma sağlanmalı, teknoloji ihtiyaçlar için 
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kullanılmalı ihtiraslar aracı yapılmamalı, insanın manevi yönü 

desteklenmeli, derslerin müfredatı azaltılarak dersler kollara 

ayrılmalı; öğrencinin bireyselliğine, kişiliğine ve zihni hürriyetine 

önem verilmelidir. Ruhî şahsiyet güçlendirilerek maddi şahsiyet 

zayıflatılmalı böylece insanlık duygularının ortaya çıkması 

sağlanmalıdır. 

5.4. Türkiye’nin Maarif Davası Adlı Eserinde 

Nurettin Topçu’nun Yükseköğretime İlişkin Görüşleri 

Nurettin Topçu’ya göre üniversite asrın ilim dünyasına 

yeni eserler, yeni görüşler katmalıdır. Eski eğitim kurumlarının 

(Darülfünun) kapatılmasından sonra eğitim dünyasında yeni bir 

tarz oluşturma gayesinde olan üniversite, eski ilim adamlarının 

ortaya koyduğu başarıları daha da ileriye götürme amacını kendine 

bir vazife edinmelidir. Üniversiteler ahlaki bakımdan bir milletin 

rehberi, meşalesi olma amacı taşımalı, gençliğin örnek alacağı bir 

duruma gelmeli bu amaç doğrultusunda geleceğin ruh dünyasını 

yoğuran, şekillendiren kurumlar olabilmelidirler. 

Nurettin Topçu’ya göre üniversitenin işlevi eğitim 

öğretim faaliyetlerini yerine getirebilen, bilimsel nitelikte 

araştırmalar yaparak eskisinin üzerine yeni adımlar atarak o çağın 

şartlarına uygun eserler ortaya koyabilen, ahlaki açıdan toplumu 

ileri seviyelere ulaştırabilen, nesillerin yetişmesine fırsat tanıyan bir 

yapıda olmalıdır. 

Nurettin Topçu’ya göre üniversitelerin sorunları 

üniversiteler, eski eğitim kurumlarından biri olan Darülfünun adı 

verilerin müessesenin kapatılmasının ardından yeni adımlar 

atamamıştır. Önceki eğitim kurumlarına nazaran ilim, ahlak ve 

hukuk alanlarında dört yüz sene daha geri durumdadır. İlim 

alanında üniversiteler, asrın ilim hayatına yeni eser, fikir 
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koyamadığı gibi oluşturulan eserler de basit, öğretici nitelikten 

uzak ve Türk dilinin kurallarına uygun değildir. Üniversiteler 

kendilerini geliştirememiş olup, görevli hocalar da gerekli bilgiye 

ve ahlaki donanıma sahip değildir. Nurettin Topçu, eski eğitim 

kurumlarındaki hocaların her yönden (ilim, ahlak, Türkçeyi doğru 

kullanma) üniversitedeki öğretim görevlilerinden daha donanımlı 

olduğunu, hocaların devletin imkanlarını kendi çıkarları 

doğrultusunda kullandıklarını, asistanlarına yönelik birtakım 

olumsuz davranışlarının olduğunu ancak bu olumsuz davranışlara 

rağmen bir müdahalenin ve hesap verilebilirliğin olmadığını 

düşünmektedir. 

Nurettin Topçu üniversite sorunlarına çözüm olarak 

sorunlarına çözüm üretemeyen üniversitelerin kapatılarak 

yerlerine yenilerinin açılması gerektiğini, bin yıllık köklü bir tarihe 

sahip Türk milletinin kendine has üniversiteleri kurabilecek güçte 

olduğunu, üniversitelerde yaşanan ahlaksızlıkların ve ahlaki 

yozlaşmaların kurulacak tarafsız komisyonlarca incelenmesinin 

gerekliliğini; üniversitelerde haksızlıkların, zulümlerin, 

adaletsizliklerin üstünün kapatılmamasının gerektiğini, imtiyazlı 

sınıfların varlığının son bulması gerektiğini ifade etmektedir. 

5.5. Türkiye’nin Maarif Davası Adlı Eserinde 

Nurettin Topçu’nun Ahlak Eğitimine İlişkin Görüşleri 

Nurettin Topçu eğitim ve öğretimdeki amacın ahlaklı, 

şahsiyetli, kabiliyetli, kalbi ve iradesi hür bireyler yetiştirmek, 

zekânın ve bütün ruh meleklerini ortaya çıkararak onlara bir 

istikâmet ve mâna getirmek olduğunu belirtmiştir.  

Nurettin Topçu ahlaki sorunlara ilişkin olarak ilkokuldaki 

öğrencilerin ahlaki açıdan eksik olduğunu, öğrencilerde maddi 

boyutun öne çıkartılması sonucu manevi boyutun köreltildiğini, 
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bunun ise kin ve nefret duygularını öne çıkardığını, inançların 

zayıflatılmasıyla irade ve iman hastalığının asrın ıstırabı olduğunu, 

din ve ahlakın birbirinden ayrı düşünüldüğünü belirtmektedir. 

Batı’daki teknik ve makinalaşmanın ahlakı esaret altına aldığını, 

bunun da tüm dünyaya yayılmaya başladığını, Amerikan kültür ve 

zihniyetinin ahlakımızı tehdit ettiğini, kendi tarihimizin örnek 

şahsiyetleri varken başka milletlerin şahsiyetlerini gençlere örnek 

göstermenin ahlaki sorun oluşturduğunu belirtmektedir.  

Nurettin Topçu ahlaki sorunlara çözüm olarak ailede 

başlayan ahlak eğitiminin  ilkokulda çocuklara verilen iç terbiyenin 

önemini, çocuklara   manevi irşadın ilim sayesinde olacağını, ahlaki 

öğretim ve Allah sevgisinin tüm sınıf ve derslere yayılması 

gerektiğini, ahlak abidelerinin örneklerini tarihimizde bulmanın 

mümkün olduğunu, öğretmenlerin, öğrencilere her konuda 

özellikle ahlaki konularda rol model alması gerektiğini, öğrencilere 

ruhi şahsiyet yüklenmesi gerektiğini, ruhi şahsiyetin de ahlaki 

eğitimle olacağını, hürmet ve sevgi tohumlarının çocuklara 

aşılanması gerektiğini belirtmektedir. Nurettin Topçu, körü 

körüne Batı’yı taklit etme yerine her alanda milliliği savunarak 

düşüncelerinde ahlâkı öne çıkararak insanın sorumluluk alması 

gerektiğini belirtmiştir. Nurettin Topçu, ahlaki eğitimde en önemli 

hususun öğretmenin, öğrencilere rol model olması gerektiğini, bu 

nedenle donanımlı ve kendini yetiştirmiş öğretmenlerin 

öğrencilere büyük fayda sağlayacağını belirtmektedir. Nurettin 

Topçu’ya göre muallim; merhamet, şefkat, adalet duygularıyla, 

korku yerine sevgi, kalp ve irade terbiyesiyle gençlerin tamamını iyi 

ve ahlaklı yapabildiği ölçüde ahlaki sorunların üstesinden 

gelinebileceği inancını taşımaktadır. 
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SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu çalışmada Nurettin Topçu’nun “Türkiye’nin Maarif 

Davası” adlı eserinde eğitime bakışının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma sonucunda Nurettin Topçu’nun öğretmen 

yetiştirmeye ilişkin görüşlerinde öğretmenliğin sevgi işi olduğunu, 

öğretmenin her öğrenciye aşk, adalet, merhamet ve kalp terbiyesi 

gibi duyguları sabırla ve özenle aşılaması gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Göktaş (2019) Nurettin Topçu'nun eğitim, öğretmen ve okul 

anlayışına eleştirel bir bakışının incelenmesi amacıyla yaptığı 

araştırma sonunda, muallim, milleti oluşturan manevi değerlerin 

ve inancın temsilcisidir. Öğretmen bilgiyi aktaran olmakla beraber 

o bilgiyi hayatına aksettirmiş bir model olmalıdır. Öğretmen 

öğrencilerine aklını kullanma, düşünme, fikrini açıklama 

hususunda rehber olmalıdır. Öğretmenliği sadece okul ve 

öğrenciyle değil hayatın her alanında sorumlu tutmuş, bu 

sorumluluğun gerekçesini her insanın bir öğretmenin elinden 

geçmesine bağlar. Deniz (1998) çağdaş öğretmen, başarılı 

öğretmen, iyi öğretmeni incelemeyi amaçladığı çalışması 

sonucunda çağdaş öğretmeni, yenilikçi, araştıran öğretmen; iyi 

öğretmeni öğrencilerle doğru iletişim kuran öğretmen; başarılı 

öğretmeni, öğrencisini dersin ve eğitimin amaçlarına ulaştıran 

olarak görmüş; öğretmenliğin bilgili ve doğru model olmayı 

gerektiren bir meslek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Basat (2022) 

Nurettin Topçu’nun “İsyan Ahlâkı” eserine atıfla “Öğretmen ve 

Şahsiyet Mimarisi” çalışmasının sonunda öğretmenin, öğrencide 

özgürlük ve hür düşünme bilincini oluşturarak öğrencinin 

benliğinin ve şahsiyetinin inşasında bir fırsat olarak görmektedir. 

Bu şekilde ele alınan özgürlük anlayışının öğrencide farkındalık 

oluşturacağını ve zorluklar karşısında bilimin ve değer yargılarının 
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anlaşılmasını sağlayacağı, bu durum da sorumluluk sorusunu akla 

getirip ahlaki eylemlerin neler olduğunu düşündürüp bu eylemlere 

mâni olan engellere karşı çıkacaktır. Öğrencinin, öğretmeni kadar 

olduğunu belirtir. Sorumluluk kavramını başta kendisi olmak üzere 

hiç kimseden bir menfaat beklentisi olmadan öğrettiğini yaşayan, 

kimseyi küçümsemeyen, bir noksanlık gördüğünde dönüp önce 

kendinde arayan ve bu sorunu çözme arzusu ve iyiye engel olan 

şeylere karşı çıkmayı bir vazife bilinci olarak görmektedir.  

Aydın (2009) Türkiye’de öğretmen sorunları açısından 

Milli Eğitim Şuralarının değerlendirilmesi amacıyla yaptığı 

araştırma sonucuna göre eğitimin en önemli sorunlarının başında 

öğretmen yetiştirmeyi görmekte ve bu sorunun güncelliğini 

koruduğunu, bu nedenle de sık sık öğretmen yetiştirme sisteminde 

değişiklik yapıldığı sonucuna ulaşmaktadır. Öğretmen yetiştirme 

sisteminin iyi bir eğitim sistemine dayanması gerektiği sonucuna 

ulaşmaktadır. Öğretmen yetiştirme konusu 10. Milli Eğitim 

Şurasında yer almış bu Şûrada öğretmen ve diğer eğitim 

personelinin eğitim sisteminin önemli bir ögesi olduğu 

vurgulanmıştır. Bu Şûra sonrası “Öğretmen Eğitimi Genel 

Müdürlüğünün kurulması sağlanmıştır. Öğretmenlik mesleğinin 

saygınlığını artırmak amacıyla öğretmenliğe girişte diğer koşulların 

yanı sıra mesleğe yatkınlık ve bağlılığın da seçmelerde yer alması, 

öğretmen yetiştiren kurumların iktidarların müdahalelerine açık 

olduğu dile getirilmiştir. Öğrencilerin, üniversite giriş sınavında ilk 

10 tercihi arasında öğretmenliği tercih edenlere burs, yatılılık 

imkânı veren kanun çıkarılmıştır. Şûrada alınan kararlardan bir 

kısmı uygulandığı sonucunu ulaşmıştır. Göktaş (2019) yaptığı 

araştırmada olumsuz eleştiri olarak, Nurettin Topçu’nun 

öğretmene yüklediği idealist özelliklerin ve sorumlulukların 

öğretmenlik mesleğinin çok zor olduğu izlenimini yarattığını 

belirtir. Gerçek hayatta bu özelliklere nasıl ulaşılması gerektiği, bu 
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kadar ağır sorumluluklar yüklenen öğretmenin yetiştirilme şeklinin 

ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya ihtiyaç duyulduğu, bir yandan 

idealist yaklaşımlar içindeyken gündelik sorunların nasıl çözüleceği 

hususunda somut öneriler sunmada yetersiz kaldığı sonucuna 

ulaşmıştır. Nurettin Topçu’nun eğitim, okul ve öğretmene 

yüklediği idealist anlamların gerçek hayatta geçerliliğini 

korumadığı, sürekli bir ıstırap ve idealist kaygı yerine varlığın 

kaynağını tanımanın sevinciyle hayata neşe ve huzurla bakan bir 

yaklaşımla eğitim meselelerinin çözümüne katkı sunulabileceğini 

belirtmektedir. 

Araştırmanın diğer sonucuna göre Nurettin Topçu’nun 

ilköğretime ilişkin görüşleri doğrultusunda ilköğretim çağındaki 

çocuklara milli ve manevi değerler temelinde çocuğu hayata 

hazırlamak amaçlanmıştır. Taşgetiren (2019) Nurettin Topçu’nun 

kapsayıcı eğitim modelinde milliyetçi özelliklere sahip, hür 

düşünceye önem veren biri olarak okunabileceğini, kendi 

değerlerini gelecek nesillere aktarmak isteyen ve bu nesillerin 

sorgulayan bir zihne nasıl sahip olabileceği üzerine düşünenler için 

Nurettin Topçu’nun düşüncelerinde ipuçları bulabileceklerini 

belirtmektedir. Nurettin Topçu’nun eğitime yaklaşımı dini ve milli 

bir anlayışla olmuştur. Nurettin Topçu kendi dönemindeki eğitim 

şeklini eleştirmiş, pragmatist eğitim anlayışını reddetmiş, idealist 

eğitim sistemini savunduğu sonucuna ulaşmıştır (Gündüz, 2015). 

Topçu (1967) maddeci emperyalizmin milli kültürleri tehdit 

ettiğini savunmaktadır. Gündüz de (2015) yaptığı araştırma 

sonunda Nurettin Topçu’nun eğitim anlayışında “ahlak”, “millilik, 

milliyetçilik” düşüncelerini öne çıkardığını ifade etmektedir. 

Nurettin Topçu’nun eğitim hakkındaki düşüncelerini anlamlı 

bulmakla beraber bu düşünceleri popülist ve pragmatik olarak da 

görmektedir.  
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Araştırmanın diğer sonucuna göre Nurettin Topçu’nun 

ortaöğretimin görevini; öğrencileri ruhî ve ilmî yönden donatıp 

üniversiteye hazırlayıp, toplumsal sorunlara duyarlı, çağın 

gereklerine göre hareket eden, şahsiyet sahibi, insanî duygular 

edinmiş fertler yetiştirmek olduğunu düşündüğü belirlenmiştir. Bu 

araştırma sonucunu destekleyecek nitelikte Gündüz (2015) yaptığı 

araştırmada eğitimde özgünlüğün olmaması, körü körüne Batı 

taklitçiliği, Amerikan terbiyesinin gençleri esir aldığı, özel eğitim ve 

yabancı dil konusunda da benzer sorunların varlığını Nurettin 

Topçu’nun ortaya koyduğu sonucuna ulaşmıştır. Eğitim sisteminin 

tamamen değiştirilmesiyle ve geçici tadilatlarla bir sonuç 

alınamayacağını, bu sistemin kapitalist düşüncenin esiri olduğunu 

belirtmiştir. Nurettin Topçu’nun üzerinde durduğu asıl meselenin 

zihin, ruh, felsefe ve hayata bakışın değişmesi olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Nurettin Topçu’nun kişiye yönelik tespitlerinin önemli 

olduğu, tavsiyelerinin de güncel ve etkileyiciliğini koruduğu ortaya 

konmuştur. Nurettin Topçu eğitim hayatını ele alırken özellikle 

felsefe, psikoloji, dil, tarih ve mantık boyutunu önemle 

açıklamıştır. Nurettin Topçu bunu yaparken tarihî ve sosyolojik 

bakış açısını göz önünde bulundurmuş, içinde bulunduğu 

zamanda yaygın olarak görülen materyalist, pozitivist, seküler 

zihniyetle de hesaplaşma içinde olmuştur. Nurettin Topçu’nun 

maarif anlayışında öne çıkan kavram “devlet merkezli, milli 

eğitim” sistemi olmuştur. Basat (2022) şahsiyet sahibi bireyler 

sorumluluk bilinciyle engel tanımayan, alternatif çözüm yollarıyla 

sorunları çözebilen, iradesini doğru yönde kullanabilen, eğitim 

hedeflerine ulaşmaya çalışan kimselerdir. Topçu (1967) ilim, 

felsefe ve dinin birbirini tamamladığını belirtmiştir. Hazır (1993) 

yaptığı çalışmada ortaöğretimle ilgili şûra kararlarının zamanında 

hayata geçilemediği, buna rağmen çözüm arayışlarının devam ettiği 

sonucuna ulaşmıştır. 
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Araştırmanın başka bir sonucuna göre Nurettin Topçu 

yükseköğretimin çağa ayak uyduramadığı hatta daha geriye gittiği, 

ilim irfan yuvası olmaktan çıkıp ahlaki anlamda da sorunlu bir yer 

haline geldiğini düşünmektedir. Gündüz de (2015) yapmış olduğu 

araştırma sonucunda üniversite sisteminin değişmesi gerektiği 

sonucuna ulaşmıştır. Çalış (2013) yapmış olduğu çalışmada Darü’l 

Fünun’un kapatılmasından itibaren başlayıp Yükseköğretim 

Kurulunun kurulmasına kadar üniversitelerde hemen hemen 

hiçbir zihniyet değişikliğinin olmadığı, bilime bilim insanlarına pek 

fazla önem verilmediği, üniversiteye girişteki sorunların devam 

ettiği sonucuna ulaşmıştır. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal 

döneminde bazı önemli adımlar atıldığı ancak beklenen sonucun 

alınamadığı vurgulanmıştır. 2000’li yıllarla birlikte Türkiye’de 

demokrasi anlamında bazı adımlar atılmış, zihniyet anlamında bazı 

değişiklikler üniversiteye de yansıyarak üniversitelerin kalite ve 

nitelik anlamda evrensel değişim süreci başlamıştır. Türkiye’deki 

üniversite sayılarının artması mezun sayısını artırmış, bu 

mezunlardan iyi yetişmiş olanlardan nitelikli akademisyen olması 

bunun da üniversitelerdeki kaliteyi artırması beklenmektedir. 

Türkiye’de alt yapı, fiziksel sorun ve laboratuvar sorunlarında 

olumlu manada gelişmeler olmakta ancak nitelikli insan sorunu 

hâlâ devam etmektedir. 

Araştırmanın diğer sonucuna göre Nurettin Topçu 

okullardaki ahlak eğitimine ilişkin olarak; eğitim ve öğretimde 

ahlaklı, şahsiyetli, kabiliyetli, iradesi hür insanların yetişmesinin 

amaçlanması gerektiğini düşündüğü görülmektedir. Gül (2021) 

yapmış olduğu araştırma sonunda Nurettin Topçu’nun fikir ve 

davranışlarının tamamında İslam’la yoğrulmuş ahlakı öncelediğini 

ifade etmektedir. Vatandaş (2021) yapmış olduğu araştırma 

sonunda irade özgürlüğünün eğitimle elde edildiği, ilkel 

toplumlarda dahi ahlâk anlayışının olduğunu ve toplumsal 
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dayanışma ve huzurun temelinin ahlak olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Draz ve Sert (1997) yaptığı araştırma sonunda eğitimi, 

bilgilendirme yapılarak, ruh ve bedenin korunarak insanı 

geliştirme; ahlakı ise bu bilgilerin karakter haline getirilmesiyle ilgili 

olduğunu, davranışların karaktere dönüşmesinin de eğitimle 

mümkün olduğu, eğitimdeki oluşacak herhangi bir eksikliğin 

ahlaki karakterin oluşmasına engel olacağı ifade edilmiştir. Dikmen 

(2014) yapmış olduğu araştırmada güzel ahlak ve değerlerin 

insanın tutum ve davranışlarını, toplumla olan etkileşimini ve 

dünya görüşünü etkilediğini vurgulamıştır. Günümüzde ahlak 

eğitiminin amacının ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğu, ahlaki 

karakterin ise ancak değerlerin içselleştirilerek kazanılması sonucu 

oluşacağı ifade edilmiştir. Topçu (1967) din ve ahlak eğitimin her 

derste ve her hareketimizde yaşadığını ifade eder. Çın (2021) 

yapmış olduğu araştırmada çocuğun ahlaki eğitim sürecinin 

dışardaki hayat ile uyum içinde olmasının kendine ve çevreye olan 

saygısının artırılması gerektiğini belirtmektedir. Güzel ahlak 

öncelikle ailede öğretilmelidir. Çocuğun ilk yıllarında ebeveynler 

sevgi, sabır, hoşgörü gibi değerleri çocuğun kazanabilmesi için 

çaba göstermelidir. Dini ve ahlaki değerleri ailede almamış 

çocuklar, ailede huzursuzluk oluşturabileceği gibi topluma da 

huzursuzluk verecektir. Çocuklara dini ve ahlaki değerler küçük 

yaşlarda sevdirilmeli ve bu değerleri özümsemeleri sağlanmalıdır. 

Ahlaki değerlerden uzak, çevreye karşı duyarsız yetişen çocuklar 

manevi değerlerden yoksun bir topluma zemin hazırlar. Teknoloji 

ve bilimdeki gelişmeler maddiyatı ön plana çıkarmış, manevi 

değerleri geride bırakmıştır. Mutluluğun kaynağı olarak maddi 

değerler gösterilmiş bu durum ahlaki ve dini değerlerden uzak bir 

toplumun oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bunu önlemenin yolu 

ahlaki eğitimden geçmektedir. 
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Öneriler  

Araştırmada ulaşılan sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki 

öneriler getirilmiştir: 

Uygulayıcılara Dönük Uyarılar 

1. Okulların ilk ve asıl görevinin şahsiyet sahibi bireyler 

yetiştirmek olduğu gerçeği tüm paydaşlar tarafından 

daha fazla dikkate alınabilir. Böylece toplumun 

geleceğini belirleyici olan bireylerin milli ve manevi 

değerlerle donanmış, karakter sahibi aynı zamanda 

topluma yararlı bir meslek erbabı olarak yetişmelerine 

daha fazla katkı sunulabilir. 

2. Öğretim kademelerinin eğitim programlarındaki 

akademik ders yüklerinin yoğunluğu azaltılarak içeriği 

zenginleştirilmiş sportif, sosyal, sanatsal ve kültürel 

aktivitelere daha fazla yer verilebilir.  

3. 3.Üniversiteler ve üniversite öğretim programları, 

ortaöğretim kurumlarının çağın gereklerine uygun 

bilimsel çalışmalar yapabilen kurumlara 

dönüşebilmesi için kılavuzluk yapabilen bir yapıya ve 

içeriğe kavuşturulabilir, bu bağlamda üniversitelerin 

toplumun gelişmesine ve kalkınmasına daha fazla 

katkı sunabilen bir konuma ulaşmaları sağlanabilir. 

4. Meslek liselerinin öğretim programlarının 

hazırlanmasında sivil toplum kuruluşlarıyla daha fazla 

iş birliği kurularak yörenin ihtiyacına uygun eğitimler 

sunmaları sağlanabilir. Bölge şartlarına uygun 

programların yer aldığı mesleki ve teknik liselerin 

açılması yoluyla toplumsal kalkınmaya daha fazla 

katkı sağlanabilir.  
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5. Mesleki ve teknik lise sayısının artırılarak bu liselere 

kayıt yaptıran öğrencilere burs verme, iş yeri açmada 

destek olma ve iş garantisi sunma gibi çeşitli imkanlar 

verilerek bu liseler daha cazip hale getirilebilir.  

6. Ahlak eğitiminde öncelikle aileye yönelik eğitici 

seminer, konferans vb. çalışmalar yapılarak ailelerin 

bilinçlenmesi sağlanabilir. Okullarda milli ve manevi 

değerlerin teorik yönünden ziyade pratik kısmına 

ağırlık verilerek öğrencilerin bu değerleri 

içselleştirmeleri sağlanabilir. 

Araştırmacılara Dönük Öneriler 

Yapılacak farklı araştırmalarda Nurettin Topçu’nun 

eğitime ilişkin görüşleri “Ahlak Nizamı” ve “Kültür ve Medeniyet” 

adlı eserleri kapsamında incelenebilir. 
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