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Eğitim mekânlarının tasarımsal özellikleri, farklı 

meslek grupları ve aktörler arasında sürdürülen çok 

yönlü müzakere ve etkileşimin bir sonucu olarak 

şekillenmekte ve toplumsal olarak sürekli yeniden 

üretilmektedir. Uluslararası Okul Yöneticileri 

Konferansı (ISPC2019), mimari tasarımın 

sosyo-mekânsal boyutları ile eğitim süreçleri 

arasındaki ilişkiyi mimarlık, eğitim bilimleri, insan 

ve toplumbilimleri alanlarından farklı uzman ve 

akademisyenlerle tartışmayı amaçlamaktadır. 

Eğitim yapılarının fiziksel özelliklerinden 

kaynaklanan sorunlara çözüm önerileri sunmayı 

ve bu yolla okulların mekânsal tasarım kalitesinin 

yükseltilmesini amaçlayan Uluslararası Okul 

Yöneticileri Konferansı (ISPC2019) konuyla ilgili 

akademik araştırmaları teşvik etmeyi ve disiplinler 

arası etkileşimi yoğunlaştırmayı hedeflemektedir.

The design features of the educational spaces 

are shaped as a result of the multi-faceted 

negotiation and interaction between different 

professional groups and actors, and constantly 

reproduced socially. The International School 

Principals Conference (ISPC2019) aims to discuss 

the relationship between socio-spatial dimensions 

of architectural design and educational processes 

with different experts and academicians from 

the fields of architecture, educational sciences, 

humanity and sociology. The International School 

Principals Conference (ISPC2019) also aims to 

offer solutions to the problems arising from the 

physical characteristics of educational structures 

and thus aims to improve the spatial design quality 

of schools via promoting academic research and 

intensifying interdisciplinary interaction.
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Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansının Misyonu 

Okulların, tüm öğrencilerin zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel 
potansiyellerini en üst düzeyde geliştirebildikleri bir ortam haline dönüşebilmesi 
için okul yöneticiliği meslek bilincini güçlendirmek; okul yöneticileri arasında 
ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşim platformu kurmak; okul yöneticiliği 
mesleğinin kamuoyundaki görünürlüğünü ve etkililiğini artırmak ve okul 
yöneticilerinin mesleki, sosyal ve kişisel gelişimine katkıda bulunmaktır. 

Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansının Vizyonu 

Türkiye ve diğer ülkelerde görev yapan okul yöneticilerinin, uzmanların ve 
akademisyenlerin yıllık buluşma ve etkileşim platformu olmaktır. 

 

 

 

ISPC2021 TÜBİTAK tarafından BİDEB 2223B Programı kapsamında 
desteklenmiştir. 
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ISPC2021 

2. ULUSLARARASI OKUL YÖNETCİLERİ KONFERANSI  

2023 Eğitim Vizyonu, Salgın Krizi ve Dijitalleşme Bağlamında 

OKUL ÖZERKLİĞİ 

ISPC2021, ‘okul özerkliği’ kavramını geniş bir yelpazede ele almaya, dünyada 
ve Türkiye’de nasıl karşılık bulduğunu ve eğitim sistemlerinde nasıl yansımalar 
barındırdığını tartışmaya odaklanacaktır. 

Okul özerkliği, eğitim sistemlerinin etkililiğinin arttırılmasında, öğrenme 
yaşantılarının zenginleştirilmesinde ve eğitimde karşılaşılan sorunların 
çözümünde farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Eğitimin örgütlenmesi, yönetimi 
ve finansmanında, öğrenme içeriklerinin ve yaşantılarının 
zenginleştirilmesinde, yönetici ve öğretmenlerin yaratıcılıklarının, 
bağlılıklarının güçlendirilmesinde, öğrenenlerin öğrenme isteklerinin 
artırılmasında, veli katılımının sağlanmasında özerkliğin avantajları ve 
dezavantajlarının etraflıca tartışılması karar vericilere ve uygulamacılara yol 
gösterecektir. 

Okul özerkliği kavramının geniş çerçevesi, konunun eğitim bilimleri yanında 
siyaset, ekonomi, sosyoloji, kamu yönetimi, hukuk, felsefe, psikoloji gibi diğer 
disiplinlerin birikim ve bakış açılarının bir araya getirilmesini gerektirmektedir. 
Bu amaçla ISPC2021 eğitimde yetki devrini disiplinler arası bir perspektifle 
bütün yönleriyle irdeleyecektir. Böylece okul yöneticileri, eğitimciler, sivil 
toplum temsilcileri, sektör temsilcileri, politika yapıcılar ve bilim insanları 
arasında bilimsel bir tartışma ortamı ve bir bağ oluşturmaya katkı sağlayacaktır. 

Alt Temalar  

ISPC2021’de Türkiye, bölge ve dünya ölçeğinde ‘okul özerkliği’ ile ilgili 
aşağıdaki konuların ele alınması amaçlanmaktadır. Aşağıdaki listede yer 
almayan fakat ana tema ile ilişkili benzer konularda da bildiri, atölye ve iyi örnek 
önerileri kabul edilecektir. 
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Okul düzeyinde yetki devri: Okul yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları, 
karar alma sınırları, görev tanımı, yetiştirilmesi, göreve gelmesi, mesleki 
kariyeri, denetimi vb. konular. 

Okul özerkliği: Alanyazında sıkça tartışılan okul geliştirme, okula dayalı 
yönetim, okula dayalı öğrenme, öğrenen örgüt gibi kavram ve kuramlarla ilişkili 
olarak okulların merkez ve yerel yönetimle ilişkileri ve inisiyatif alanları gibi 
konular. 

Öğretmen özerkliği: Öğretmenlerin öğrenme içeriğinin düzenlenmesi, 
öğrenme yaşantılarının planlanması, ölçme değerlendirme, sınıf yönetimi gibi 
konularda öğretimsel rolleri ile yetiştirilmesi, göreve gelmesi, mesleki kariyeri, 
denetimi vb. konular. 

Öğrenci özerkliği: Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini planlama, öğretmen, 
bölüm ve okul seçme, meslek ve kariyer kararları vb. konular. 

İçerik özerkliği: Öğrenme içeriklerinin merkezden belirlenmesinin avantajları 
ve dezavantajları ile öğrenci, öğretmen ve okul düzeyinde içerik tercihi, 
oluşturulması ve sürdürülmesi vb. konular. 

Finansal özerklik: Okulların, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin mali 
kaynak geliştirme ve yönetme yetki ve sorumluklarının sınırları ve 2023 Eğitim 
Vizyonu’nun ilgili hedefleri vb. konular. 

Yükseköğretimde özerklik: Yükseköğretimde idari, mali ve akademik özerklik 
kavramları, YÖK’ün üniversitelerin özerkliğini artırma hedefleri ve 
uluslararasılaşma politikaları gibi konular. 
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ISPC2021 
2nd International School Principals Conference 

SCHOOL AUTONOMY 

In the Crisis of Epidemic and Digitalization 

Autonomy, which is the basis of democracy, is also indispensable for free 
education. Autonomy in democracy and autonomy in education cannot be 
considered apart. Autonomy increases the commitment of education 
stakeholders to the school as it expands the area of freedom. 

ISPC 2021 will focus on addressing the concept of school autonomy in a wide 
range and discovering its reflections of different education systems in Turkey 
and in the world. 

‘School autonomy can give a point of view for increasing the effectiveness of 
education systems, enriching learning experiences and solving problems in the 
field. A comprehensive discussion of the advantages and disadvantages of 
school autonomy for organizing, managing and financing the education, 
enriching learning content and lives of learners, enhancing the creativity and 
loyalty of administrators and teachers, increasing learners’ eagerness to learn 
and ensuring parent involvement will guide politicians and practitioners. 

The broad framework of the “school autonomy” concept requires to bring 
together the knowledge and perspectives of other disciplines such as politics, 
economics, sociology, public administration, law and psychology. To this end, 
ISPC2021 will approach the concept of autonomy in education from all aspects 
in an interdisciplinary perspective. Thus, it will contribute to creating a scientific 
discussion environment and a link between school administrators, educators, 
civil society representatives, industry representatives, politicians and scientists. 

Subthemes 

ISPC2021 aims to address the following issues related to ‘school autonomy’ on 
a region and world scale. In addition; papers, workshops and good example 
suggestions on similar topics not included in the list below but related to the 
main theme will be accepted as well. 

Autonomy of School Administrators: School administrators’ authority and 
responsibilities, decision-making limits, job definitions, training, employment, 
professional career, supervision etc. 
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School Autonomy: Topics like initiative areas and the relationship of schools 
with central and local government regarding to some concepts and theories 
which have been discussed frequently in the literature such as school 
development, school-based management, school-based learning, learning 
organization etc. 

Teacher Autonomy: Teacher training and education in the areas such as 
arrangement of learning contents, planning of learning experiences, assessment 
& evaluation, classroom management and other processes just as employment, 
professional career, supervision of the teachers etc. 

Learner Autonomy: Planning students’ own learning processes, choosing 
teachers, departments and schools, job and career decisions (choice of 
profession) etc. 

Autonomy in Curriculum: Issues such as the advantages and disadvantages of 
determining the learning content from the center along with the preference, 
creation and maintenance of the learning content at students, teachers and school 
level etc. 

Financial Autonomy: The limits of the powers and responsibilities of schools, 
districts and provinces to develop and manage financial resources and related 
objectives of the 2023 Education Vision etc. 

Autonomy in Higher Education: Issues such as administrative, financial and 
academic autonomy concepts in higher education, the objectives to increase 
autonomy of universities and internationalization policies of YÖK (Council of 
Higher Education) etc. 
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Etkinlikler / Activities 

ISPC2021’de yedi farklı etkinlik türü yer alacaktır. 

Seven different types of events will take place in ISPC 2021. 

Çağrılı Konuşmalar Keynote Speeches 

Sözlü Bildiriler Oral Presentations 

Poster Bildiriler Poster Presentations 

Forumlar Forums 

Paneller Panels 

Yuvarlak Masa Toplantıları Round Table Meetings 

Atölyeler Workshops 
 

Önemli Tarihler / Deadlines 

Bildiri, Poster, Atölye, İyi Örnek Özeti Son Gönderimi 
Final Submission of Presentation, Poster, Workshop, 
Good Example Summary 

10 Ocak/Jan. – 04 
Mayıs/May 2021 

Hakem Değerlendirmeleri Sonunda Kabul Edilen 
Bildiri, Poster, İyi Örnek, Atölyelerin İlanı 
Announcement of Accepted Presentation, Poster, 
Good Examples, Workshops after Peer Review 
Process 

10 Mayıs/May 
2021 

Erken Kayıt – Bildiri Sahipleri İçin Son Kayıt Early 
Registration – Final Registration for Presenters 

10 – 31 
Mayıs/May 2021 

Konferans Programının İlanı Announcement of the 
Conference Program 

01 Haziran/June 
2021 

Atölye ve Yuvarlak Masa Başvuruları Applications of 
Workshops and Round Table Meetings 

01-20 
Haziran/June 
2021 
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Bildiri, Poster, Atölye, İyi Örnek Tam Metin Son 
Gönderim Tarihi Last Submission Date of 
Presentation, Poster, Workshop, Good Example Full 
Text 

12 Temmuz/July 
2021 

Geç Kayıt – Dinleyici Başvurusu Son Kayıt Late 
Registration – Final Application Date of participation 
as audience 

01 – 20 
Haziran/June 
2021 

Konferans Tarihi - Conference Date 
23-25 
Haziran/June 
2021 

 
Mekan/Where 

İstanbul, TÜRKİYE 

Yüz yüze ve Çevrimiçi / Face to Face & Online 
Konferans Dili / Language 

Konferans dili Türkçe ve İngilizcedir. Bütün bildiri, poster, atölye ve iyi 
örneklerin özetleri her iki dilde de hazırlanacak, tam metinler ise Türkçe ya da 
İngilizce hazırlanacaktır. 

Conference languages are Turkish and English. Abstracts of all presentations, 
posters, workshops and good examples will be prepared in both languages, while 
full texts will be prepared in Turkish or English. 

Belgelendirme / Certification 

Katılımcılara, çağrılı konuşmacı, sözlü bildirici, poster bildirici, atölye lideri, 
panelist, forum moderatörü, iyi örnek sahibi ve dinleyici olarak katılım belgesi 
verilecektir. 

Participants will be issued a certificate of participation as keynote speakers, oral 
presenters, poster presenters, workshop leaders, panelists, forum moderators, 
good example holders and audiences. 

Yayın / Publications 

Konferansta sunulan bilimsel metinlerin özetleri, konferans öncesinde bildiri 
özetleri kitabında yayınlanacak ve konferans sırasında katılımcılara 
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dağıtılacaktır. Konferansta sunulan bilimsel metinlerin tam metinleri, e-kitap 
olarak yayınlanacaktır. Dergilerin kendi hakem süreçlerinden geçerek kabul 
edilen bildiriler, Alanyazın – CRES Journal‘da ‘2021’de Okul Özerkliği Özel 
Sayısı’ olarak yayınlanacaktır. Ayrıca Konferansta sunulan bilimsel metinlerden 
uygun olanlar ve editöryal süreçlerden geçenler “Okul Özerkliği” adlı bir kitap 
olarak yayınlanacaktır. 

Abstracts of scientific articles presented at the conference will be published in 
the book of abstracts before the conference and will be distributed to the 
participants during the conference. The full texts of the scientific articles 
presented at the conference will be published as e-books. Presentations accepted 
through the journals’ own referee processes will be published in  Alanyazın – 
CRES Journal as ‘School Autonomy Special Issue’. In addition, among the 
scientific articles presented at the conference the ones which are passed through 
the editorial processes and approved will be published as a book called ‘School 
Autonomy’. 
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ISPC 2021 Onur Kurulu / Honorary Board  

Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK - İMÜ Rektörü / President of Istanbul Medeniyet University 
Prof. Dr. Erol ÖZVAR - Marmara Üniversitesi Rektörü / President of Marmara 
University 
Levent YAZICI - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü / Director of National Education in 
Istanbul, Turkey  
Prof. Dr. Selahattin TURAN - Bursa Uludağ Üniversitesi  
Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN - Emekli Öğretim Üyesi  
Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN – Dekan / Dean of MEF Üniversity Faculty of Education  
Dr. Şener BİLALİ – Rekötr Yardımcısı / Vice President of Uluslararası Balkan 
University 
 

ISPC 2021 Bilim Kurulu / Scientific Committee  

(Co-Chair) Prof. Dr. İbrahim Kocabaş, Yıldız Teknik University, Eğitim Yönetimi, 
İstanbul, Türkiye 
(Co-Chair) Prof. Dr. Khalid Arar, Educational Administration, Texas State University, 
USA.  
Prof. Dr. Selahattin Turan, Eğitim Yönetimi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye 
Prof. Dr. Mustafa Özcan, Eğitim Bilimleri, MEF Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
Prof. Dr. Ali Rıza Erdem, Eğitim Yönetimi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 
Türkiye 
Prof. Dr. Atilla Arkan, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye 
Prof. Dr. Fahriye Altınay, Eğitim Yönetimi, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC 
Prof. Dr. Filiz Meşeci Giorgetti, Eğitim Tarihi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
Prof. Dr. Charles Slater, California State University, Long Beach, USA 
Prof. Dr. Çiğdem Kılıç, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
Prof. Dr. Halil İbrahim Sağlam, Sınıf Eğitimi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, 
Türkiye 
Prof. Dr. John Adamson, Niigata Prefecture Üniversitesi, Niigata, Japonya 
Prof. Dr. John P. Portelli, University of Toronto, Canada 
Prof. Dr. Kürşad Yılmaz, Eğitim Yönetimi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye 
Prof. Dr. Mualla Bilgin Aksu, Eğitim Yönetimi ve Teftiş,Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 
Türkiye 
Prof. Nicholas J. Pace, Eğitim Liderliği, University of Nebraska Lincoln, ABD 
Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, Eğitim Yönetimi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 
Gaziantep, Türkiye 
Prof. Dr. Soner Polat, Eğitim Yönetimi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye 
Prof. Dr. Vuokko Kohtamäki, Yüksek Öğretim Yönetimi, Tampere Üniversitesi, 
Tampere, Finlandiya 
Doç. Dr. Ahmet Faruk Levent, Eğitim Yönetimi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 
Türkiye 
Doç. Dr. Bahri Aydın, Eğitim Yönetimi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 
Türkiye 
Doç. Dr. Banu Yücel – Toy, Eğitim Programları ve Öğretim, Yıldız Teknik Üniversitesi, 
İstanbul, Türkiye 
Doç. Dr. Filiz Meşeci Giorgetti, Eğitim Tarihi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
Doç. Dr. Mehmet Şükrü Bellibaş, Eğitim Yönetimi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, 
Türkiye 
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Doç. Dr. Olcay Yavuz, Eğitim Liderliği ve Politika Çalışmaları Bölümü,Southern 
Connecticut Devlet Üniversitesi, New Haven, ABD 
Doç. Dr. Sedat Gümüş, Halk Eğitim Yönetimi, Aarhus Üniversitesi, Danimarka 
Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan, Özel Eğitim, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, 
Türkiye 
Dr. Ahmed Tlili, Smart Learning Institute of Beijing Normal University, China 
Dr. Alison Taysum, Birmingham University, UK 
Dr. Asmaa N. Ganayem, Eğitim Teknolojileri 
Dr. Banu Ergen, Yönetim ve Organizasyon, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, 
Türkiye 
Dr. Celal Gülşen, Eğitim Yönetimi, Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
Dr. Denise Schares, University of Northern Iowa, USA 
Dr. Egemen Falcıoğlu, İdare Hukuku, Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
Dr. Emine Ayyıldız, Okul Öncesi Eğitimi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, 
Türkiye 
Dr. Eugenie A. Samier, University of Strathclyde, Glasgow, UK 
Dr. Fatih Şahin, Eğitim Yönetimi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye 
Dr. Fatma Odabaşı, Din Sosyolojisi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
Dr. Fella Lahmar, Bolton University, UK 
Dr. Feride Öksüz Gül, Eğitim Yönetimi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, 
Türkiye 
Dr. Feyza Yılmaz, Ölçme Değerlendirme, Samsun, Türkiye 
Dr. Güler Doğan Averbek, Türkçe Eğitimi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, 
Türkiye 
Dr. Gülsen Figen Fidan, Final Okulları, İstanbul, Türkiye 
Dr. Hasan Tabak, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, 
Türkiye 
Dr. İsmail Tonbuloğlu, Enformatik, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
Dr. Işıl Tekin, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 
İstanbul, Türkiye 
Dr. Mehmet Ulutaş, Eğitim Yönetimi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 
Türkiye 
Dr. Meng Tian, Bath University, UK 
Dr. Mevlüt Kara, Eğitim Yönetimi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye 
Dr. Murat Bülbül, Eğitim Yönetimi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
Dr. Nihan Şahinkaya, Sınıf Eğitimi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
Dr. Özge Karaevli, Eğitim Yönetimi, MEB Şehit Öğretmen Nuriye Ak Anaokulu, 
İstanbul, Türkiye 
Dr. Paula Kwan, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong 
Dr. Ramesh Sharma, Ambedkar University Delhi, India 
Dr. Rania Sawalhi, Qatar University, Qatar 
Dr. Saffet Karayaman, MEB, İstanbul, Türkiye 
Dr. Somayyeh Radmard, Eğitim Yönetimi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, 
Türkiye 
Dr. Theophile Muhayimana, University of Northern Iowa, USA 
Dr. Yener Akman, Eğitim Yönetimi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye 

Dr. Zehra Kılıç Özmen, Sınıf Eğitimi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

 
ISPC 2021 Düzenleme Kurulu / Organising Committee 
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Dr. İbrahim Hakan Karataş (Chair) 
Dr. Ahmet Faruk Levent 
Dr. Bahri Aydın 
Dr. Fatih Şahin 
Dr. Feyza Yılmaz 
Dr. Feride Öksüz Gül 
Dr. Gülsen Figen Fidan 
Dr. Hasan Tabak 
Dr. İsmail Tonbuloğlu 
Dr. Mevlüt Kara 
Dr. Saffet Karayaman 
Dr. Somayyeh Radmard 
Adem Yıldız 
Ahmet Karataş 
Bayramgeldi Hudayberdiyev 
Betül Kuru 
Cansu Çabuk 
Cemile Erkan  
Cihan Kocabaş  

Derya Kabakçı Bayram 
Elif Akardaş Karataş 
Erol Demir 
Ersin Şanlı 
Fatma Yetim 
Ferit Güzel 
İlayda Ardakoç 
İmran Bayrakdar 
Kübra Biberoğlu 
Müesser İsabetli 
Nurgün Varol 
Özlem Balkur Kızılkan 
Özlem Özbey 
Öznur Özmutlu Bayrak 
Süleyman Sönmez 
Şeyma Dağ 
Tuğçe Bulut 
Zeynep Yılmaz 

 
ISPC 2021 Gönüllü Assistanları / Valunteer Assistants  
 
Ayyüce Türkkan  
Behiç Eren Karataş  
Betül Alkan  
Ebrar Karataş  
Elif Gülmek  
Gamze Öztürk  
Gülnihal Bulut  

Hilal Karaoğlan  
İrem Özel  
İrem Su Yiğit  
Mustafa Kerem Alp Karataş  
Rümeysa Sağın  
Sümeyra Fatma Altınışık 
Şevval Serdil İdi 
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ISPC2021 KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE 
PROGRAM  

 
23 Haz/Jun 2021 Çar/Wed 
 
09:45-10:00 
Günün Özeti/Daily Program (TR/ENG) 
 
10:00-10:30 
Açılış Konuşmaları/Addressing Speeches  
(TR/ENG - Salon/Room: Prof Dr Aytaç Açıkalın) 
Doç Dr İbrahim Hakan KARATAŞ - Düzenleme Kurulu Başkanı, İMÜ/Head of 
Organizing Committee of ISPC2021 
Prof Dr İbrahim KOCABAŞ - Bilim Kurulu Eşbaşkanı, YTÜ/Co-Head of Scientific 
Committee of ISPC2021 
Prof Dr Khalid ARAR - Bilim Kurulu Eşbaşkanı, TSU/Co-Head of Scientific 
Committee of ISPC2021 
Prof Dr Selahattin TURAN - Onursal Üye/Honorary Member 
Prof Dr Aytaç AÇIKALIN - Onursal Üye/Honorary Member 
 
10:30 - 10:50 
Açılış Konferansı/Keynote Speech  
(TR/ENG - Salon/Room: Prof Dr Aytaç Açıkalın) 
SALGIN SÜRECİNDE EĞİTİMİN GELECEĞİNE OKUL ÖZERKLİĞİ 
BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ / 
A LOOK AT THE FUTURE OF EDUCATION DURING THE COVID-19 
PANDEMIC IN THE CONTEXT OF SCHOOL AUTONOMY 
 
Prof Dr Burhanettin DÖNMEZ 
MEB TTKB Başkanı / President of the Board of Education 
 
11:00-11:50 
Çağrılı Konuşmalar/Invited Speakers - 1  
(TR/ENG - Salon/Room: Prof Dr Aytaç Açıkalın) 
Tugay DURAK - University College London 
Kolaylaştırıcı/Moderator 
 
It Took a Pandemic To Repractice Education: School Leadership In Action 
Dr Rania SAWALHI - Qatar University, Qatar 
Reflections On Islamic-Based Higher Education Institutions’ Autonomy in a 
British Context of Choice, The Epidemic Crisis and Digitalization of Education  
Dr Fella LAHMAR - University of Bolton, UK 
School Autonomy in a Digital Age: Surveillance, Security, Privacy and the 
Regulation of Social Media 
Dr Eugenie SAMIER - University of Strathclyde, UK 
 
12:00 – 12:50 
Panel - 1  
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(TR/ENG - Salon/Room: Prof Dr Aytaç Açıkalın) 
Future of Education Actions and Schools/Eğitimin Geleceği: Eylemler ve Okullar 
Dr Serkan UÇAN - İstanbul Medeniyet Üniversitesi  
Kolaylaştırıcı/Moderator 
 
Prof Dr Fahriye ALTINAY - Near East University, TRNC 
Dr Ramesh SHARMA - Ambedkar University Delhi, India 
Dr Ahmed TLILI - Beijing Normal Univ. China 
 
13:00 – 13:50  
 
ARA/BREAK 
 
14:00 – 14:50  
Bildiri/Oral Presentation - 1  
(ENG - Salon/Room: Anne Sullivan) 
Prof Dr Yasemin KIRKGÖZ 
Oturum Başkanı / Chair  
 
Towards Achieving Autonomy in Higher Education - Yasemin KIRKGÖZ 
The Need for School Principals’ Autonomy: Insights from Kuwaiti Schools Amidst 
the Covıd-19 Pandemic - Amal ALSALEH 
The Investigation of the Attitude Towards the English Lesson and the Learner 
Autonomy in The Context of the School Autonomy - Oral DİNÇKAN-Fatma 
DEMİRTAŞ-Savaş GÜNGÖREN-İlyas DAŞ 
 
14:00 – 14:50  
Bildiri/Oral Presentation - 2 
(TR - Salon/Room: Kakenya Ntaiya) 
Dr. Mevlüt KARA 
Oturum Başkanı / Chair  
 
Öğretmenlerin Özerk Öğrenme Becerilerine İlişkin Algıları - Veysel Bilal 
ARSLANKARA 
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretmen Özerkliğine İlişkin Farkındalık 
Düzeyleri (Nevşehir İli Örneği)- Fitnat TAVACI 
Salgın Süreci ve Sonrasında Öğretmenden Öğretmene Yeni Normal Sistem - Sefa 
SEZER  
Okul Müdürlerinin Yönetsel Özerkliğe İlişkin Görüşleri: Fenomenolojik Bir 
Araştırma - Mevlüt KARA-Mert CAN 
 
14:00 – 14:50  
Bildiri/Oral Presentation - 3  
(TR - Salon/Room: Jaime Escalante) 
Prof. Dr. Ali Rıza ERDEM 
Oturum Başkanı / Chair 
 
Türkiye’de Okul Özerkliği Uygulanmasının Avantaj ve Dezavantajları - Melahat 
CANBAZ 
Okul Özerkliğinin İtici Güçleri: İngiltere, Yeni Zelanda ve Çin Halk Cumhuriyeti 
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Örnekleri - Orhun KAPTAN, İbrahim KOCABAŞ  
Türkiye’de Okul Özerkliği ve Özgürlükçü Eğitim Anlayışı - Orhan ALBAYRAK 
Okul Düzeyinde Yetki Devri: Okul Özerkliği, Öğrenci Özerkliği ve Finansal 
Özerklik - Orhan YILMAZ 
 
15:00 – 15:50  
Atölye/Workshop - 1  
(ENG - Salon/Room: Hanan al-Hroub) 
 
#WomenedMENA Experience in Enhancing Women Educational Leadership in 
MENA Region/Kadın Eğitim Liderliğini Artırmada MENA Bölgesinde 
#WomenedMENA Deneyimleri  
Esther MUSTAMU-DANIELS-Dr. Rania SAWALHI-Zinab OSAMA 
Atölye Lideri/Workshop Leader 
 
15:00 – 15:50  
Atölye/Workshop - 2  
(TR - Salon/Room: Toru Kumon) 
 
Düşünmede Özerklik/Autonomy in Thinking 
Metin BAYRAK 
Atölye Lideri/Workshop Leader 
 
15:00 - 15:50 
Atölye/Workshop - 3  
(TR - Salon/Room: Friedrich Frobel) 
 
Öğrenme Ortamları Tasarımında Oyun Etkisi/The Impact of Gaming in the 
Design of Learning 
Nedim BUĞRAL 
Atölye Lideri/Workshop Leader" 
 
16:00 – 16:50 
Çağrılı Konuşmalar/Invited Speakers - 2 
(TR/ENG - Salon/Room: Prof Dr Aytaç Açıkalın) 
Doç Dr Mehmet Şükrü BELLİBAŞ - Aarhus University 
Kolaylaştırıcı/Moderator 
 
School Autonomy, Social Justice and Equity  
Prof Dr John Peter PORTELLİ - University of Toronto, Canada 
Critical Reflection of Aspiring Principals in a Community of Practice: Online 
Preparation During the Pandemic  
Prof Dr Charles SLATER - California State Unversity, USA 
District Actors Bridging Between National Education Offers, Social Policy, 
Funding, Glocal Market Demands and School Autonomy for Social and Economic 
Wellbeing  
Dr Alison TAYSUM - European Union Approved Expert, UK 
Linking Autonomy and School Effectiveness to Self-based Management and 
Teachers' Motivation 
Prof Dr Khalid ARAR - Texas State University, USA 
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17:00 – 17:50 
Panel - 2  
(TR/ENG - Salon/Room: Prof Dr Aytaç Açıkalın) 
Alternatif Okullarda Özerklik/Autonomy in Alternative Schools 
Metin BAYRAK - Opus Noesis 
Kolaylaştırıcı/Moderator 
 
Feyza EYİKUL - Başka Bir Okul Mümkün Derneği 
Cansu KAYGUSUZ - İstanbul Medipol Üniversitesi 
Ayşegül ÜNAL-SARAÇ - Altınçağ Anaokulu 
Dr Akif PAMUK - Marmara Üniversitesi 
 
18:00-18:50 
Bildiri/Oral Presentation - 4  
(TR - Salon/Room: Anne Sullivan) 
Dr İsmail TONBULOĞLU 
Oturum Başkanı / Chair  
 
Covid-19 Salgınının Gölgesinde Yükseköğretim Özerkliği Üzerine Bir 
Değerlendirme - Zeynep OLGUN 
Salgın Döneminde Eğitim Yöneticilerin Gri Bölgelerde Özerkliklerinin 
Belirlenmesi - Orhun KAPTAN 
Lise Öğrencilerinin Özerklik Algısı: Devlet Okul-Özel Okul Karşılaştırması - 
Kemal KILIÇ-Dr Gülsen Figen FİDAN 
Özerklik Kültürü: Nesiller Arası Bir Karşılaştırma - Meryem TUĞTAĞ-Tuğçe 
AYRIÇ-İ. Hakan KARATAŞ 
 
18:00-18:50 
Bildiri/Oral Presentation - 5 
(TR - Salon/Room: Kakenya Ntaiya) 
Doç Dr A. Faruk LEVENT 
Oturum Başkanı / Chair  
 
Öğretmen Özerkliğinin Etik Açıdan İncelenmesi - A. Faruk LEVENT-Kürşad 
KÜLTÜR 
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmen Özerkliği 
Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi - Mevlüt KARA-Bayram 
BOZKURT 
Öğretmen Özerkliği Çerçevesinden Hizmet İçi Eğitimler ve Öğretmenlerin 
Görüşleri - Fatma AVCI 
2023 Eğitim Vizyonu Bağlamında; Eğitim Yöneticilerinin Geliştirilmesine Yönelik 
Yerelde Gerçekleştirilen Faaliyetler ve Bu Faaliyetlerin Okul Özerkliğine Dolaylı 
Katkıları (Bursa Eğitim Yönetimi Platformu Projesi ‘BUYÖN’ Örneği) - 
Muammer DEĞİRMENDERE 
 
18:00-18:50 
Bildiri/Oral Presentation - 6  
(TR - Salon/Room: Jaime Escalante) 
Dr. Fatih ŞAHİN 
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Oturum Başkanı / Chair  
 
Okul İdarelerinin Salgın Sürecinde Yaşadığı Özerklik Çıkmazı - Zafer EKİCİ-
Merve EKİCİ 
Eğitimde Yeni Bir Değişim Olan “Seyreltilmiş Eğitim Modelini”nin Değişim 
Yönetimi ve Okul Özerkliği Yönünden Yönetici ve Öğretmen Görüşleri ile 
Değerlendirilmesi - Nazmiye HAZAR 
Covid-19 Pandemi Sürecinde Okul Özerkliği: Öğretmen Perspektifinden - Semiha 
ŞAHİN - Ömer DEMİR-Yavuz Kamil ŞEVİK 
"Yeni Normal”de Öğretmen Özerkliği - Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ 
 
19:00 - 19:50 
 
ARA/BREAK 
 
20:00-22:00 
Yuvarlak Masa/Round Table  
(ENG - Salon/Room: Prof Dr Aytaç Açıkalın) 
Ululararası Okul Yöneticileri Inisiyatif Toplantısı / International School 
Principals Initiative Meeting 
Dr İbrahim Hakan KARATAŞ - Dr Rania SAWALHI 
Kolaylaştırıcı/Moderator 
 
Ülke Temsilcileri/Country Representatives 
 

24 Haz/Jun 2021 Per/Thu 
 
09:45-10:00 
Günün Özeti/Daily Program (TR/ENG) 
 
10:00 - 10:50 
Açılış Oturumu/Opening Session  
(TR/ENG - Salon/Room: Mahmut Balcı) 
Dr Şener BİLALİ - Uluslararası Bakan Üniveristesi Rektör Yrd. / Vice President of 
International Balkan University  
Levent YAZICI - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü / Director of National Education in 
Istanbul, Turkey 
Prof Dr Gülfettin ÇELİK - İMÜ Rektörü / President of Istanbul Medeniyet University 
 
11:00 - 11:50 
Açılış Paneli/Opening Panel - 1  
(TR/ENG - Salon/Room: Mahmut Balcı) 
Eğitimin Doğası, Kültürü ve Yapılanması Bağlamında Okul Özerkliği/School 
Autonomy within the Context of the Nature, Culture, and Structuring of 
Education 
Prof Dr Selahattin TURAN - Bursa Uludağ Üniversitesi 
Kolaylaştırıcı/Moderator 
 
Prof Dr Ömer DİNÇER - Milli Eğitim Bakanı (2011-2013)/Former Minister of NEoT 
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Prof Dr Aytaç AÇIKALIN - Hacettepe Ünv. Emekli, Türkiye/Onursal Üye/Honorary 
Member 
Prof Dr Servet ÖZDEMİR - Başkent Üniversitesi 
 
12:00 - 12:50 
Panel - 3 
(TR/ENG - Salon/Room: Mahmut Balcı) 
Okul Özerkliği: Kavramsal, Hukuki ve Politik Arka Plan/School Autonomy: 
Conceptual, Legal, and Political Perspectives 
Dr İbrahim Hakan KARATAŞ - İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Kolaylaştırıcı/Moderator 
 
Prof Dr M. Oktay TAFTALI - İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye 
Dr Egemen FALCIOĞLU - Beykent Üniversitesi, Türkiye 
Prof Dr Zafer ÇELİK- Ankara Yıldırım Beyazıt Ünİversitesi, Türkiye 
 
13:00 - 13:50 
 
ARA/BREAK 
 
14:00 - 14:50 
Bildiri/Oral Presentation - 7  
(TR - Salon/Room: Anne Sullivan) 
Dr Fatma ODABAŞI 
Oturum Başkanı/Chair 
 
Okul Müfredatlarının Özerkliği Açısından Farklı Ülkelerdeki Uygulamaların 
Karşılaştırılması - Hayriye OLGUN-Saliha TANRIVERDİ-Aysel GÖKÇE 
Okullarda Öğrenme ve İçerik Özerkliği Fırsat Eşitliğini Nasıl Etkiler? - Süleyman 
SÖNMEZ 
BİLSEM Müdürlerinin Kurumsal Özerkliğe İlişkin Görüşleri - İbrahim LİMON, 
Bahri AYDIN, Tuğba ÇELİK 
Eğitim Örgütlerinde Mikro Yönetim - Gülenay Nagihan KILIÇ, İrem DEMİR-
ARICI, İbrahim KOCABAŞ 
 
14:00 - 14:50 
Bildiri/Oral Presentation - 8 
(TR - Salon/Room: Kakenya Ntaiya) 
Dr Hasan TABAK 
Oturum Başkanı/Chair 
 
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Sektör İşbirliğinin Okul Özerkliğine Etki 
Algısı Araştırması - Erol DEMİR 
MEB İlkyardım Ders Modüllerinin Bilimsel İçerik ve Covid 19 Süreci Bağlamında 
İncelenmesi - Esra YILMAZ-Mahmut BEKTAŞ 
2023 Eğitim Vizyonu Kapsamında Meslek Liselerinin Akademik Başarısının 
Artırılması - Mahmut BEKTAŞ-Esra YILMAZ 
Öğretimsel Liderlik ve Örgütsel Çekicilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: 
KKTC Meslek Liselerindeki Öğretmenler Üzerine Görgül Bir Araştırma - Gülyüz 
DEBEŞ-Derya Can KANDİL 
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14:00 - 14.50 
Bildiri/Oral Presentation - 9  
(TR - Salon/Room: Jaime Escalante) 
Dr Murat BÜLBÜL 
Oturum Başkanı/Chair 
 
Okul Düzeyinde Yetki Devrine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri ve 
Yaşadıkları Sorunlar - Orhan YILMAZ 
Farklı Ülkelerde Okullarda Finansal Özerklik Uygulamaları - Cemile EVKAYA 
Fransız Kolonisi Ülkelerde Okul ve Öğretmen Özerkliğinin Avantaj ve Dezavantaj 
Algısının İncelenmesi - Zehra ŞAŞMAZ 
Okul Özerkliğine Ne Kadar Hazırız? - Aydın DEMİRTAŞ 
 
15:00 - 15:50 
Atölye/Workshop - 4  
(TR - Salon/Room: Hanan al-Hroub)  
 
"Stajyer" Filmi Üzerinden Lider Yönetici/Leader Principals via "The Intern" 
Movie 
Mustafa CANITEZ 
Atölye Lideri/Workshop Leader 
 
15:00 - 15:50 
Atölye/Workshop - 5 
(TR - Salon/Room: Toru Kumon) 
 
Akran ve Ekran ile Eğitim/Education via Peer and Screen 
Nurullah DEMİR-Sevgi GÖK 
Atölye Lideri/Workshop Leader 
 
15:00 - 15:50 
Atölye/Workshop - 6 
(TR - Salon/Room: Friedrich Frobel) 
 
Eğitimde Web 2.0 Araçları/Web 2.0 Tools in Education 
Gizem ÇAKAL-İbrahim ÇAKAL 
Atölye Lideri/Workshop Leader 
 
16:00 - 16:50 
Çağrılı Konuşmalar/Invited Speakers - 3 
(TR/ENG - Salon/Room: Mahmut Balcı) 
Dr Ömer AVCI - İMÜ 
Kolaylaştırıcı/Moderator 
 
How to Distribute Leadership in a Time of Crisis? 
Dr Meng TIAN-UnİVersity of Bath, UK 
Schools' and Principals Autonomy: Experiences and Challenges in Nebraska, USA 
Prof Dr Nick J. PACE - University of Nebraska Lincoln, USA 
Leadership Camps For School Principals: Professional Learning in the Pandemic 
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for Autonomy and Self-Efficacy 
Dr Theophile MUHAYIMANA-Dr Denise SCHARES-University of Northern Iowa, 
USA 
 
17:00 - 17:50 
Açılış Konferansı/Keynote Speech 
(TR/ENG - Salon/Room: Mahmut Balcı)  
 
SOME THOUGHTS ON SCHOOL AUTONOMY WITHIN A VIRAL 
ECOLOGY / 
VİRAL EKOLOJİ İÇİNDE OKUL ÖZERKLİĞİNE İLİŞKİN BAZI 
DÜŞÜNCELER  
 
Prof Dr Duncan WAITE 
Texas State University, USA 
 
18:00 - 18:50 
Bildiri/Oral Presentation - 10  
(TR - Salon/Room: Anne Sullivan) 
Prof Dr Çiğdem KILIÇ - İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Oturum Başkanı/Chair 
 
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Matematik Öğretim Sürecinde 
Okul Yöneticilerinin Rolü - Kevser KOÇ-Baki ŞAHİN-Yusuf KOÇ 
Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimde Özerklik ile İlgili Tezlerin İncelenmesi - Halime 
Nur SEZER 
Ana(Dil+Okul) - Haydar Alper ESER 
Covid Salgınında Rehber Öğretmenlerin Dışavurumcu İntermodal Sanat Terapi 
Yöntemleriyle İyi Oluş ve Yetkinliklerinin Desteklenmesi - Elmira 
İSKENDEROVA BAŞ 
 
18:00 - 18:50 
Bildiri/Oral Presentation - 11 
(TR - Salon/Room: Kakenya Ntaiya) 
Dr Taner ATMACA - Düzce Üniversitesi 
Oturum Başkanı/Chair 
 
Türk Eğitim Sisteminde Teftiş ve Maarif Müfetişliği - Celal Gülşen 
Reggio Emilia Yaklaşımı ile Öğrenme-Öğrenci-Öğretmen Özerkliği İlişkisi - 
Ayşegül ÜNAL-SARAÇ 
Eğitim YöneticiLerinin Öğretmen Motivasyonundaki Etik Kodları - Hafize BİLGİ-
Rabia KURUNER 
Ortaokul-Üniversite İşbirliğinin Akademik Gelişimdeki Rolü - Aslıhan DİKMEN-
Mustafa ELİBOL  
 
18:00 - 18:50 
Bildiri/Oral Presentation - 12  
(TR - Salon/Room: Jaime Escalante) 
Dr Yener Akman - Süleyman Demirel Üniversitesi 
Oturum Başkanı/Chair 
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Devlet İlkokulunda Öğrenim Gören Öğrenci Velilerinin Pandemi Nedeniyle 
Online Eğitim Sürecindeki Dijital Eğitimle İlgili Durumlarının Değerlendirilmesi - 
Nazmiye HAZAR 
Eğitimciler İçin Meslektaş Dayanışması ile İş Performansı Arasındaki İlişkinin 
Aracıları - Bilal ÇANKIR-İ. Hakan KARATAŞ 
Dijitalleşme Bağlamında Okul, Öğretmen, Öğrenci ve İçerik Özerkliği Üzerine 
Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi, İsmail TONBULOĞLU 
 
19:00 - 19:50 
 
ARA/BREAK 
 
20:00 - 22:00 
Okul Özerkliği İleri Araştırmalar Çalıştayı/Workshop on Further Research about 
School Autonomy  
(TR/ENG - Salon/Room: Mahmut Balcı) 
 
Doç Dr A. Faruk LEVENT - Dr Mevlüt KARA 
Kolaylaştırıcı/Moderator 
 
(ISPC2021 Katılımcıları/The Participants of ISPC2021) 
 
25 Haz/Jun 2021 Cum/Fri 
 
09:45-10:00 
Günün Özeti/Daily Program 
 
10:00 - 10:50 
Açılış Paneli/Opening Panel - 2 
(TR - Salon/Room: Anne Sullivan) 
Özel Eğitim Okullarında Özerklik: Anlam ve İşlev/Autonomy in Special 
Education Schools: Concept and Function 
Prof Dr Yeşim GÜLEÇ-ASLAN - İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Kolaylaştırıcı/Moderator 
 
Prof Dr Yeşim FAZLIOĞLU - Trakya Üniveritesi, Türkiye 
Dr Fatih KOÇAK - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye 
Dr Emine AYYILDIZ - İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye 
Ahmet Y. HOCAOĞLU - Üsküdar Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü, Türkiye 
 
11:00 - 11:50 
Çağrılı Konuşmalar/Invited Speakers - 4 
(TR - Salon/Room: Anne Sullivan) 
 
Prof Dr Sadegül AKBABA-ALTUN - Başkent Üniversitesi 
Kolaylaştırıcı/Moderator 
Okullarda Karar Alma ve Özerklik 
Prof Dr Mukadder BOYDAK-ÖZAN - Fırat Üniversitesi, Türkiye 
Özerk Okul, Güçlü Okul Kültürü 
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Prof Dr Filiz MEŞECİ-GIORGETTI - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Türkiye 
Program Özerkliği: Ne Durumdayız? Ne Yapmalıyız? Nasıl Yapmalıyız? 
Doç Dr Banu YÜCEL-TOY - Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye 
 
12:00 - 12:50 
İyi Örnek/Good Practices - 1  
(TR - Salon/Room: Anne Sullivan) 
Erol DEMİR - MEB 
Oturum Başkanı/Chair 
Akıl ve Zeka Oyunları Topluluğu (AZOT) Öğretmen Özerkliği - Selçuk ACUN 
Bir Öğretmen Özerkliği Örneği: Çizgi - Kudbeddin ÇELİK 
Permakültür Ve Doğayla Uyumlu Yaşam - Macide IŞIK 
Ev Sahibi Etkinliği - Hilal BAYRAKTAR 
 
12:00 - 12:50 
İyi Örnek/Good Practices - 2  
(TR - Salon/Room: Kakenya Ntaiya) 
Dr Saffet KARAYAMAN - MEB 
Oturum Başkanı/Chair 
Petrol Ofisi İlkokulu'ndan Örnek Çalışmalar - Umit DURSUN 
Salgın Döneminde İntermodel Sanat Terapi Yöntemlerinin Eğitimde Dijital 
Olarak Uygulanması - Elmira İSKENDEROVA-BAŞ - Safiye BEŞİR 
Öğrenen Portfolyosu/Dijital Portfolyo - Güner ÖZEN 
Ekran Akran Olamaz e-Twinning Projesi - Özlem BALKUR-KIZILKAN-Semra 
AYDİN 
 
12:00 – 12:50  
Atölye/Workshop - 10  
(TR - Salon/Room: Friedrich Frobel) 
Demokrasi ve Özerklik / Democracy and Autonomy 
Chrissy PYROUNAKI 
Atölye Lideri/Workshop Leader 
 
13:00 - 13:50 
 
ARA/BREAK 
 
14:00 - 16:50 
Atölye/Workshop - 7 
(TR - Salon/Room: Hanan al-Hroub) 
 
Sistematik Derleme Çalışmaları: Planlama, Uygulama ve 
Anlamlandırma/Systematic Reviews: Planning, Applying, and Interpreting 
Doç Dr Sedat GÜMÜŞ 
Atölye Lideri/Workshop Leader 
 
14:00 - 14:50 
Atölye/Workshop - 8  
(TR - Salon/Room: Toru Kumon) 
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“Bavulum” İntermodel Sanat Terapisi Atölyesi/"Bavulum" Inter-model Art 
Therapy Workshop 
Elmira İSKENDEROVA-BAŞ - Safiye BEŞİR 
Atölye Lideri/Workshop Leader 
 
14:00 – 14:50  
Atölye/Workshop - 9 
(TR - Salon/Room: Friedrich Frobel) 
 
Karar Verme, Takım Çalışması ve Özfarkındalık İlişkisi/Relationship between 
Decision Making, Team Working , and Self-Awareness 
Betül ÇOPLAN-KURU 
Atölye Lideri/Workshop Leader 
 
15:00 - 15:50 
Forum: Türkiye'de Okul Merkezli Yönetim  
(TR - Salon/Room: Anne Sullivan) 
Dr İbrahim Hakan KARATAŞ 
Oturum Başkanı/Chair 
Ömer İnan - MEB Personel Genel Müdürü 
Levent YAZICI - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü 
Katılımcılar: Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Eğitimciler ve Akademisyenler 
(Genel / Open Session) 
 
16:00 - 16:50 
Sonuç Bildirisi ve Kapanış/Final Decleration and Closing Ceremony  
(TR - Salon/Room: Anne Sullivan) 
En İyi Bildiri İlanı/Best Paper of ISPC2021 
Dr İsmail TONBULOĞLU-Prof Dr Bahri AYDIN 
Oturum Başkanı/Chair 
Katılımcılar: ISPC2021 Katılımcılaır ve Dinleyicileri 
(Genel / Open Session) 
 
17:00-21:50 
Sosyal Etkinlik/ISPC2021 Social Activity 
(TR - Yüzyüze/Facetoface) 
Akşam Yemeği ve Müzik Dinletisi/Dinner and Concert 
İlksen KODAL - Fatma YETİM - Çetin YILDIZ 
Düzenleyen/Organizer 
(ISPC2021 Konuşmacıları, Bilim ve Düzenleme Kurulu/Participants, Advisory Board 
and Organizing Committee) 
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AÇILIŞ KONFERANSLARI / KEYNOTE SPEECHES 

 

Açılış Konferansı / Keynote Speech- 1 

Salgın Sürecinde Eğitimin Geleceğine Okul Özerkliği Bağlamında Bir 

Bakış 

Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ - Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı 

ÖZET: Salgın süreci dünyadaki diğer ülkeler gibi Türkiye eğitim sistemini de 
olumlu ve olumsuz yönleri ile birlikte büyük ölçüde etkiledi ve bu kriz 
beraberinde çeşitli fırsatları da getirdi. Bu durum salgın sürecinde “artık hiçbir 
şey eskisi gibi olmayacak” mottosu ile ifade edildi ve bir bakıma öyle de oldu. 
En azından uzaktan eğitim konusundaki süreci hızlandırdı ve bu konferansta 
olduğu gibi bir kısım etkinliklerin uzaktan dijital ortamlarda yapılabileceğini 
gösterdi ve bu durum önemli ölçüde kanıksandı.  

Eğitim sistemi açısından bakıldığında, mektupla öğretimle başlayan süreç açık 
öğretim fakültelerine dönüştü. Son yıllarda açılmaya başlanan, uzaktan eğitimle 
yapılan yurt içinde ve yurt dışındaki lisansüstü eğitim uygulamaları tartışılırken, 
yaşanan salgın süreci temel eğitim ve ortaöğretim düzeyinde de uzaktan eğitimi 
dayattı. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çok kısa bir sürede bu sürece uyum sağlamak 
suretiyle, EBA Platformu ve açtığı televizyon kanalları üzerinden etkili bir 
biçimde uzaktan eğitim yapmaya başladı. Giderek alt yapısını güçlendirdi, 
kapsama alanını ve hedef kitlesini genişletti. EBA dünyada en fazla tıklanan 
öğretim yönetim sistemlerinden biri haline geldi.  

Süreç devam ettiği için sistem her geçen gün biraz daha deneyim kazanmaya 
başladı. Konuya ve eğitim sistemine yansımalarına ilişkin çalışmaların sayısı 
arttı. Bu gibi durumlarda karar vericiler tabii ki gazete haberlerinden ve çeşitli 
amaçlarla oluşturulan söylentilerden değil, yapılan bilimsel çalışmalardan 
yararlanmak suretiyle karar vermeye çalıştı. 2023 vizyon belgesinde de ifade 
edildiği gibi “veriye dayalı yönetim” MEB’de bu dönemde öne çıkan bir 
anlayıştır. Bu bağlamda yapılan çalışmalardan biri Milli Eğitim Dergisi’nin 
salgın sürecinde eğitim konusunda 50 makaleyi içeren bir özel sayı çıkarmasıdır.  

Bu özel sayıda yer alan makalelerden 39’u çeşitli kriterlere göre seçilmiş ve 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yaptırılan bir meta sentez 
çalışması ile incelenmiş ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu 
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sunumda, konferansın ana teması dikkate alınarak söz konusu çalışmada elde 
edilen sonuçlardan okul özerkliği ile ilgili olanlar biraz daha öne çıkarılarak ve 
yorumlanarak sunulacaktır.  

ÖZGEÇMİŞ: 1959 yılında Tokat’ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Tokat’ta 
okudu. Lisans (1983) ve yüksek lisans (1986) eğitimini Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması bölümünde, 
doktora (1992) eğitimini ise İnönü Üniversitesinde aynı alanda tamamladı.     

Memuriyete 1978 yılında başladı. 10 yıl kadar Millî Eğitim Bakanlığı merkez 
ve taşra teşkilatında memur, öğretmen ve yönetici olarak çeşitli görevlerde 
bulundu.  1987 yılında öğretim elemanı olarak üniversiteye intisap etti. 30 yılı 
aşkın bir süredir öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bu süre içinde anabilim 
dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, enstitü müdürlüğü, 
fakülte dekanlığı gibi çeşitli idari görevlerde bulundu. Eğitim Fakültesi 
Dekanlar Konseyinde (EFDEK) iki dönem üyelik, bir dönem Başkanlık 
görevlerini yürüttü. Eğitimle ilgili çeşitli sempozyumlara ve panellere katıldı, 
çok çeşitli konferanslar verdi. Ortak yazarı ve/veya editörü olduğu sekiz kitabı, 
ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi 
bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ 06.08.2019 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı olarak atanmış olup, halen bu görevini 
sürdürmektedir.  
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Açılış Konferansı / Keynote Speech- 2 

Some Thoughts on School Autonomy within a Viral Ecology, 

Prof. Dr. Duncan WAITE - Texas State University 

BIO: Duncan Waite (born November 27, 1952) is professor of education and 
community leadership at Texas State University.[1] He is editor of The 
International Journal of Leadership in Education and director of 
the International Center for Educational Leadership and Social Change. He 
received and M.A. and his Ph.D. in Curriculum and Supervision from 
the University of Oregon. He received his B.A. from the University of 
Michigan with teaching credentials from Michigan State University. His 
professional affiliations include the American Educational Research 
Association (AERA) and Council of Professors of Instructional 
Supervision (COPIS). He has served on the following editorial boards: Educar, 
International Studies in Educational Administration, Investigación 
Administrativa, Journal of Teacher Education, Scholar-Practitioner Quarterly, 
ScholarlyPartnershipsEdu, Senzor, The Journal of Creativity in Mental Health, 
The Turkish Journal of Educational Administration (Egitim Yonetimi), World 
Studies in Education. Duncan Waite's research includes issues in educational 
leadership, educational policy, instructional supervision and curriculum. As a 
recognized international scholar, Waite's work includes publication in Spain, 
Turkey, Russia, and Portugal. He has been invited to deliver the keynote address 
at conferences in Russia, Norway, Spain, Chile, Scotland, Turkey, Portugal, and 
Australia. 

Before his appointment as a professor of education and community leadership 
at Texas State University, he served as a professor at the University of 
Georgia and Appalachian State University, where he was also the Director of 
the Ph.D. program in Reich College of Education within the Department of 
Leadership and Educational Studies. His honors and awards include the Visiting 
Professor/International Research Associate award from University of 
Warwick (UK), the College of Education Excellence in Teaching Award at The 
University of Georgia, and both teaching and research awards from his current 
institution. His pedagogical approach to teaching qualitative methods engages 
his students. An example of Waite's novel approach to teaching qualitative 
research includes a simple deck of playing cards, Waite uses a kinesthetic 
technique to have his students explore qualitative research concepts (written up 
and published as an article in Qualitative Inquiry). 
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In his research endeavors, he has explored the application of anthropological 
and sociological perspectives and methods to educational leadership, 
educational policy, instructional supervision, and curriculum, including 
school/organizational contexts, teacher-supervisor conferences, the theory of 
supervision and leadership, corruption and abuse of power in educational 
administration and their relation to educational bureaucratic structures and 
hierarchies. Currently he is writing an oral life-history of a recently deceased 
Southern African-American school principal. He served as the Principal 
Investigator for The Georgia Initiative, Alternative Elementary Teacher 
Education Program at the University of Georgia. He is an expert in qualitative 
methods who was trained by Harry Wolcott a pioneer in the field of educational 
anthropology( a student of George Spindler at Stanford University while at 
the University of Oregon. Currently he is exploring the theory of 
imperial hubris and has written an article, Imperial Hubris: The dark heart of 
leadership, soon to appear in, among other places, the Journal of School 
Leadership. His recent work has focused on corruption and corporativism (an 
outgrowth of neoliberalism, and corporatism). In, Imperial Hubris: The dark 
heart of leadership, Waite explores corruption and corporativism in 
the ontological form (as distinguished from mere corporatism). 

Waite's explorations of corruption and abuse of power in educational 
administration in K–12 and higher education institutions are important, though 
neglected, research topics. In Corruption and Abuse of Power in Educational 
Administration he begins to uncover the range, if not the depth, of such 
corruption and abuse of power as represented in an initial ethnology of the topic. 
Examples are taken from several countries, most notably Mexico, China, and 
the United States, and discussion revolves around the relation between 
corruption and hierarchical, pyramidal bureaucracies. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Duncan_Waite  
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Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker - 1 

District Actors Bridging Between National Education Offers, Social 

Policy, Funding, Glocal Market Demands and School Autonomy for 

Social and Economic Wellbeing  

Dr. Alison TAYSUM - International Educational Consultant  

ABSTRACT: Lifelong learning governance and policies are a road map for: 
achieving the Sustainable Development Goals, optimising national economic; 
industrial and small and medium-sized businesses strategies; propelling 
entrepreneurial economies and democracy with critical skills for the digitised 
era;  optimising healthy ageing; optimising the social and spiritual wealth of 
citizens. International policy makers do not know all the elements which 
characterise the educational landscape in each country to deliver such policy. 
Therefore national actors act as a «bridge» between the national and the 
international policy levels. National actors need the same kinds of bridges 
between the national and district level/school levels. This talk reports barriers 
and opportunities for district actors  bridging between national educational 
offers and local market demands and efficiently mobilising social policy and 
district funding to empower and monitor school autonomy to propel local 
entrepreneurial economies for economic and social wellbeing that deliver 
national strategic plans. 

Short Bio: Alison Taysum leads an international research team focusing on 
implementing A Blueprint for Character Development for Evolution (ABCDE). 
ABCDE empowers citizens to mobilise learning to propel diverse communities 
to know how to i) conduct logical, empirical and moral inquiries into the ethical 
frameworks of societal institutions and what prevents them narrowing 
achievement gaps based on poverty, race, gender, Special Educational Needs 
and Disability and all the protected characteristics of the UK Equality Act 
(2010), ii) hold accountable ethical, empirical and logical Institutional 
leadership to mobilise language of and for democratic and inclusive societal 
institutions and iii) access Science with and For Society (SwafS) databases with 
Key Performance Indicators and cross border benchmarking of governments’ 
progress in delivering national and International strategic plans through district 
education, social policy, funding, Schools, Families and Communities for 
sustainable social and economic wellbeing and equity.  
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Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker - 2 

Reflections On Islamic-Based Higher Education Institutions’ Autonomy 

in a British Context of Choice, The Epidemic Crisis and Digitalization of 

Education 

Dr. Fella LAHMAR - University of Bolton 

ABSTRACT: Types of Islamic-based higher education institutions (IHEIs) in 
the British context vary. Key research on Islam in UK higher education (HE) 
shows two broad categories, ‘teaching and learning Islam (Islamic theology)’, 
which is mainly provided via traditional Muslim seminaries’ and ‘teaching and 
learning about Islam (Islamic Studies), which is broadly provided via 
institutions of HE. IHEIs also vary in terms of their accreditation, quality 
reviewing and programme validation.  

Leaders in IHEIs mediate between their Islamic values, practical demands, 
market pressures and quality assurance to retain requisite accreditation, 
validation and reputation in the market. In their negotiations to secure 
collaborations with other universities, these institutions have to prove their 
distance from fears of radicalisation and extremism. Also, their autonomy 
becomes limited as the validating universities have to prove their robust systems 
of maintaining standards and quality through their validating partners. This 
process becomes even more complex with the consumption model of 
universities in which student satisfaction becomes important to the university 
brand. Accordingly, leaders in IHEIs filter through the internal pressures and the 
external policymakers’ requirements and embedded values that permit the 
existence of such institutions in the first place.  

In 2020, the quality resources infrastructure of IHEIs was suddenly further 
tested by the Covid-19 circumstances. Providing adequate student hybrid 
learning support demands funding and staff who can navigate through this 
complexity and its challenges; otherwise, it can backfire in the National Student 
Survey (NSS) of student satisfaction that will negatively affect the Teaching 
Excellence and Student Outcomes Framework (TEF) rating, and the university 
brand as a result. 

This paper explores how the epidemic crisis and digitalisation of education 
within the marketized UK higher education contribute to the ongoing dynamics 
of change through the emerging opportunities and challenges. The analysis 
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draws on existing literature, policies and the publicly available data to examine 
the question of where is the line to be drawn between autonomous change driven 
by IHEIs’ internal vision and transformation, which is rather driven by 
compliance and reaction to external agendas of security and marketization? It 
first contextualises HEIs into their British socio-political context. Then, the 
discussion focuses on some challenges to IHEIs autonomy in the context of 
marketization, the epidemic crisis and the digitalisation of education. Finally, 
the paper proposes a concept of tafakkur, ‘reflexive deliberation,’ to question 
the complexity of the nature of the term ‘Islamic’ driven by the marketization 
of Higher Education in England. 

 

Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker - 3 

Program Özerkliği: Ne Durumdayız? Ne Yapmalıyız? Nasıl Yapmalıyız? 

Doç. Dr. Banu YÜCEL TOY – Yıldız Teknik Üniversitesi  

ÖZET: Türkiye’de tüm eğitim kademelerindeki öğretim programları Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) tarafından geliştirilmektedir. Bireysel farklılıkları 
olan öğrencilere 21.yy bilgi, becerileri, tutum ve değerlerinin kazandırılması 
hedefleniyorsa, bu tek tipleşen merkeziyetçi program geliştirme anlayışından 
özerkleşen program geliştirme anlayışına doğru bir dönüşümün yaşanması 
gerekmektedir. Ancak uzun yıllardan beri gelenekselleşmiş olan bu politikadan 
vazgeçilmesi pek çok soruyu da gündeme getirecektir. Program geliştirme 
sorumluluğu kimde olacaktır? Okulda mı? İlçede mi? İlde mi? Kimler tarafından 
hazırlanacaktır? Okul ve öğretmenler program geliştirme konusunda yetkin 
midir? Program geliştirme süreci nasıl işleyecektir? Bu dönüşümün sağlıklı bir 
şekilde gerçekleşmesi için bu ve buna benzer pek çok sorunun ve önerilerin çok 
yönlü olarak tüm paydaşların katılımıyla tartışılması gereklidir. Bu sebeple bu 
çalışmada; Türkiye’deki mevcut durumun avantajları ve dezavantajları ile 
değerlendirilmesi, program özerkliği için seçeneklerin tartışılması ve önerilerin 
sunulması amaçlanmıştır. Çalışmanın, program özerkliğinin olması durumunda 
temel sorumluluğu yüklenecek olan bölge ve okul yöneticilerine ve 
öğretmenlere yol gösterici olacağı ümit edilmektedir. 
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Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker - 4 

Critical Reflection of Aspiring Principals in a Community of Practice: 

Online Preparation During the Pandemic 

Prof. Dr. Charles SLATER - California State University 

ABSTRACT: 

 

 
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker - 5 

School Autonomy in a Digital Age: Surveillance, Security, Privacy and the 

Regulation of Social Media , 

Dr. Eugenie SAMIER - University of Strathclyde 

ABSTRACT: This presentation identifies ways in which the digital age affects 
schooling and increased cyber responsibilities of school principals. The new 
technologies have enhanced many educational activities, but have also increased 
problems such as security and privacy on systems vulnerable to threats such as 
hacking, botnet attacks, illegitimate surveillance, viruses, Trojan horses, 
spyware, DDOS attacks, and phishing.  Others problems involve vulnerability 
to cyberbullying, trolling, fake news, disinformation, and the overuse of social 
media producing media addiction, reduction in empathy, and increases in 
narcissism.  This talk covers four issues: 1) surveillance, such as what level is 
necessary and what forms cross over into being invasive; 2) security in schools 
through responsible management of data; 3) privacy in protecting individuals 
and the school as a whole, and breaches; and 4) regulation of social media to 
control or eliminate harassment, bullying, defamation, fake news, and 
disinformation. Identified also are implications for digital literacy, and 
educational administration curriculum and research. 
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Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker – 6 

Özerk Okul, Güçlü Okul Kültürü 

Prof. Dr. Filiz MEŞECİ GIORGETTI - İstanbul Üniversitesi - 

Cerrahpaşa 

ÖZET: Okul özerkliği; öğretmen seçimi, bütçe kullanımı gibi kaynakların 
yönetiminde özerklikten, öğretim süreçlerinin yönetiminde özerkliğe kadar 
geniş bir anlayış içerisinde ele alınmaktadır. Okulların özerklik sınırları bir 
ülkenin eğitim sistemi düzeyinde; genel kamu yönetim anlayışı, benimsediği 
bilim ve eğitim felsefesi, toplum-birey ilişkileri gibi temel değişkenleri ve 
varsayımlarıyla çizilmektedir. Eğitim sisteminin çizdiği sınırlar içerisinde temel 
sistemler düzeyinde bir okulun özerk olabilme becerisi ise okul iklimi ve okul 
kültürü ile oldukça ilişkilidir. Okul özerkliği ile ilgili yapılan araştırmaların 
belirgin biçimde gösterdikleri ortak nokta, okul özerkliği kavramının okul iklimi 
ve okul kültüründen bağımsız olarak ele alınamayacağıdır. Bu durum, özerk 
okula ulaşma sürecinin uzun soluklu ve çok değişkenli yapısına işaret 
etmektedir. Bu çalışmada özerk okul inşasında güçlü okul kültürü oluşturmanın 
önemi üzerinde durulacaktır. Bunu yaparken güçlü okul kültürüne sahip bir 
okulda yapılan etnografik okul kültürü çalışmasından yola çıkılacaktır. Okul 
yönetimi, öğretmenler kurulu, okul-aile birliği, mezunlar derneği, eğitim vakfı, 
öğrenci klüpleri ile okulun diğer yapı, değer ve varsayımlarının okulun özerkliği 
ile ilişkisi üzerinde durulacaktır. Ortaya koyulan bu ilişkiler, fırsatlar ve tehditler 
açısından değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Özerk okul, okul kültürü, okul iklimi. 

 
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker – 7 

School Autonomy, Social Justice and Equity  

Prof. Dr. John P. PORTELLI - University of Toronto 

ABSTRACT: Following the liberal tradition, autonomy has been hailed as an 
ideal in education. However, the ideal needs to function in conjunction with 
other ideals particularly that of social justice and equity. This presentation will 
highlight the challenges that the ideal of autonomy faces, including ones that are 
created by the liberal tradition itself when it overemphasizes individualism, 
competition and marketization, as we have witnessed in the last 50 years of 
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neoliberal regimes. Autonomy, to function justly and equitably, requires a 
relational epistemology and an inclusive and transformative leadership. 

 
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker – 8 

Linking Autonomy and School Effectiveness to Self-Based Management 

and Teachers' Motivation  

Prof. Dr. Khalid ARAR - Texas State University 

ABSTRACT: A recurring theme in research on school leadership is the 
persisting effort to discern how leadership focused on different facets of 
educational systems impacts teachers’ motivation, which affects teaching and 
learning processes in particular and school quality in general. Using a sample of 
300 Arab teachers, we developed a model to analyze how school-based 
management directly and indirectly (through motivation) affects school 
effectiveness. The results show that there is a positive relationship between all 
dimensions of self-management (decision-making, resource and personnel 
management, availability of resources, and organizational structure) and school 
effectiveness. In addition, the results show full mediation between resource 
management, personnel and organizational structure, and school effectiveness 
through motivation. Theoretical contributions and managerial implications as 
well as directions for future research are fully discussed.  

 
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker – 9 

How to Distribute Leadership in a Time of Crisis? 

Dr. Meng TIAN - University of Bath 

ABSTRACT: The ongoing global pandemic has shaken up societies and 
education systems in an unprecedented way. Teaching and learning as well as 
school leadership work have been forced to transform in a short period of time. 
These changes include transforming face-to-face teaching to online synchronous 
and asynchronous teaching, shifting on-campus interpersonal leadership work 
to on-line meeting-based virtue leadership work, and blurring the boundaries 
between professional and private life for educators. After working from home 
for over a year, most school leaders and teachers start to re-configure their 
professional relationships with each other. New forms of planned and ad hoc 
distributed leadership have been exercised during this pandemic. 
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After reviewing 17 scientific publications on distributed leadership in school 
during Covid-19, I identified the following changing working conditions and 
their impact on distributed leadership. Firstly, more ad hoc distributed 
leadership is exercised to cope with emergencies and to find quick responses to 
the ever-changing national and local lockdown and social distancing policies 
(Harris, 2020). By contrast, long-term planned distributed leadership and 
dialogue-based democratic decision-making are replaced by instantaneous 
decision-making and trial-&-error leadership practices. Secondly, moral 
leadership, health, and emotional support have become top leadership priorities 
(Beauchamp et al., 2021). The global crisis enhances school leaders’ and 
teachers’ collegiality. Excessive virtual meetings make people cherish the 
human contact more than ever before. Existing networks within school start to 
transform organically around emergent tasks. Thirdly, some school leaders use 
the crisis as an opportunity to re-distribute resources and eliminate out-dated 
practices (Fernandez & Shaw, 2020). For instance, using technology-enhanced 
blended learning to replace traditional face-to-face teaching may stick around 
after Covid-19. Lengthy administrative meetings might be substituted by more 
efficient virtual meetings once the crisis subsides. 

After over a year practices, digital tools, multiple communication channels, the 
restoration of moral purpose of education, and the crave for deep interpersonal 
connections have become new distributed leadership resources.  

Keywords: Distributed leadership, Covid-19, leadership for change, literature 
review. 

BİO: Dr. Meng Tian is Assistant Professor in Educational Leadership and 
Management at the University of Bath, UK. Her research interests lie in 
distributed leadership, social justice leadership, leaders’ and teachers’ 
professional development, and educational leadership policymaking. She holds 
an appointment as the co-Convenor for the Network 26 Educational leadership 
at the European Educational Research Association (EERA) and the Co-Director 
for the Centre for Research in Education in Asia (CREA) at the University of 
Bath, UK.  
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Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker – 10 

Okullarda Karar Alma ve Özerklik 

Prof. Dr. Mukadder Boydak ÖZAN - Fırat Üniversitesi 

ÖZET: Okul özerkliği, okulların karar alma süreçlerinde merkezi otoriteye 
bağlı kalmaksızın aktif olarak rol oynaması, hesap verebilirliğin de okul 
düzeyinde sağlanması, okulların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve 
sorunlarını da hızlı bir şekilde çözebilmesi, okulların esnekliğe sahip olması 
anlamına gelmektedir. Eğitim örgütlerinin temel amacı ise gelecek nesillere 
daha nitelikli eğitim imkânı sunmak ve toplumsal gelişime fayda sağlamaktır.  
Baş (2017)’ın aktarımıyla; bireyleri çağın gerekliliklerine uygun olarak eğitim 
öğretim fonksiyonlarını yerine getirme yolunda, okulların kendilerine tahsis 
edilmiş olan insan ve madde kaynaklarını etkin ve verimli şekilde 
kullanamadıkları görülmektedir (Hanusek, 1986). Ekonomik, siyasal, sosyal 
değişimler temelinde toplumsal ihtiyaçları belirleme ve karşılama noktasında; 
okulların örgütsel yeniden yapılanma, müfredat belirleme, öğretmen atama, 
bütçeleme gibi konularda merkezi otoriteye bağlı kalmadan karar almaları, bunu 
uygulayıp değerlendirmeleri konularında okullara yetki ve sorumluluk verilmesi 
gündeme gelmektedir (Cheng, 2005). Tam da bu noktada okul özerkliğinin 
önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Nitekim yapılan araştırmalar, okul 
özerkliğinin öğretmen ve öğrenci başarısı üzerinde çok önemli bir rol oynadığını 
ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Okul özerkliği, okul merkezli yönetim, karar alma. 
 

Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker - 11 

It Took a Pandemic To Repractice Education: School Leadership In 

Action 

Dr. Rania SAWALHI - Qatar University 

ABSTRACT: Schools around the world were forced to close doors due to 
COVID-19. While it might be true that most nations were at first perplexed at 
how to deal with this new reality, the types of responses that unfolded right after 
the outbreak differed from one country to another. This qualitative study 
explored school leaders and teachers’ perspectives towards their practices 
between March and December 2020 following ecological and activity settings 
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frameworks. In-depth interviews were conducted with school leaders (n=6) and 
teachers (n=12) working in public and international private primary schools in 
Qatar. Interviewees highlighted that they never allowed themselves to question 
existing assumptions of teaching, learning, and leadership practices before the 
pandemic. 

In the same vein, most of them were jumping to implement new instructions and 
ideas without planning or reflecting on the current practices during the 
pandemic. Findings showed the interviewees’ different understanding of 
schools’ autonomy even within the same school, and to what extent they tried to 
find innovative solutions. In addition, findings provided many insights related 
to repracticing education and schooling systems. This study provides practical 
recommendations for teachers, school leaders, scholars, and policy makers. 

 

Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker - 12 

Leadership Camps for School Principals: Professional Learning in the 

Pandemic 

 for Autonomy and Self-efficacy. 

Dr. Theophile MUHAYIMANA & Dr. Denise SCHARES – University of 

Northern Iowa 

ABSTRACT: Well-equipped and supported school leadership is one of the 
salient factors in educational advancement and plays a greater role in student 
learning achievement and in maintaining high-quality education for all students. 
Hence, this impact of educational leaders on school, teaching, and student 
learning requires ongoing capacity building and professional development of 
school leaders. Building principals’ capacity enables them to strengthen their 
self-perception, morale, and self-reliance that, in turn, contribute a great deal to 
school effectiveness. In this vein, this qualitative study involved a total of 242 
Iowa educational leaders, and it aimed at analyzing their perceptions of the 
outcomes of the leadership camps (LCs) in which they were involved. The LCs 
aimed at reducing perceived geographic and positional isolation and increasing 
dispositions related to Iowa Standards for School Leaders (ISSL) and self-
efficacy among leaders. First, the findings indicated that the LCs were a great 
professional learning opportunity that promoted interaction and professional 
networking among school leaders. Second, the results suggested that LCs 
boosted educational leaders’ self-efficacy, better understanding of the ISSL, and 
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reflective practices. Finally, the study recommends good educational leadership 
practices. They include creating space and opportunities for educational leaders’ 
collaboration and Professional discussions, building a community that is 
conducive to breaking isolation and creating connection among school leaders, 
and providing resources for continuous capacity building opportunities for 
school leaders beyond LCs. 
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PANELLER / PANELS 

 
Panel - 1  

Eğitimin Doğası, Kültürü ve Yapılanması Bağlamında Okul Özerkliği 

School Autonomy within the Context of the Nature, Culture, and 

Structuring of Education 

 

Prof. Dr. Selahattin TURAN - Bursa Uludağ Üniversitesi 
(Kolaylaştırıcı/Moderator) 

Prof. Dr. Ömer DİNÇER - Milli Eğitim Bakanı (2011-2013)/Former Minister 
of NEoT 

Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN - Hacettepe Ünv. Emekli, Türkiye/Onursal 
Üye/Honorary Member 

Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR – Başkent Üniversitesi 
 

Panel - 2  

Okul Özerkliği: Kavramsal, Hukuki ve Politik Arka Plan 

School Autonomy: Conceptual, Legal, and Political Perspectives  

Prof. Dr. Soner POLAT - Kocaeli Üniversitesi (Kolaylaştırıcı/Moderator)  

Prof. Dr. M. Oktay TAFTALI - İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye  

Dr. Egemen FALCIOĞLU - Beykent Üniversitesi, Türkiye  

Prof. Dr. Zafer ÇELİK- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye 

 
Panel - 3 

Future of Education Actions and Schools 

Eğitimin Geleceği: Eylemler ve Okullar  

Dr. Serkan UÇAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi  
(Kolaylaştırıcı/Moderator) 
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Prof. Dr. Fahriye ALTINAY - Near East University, TRNC  

Dr. Ramesh SHARMA - Ambedkar University Delhi, India  

Dr. Ahmed TLILI - Beijing Normal University. China  

 

ABSTRACT: This session covers the themes of Covid-19 and the role of 
transformation. In addition, school culture, system and online education will be 
underlined. As Covid-19 has changed the nature of all services in the world, 
educational systems have changed at all levels. In this respect, the future of 
education needs to be reframed and considered based on experiences and 
conditions on Covid-19 based on solidarity and participative management. 
Strategic planning for the future of education becomes essential. Learning, 
teaching and skills development should be together in a harmonic picture. Future 
suggestions will be underlined in this session.  

TITLE: Learning to Self Learn: Harnesing the Powers of Quantum 
Technologies and Artificial Intelligence 

ABSTRACT: There would hardly be any person who has not heard about USA 
President Mr Barack Obama, Mr Bill Gates, Mr Jack Ma and Mr Elon Musk. 
They have been highly successful personalities. While in general people when 
have some free time, they may indulge in spending time doing things which 
entertain them like watching TV, the most successful people spend their free 
time learning. One common thing about these above mentioned leaders in their 
own field is that they all are voracious readers. And they follow the five-hour 
rule. Michael Simmons by observing the practice adopted by Benjamin Franklin 
to constantly create time to learn, coined the term five-hour rule, which says 
successful people will always find time to spend atleast one hour a day however 
busy they may be or five hours a work week in learning or practicing. This 
involves Read, Reflect and Experiment. We are currently living in a VUCA 
(Volatile, Uncertain, Complex & Ambiguous) world. Two revolutions are 
deeply affecting our daily life: 4th Industrial Revolution and 4th Educational 
Revolution. The COVID-19 pandemic has created a havoc for the educational 
systems globally. The students of 21st Century need to certain skills and the 
most important among them is the skill of self-learning. The concept of Mastery 
Learning, Self-learning and lifelong learning need to be adopted vigorously for 
the learners to be successful in the coming times. The powers of Quantum 
technologies and artificial intelligence in the form of chatbots, recommender 
systems, text-to-speech, speech-to-text, GPT3 and face and emotion translation 
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etc have provided us support where learners can become SmartLearner. The 
science of learning coupled with power of artificial intelligence would allow the 
learners to cater to their learning needs, be it interdisciplinary knowledge 
acquisition, personalised tutoring program or skills oriented assessment 
systems. To become a better learner and a faster learner is the need of everyone 
of us, and the drivers of such change are now at our command. 

 

 
Panel - 4 

Alternatif Okullarda Özerklik 

Autonomy in Alternative Schools 

Metin BAYRAK - Opus Noesis (Kolaylaştırıcı/Moderator)  

Feyza EYİKUL, Başka Bir Okul Mümkün Derneği  

Cansu KAYGUSUZ, İstanbul Medipol Üniversitesi   

Ayşegül ÜNAL-SARAÇ, Altınçağ Anaokulu  

Dr. Akif PAMUK, Marmara Üniversitesi 

 
Panel – 5 

Özel Eğitim Okullarında Özerklik: Anlam ve İşlev 

Autonomy in Special Education Schools: Concept and Function 

Prof. Dr. Yeşim GÜLEÇ-ASLAN – İMÜ (Kolaylaştırıcı/Moderator) 

Dr. Fatih KOÇAK - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye 

Dr. Emine AYYILDIZ - İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye 

Ahmet Y. HOCAOĞLU - Üsküdar Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü, 
Türkiye 

Prof. Dr. Yeşim FAZLIOĞLU - Trakya Üniveritesi, Türkiye 

 
ÖZET: Panelin bu bölümünde; “Özerklik ve Okul özerkliği” kavramı özel 

eğitim kurumları temelinde ele alınacaktır. Özel eğitim okullarının özerkliği ile 
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ilgili; yeterlik alanları, farklı alternatif sunma,  eğitim felsefeleri, farklı ekol ve 

bilimsel metodoloji alanlarında uygulama sistematiği, çocuğa ilişkin vizyonu 

konularına değinilecektir. SWOT (Güçlü-Strench, Zayıf-Weak, Fırsat-

Oportunite, Tehdit-Treat) analizi tüm eğitim kurumlarının stratejik 

planlamalarının ilk adımı olarak yapılmaktadır. SWOT analizi ile her kurum, 

kendi kurum kültürünü oluşturmak için gereken farklılaştırılmış bilgiyi 

sağlaması gereği ve yönetici yeterlikleri kurumların özerk hale gelmesinde 

önemli aktör değişkenlerin başında gelmektedir. Özel eğitim kurumlarının 

özerk hale gelmesinde; yöneticilerin eğitsel liderlik kriterleri, diğer kurum 

yöneticilerinde istenen şartlara ek hangi şartların istendiği,  yöneticilerin özel 

eğitim okullarını farklılaştırabilme yeterlikleri tartışılacaktır. Öğretmen 

yeterlikleri, eğitim programları yeterlikleri ve eğitim programları, okullarda ve 

topluluklarda güçlü bir işbirliği kültürüyle birlikte en iyi uygulamaların 

belirlenmesi, ortak platform oluşturma, bölge ihtiyaçlarına göre özel eğitim 

kurumunun konumlanması ve geri bildirim ve değerlendirme süreçleri ile ilgili 

bilgi verilecek ve 21. yy becerileri odağında, özel eğitim okul özerkliği 

tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitimde okul özerkliği, Yönetici yeterliği, Kurum 

kültürü, SWOT, 21. yy becerileri 
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SÖZLÜ BİLDİRİLER / ORAL PRESENTATİONS 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 1 

Öğretmen Özerkliğinin Etik Açıdan İncelenmesi  

A. Faruk LEVENT -  Kürşad KÜLTÜR 

ÖZET: Bilgi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler küresel fenomenlere yol 
açarken bilgi ekonomisinde kalkınma ve refahın bir aracı olan eğitimin, beşerî 
sermayenin geliştirilmesi üzerindeki etkileri her geçen gün artmaktadır. 
Eğitimde amaçların gerçekleştirilmesinde en önemli aktör öğretmenlerdir. Bu 
süreçte öğretmenler, çalışma ortam ve yaklaşımları, düşünme şekilleri, çalışma 
araçları, küresel ve ortak yaşama katkıları bakımından sahip oldukları becerileri 
ile yeni tartışmaların merkezine doğru çekilmektedirler. Bir yandan 21. yüzyılın 
“Eğitim 4.0” olarak adlandırılan günümüz eğitimi, teknoloji ve bilgiyi bir araya 
getirirken diğer yandan artan hareketlilik, yarının kapsayıcı okullarında küresel 
vatandaşlığın geliştirilmesi için çok dilli iletişime açık eğitimci senaryolarıyla 
öğretmenlerin etrafını saran yeni eğitim paradigmalarına yol açmaktadır. Bu 
hızlı ve dinamik değişim ortamında, eğitimin artan politik, kurumsal ve kişisel 
talepleri karşısında öğretmenlerin, eğitimin mevcut ve yeni ortamlarında 
yaşadıkları etik zorluklar ve ikilemlere, iyi ve doğru yanıtlar verebilmesi ve 
eğitimde başarılı çıktılar sağlayabilmesi için kişisel, akademik ve mesleki 
gelişimi, her zaman olduğundan daha önemli hale gelmiştir. Öğretmen özerkliği; 
öğretmene özellikle yönetsel kararlara katılım, müfredat, pedagoji, içerik seçimi 
ve tasarımı, ölçme ve değerlendirme gibi alanlarda kişisel bilgi ve deneyimini 
içeren özel ve yansıtıcı bir perspektif sunarak öğretmenin meslek süresince 
gelişmesini ve iş tatminini sağlayan bir motivasyon seviyesi sağlamaktadır. Bu 
bağlamda öğretmenlerin, olumlu ilişkilerin beslendiği katılımcı ve iş birlikçi 
ortamlarda, sahip oldukları kapasitelerini (kişisel, akademik, mesleki) 
geliştirebilmeleri bu motivasyon duygusunun yoğunluğuna bağlıdır. Dengeli 
kontrol ve sorumlu hesap verebilirlik şartıyla tam özgürlükten ayrılan özerkliğin 
ortaya çıkaracağı motivasyonun, yetkinlik ve ilişkilere sağlayacağı katkılar, etik 
ikilemlerde ve zorluklarda alınacak etik karar ve davranışların sonuçlarına da 
daha olumlu yansıyabilecektir. Aynı zamanda öğretmenin gelişmesinde yeni 
paradigmalar arasında yer alan, standartları uygulayandan işbirlikçi tasarımcıya, 
öğretenden öğrenen rollerine geçişi destekleyen öğretmenin özerklik algısı; 
eğitim çıktılarının nitelikleri bakımından son derece önemlidir. Bunun yanında 
öğretmenlerin, kontrol ve baskı unsurlarının aşırı yönlendirmeleri yerine 
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normatif ve uygulamalı etik kabulleri içeren sorumlu hesap verebilirliklerini 
aşmayacak şekilde mesleki özerklik algıları geliştirilmelidir. Ayrıca mesleki 
kapasite ve gelişimin bir anahtarı olan özerkliğin, eğitimdeki yenilik ve 
paradigmalara paralel bir şekilde etik eğitimi ile desteklenerek öğretmenin 
kişisel, akademik ve mesleki etik kapasitesinin arttırılması gerekmektedir. 
Bildiride, öğretmen özerkliğini etik açıdan ele alarak “Öğretmen özerkliğinin 
sınırları nereye kadardır? Öğretmene özerklik verilmesi durumu, suiistimallere 
yol açabilir mi?” gibi sorulara literatürdeki bilgiler ışığında cevap aranacaktır. 
Öğretmen özerkliğinin etik kabuller çerçevesinde sınırlarının tartışılacağı bu 
çalışmada, konu farklı açılardan sorgulanacaktır. 

Anahtar kelimeler: Öğretmen özerkliği, etik. 
 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 2  

The Need for School Principals’ Autonomy: Insights from Kuwaiti 

Schools Amidst the COVID-19 Pandemic 

Amal ALSALEH 

ABSTRACT: Before Covid 19 pandemic, school principals’ scope of 
autonomy was limited due to the top-down centralized system of the Ministry 
of education. During the covid-19 pandemic, school principals' roles have 
changed where more autonomy is needed to respond to unstable circumstances. 
This paper is a part of the literature review that discussed the scope of autonomy 
for school principals in public schools in Kuwait, as well as their role as 
instructional leaders. Additionally, it also presented the change of school role in 
the transition to online teaching amidst the pandemic as long as obstacles that 
they have faced because of their limited autonomy. Moreover, Context factors 
must be considered to pave the way for more autonomous schools will be 
discussed in the light of the literature such as building leadership capacity, 
accountability, and school improvement with the comparison in current Kuwaiti 
education status.  

Keywords: Covid-19 pandemic, school principals' autonomy, autonomous 
schools. 
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Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 3  

Ortaokul – Üniversite İşbirliğinin Akademik Gelişimdeki Rolü 

Aslıhan DİKMEN, Mustafa ELİBOL 

ÖZET: Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2018’te yayımlanan Fen ve Teknoloji 
Dersi Öğretim Programında bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin 
ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlarındaki 
yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri de doğrudan etkilediği 
belirtilmiştir. Bu değişim bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, 
problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine 
sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan vb. niteliklerdeki bir 
bireyi tanımlamaktadır. 2018-2019 yılları arasında üniversite-okul işbirliği 
kapsamında Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve İstanbul 
Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu işbirliği ile ortaokul düzeyindeki 
öğrencilere yönelik ‘’Bilim Söyleşileri’’ programları düzenlenmiştir. Bu 
programda ortaokul öğrencilerinin temel bilimlere ilgisini ve başarısını 
artırmak, bilimsel süreç becerileri ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip 
bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek ve fen bilimleri ile ilgili 
kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır. 5, 6, 7 ve 
8. sınıf düzeyinde 26 öğrencinin bilim söyleşileri programı ile ilgili görüşleri 
yüz yüze görüşme ile toplanmıştır. Görüşmeler sonunda “Bilim insanları ile 
tanışmam sayesinde ileride bilim insanı olmaya karar verdim”, “Yeni bilim 
dallarını öğrendim”, “Bazı bilimsel olayların günlük yaşam ile ilişkisini 
anladım”, “Bilimin güncel sorunlar üzerindeki etkisini öğrendim” gibi ifadeler 
yer almıştır. Yapılan görüşmelerin sonucunda öğrencilerin %80’ninde 
söyleşilerin bilim ve bilim insanlarına yönelik olumlu bir imaj geliştirdiği, 
%75’inde bilim insanlarınca bilimsel bilginin nasıl oluşturulduğunu 
öğrendiğini, %60’ında meslek ve kariyer kararlarının bilim alanında olacağını, 
%55’inde öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini planladığı tespit edilmiştir. 
Gerçekleştirilen söyleşilerin öğrencilerin meslek seçiminde etkili olacağı, 
öğrencilerin kariyer çeşitliliğini arttırarak öğrencilerin meslek ve kariyer 
seçiminde olumlu etkisinin olacağı gözlemlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Üniversite, kariyer, akademik, öz karar verme, öğrenci 
özerkliği. 
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Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 4 

Okul Özerkliğine Ne Kadar Hazırız? 

Aydın DEMİRTAŞ 

ÖZET: Bu bildiride öğrencinin, öğretmenin, okul yöneticilerinin, bölge 
yöneticilerinin özerkliği daha genel bir sosyolojik çerçeve içerisine 
yerleştirilmeye çalışılacak ve özerkliğin uygulanabilirliği Türkiye’nin sosyal 
yapısı, tarihsel gerçeklikleri ve bu şartların ortaya çıkardığı birey tipolojisi 
çerçevesinde değerlendirilecektir. Okulların daha fazla irade ve insiyatif 
kullanabilmesi şüphesiz eğitimde verimli gelişmelerin ortaya çıkmasına giden 
yolu açacaktır. Karar alma süreçlerine katılan paydaşlar okulu ve işlerini daha 
fazla sahipleneceklerdir. 

Anahtar kelimeler: Eğitim, okul özerkliği, merkeziyetçilik, yerinden yönetim. 
 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 5  

Reggio Emilia Yaklaşımı ile Öğrenme-Öğrenci-Öğretmen Özerkliği 

İlişkisi 

Ayşegül Ünal SARAÇ 

ÖZET: Çocuklar daha bağımsız hale geldikçe dünyayı kendi başlarına 
keşfederler ve kendilerini nasıl ifade edeceklerini anlarlar. Çocukların bir benlik 
duygusu geliştirmelerine yardımcı olmak için erken çocukluk eğitiminde 
özerklik teşvik edilmelidir. Çünkü nasıl bağımsız olacağını öğrenmek, okul 
öncesi çocuklara daha büyük sorumluluklar yüklerken yaşamlarının ilerleyen 
dönemlerinde nasıl davranacaklarını öğrettiği için geliştirmesi gereken kritik bir 
beceridir.  

Erken Çocukluk Eğitiminde Özerklik Nasıl Geliştirilir? Çocukların kendi 
öğrenmelerine rehberlik etmeleri, başlı başına büyük bir faydadır. Çocuklara 
genç yaşta öğrenmeleri konusunda böyle bir özerklik verildiğinde, bu, yaşamları 
boyunca kendi kendine öğrenmenin temelini oluşturur. Bu aynı zamanda sosyal 
becerilerine de dönüşür; kendini ifade etmenin pek çok farklı yolu ile çocuklar 
daha iyi yollarla iletişim kurmayı ve duygularını daha iyi aktarmayı öğrenirler. 

Reggio Emilia Yaklaşımı Öğrenme ve Çocuk Özerkliğine Nasıl Fırsat Verir? 
Bugün dünyada altın standartlarda eğitim yaklaşımı olarak görülen Reggio 
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Emilia; okul öncesi ve ilköğretim aşamasındaki küçük çocukların öğrenmesinin 
resmi müfredat planlamasıyla sınırlandırılmaması gerektiği inancına dayanan, 
daha ziyade çocukların kendi öğrenmelerinin yönü ve içeriğinde söz sahibi 
olmasına izin veren bir yaklaşımdır. Öğrenmenin çocukları tüm duyularını 
kullanarak içermesi gerektiği ilkesine göre çalışır.  

Tüm bunlar için ise çocuk ve öğretmen arasındaki ilişki; eşitsiz güç veya statüye 
dayalı olmamalı, aksine çocuğun dikkatle dinlendiği ve saygı duyulduğu bir 
ilişki olmalıdır. Çalışmamda daha detayıyla sunmak istediğim; Reggio 
yaklaşımında, öğretmen sadece bir eğitmen değil, çocukla birlikte öğrenen ve 
ortak çalışan olarak kabul edilir. "Öğretmen özerkliği,” öğretmen kılavuzlarının, 
müfredat kılavuzlarının veya başarı testlerinin yokluğunda belirgindir. 

Anahtar kelimeler: Öğrenme, Reggio Emilia, öğrenci özerkliği. 

Relationship between Reggio Emilia Approach and learning-student-
teacher Autonomy 

ABSTRACT: As children become more independent, they explore the world 
on their own and understand how to express themselves. Autonomy should be 
encouraged in early childhood education to help children develop a sense of self. 
Learning how to be independent is a critical skill that preschoolers need to 
develop as it teaches them how to behave later in life while taking on greater 
responsibilities. 

How to develop Autonomy in Early Childhood Education? Children's guidance 
in their own learning is a great benefit in itself. When children are given such 
autonomy to learn at a young age, it forms the basis for self-learning throughout 
their lives. This also turns into social skills. With many different ways of 
expressing themselves, children learn to communicate and convey their 
emotions in better ways. 

How does the Reggio Emilia approach enable learning and child autonomy? 
Reggio Emilia, which is seen as a Gold Standard education approach in the 
world today, is an approach based on the belief that the learning of young 
children in preschool and primary education should not be limited to formal 
curriculum planning, but rather allows children to have a word in the direction 
and content of their own learning. It works on the principle that learning should 
involve children using all their senses. 

For all these; the relationship between child and teacher should not be based on 
unequal power or status, but rather be one in which the child is carefully listened 
to and respected. What I want to present in more detail in my work: In the Reggio 
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approach, the teacher is not just an educator, but a learner and collaborator with 
the child. “Teacher autonomy” is evident in the absence of teacher guides, 
curriculum guidelines, or achievement tests. 

Keywords: Learning, Reggio Emilia, student autonomy. 
 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 6 

İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmen Özerkliği 

Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Mevlüt KARA, Bayram BOZKURT  

ÖZET: Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin 
öğretmen özerkliğine ilişkin algılarının çeşitli değişkenler açısından 
incelemesidir. Bu amaç doğrultusunda, nicel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. 
Araştırmada katılımcıların öğretmen özerkliğine ilişkin algılarını belirlemek 
amaçlandığı için araştırma tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 
katılımcıları basit seçkisiz örnekleme ile belirlenen ve Gaziantep ilinde görev 
yapan 635 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, katılımcılara ait 
demografik değişkenler ile Çolak ve Altınkurt (2017) tarafından geliştirilen 
“Öğretmen Özerkliği Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilere; 
aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, tek yönlü varyans (ANOVA) gibi 
istatistiksel analizleri kullanılarak ulaşılmıştır. Araştırmada veri analiz süreci 
devam ettiği için bulgular, tartışma ve öneriler kısmına yönelik bilgilere daha 
sonra yer verilecektir. 

Anahtar kelimeler: Özerklik, öğretmen özerkliği, tarama modeli, anlamlı 
farklılık. 

 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 7 

Eğitimciler İçin Meslektaş Dayanışması ile İş Performansı Arasındaki 

İlişkinin Aracıları 

Bilal ÇANKIR - İbrahim Hakan KARATAŞ 

ÖZET: Bu araştırmada eğitim sektöründe çalışan toplam 766 katılımcıdan 
toplanan veriler ile iş görenlerin işe yönelik tutumu ile ilgili olumlu yapı olan 
meslektaş dayanışması ve performans gibi sonuç değişkenleri ile öz-yeterlilik 
incelenmiştir. Meslektaş Dayanışması Ölçeği (Çetinkaya Ulusoy, 2010), Öz-
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Yeterlilik Ölçeği (Schwarzer ve Jerusalem, 1995) ve Performans Ölçeği (Sigler 
ve Pearson, 2000) gibi ölçüm araçları kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın 
bulguları meslektaş dayanışması ve performans ilişkisine yönelik bulgular ile 
güncel araştırmalar da dikkate alınarak değerlendirilmiş ve öz-yeterliliğin 
eğitim sektörü çalışanları için daha iyi bir performans yordayıcısı olabileceği 
sonucuna varılmıştır.    

Anahtar kelimeler: Meslektaş dayanışması, öz-yeterlilik, performans, okul 
yöneticiliği.  

 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 8 

Türk Eğı̇tı̇m Sı̇stemı̇nde Teftı̇ş ve Maarı̇f Müfettı̇şlı̇ğı̇ 

Celal GÜLŞEN 

 

ÖZET: Eğitim sistemlerinde hedeflenen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı, yapılan 
kontrol ve değerlendirmelerden anlaşılmaktadır. Türk eğitim sistemindeki 
kontrol ve değerlendirmeler, ilgili mevzuatları doğrultusunda Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesinde görevlendirilen müfettişler tarafından yapılmaktadır. 
Türk eğitim sisteminde, eğitim kurumlarının yasal çerçeve ile belirlenen 
amaçlarına, temel ilke ve hedeflerine ulaşabilmesi için faaliyetlerinin yasallık, 
uygunluk, verimlilik, ekonomiklik, etkililik, işlevsellik ve durumsallık 
bağlamında durum tespitinin yapılarak; objektif kriterlere göre değerlendirilip, 
düzeltme ve geliştirmenin yapılacağı süreç olarak kabul edilen “teftiş”ler, 
müfettişlerce yapılmaktadır. Tarihsel süreci içerisinde değişik isimlerle anılan 
Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, günümüzde “maarif müfettişi” adıyla görev 
yapmaktadırlar. Eğitim sistemi içerisinde önemli görevler yüklenen, maarif 
müfettişlerinin, günümüzde nasıl seçildikleri ve atandıkları, seçimlerinde hangi 
kriterlerin arandığı, nasıl bir eğitimden geçirildikleri ve sorunlarının olup 
olmadığının bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Bu öneme binaen yapılan 
araştırma; “eğitim müfettişlerinin seçilmesi, hizmet öncesi ve hizmet içerisinde 
yetiştirilmesi” konularında Türkiye’deki uygulamalar hakkında alan yazını 
incelemek, bu konuya akademik açıdan bakarak gerekli verileri toplamak, 
sonrasında yapılan değerlendirmeler ışığında “teftiş sisteminin ve müfettişlerin 
sorunları”nı tespit ederek, müfettiş seçimi ve yetiştirilmesi konularında ilgili 
kesimlere öneriler sunarak teftiş uygulamalarına farklı bir bakış açısı 
kazandırmak” amacıyla yapılmıştır. Araştırma, evren hakkında genel yargıya 
varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup örnek ya da 
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örneklem üzerinden yapılan tarama düzenlemelerinden olan genel tarama 
modeliyle yapılmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye’de tarihsel süreç içerisinde 
teftiş sisteminde, müfettiş yetki ve sorumluluklarında sürekli değişiklikler 
yapıldığı, sistematik ve yerleşmiş bir teftiş anlayışının yerleşmesinde 
kurumsallaşma konusunda bu değişikliklerin olumsuz etkilerinin görüldüğü 
anlaşılmıştır. Elde edilen sonuçlardan hareketle, eğitimde teftiş sistemi 
konusunda milli politikalar belirlenmesi, teftiş sisteminde, müfettişlerin yetki ve 
sorumluluk dengesini gözetecek yasal düzenlemeler yapılması, düzeltme ve 
geliştirme temelinde rehberlik esasına dayalı teftiş sisteminin 
kurumsallaşmasını sağlayıcı gönlemlerin alınması için gerekli tedbirlerin 
alınması gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Milli eğitim, maarif müfettişi, teftiş, denetim, eğitim 
yönetimi, denetimde özerklik.  

 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 9  

Farklı Ülkelerde Okullarda Fı̇nansal Özerklı̇k Uygulamaları 

Cemile EVKAYA 

ÖZET: Okulların toplumsal ihtiyaçları karşılama ve ortaya çıkan yeni durumlar 
karşısında ihtiyaçları belirlemek için merkezi eğitim otoritesine bağlı kalmadan 
öğretmen atama, müfredat belirleme, finansmanını sağlama ve insan kaynakları 
planlaması yapma gibi temel alt boyutlarda kendi başlarına karar alma, 
uygulama ve değerlendirme boyutlarında yetki ve sorumluluk verilmesi 
gündemdeki yerini korumaktadır (Cheng, 2005). 

Literatür taraması yapılan bu çalışmada, literatürde ortaya çıkan yaklaşım ve 
modeller çerçevesinde, okul özerkliği uygulanan ülkelerde okul özerkliğinin alt 
boyutlarından finansman özerkliği kavramının kapsamı, boyutları ve bu 
kavramın ifade ettiği olgunun eğitim ve öğretimdeki işlevleri incelenmektedir. 
Bu çalışma ile otonom okulların finansman üzerinden gerçekten beklenilen 
etkiyi hangi düzeyde sağla(ma)dığı ortaya konarak, mevcut konjonktürde 
Türkiye’de uygulanabilirliği sorgulanmaktadır 

Bu konuda dünya genelinde ve Türkiye’de okullarda finansman özerkliği olgusu 
çok az incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye’de bu alandaki araştırmalarının 
gelişmesine katkı sağlamak için, konuyu kuramsal düzeyde tartışmayı 
amaçlamaktadır. 

Anahtar kelimeler: Okul özerkliği, finansal özerklik, otonomi. 
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Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 10  

“Yeni Normal”de Öğretmen Özerkliği 

Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ 

ÖZET: Bu çalışmanın amacı yeni normal süreçte öğretmen özerkliği konusunda 
öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesidir. Çalışma nitel araştırma olarak 
tasarlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni tercih 
edilmiştir. Çalışma grubu Kilis ilinde görev yapan aynı zamanda lisansüstü 
eğitimine devam eden 12 öğretmenden oluşmaktadır. Katılımcıların 
belirlenmesinde maksimum çeşitlilik örneklemesi tercih edilmiştir. 
Öğretmenlerin farklı okul türlerinden, farklı branşlardan ve farklı mesleki 
kıdemlerden seçilmesine dikkat edilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme 
formu kullanılarak toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda 
öğretmen özerkliğinin ne anlam ifade ettiği, yeni normal süreçte öğretmenlerin 
hangi konularda özerklik ihtiyaçlarının olduğunu belirlemeye yönelik sorular 
yer almaktadır. Verilerin analizinde MAXQDA-20 programı kullanılmış ve 
içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda öğretmenlerin 
özerkliği, eğitim öğretim içeriğinin geliştirilmesi, karara katılım, mesleki 
gelişimlerinin sağlanması şeklinde algıladıkları belirlenmiştir. Ayrıca yeni 
normal süreçte çoğunlukla derslerinin içeriğini tasarlama, ders materyallerinin 
seçimi, dersin süresinin belirlenmesi, yönetim süreçlerine katılım gibi konularda 
özerkliğe ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Öğretmen, öğretmen özerkliği, pandemi, yeni normal. 
 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 11  

Eğitim Biliminde Farklı Şekillerde Kullanılan Özerklik Kavramının 

Hukuki Açıdan (ve Özellikle İdare Hukuku Açısından) Değerlendirilmesi 

Egemen FALCIOĞLU 

ÖZET: Eğitim bilimlerinde ve genel olarak eğitimde özerklik farklı şekillerde 
kullanılmaktadır. Özerklik bazen okul özerkliği, yönetici özerkliği, öğretmen 
özerkliği gibi eğitim alanındaki süje ve birimler bakımından 
değerlendirilmektedir. Özerklik bunun dışında eğitim ve öğretim özerkliği, idari 
özerklik, mali özerklik ve kişisel/mesleki gelişim özerkliği şeklinde konularına 
göre de gruplandırılmaktadır. Genel olarak ele alındığında ise özerklik, 
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merkeziyetçiliğin karşıtı olarak kullanılmaktadır. Bildiride, belirtilen özerklik 
görünümlerinden, okul ve öğretmen özerkliği ile özerklik merkeziyetçilik 
ilişkisi idare hukuku açısından değerlendirilmektedir. 

İlk ve ortaöğretimde gerçekleştirilen eğitim ve öğretim hizmetleri ülkemizde 
anayasal kural ve ilkeler itibariyle, öteden beri milli bir kamu hizmeti olarak 
kabul edilmekte ve uygulanmaktadır. Milli eğitime ilişkin olarak Bakanlık, il 
milli eğitim müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü, okul müdürü ve öğretmen 
şeklinde bir hiyerarşik yapılanma karşımıza çıkmaktadır. Milli eğitim 
sistemindeki ilköğretim ve ortaöğretimde tartışılabilecek olan özerkliğin daha 
isabetli bir şekilde tespiti için ilk olarak yine eğitim sistemi içerisindeki 
milletlerarası özel öğretim kurumları ve üniversiteler gibi daha özerk yapılar 
karşılaştırılmıştır. Amerika’da görülen ve imtiyazlı okullar olarak 
adlandırılabilen “charter school” ise özerklik tartışmalarında karşılaştırmanın 
başka bir noktasını oluşturmaktadır. Eğer özerklik yolunda ciddi adımlar 
atılacaksa bunun Anayasa ve Millî Eğitim Bakanlığı’na ilişkin birçok yasayı da 
içine alan bir mevzuat değişikliği ile gerçekleşeceği açıktır. 

Eğitim bilimlerinde gündeme gelen özerklik önerilerinin hukuksal açıdan daha 
gerçekçi ve uygulanabilir yöntemleri de bildirimi kapsamında 
değerlendirilmiştir. Bu nedenle Millî Eğitim Bakanlığı’nın en üstte yer aldığı 
hiyerarşik yetkinin hangi açılardan daha sıkı bir ilişki getirdiği ile tartışmaya 
devam etmek gerekmektedir. Mali denetim, personele yönelik iş ve işlemler, 
genel düzenleyici karar alma yetkisi gibi hususları hiyerarşik ilişkiden çıkarmak 
mümkün değildir. Bununla birlikte idare hukuku disiplinler arası bir alan 
olduğundan her bir bakanlık veya idari birimin kendi bilimsel uygulama 
alanında esneklik, teknik konularda serbestlik olması mümkündür. Bu bağlamda 
öğretmenlere belirli ölçülerde hem öğrencilerini hem de kendisini geliştirmeye 
fırsat verecek mesleki hareket alanının bırakılmasını hukuki çerçeveye oturtmak 
daha kolay olacaktır. Öğretmenlere ihtiyaç duyulan hareket alanının 
sağlanmasının ise kökten Anayasa ve yasa değişiklikleri ile değil yasa altı 
düzeyde yapılacak değişiklikler, iyi planlanmış bir eğitim reformu ve özellikle 
zihniyet ve yaklaşımda farklılaşmalar ile mümkün olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: İdari özerklik, milli eğitim bakanlığı, ilköğretim ve 
ortaöğretim, hiyerarşik denetim, kamu tüzel kişiliği, milli eğitim sistemi 
reformu. 
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Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 12 

COVID Salgınında Rehber Öğretmenlerin Dışavurumcu İntermodal 

Sanat Terapi Yöntemleriyle İyi Oluş ve Yetkinliklerinin Desteklenmesi 

Elmira İSKENDEROVA BAŞ 

ÖZET: Bu sunum, özel olarak 2023 Eğitim Vizyonu, Salgın Krizi ve 
Dijitalleşme Bağlamında Okul Özerkliği ana temalı II. Uluslararası Okul 
Yöneticileri Konferansında Öğretmen Özerkliği alt temalı bildirisi olarak 
hazırlanmıştır. 

Eğitim paydaşlarından öğretmenler (bu çalışmada Rehber Öğretmenler), 
COVID-19 salgın döneminde hem kendi iyi oluş hallerini hem görev ve 
sorumlulukları dahilinde hizmet sundukları veli ve öğrenciler için çalışmalarını 
sağlıklı şekilde devam ettirmekle yükümlüdürler. Bunu ise rehber öğretmenlerin 
dünyadaki ve eğitim alanındaki değişiklikleri takip ederek;  bilgi, beceri ve 
yetkinlik alanlarını zenginleştirerek başarabilmektedirler. COVID-19 salgın 
döneminde “Online”  laboratuvara dönüşen Dünyada insan faktörünün iyi oluş 
durumunu destekleyen psikolojik hizmetlerin de sunulması dijitalleşerek 
Dünyaya ayak uydurması gerekmektedir. Dışavurumcu İntermodal sanat terapi,  
COVID-19 salgınının olumsuz etkilerini yüz yüze veya online bir şekilde 
başarılı şekilde yürütülebileceğini gösteren bu çalışma, İstanbul ili Pendik ve 
Fatih ilçelerinde görevli rehber öğretmenlerle yürütülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Eğitimde dijitalleşme, dışavurumcu intermodal sanat 
terapi, özerklik,  aktif sanat teknikleri, iyi oluş, COVID-19 salgını, 2023 
vizyonu, didaktik ve deneyimsel uzaktan atölye çalışmaları. 

Supporting the Wellness and Competencıes of Guidance Teachers in the 
Covıd19 Output with Expressive Intermodel Art Therapy Methods 

ABSTRACT: This presentation will be presented with the main theme of 
School Autonomy in the Context of 2023 Education Vision, Epidemic Crisis 
and Digitalization II. It was prepared as a sub-themed statement of Teacher 
Autonomy at the International Conference of School Administrators. 

Teachers from education stakeholders (guidance teachers in this study) are 
obliged to continue their work in a healthy way both for their own well-being 
and for the parents and students they serve within the scope of their duties and 
responsibilities during the COVID-19 epidemic period. This is achieved by 
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following the changes in the world and in the field of education. They can 
succeed by enriching their knowledge, skills and competence areas. In the 
world, which has turned into an "online" laboratory during the COVID-19 
epidemic period, it is necessary to provide psychological services that support 
the well-being of the human factor and to keep up with the world by 
digitalization. Expressive Intermodel Art Therapy can successfully be carried 
out digitally despite the negative effects of the COVID-19 epidemic. 

This study is in line with the target of "Regulatory environment  will be 
restructured for the place, importance and effectiveness of PCG services in the 
education system" within the framework of the 2023 Education Vision, and  can 
be suggested to be evaluated as a suggestion and contribution. 

Keywords: Digitalization in education, expressive intermodel art therapy, 
autonomy, active art techniques, well-being, COVID-19 outbreak, 2023 vision, 
didactic and experience based remote workshops. 

 
Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 13  

Mesleki Ve Teknik Anadolu Liseleri ile Sektör İşbirliğinin Okul 

Özerkliğine Etki Algısı Araştırması 

Erol DEMİR 

ÖZET: Bu araştırma; İstanbul’un 33 ilçesindeki 51 Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinde görev yapmakta olan 306 kişilik “yönetici ve atölye/meslek dersi 
öğretmenlerinin okul-sektör işbirliği çalışmalarının okul özerkliğine etkisini” 35 
soruluk likert tipi anketle orta düzeyde geçerlilik ve güvenirlikte ölçmeyi ve bu 
konuda bilgi toplayıp yeni öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır.  

Günümüzde devletin en üst düzeyinden sektördeki firmalara, öğrenci-öğretmen-
yöneticiden velilere mesleki eğitimin okul-sektör işbirliğinin tam katılımla 
gerçekleşmesiyle daha nitelikli mesleki eğitim yapılacağı konusunda mutabakat 
oluşmuştur. Protokol/proje okullarında öğretmen-yönetici seçimi katılımına 
varan bu işbirliği, okul özerkliğini doğrudan etkilemektedir. 

Sonuçta; araştırma varsayımı olarak “Ho Hipotezi: Mesleki ve Teknik Anadolu 
Liseleri ile sektör işbirliğinin okul özerkliğine olumlu yönde etki etmekte, 
yönetici ve öğretmenlerce olumlu algılanmaktadır.” Öngörüsü % 58 oranında (x 
= 2,97)  ve orta düzeyde doğrulandığı belirlenmiştir. 
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Henüz yeni bir uygulama olarak özel sektör ve işletmeci bir mantıkla meslek 
liseleri yönetimine işbirliği-katılımın hedeflere ulaşmaya etkisi ölçülerek takip 
edilmeli, gerekli düzeltmelerle yaygınlaştırılması düşünülmelidir. 

Anahtar kelimeler: Özerklik, okul özerkliği, meslek lisesi (MTAL), okul-
sektör işbirliği. 

Research on the Impact of Vocatıonal and Technical Anatolian High 
Schools and Sector Collaboratıon on School Autonomy 

ABSTRACT: This research; to measure the perception of the effect of school-
sector cooperation efforts of school-industry cooperation studies on school 
autonomy of 306 people working in 51 Vocational and Technical Anatolian 
High Schools in 33 districts of Istanbul, with a 35-question Likert-type 
questionnaire with moderate validity and reliability, and to collect information 
on this subject aims to develop new proposals. 

Today, a consensus has been reached that more qualified vocational education 
will be provided with the full participation of vocational education from the 
highest level of the state to companies in the sector, from student-teacher-
manager to parents. This cooperation, which includes participation in the 
selection of teacher-administrator in protocol/project schools, directly affects 
school autonomy. 

After all, as the research hypothesis, “Ho Hypothesis: The cooperation between 
the Vocational and Technical Anatolian High Schools and the sector has a 
positive effect on school autonomy, and it is perceived positively by 
administrators and teachers.” His prediction was found to be moderately 
confirmed, with 58% (x = 2.97). 

As a new practice, the effect of cooperation-participation in the management of 
vocational high schools with the logic of private sector and business manager 
should be measured and followed, and its dissemination with necessary 
corrections should be considered. 

Keywords: Autonomy, school autonomy, vocational high school (MTAL), 
school-sector cooperation. 
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Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 14  

MEB İlkyardım Ders Modüllerinin Bilimsel İçerik ve COVID-19 Süreci 

Bağlamında İncelenmesi 

Esra YILMAZ, Mahmut BEKTAŞ 

ÖZET: İlkyardım uygulamaları, bilimsel gelişmelerden, insanları etkisi altına 
alan hastalık (Covid 19) ve durumlardan etkilenmekte dolayısıyla mevcut 
uygulamalarda bir takım değişikliklere gidilmektedir.  Covid 19 pandemisi ile 
birlikte uzaktan eğitim sürecinin hayatımıza dahil olması, ders kitaplarının ve 
dijitalleşmenin önemini bir kat daha artırmıştır. Çünkü imkan yetersizliği 
sebebiyle dezavantajlı öğrenci gruplarının bireysel öğrenmelerinde ilk tercih 
edecekleri kaynaklar ders kitapları olacaktır. Bu sebeple ders kitaplarının güncel 
ve hatalardan arındırılmış olması kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda yapılan bu 
çalışmada, MEB ilkyardım ders modüllerinin eksik, hatalı ve güncel olmayan 
bilgiler, güncel kılavuzlara uygunluk ve Covid 19 süreci bağlamında 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bilimsel içerik; güncel olmayan, eksik veya hatalı 
bilgiler, görsel unsurlar, içindekiler tablosu içeriği ve dizilimi bakımından 
incelenmiştir. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmış 
olup veriler doküman analizi yolu ile toplanmıştır.  

İlkyardım ders modüllerinin MEB tarafından 2016 yılında yayımlanmış 
olmasına rağmen 2010 kılavuz bilgilerini içerdiği tespit edilmiştir. Özellikle 
‘İlkyardımın Temel İlkeleri’ ve ‘Temel Yaşam Desteği’ modüllerinde hatalı/ 
güncel olmayan bilgi ve görsellerin yer aldığı belirlenmiştir. Modül içeriği 
değerlendirildiğinde Covid 19 sürecinde hasta yaklaşımının, otomatik eksternal 
defibrilatör (OED) kullanımının, afetlerde ilkyardım ve psikolojik ilkyardım, 
triaj gibi konuların modülde yer almadığı saptanmıştır. Eğitimde dönüşüm 
yaşadığımız bu süreçte ilkyardım ders modüllerinin hatalardan arındırılması 
elbette tek başına bir çözüm değildir. Bu sebeple ders modüllerinin güncel 
bilgiler ışığında revize edilmesi ve alternatif dijital ders materyallerinin 
oluşturulup dezavantajlı öğrenci gruplarından başlanarak tüm öğrencilere 
ulaştırılması sağlanmalıdır. Bu çalışma Uluslararası Okul Yöneticileri 
Konfenrası’nın ‘İçerik Özerkliği’ alt teması, ‘Öğrenme İçeriklerinin 
Oluşturulması’ konusu ile ilişkilendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: İlkyardım, ders modülleri, bilimsel içerik, covid 19, 
dijitalleşme, içerik özerkliği. 
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Examination of MONE First Aid Course Modules in the Context of 
Scientific Content and COVID-19 Process 

ABSTRACT: First aid applications are affected by scientific developments, 
diseases (Covid 19) and situations that affect people, so there are a number of 
changes in existing practices. The inclusion of distance education in our lives 
together with the Covid 19 pandemic has increased the importance of textbooks 
and digitalization once again. Because of the lack of opportunities, textbooks 
will be the first resources that disadvantaged groups of students will choose in 
their individual learning. For this reason, it is critical that textbooks are up-to-
date and error-free. In this context, the aim of this study was to examine the first 
aid course modules of MEB in the context of incomplete, erroneous and 
outdated information, compliance with current guidelines and the Covid 19 
process. Scientific content has been examined in terms of outdated, incomplete 
or erroneous information, visual elements, table of contents content and 
sequence. Qualitative research method was used as a research method and data 
was collected through document analysis. 

Although the first aid course modules were published by MEB in 2016, they 
were found to contain 2010 guidance information. In particular, it was 
determined that the ‘basic principles of First Aid’ and ‘basic life support’ 
modules contained erroneous and outdated information and images. When the 
content was evaluated, it was determined that the patient approach during the 
Covid 19 process, the use of automatic external defibrillator (OED), first aid and 
psychological first aid in disasters, triage, etc. were not included in the module. 
In this process, in which we are undergoing transformation in education, having 
error free first aid course modules, of course, is not a solution alone. For this 
reason, the course modules should be revised in the light of current information 
and alternative digital course materials should be created and delivered to all 
students, starting with disadvantaged student groups. This study has been 
associated with the sub-theme of ‘content autonomy’ and the subject of the 
‘creation of learning content’ of the International School Administrators 
Conference. 

Keywords: First aid, course modules, scientific content, covid 19, 
digitalization. 
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Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 15 

Öğretmen Özerkliği Çerçevesinden Hizmet İçi Eğitimler Ve 

Öğretmenlerin Görüşleri 

Fatma AVCI 

ÖZET: Özerklik kelimesi temelde başkalarından bağımsız bir şekilde hareket 
etme anlamına gelmektedir (Merriam, 2015). Öğretmen özerkliği kaynaklarda 
eğitim-öğretim sürecini planlama, uygulama ve bunlarla ilgili kararlar almada 
öğretmenlerin özgür olarak hareket etmesi olarak tanımlanmaktadır (Öztürk, 
2012). Öğretmenlerin meslekleriyle ilgili verdikleri kararlar, yaptıkları 
uygulamalar ve seçimler okulların gelişimini olumlu ya da olumsuz yönde 
olacak şekilde önemli derecede etkilemektedir. Bu bağlamda, öğretmenlerin 
sadece kendilerine verilen görevlerin uygulayıcısı olmak yerine var olan bilgi 
ve becerilerini kullanarak eğitim ve öğretim sürecinde karar verme özgürlüğüne 
sahip olmaları gerekmektedir.  

Çolak ve Altınkurt (2017) araştırmalarında öğretmen özerkliğini; “öğretme 
süreci özerkliği, öğretim programı özerkliği, mesleki gelişim özerkliği ve 
mesleki iletişim özerkliği” olmak üzere dört boyutta ele almışlardır. Öğretmen 
özerkliğine ilişkin bir diğer bakış açısı da öz-yönetimli mesleki gelişim 
kapasitesiyle özerk bir öğretmeni mesleğinde profesyonelleşmeye çalışan özerk 
bir öğrenen olarak ele alan bakış açısıdır. Bu pencereden özerk öğretmenler, 
pedagojik bilgi ve becerileri ile öğretmenlik mesleğine ilişkin güncel bilgileri; 
eğitim sürecinin bir parçası olarak neden, ne zaman, nereden ve nasıl 
edinebileceklerinin farkında olmaktadırlar ve edindikleri güncel bilgileri eğitim-
öğretim sürecinde etkili bir şekilde kullanabilmektedirler (Smith 2000). Diğer 
bir deyişle öğretmenlerin mesleklerini yürütürken her zaman hazırlıklı ve planlı 
olma ve mesleki olarak kendilerini geliştirme sorumluluğuna odaklanmaktadır. 

Araştırmada öğretmenlerin katıldıkları hizmet içi eğitimlerin eğitim-öğretim 
sürecinin planlama, uygulama ve değerlendirme gibi süreçlerindeki öğretmen 
özerkliğine olan etkisine yönelik görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim desenine göre oluşturulan bu 
araştırmada; Eskişehir il merkezinde özel ve kamuya ait çeşitli okullarda görev 
yapan toplam 15 öğretmene ulaşılmıştır. Katılımcı öğretmenlere yöneltilen 10 
soru ile aldıkları hizmet içi eğitimlerin özerkliklerine etkisine yönelik 
görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmış, salgın nedeniyle çevrimiçi olarak 
hazırlanan görüşme sorularını katılımcı öğretmenlerden içtenlikle yanıtlamaları 
istenmiştir. Katılımın gönüllülük esasınca sağlandığı araştırmada, amaçlı 
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örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu 
araştırmada katılımcı grubun tespit edilmesindeki ölçüt, Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından öğretmenlere yönelik açılmış en az 10 hizmet içi eğitim kursunu 
tamamlamış olmalarıdır. Araştırmada içerik analizi tekniği kullanılarak elde 
edilen nitel verilerin analiz çalışmasının yapılması planlanmıştır. Araştırmadan 
elde edilen ham verilerin analiz süreci halen devam etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Öğretmen özerkliği, hizmet içi eğitim, öğretmen. 
 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 16 

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretmen Özerkliğine İlişkin Farkındalık 

Düzeyleri (Nevşehir İli Örneği) 

Fitnat TAVACI 

ÖZET: Öğretmen özerkliği üzerine geliştirilen yaklaşımlara göre öğretmen 
özerkliği, temelde öğretmenlerin meslekleriyle ilgili konularda belirli bir yetki 
ve özgürlük alanına sahip olmalarını ifade etmektedir. Bu çalışmada sosyal 
bilgiler öğretmenlerinin öğretmen özerkliğine ilişkin farkındalık düzeylerinin 
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Belirtilen amaçtan yola çıkılarak öncelikli 
olarak öğretmen özerkliği ile ilgili alanyazın derinlemesine incelenmiştir. Bu 
kapsamda ortaya çıkan alanyazından uzman görüşleri sonrası pilot uygulamaya 
gidilmiş; geçerlik ve güvenirlik analizi yapılarak “Öğretmen Özerkliği Ölçeği” 
elde edilmiştir. Betimsel nitelikte tarama modelindeki araştırmanın uygulaması 
benzeşik örnekleme ile seçilen ve Nevşehir İlindeki dört merkez ilçede 
gerçekleştirilmiştir. 100 sosyal bilgiler öğretmeninden elde edilen veriler SPSS 
programında çözümlenmiştir. Yapılan analizde anlamlı farklılıklar Kruskal 
Wallis H testi ve Mann Whitney U testi ile test edilmiştir. Bu araştırma ile elde 
edilen bulgular doğrultusunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknik ve 
psikolojik anlamda öğretmen özerkliğine ilişkin farkındalıklarının yüksek; 
politik anlamda öğretmen özerkliğine ilişkin farkındalık düzeylerinin orta 
düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Özerklik, öğretmen özerkliği, sosyal bilgiler öğretmeni. 

Social Sciences Teachers’ Awareness Levels on Teacher Autonomy 
(Nevsehir City Sample) 

ABSTRACT: According to the approaches developed on teacher autonomy, 
teacher autonomy basically means that teachers have a certain authority and 
freedom in matters related to their profession. In this study, it was aimed to 
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reveal the awareness levels of social studies teachers regarding teacher 
autonomy. Based on the stated purpose, first of all, the literature on teacher 
autonomy was examined in depth. In this context, a pilot application was made 
after expert opinions from the literature that emerged; The "Teacher Autonomy 
Scale" was obtained by analyzing its validity and reliability. The application of 
the research in the descriptive scanning model was carried out in four central 
districts in Nevşehir Province, which were selected with analogous sampling. 
The data obtained from 100 social studies teachers were analyzed in the SPSS 
program. Significant differences in the analysis were tested with Kruskal Wallis 
H test and Mann Whitney U test. In line with the findings obtained from this 
study, it is observed that social studies teachers' awareness of teacher autonomy 
in technical and psychological terms is high. It has been concluded that the level 
of awareness of teacher autonomy in political terms is at a medium level. 

Keywords: Autonomy, teacher autonomy, social studies teacher. 
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Eğitim Örgütlerinde or 

Gülenay Nagihan KILIÇ, İrem DEMİR-ARICI, İbrahim KOCABAŞ 

ÖZET: Bu araştırmada, eğitim örgütlerinde görev yapan yöneticilerin göstermiş 
olduğu mikro yönetim uygulamalarının değerlendirmesi amaçlanmıştır. Mikro 
yönetim öznel bir terimdir, yöneticinin destek ve rehberlik amacı ile yaptığı 
davranışların, çalışanlar tarafından baskı ve kontrol olarak algılanabileceği gri 
bir alandır. Bu bağlamda yöneticinin, çalışma arkadaşlarını seçimi ve 
yönetilmesinde kullandığı güç, örgütün yararına olmakla beraber astlarını 
bunaltmayacak ince bir çizgide olmalıdır. Bu noktada mikro yönetici ile mikro 
yönetici algısı arasında farklılaşma görülebilmektedir. Mikro yönetim modaya 
uygun, olumsuz, aşırı kullanılmış bir etiket haline gelmiştir. Bazı insanlar için, 
mikro yönetilebilir olmak kendi kendini gerçekleştiren bir algıdır. Sadece 
yönetiliyor olmak bile onlar için kötü bir eylemdir. Bireylerin faaliyetlerini 
etkilemeye ya da sorumlu tutmaya yönelik her girişim mikro yönetim olarak 
görülmektedir. Fakat birinin başkalarının faaliyetlerinden memnun olmaması, 
her zaman onun mikro yönetildiği anlamına gelmemektedir. Günümüz çalışma 
örgütlerinde, sızlanma, suçlama ve sorumluluktan kaçınma eğilimleriyle 
çalışanların birçoğu tarafınca ‘mikro yönetiliyorum’ şikâyeti yapılması öznel bir 
durumdur. Eğitim örgütlerinde de öğretmenler yöneticilerinin baskısı altında 
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olduğunu düşünebilmektedir. Özellikle mesleki kıdemi artan öğretmenler daha 
genç olan yöneticileriyle çalışmakta zorlanmaktadır. Bu nedenle okullarda 
yöneticilerin göstermiş olduğu mikro yönetim davranışlarının belirlenmesi okul 
liderinin gelişimi, örgüt ikliminin geliştirilmesi gibi amaçlarla önem 
kazanmaktadır. Okul yöneticilerinin mikro yönetim davranışlarını incelemek 
amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma nicel araştırma yaklaşımlarından tarama 
araştırması desenine uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul 
ilinde görev yapan okul yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, 
uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olup, veri toplamak için 330 okul 
yöneticisine çevrimiçi araçlarla ölçek uygulanmıştır. Veriler analiz edilirken 
basit doğrusal korelasyon ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. 
Araştırmanın analiz süreci devam ettiği için bulgulara ve sonuçlara tam metinde 
yer verilecektir. 

Anahtar kelimeler: Mikro yönetim, eğitim yöneticisi, örgüt iklimi, yönetici 
özerkliği. 

Micromanagement in Educational Organizations  

ABSTRACT: In this study, the aim is to assess the micromanagement technics 
practiced by managers in educational organizations. Micromanagement is a 
subjective term. It is a gray area where the actions of the manager aiming to 
support and guide the employees might be perceived as oppression and control. 
In this context, the power used by the managers for the election and management 
of their co-workers must be on a thin line where it will be beneficial for the 
organization while not suffocating their subordinates. At this point, it is possible 
to notice fractions between a micromanager and the perception of a 
micromanager. Micromanagement has become an up-to-date, negative, over-
used etiquette. For some people, being micro-manageable is a self-fulfilling 
perception. Even the idea of being managed is a negative action for them. Any 
initiation towards affecting the activities of the individuals or holding them 
accountable is seen as micromanagement. However; when a person is not 
content by someone’s actions, it does not always mean that s/he is being 
micromanaged. In today’s working organizations, it is a subjective situation for 
most of the employees to complain about “being micromanaged” while whining, 
blaming and avoiding responsibility. In educational organizations, teachers 
might think that they are under the oppression of their managers. Especially, the 
teachers with higher seniority can have difficulties with working younger 
managers. Therefore, determination of the micromanagement actions of the 
managers in schools gains importance for the development of the school leader 
and the climate of the organization. This study, performed for the examination 
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of the micromanagement actions of school managers, has been designed in 
accordance with the survey research pattern of quantitative research approaches. 
The population of the research is comprised of school managers in İstanbul. The 
sample of the research has been determined by convenience sampling method 
and 330 school managers have been measured online for data collection. For the 
analysis of the data, simple linear correlation and multiple regression analysis 
have been used. As the analysis process of the research still continues, findings 
and results will be included in the full text.  

Keywords: Micromanagement, educational managers, climate of the 
organization. 
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Öğretimsel Liderlik ve Örgütsel Çekicilik Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi: KKTC Meslek Liselerindeki Öğretmenler Üzerine Görgül 

Bir Araştırma 

Gülyüz DEBEŞ, Derya Can KANDİL 

ÖZET: Bu çalışmada, KKTC meslek liselerinde görev alan öğretmenlerin 
yöneticilerinin sergilediği öğretimsel liderlik rollerine ve görev aldıkları eğitim 
kurumuna yönelik örgütsel çekicilik düzeyleri farklı sosyo-demografik 
değişkenler ışığında incelenmiş ve iki kavram arasındaki ilişkinin ortaya 
çıkarılması amaçlanmıştır. 

Mevcut araştırmanın örneklemini KKTC meslek liselerinde öğretmenlik 
mesleğini sürdüren 250 katılımcı oluşturmuştur. Araştırmada kolayda örneklem 
yöntemi uygulanmıştır. Diğer yandan çalışmada, Çakıcı’nın (2010) geliştirmiş 
olduğu Öğretimsel Liderlik Ölçeği ile Türkçe’ye uyarlaması Dural ve 
arkadaşları (2014) tarafından yapılan Örgütsel Çekicilik Ölçeği veri toplama 
araçları olarak uygulanmıştır. Gerçekleştirilen normallik testi sonucunda 
çalışmada elde edilen verilerin normal dağılım göstermediği dolayısı ile 
parametrik olmayan anlamlı fark analizlerinden Mann Whitney U, Kruskal 
Wallis H ve post hoc Tamhane testleri uygulanmıştır. Elde edilen neticeler; 
katılımcı öğretmenlerin; cinsiyetlerine, yaşlarına ve aylık kazançlarına göre 
yöneticilerinin sergilediği öğretimsel liderlik rollerine ilişkin bakış açılarının 
anlamlı olarak farklılaştığı bulunurken, yaşlarına, mesleki tecrübelerine ve aylık 
kazançlarına göre görev aldıkları eğitim kurumuna yönelik örgütsel çekicilik 
düzeyleri açısından birbirlerinden anlamlı olarak farklılaştıkları tespit edilmiştir. 
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Öte yandan çalışmada uygulanan Spearman Rank Korelasyon testi neticesinde 
öğretimsel liderlik ve örgütsel çekicilik kavramları arasında anlamlı, pozitif 
ancak zayıf düzeyde bir ilişki bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: KKTC, meslek liseleri, parametrik olmayan testler, 
öğretimsel liderlik, örgütsel çekicilik, korelasyon. 

 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 19 

Eğı̇tı̇m Yönetı̇cı̇lerı̇nı̇n Öğretmen Motı̇vasyonundakı̇ Etı̇k Kodları 

Hafı̇ze BİLGİ, Rabia KURUNER 

ÖZET: Bu araştırmanın amacı eğitim örgütlerindeki yönetici etiğinin öğretmen 
motivasyonu üzerindeki etkilerinin yapılan çalışmalar ışığında 
değerlendirilmesidir. Literatür taraması neticesinde öğretmen için yönetici 
etiğinin önemli bir unsur olduğu yapılan çalışmalarda görülmüştür. Sonuç 
olarak, yöneticilerin etik davranışları ile öğretmenin etik davranışı algılama 
biçimi, öğretmenin motivasyonunu arttırırken örgüt yapılanmasının ve 
öğrencinin üzerinde olumlu etkilediği araştırmalarla desteklenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Etik, yönetici, eğitim, motivasyon. 

Ethic Codes of Educational Administrators in Teacher Motivation  

ABSTRACT: The purpose of this study is to evaluate the effects of executive 
ethics in teacher organizations in the light of studies conducted on teacher 
motivation. As a result of the literature review, it is supported by the studies 
conducted that teacher ethics is an important element for the teacher. As a result, 
the ethical behavior of the administrators and the way the teacher perceived the 
ethical behavior was supported by researches that the organizational structure 
and the student had a positive effect on the student while increasing the 
motivation of the teacher. 

Keyword: Ethic, manager, education, motivation. 
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Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 20 

Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimde Özerklik ile İlgili Tezlerin İncelenmesi 

Halime Nur SEZER 

ÖZET: Okul öncesi eğitim, bireylerin gelişiminde önemli yer tutmakta; erken 
yaşta verilen kaliteli içerikler ve kapsamlı programlar uzun vadede olumlu fark 
yaratmaktadır. Erken yaşlarda öğrenmeyi gerçekleştiren bireyler, kişisel 
gelişimlerini sağlayabilmekte; öz-değerlendirme yapmak, araştırma yapmak, 
eğitimi yönetmek ve sınıf dışı öğrenmeleri sağlamak gibi becerileri etkin 
kullanabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de okul öncesi eğitimde 
özerklik ile ilgili tezlerin incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma deseninde 
doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Tezlerin tespitinde, Yüksek Öğretim 
Kurumunun (YÖK) tarama ortamında “okul öncesi, eğitim, özerklik” anahtar 
sözcükleri kullanılmıştır. Doküman taraması sonucunda, son yirmi yılda 
yapılmış okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili toplam 13 lisansüstü teze 
ulaşılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından oluşturulan on bir maddelik form ile 
toplanmış ve içerik analizi yapılmıştır. Çalışmanın bulguları doğrultusunda 
tezlerin ağırlıklı olarak yüksek lisans düzeyinde, Sosyal Bilimler Enstitüsüne 
bağlı anabilim dallarında yapıldığı ve tezlerde çocukların bağlanma, atılganlık, 
özerklik, empati düzeyleri, duygu düzenleme, problem çözme becerileri ile; 
okul iklimi, tükenmişlik, öğretmen görüşleri ve aile beklentilerinin çalışıldığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Okul öncesi, eğitim, özerklik. 
 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 21  

ANA(DİL+OKUL) 

Haydar Alper ESER 

ÖZET: Bu çalışma, ülke içerisindeki nüfus özelliklerine oranla anadili Türkçe 
olmayan vatandaşların çocuklarına, anaokulu düzeyinde anadil edindirmek 
amacıyla derlenmiştir. Her bölgede yaşayan farklı azınlık gruplarına, 
nüfuslarına oranla açılacak farklı dilde eğitim veren anaokulları ile ülke 
içerisindeki tüm ayrıştırıcı yapıların önüne eğitimle geçebilmek temel hedeftir. 
Anadilin yanında aynı ders saatleri ile verilmesi planlanan yabancı dil eğitimi 
ile birlikte öğrencilerin gerek dil ve kültür birliği korunmuş gerekse de yaşamın 
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ilerleyen süreçlerine karşı hazır bulunuşluk düzeyleri arttırılmıştır. Anaokulu 
bitimi ile geçilecek olan birinci sınıfta ülkenin resmi dili olan Türkçe, daha geniş 
bir dil havzası ile öğrenilecektir. Özetle; yedinci yaşın sonuna kadar etnik, 
mezhepsel ve dini yapısı ayırt etmeksizin her bireye minimum 3 dil öğretme 
fikri ile yola çıkılmıştır. Çalışmanın dayanak noktasını günümüzden 86 yıl önce 
Mardin’de kapatılan Süryani Kadim Okulu’nun 2014’te İstanbul’da “Mor 
Efrem Süryani Anaokulu” adıyla yeniden hayat bulması oluşturmuştur. Bu 
noktada çalışma eğitim, sosyal yaşam, kültür, politika gibi birçok alan için 
ortaklık barındırmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Dil, anadil, kültür, anaokulu, çocuk, pedagoji, müfredat 
özerkliği. 

 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 22 

Okul Müfredatlarının Özerkliği Açısından Farklı Ülkelerdeki 

Uygulamaların Karşılaştırılması 

Hayriye OLGUN, Saliha TANRIVERDİ, Aysel GÖKCE 

ÖZET: Okullar, çağın ihtiyaç duyduğu yeterlilikte bireyler yetiştirmede kilit bir 
role sahiptir. Bu kilit rolü yerine getirmek için okullarda uygulanan müfredatlar 
ve içerikler önem kazanmaktadır. Farklı ülkelerde okul müfredatlarının 
oluşturulmasında izlenen yol ve bu süreçte hangi paydaşların sürece katkı 
sağladığı farklı ülkelerde değişiklik göstermektedir. Bu araştırmanın amacı; 
farklı ülkelerde okul müfredatları nasıl bir süreçle oluşturulduğunu,  müfredat 
oluşturma sürecinde eğitimdeki hangi paydaşların söz sahibi olduğunu 
karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma 
yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre 
Türkiye'de Talim ve Terbiye Kurulu müfredat ve içerik oluşmada kilit rol 
oynarken, ABD’de birçok paydaşın katılımı ile eğitim standartları belirlenmekte 
ve içerik ve müfredat bu standartlar doğrultusunda eyaletlere bırakılmaktadır. 
Güney Kore’de Eğitim Bakanlığından bağımsız Eğitim Geliştirme Enstitüsü bu 
görevi üstlenirken; Almanya’da farklı ihtiyaçlara göre oluşturulmuş okul türleri 
dikkat çekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Okul müfredatı, içerik geliştirme, müfredat özerkliği. 

ABSTRACT: Schools have critical role in cultivation of individuals needed by 
the era we live in. To meet such a demand, content and curricula of education in 
schools become increasingly important. The ways in which curricula are built 
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and role of contributors in the process, changes from country to country. The 
purpose of this study is, to reveal curricula development ways and role of 
stakeholders across different countries by comparative method. Document 
analysis method from qualitative studies is used for this study. According to 
findings, whereas Board of Education monitors content and curricula in our 
country; several stakeholders are active in the United States and entire process 
is left to the provision of each state. While Education Development Institute is 
a seperate entity than Ministry of Education in South Korea; In Germany there 
are different types of school to satisfy the needs of several areas.  

Keywords: Curriculum, developing curriculm, curriculm autonomy. 
 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 23 

Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürlerinin Kurumsal Özerkliğe 
İlişkin Görüşleri 

İbrahim LİMON - Bahri AYDIN - Tuğba ÇELİK 

ÖZET: Bu araştırmanın amacı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) müdürlerinin 
kurumsal özerkliğe ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın evreni 
Türkiye genelinde görev yapan 182 BİLSEM müdüründen; örneklemi ise bu 
evrenden uygun örnekleme yöntemi ile ulaşılan 9 müdürden oluşmaktadır. 
Katılımcıların tamamı (f=9) erkektir. Mesleki kıdemleri 12-23 yıl aralığında 
olup ortalama kıdem 17,55 (SS=4,21) yıldır.  BİLSEM müdürü olarak kıdemleri 
ise 2-8 yıl aralığında ve ortalama 5,66 (SS=1,73) yıldır.  Katılımcıların görüşleri 
COVID-19 salgını nedeniyle çevrimiçi ortamda (Google Formlar) yazılı olarak 
alınmıştır. Nitel desende kurgulanan mevcut araştırma kapsamında katılımcılara 
3 adet açık uçlu soru sorulmuştur. Bu sorularla katılımcıların BİLSEM’lerin 
kurum olarak hangi hususlarda özerk olması gerektiğine; kurumsal özerkliğin 
avantaj ve dezavantajlarına ve son olarak olası bir özerkliğin önündeki 
engellerin neler olduğuna yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Verilerin analizinde betimsel içerik analizden yararlanılmıştır.  Elde edilen 
bulgulara göre BİLSEM müdürlerinin kurumların özerk olması gereken 
hususlar bağlamında en sık dile getirdikleri görüşler “öğretmen ve diğer 
personelin seçimi (f=6)” ve “bütçe yönetimidir (f=2)”.  Katılımcılara göre 
BİLSEM açısından kurumsal özerkliğin avantajları “kurum yöneticilerine esnek 
karar verme ve inisiyatif imkânı sunması (f=3)”, “harcama kalemlerine karar 
verebilme (f=2)” ve “kurumsal başarıda artış (f=2)” olarak göze çarpmaktadır.  
Kurumsal özerkliğin dezavantajları bağlamında beş farklı görüş birer kez dile 
getirilmiştir. Bu görüşler “kurumlar arası öğrenci geçişlerinde seviye 
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farklılıklarının grup eğitimini zorlaştırması, öğrenciler arası eşitliği ortadan 
kaldırması, kurumsal kimliğe zedeleme, kurumsal kibir ve verimlilik odaklı 
olmayan öğretmenlerin motivasyonunda düşüş” olarak sıralanabilir. Öte 
yandan, özerkliğin dezavantajlarına yönelik 4 müdür görüş bildirmemiştir.  Son 
olarak katılımcılar özerkliğin önündeki engeller olarak “mevzuat eksikliğini 
(f=8)” ve “bürokrasi (f=2)” görüşlerini ortaya koymuşlardır.   
Anahtar kelimeler: BİLSEM, özerklik, kurum. 

 
Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 24 

Dijitalleşme Bağlamında Okul, Öğretmen, Öğrenci ve İçerik Özerkliği 

Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi 

İsmail TONBULOĞLU 

ÖZET: Araştırma kapsamında dijitalleşme bağlamında okul, öğretmen, öğrenci 
ve içerik özerkliği üzerine yapılmış Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tez 
veritabanına kayıtlı lisansüstü tezler incelenmiştir. Literatür incelediğinde 
eğitim özerkliği ve alt alanlarına yönelik lisansüstü tezleri genel olarak 
betimleyen çalışmaların eksikliği görülmektedir. Bildirinin bu açıdan literatüre 
katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Araştırma; tez adı ve özetinde “dijital”, 
“teknoloji”, “uzaktan eğitim”, “harmanlanmış” ve “özerk” kelimesi yer alan 
lisansüstü çalışmalarından, “Eğitim ve Öğretim” konusu altında bulunan 
lisansüstü tezlerini kapsamaktadır. YÖK veritabanına kayıtlı 2007-2020 
tarihleri arasında yapılmış 23 adet yüksek lisans ve doktora tezine ulaşılmıştır. 
Bildiri kapsamında dijitalleşme bağlamında eğitimin alt alanları olan okul, 
öğretmen, öğrenci ve içerik üzerine yapılan çalışmalar sınıflandırılmıştır. 
Yapılan çalışmalar yöntem, konu, seviye, araştırma deseni, vb. açılardan 
incelenerek betimsel olarak raporlanmıştır. Çalışmanın dijitalleşen süreçlerde 
okul, öğretmen, öğrenci ve içerik özerliği üzerine yapılacak çalışmalara genel 
bir bakış ve vizyon sunarak katkı sağlaması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitimde dijitalleşme, uzaktan eğitim, eğitim özerkliği, 
okul özerkliği, öğretmen özerkliği, öğrenci özerkliği, içerik özerkliği 

Examinatıon of Graduate Thesis on School, Teacher, Student and Content 
Autonomy in the Context of Digitalization 

ABSTRACT: Within the scope of the research, postgraduate theses registered 
in the Higher Education Council (YÖK) thesis database on school, teacher, 
student and content autonomy in the context of digitalization were examined. 
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When the literature is reviewed, it is seen that there is a lack of studies describing 
graduate theses related to educational autonomy and its sub-fields in general. 
The aim of this paper is to contribute to the literature in this respect. The research 
covers postgraduate theses under the subject of "Education and Training", 
among postgraduate studies that include the words "digital", "technology", 
"distance education", "blended" and "autonomous" in the thesis title and 
abstract. 23 master's and doctoral theses between 2007-2020 registered in the 
YÖK database have been reached. Within the scope of the paper, studies on 
school, teacher, student and content, which are the sub-fields of education in the 
context of digitalization, are classified. The studies were analyzed in terms of 
method, subject, level, research design, etc. and were reported descriptively. It 
is expected that the study will contribute to the work to be done on school, 
teacher, student and content autonomy in digitalizing processes by providing an 
overview and vision. 

Keywords: Digitalization in education, distance education, educational 
autonomy, school autonomy, teacher autonomy, student autonomy, content 
autonomy. 

 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 25 

Lı̇se Öğrencı̇lerı̇nı̇n Karşılaştırmalı Özerklı̇k Algısı 

Kemal KILIÇ, Gülsen Figen FİDAN 

ÖZET: Bu araştırma, Anadolu liselerinde eğitimine devam eden öğrencilerin 
özerklik algılarını belirlemek ve devlet ve özel okulları karşılaştırmak amacıyla 
yapılmıştır. İlişkisel tarama modelinde çalışılan araştırmanın evrenini 2020-
2021 eğitim-öğretim yılına eğitim öğretimlerine Özel Avcılar Final Anadolu 
Lisesi ve Avcılar Anadolu Lisesi öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubu 
olarak seçkisiz olarak belirlenen 231 öğrenciden oluşmuştur. Araştırma verileri, 
Anderson, Worthington, Anderson ve Jennings (1994) tarafından geliştirilen ve 
Karataş, Ayrıç ve Tuğtağ (2021) tarafından Türkçeye uyarlanan “Özerklik 
Ölçeği” kullanılarak toplanmış, analizinde SPSS Ver.26 programı 
kullanılmıştır. Ölçek; “Aile Bağlılığı Özerkliği, Değer Özerkliği, Duygusal 
Özerklik ve Davranışsal Özerklik” olmak üzere dört alt özerklik alanına sahiptir. 
Çalışma sonucunda öğrencilerin özerklik kavramına ilişkin görüşlerinin; aile 
bağlılığı, değerler, duygusallık ve davranışsal özerklik olmak üzere dört alt 
boyutta incelenmiş ve okullar karşılaştırılmıştır. 
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Anahtar kelimeler: Özerklik, aile bağlılığı, değerler, duygusal özerklik, 
davranışsal özerklik. 

 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 26 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Matematik Öğretim 

Sürecinde Okul Yöneticilerinin Rolü 

Kevser KOÇ - Baki ŞAHİN - Yusuf KOÇ 

ÖZET: Birbirinden çok uzak iki kavram olan “okul öncesi eğitim” ve “uzaktan 
öğretim” son bir yılda okul öncesi öğretmenlerinin hayatlarının bir parçası 
olmuştur. Bu bildirinin amacı; okul öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitim 
deneyimlerinin matematik öğretimi kapsamında değerlendirilmesidir. Özel 
olarak okul yöneticilerinin bu süreçteki rolleri ve öğretmenlerin yöneticilerden 
beklentilerine odaklanılacaktır. Bu araştırma kapsamında MEB’e bağlı okul 
öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 11 kadın okul öncesi öğretmeni ve 1 
kadın okul yöneticisi ile yapılan ayrıntılı görüşmelerin ilgili kısımlarının 
değerlendirilmesi yapılmıştır. Katılımcılarla uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla 
ortalama 45-50 dakikalık görüşmeler yapılmıştır. Uzaktan eğitim sürecinde 
matematik öğretiminde yaşanılan deneyimlerini paylaşan öğretmenler okul 
yöneticilerinin rollerini anlatmışlardır. Bunun yanı sıra görüşme yapılan bir okul 
yöneticisi de kendi deneyimlerini ve süreçteki rolünü paylaşmıştır. Öğretmenler, 
okul yöneticileriyle ilgili deneyimlerini iki döneme ayırmışlardır. Birinci 
dönem, Mart-Haziran 2020 arası pandeminin başlangıcından hemen sonraki 
zaman. İkinci dönem ise Eylül 2020’den Mart 2021’e kadar devam eden zaman 
aralığıdır. Katılımcılar birinci dönem aralığında belirsizliğin fazla olduğunu ve 
okul yöneticilerinden çok sınırlı destek alabildiklerini ifade ederken ikinci 
dönemde okul yöneticilerinin ve uzaktan öğretim daha planlı ve düzenli 
olduğunu ifade etmişlerdir. Okul yöneticisinin değerlendirmeleri de 
öğretmenlerin paylaşımlarını destekler niteliktedir. Araştırmaya katılan 
öğretmenlerden idareden destek aldıklarını belirtenler daha verimli bir öğretim 
süreci betimlerken, idareden destek almayan ve kendi başına kalan öğretmenler 
daha çok zorlanmış ve daha verimsiz süreçler yaşadıklarını aktarmışlardır. 

Anahtar kelimeler: Erken çocukluk eğitimi, matematik eğitimi, pandemi, okul 
yönetimi, öğretmen özerkliği. 
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Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 27 

2023 Eğitim Vizyonu Kapsamında Meslek Liselerinin Akademik 

Başarısının Artırılması 

Mahmut BEKTAŞ, Esra YILMAZ 

ÖZET: Meslekî ve teknik eğitim, öğrencilerin iyi vatandaş olarak yetişmelerini, 
ilgi ve becerileri doğrultusunda meslekleriyle ilgili iş hayatına atılmalarını, 
istekleri doğrultusunda yüksekokula geçişlerini amaçlamaktadır. Bu amaçları 
gerçekleştirebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 Eğitim 
Vizyonu’ nda hedef ve alt eylemler belirlenmiştir. Yapılan araştırmada meslek 
liselerinin akademik başarıdaki yetersizliğinden dolayı tercih edilmediği tespit 
edilmiş olup akademik başarıyı doğrudan etkileyen MTOK uygulaması, ek 
puan, alan dışı tercih gibi sınav sistemleri ve uygulamaları incelenmiştir. Bu 
bağlamda gerek 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerinin gerçekleştirilmesi gerekse 
meslek liselerinin akademik başarılarının arttırılmasına yönelik faaliyetlerin 
belirlenmesi amaçlanmıştır.  Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden 
doküman analizi yöntemi uygulanmış olup ÖSYM’nin her yıl yayınlamış 
olduğu sınav kılavuzları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 
Eğitim Vizyonu ve haftalık ders saatleri çizelgesi değerlendirilmiştir. 2023 
Eğitim Vizyonu hedefleri bağlamında, toplumun mesleki eğitime yönelik 
başarısız okul türü algısını değiştirmek ve meslek liselerinin akademik açıdan 
başarısını artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu 
ortak bir çalışma yürüterek haftalık ders çizelgelerinin güncellenmesi, ek puan 
ve MTOK uygulamalarının genişletilmesi gibi öğrencilerin başarısına direk etki 
edecek faaliyetlerin geliştirilmesi önerilmektedir. Bu çalışma Uluslararası Okul 
Yöneticileri Konferansı’nın “Öğrenci Özerkliği” alt temasının “Bölüm ve Okul 
Seçme” konusu ile ilişkilendirilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Mesleki eğitim, 2023 Vizyonu, MTOK, akademik başarı, 
meslek lisesi, öğrenci özerkliği. 

Increasing the Academic Success of Vocational High Schools within the 
Scope of 2023 Education Vision 

ABSTRACT: Vocational and Technical Education aims to educate students as 
good citizens, to be thrown into business life related to their profession in 
accordance with their interests and skills, the transition to college in accordance 
with their wishes. In order to achieve these goals, goals and actions were 
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determined by the Ministry of Education in the 2023 Education Vision. In the 
study, it was determined that vocational high schools were not preferred due to 
their lack of academic success and examination systems and applications such 
as MTOK application, additional score, non-field preference were examined that 
directly affect academic success. In this context, it is aimed to realize both the 
2023 Education Vision targets and to determine the activities aimed at 
increasing the academic success of vocational high schools.  In this study, 
document analysis method was applied from qualitative research techniques and 
exam guides published by ÖSYM each year and Education Vision 2023 
published by Ministry of Education and weekly course hours schedule were 
evaluated. In the context of the 2023 education vision goals, it is proposed to 
develop activities that will directly affect students ' success, such as updating 
weekly course schedules, expanding additional scores and MTOK applications, 
by conducting a joint study to change society's perception of the type of failing 
school for vocational education and increasing the academic success of 
vocational high schools. This work has been associated with  sub-theme of 
‘student autonomy’ of the topic “department and school selection” of 
International School Administrators Conference. 

Keywords: Vocational education, 2023 vision, MTOK, academic achievement, 
vocational high school. 

 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 28 

Okul Özerkliği Uygulanmasının Avantaj ve Dezavantajları 

Advantages and Disadvantages of School Autonomy Practice in Turkey 

Melahat CANBAZ 

ABSTRACT: The main goal of educational organizations is to prepare 
educational environments suitable for students’ abilities and interests in line 
with the main objectives of National Education, laws, regulations and written 
orders from the ministry. The Ministry retain the decision making authority. 
This centralist understanding is thought to have left education behind the age. 
The aim of the study is the transition from centralized management to 
decentralized management of schools in Turkey (who can take their decisions 
and implement them, prepare and use the budget, choose their teacher and 
student), the education vision of 2023, to determine the advantages and 
disadvantages in the context of the epidemic crisis and digitalization. The study 
was conducted with the interview technique, one of the qualitative research 
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methods. Four semi-structured questions were asked to the school principals 
(n=13 people) and data were evaluated with content analysis. As a result of the 
study, principals stated that they felt passivated and had difficulty in developing 
a sense of belonging in the centralized management approach. They stated that 
school autonomy cannot be achieved without a radical system change and that 
it can be implemented gradually in case of a system change. They stated that the 
limitation of design and skill workshops with specifications in the education 
vision of 2023, the demand for a large number of workshops and uncertainty of 
working hours in workshop practices create a disadvantage. They also stated 
that it would be advantageous to empower school principals in implementing 
the 2023 education vision. In the context of epidemic crisis, they stated that it 
would be advantageous to leave the epidemic management to the provincial 
district and school principals. 

Anahtar kelimeler: Okul özerkliği, 2023 vizyonu, dijitalleşme, salgın krizi. 
 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 29 

Özerklik Kültürü: Nesiller Arası Bir Karşılaştırma 

Meryem TUĞTAĞ-Tuğçe AYRIÇ-İbrahim Hakan KARATAŞ 

ÖZET: Bu araştırmaya, özerklik kavramının siyasi boyutunun ötesinde ifade 
ettiği anlam ile birlikte, bireylerin “kendine yeterlik” algılarının, değişen 
toplumsal yapıda bir farklılık oluşturup oluşturmadığını tespit etmek üzere 
ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda, 18-29 yaş aralığındaki gençler ile onların 
ebeveynleri arasında özerklik algısı açısından bir farklılık olup olmadığını 
ortaya koymak amaçlanmıştır. Bununla birlikte; özerklik puanları arasında 
anlamlı bir farklılık olup olmadığı, demografik değişkenler açısından özerklik 
puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı ve özerklik düzeylerinin, 
aileye sadakat, değer, duygu ve davranışsal açıdan anlamlı bir farklılık sunup 
sunmadığı gibi sorulara yanıt bulmak da araştırmanın alt amaçları arasında yer 
almaktadır.  

Araştırmada, bireylerin özerklik algılarını ölçmek üzere özerklik ölçeği 
kullanılmıştır. Bu ölçek, internet üzerinden hazırlanan bir form biçiminde, 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi yönetimi aracılığıyla İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi öğrencileri ve ebeveynlerine ulaştırılmıştır. 

Araştırma, yeni nesil özerklik algısının öğretmenlerin rollerinde de bir 
değişiklik gerektirip gerektirmediğine yönelik bir düşünsel zemin hazırlayacak 
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olması ve ebeveynler ile gençler arasındaki çatışmalarının analizlerine dair bir 
perspektif sunması açısından önemli bir konuma sahiptir. 

Anahtar kelimeler: Özerklik, kültür, özerklik kültürü, karşılaştırma, nesiller 
arası. 

 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 30  

Okul Müdürlerinin Yönetsel Özerkliğe İlişkin Görüşleri: Fenomenolojik 

Bir Araştırma 

Mevlüt KARA, Mert CAN  

ÖZET: Bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin okullardaki yönetsel özerkliğe 
ilişkin görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, nitel 
araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmada katılımcıların bir olguya ilişkin 
görüşlerini ortaya çıkarmak hedeflendiği için, araştırma olgubilim 
(fenomenoloji) deseni kapsamında yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma 
grubunda, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemine göre belirlenen ve 
Gaziantep ilinde görev yapan 12 okul müdürü bulunmaktadır. Çalışma 
grubunun çeşitliliği cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, görev yapılan okul 
kademesi, yöneticilik kıdemi ve görevi gibi özellikler ile sağlanmıştır. 
Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış 
görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme formunda araştırmanın amacına 
uygun hazırlanan 5 açık uçlu soru yer almaktadır. Araştırmada elde edilen 
veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda 
okul müdürlerinin yönetsel özerklik kavramını karar alma süreçlerinde inisiyatif 
alabilme şeklinde algıladıkları belirlenmiştir. Okul müdürlerinin öğretmenlerin 
sınıf dağılımının planlanması, ders programlarının oluşturulması, okul içi 
harcamalar, öğrenci dağılımları ve sosyal etkinlikler konusunda özerk 
davranabildikleri ancak personel seçimleri, öğrencilerin akademik başarıları ve 
eğitim planlamaları konularında özerk davranamadıkları belirlenmiştir. 
Mevzuat baskısı, velilerin eğitime bakış açısı, toplum baskısı ve öğretmenlerin 
farklı ideolojilere sahip olması okul müdürlerinin özerk davranmalarını 
engelleyen unsurlar olarak tespit edilmiştir. Okul müdürlerinin öğrencilerle ilgili 
kararlarda, personeli değerlendirmede, maddi konularda ve müfredata ilişkin 
değişikliklerde özerk davranmaya ihtiyaç duydukları ortaya çıkmıştır. 
Araştırmadan elde edilen bulgular, sonuçlar ve ilgili literatür dikkate alınarak 
okul müdürlerinin yönetsel özerkliğine ilişkin çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 
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Anahtar kelimeler: Özerklik, yönetsel özerklik, okul müdürü, yönetici, 
fenomenoloji. 

 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 31  

2023 Eğitim Vizyonu Bağlamında; Eğitim Yöneticilerinin Geliştirilmesine 

Yönelik Yerelde Gerçekleştirilen Faaliyetler ve Bu Faaliyetlerin Okul 

Özerkliğine Dolaylı Katkıları (Bursa Eğitim Yönetimi Platformu Projesi 

‘BUYÖN’ Örneği) 

Muammer DEĞİRMENDERE 

ÖZET: 21. yüzyılda insanlığın “Bilgi Çağı” nı yaşadığı ifade edilmektedir. Bu 
çağda her alanda sürekli bir değişim ve yenilenme gerçekleşmektedir. Toplumu 
meydana getiren bireylerin bu durumdan etkilenmemesi mümkün değildir. 
Kişilerin yaşamları boyunca her alanda karşılaşacakları durumlara başarıyla 
uyum sağlayabilmeleri için çok küçük yaşlardan itibaren, ileride ihtiyaç 
duyacakları bilgi ve yeteneklerle donanmaları gerekmektedir. Bu niteliklerin 
kazanılacağı en önemli yer kuşkusuz eğitim kurumlarıdır. Dolayısıyla eğitim 
kurumları da bireylere arzuladıkları donanımları kazandırabilecek nitelikte 
olmalıdır. Bu konuda ise en büyük görev, bilgi ve becerileriyle eğitim-öğretim 
ortamlarının bu niteliğe sahip olmaları için uğraş veren okul yöneticilerine 
düşmektedir. Yöneticilerin okulları geliştirebilmeleri için öncelikle kendilerinin 
gelişmiş olmaları veya kendilerini geliştirmeleri gerektiği muhakkaktır. Okul 
yöneticilerinin geliştirilmesi Türk Eğitim Sistemi’nde önemli bir husus olarak 
görülmektedir. Öyle ki 23 Ekim 2018 tarihinde açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu 
Belgesi’nde “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi” başlıklı 
maddenin birinci hedefinde bu konu ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda 
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018 yılı Ocak ayında hayata 
geçirilen Bursa Eğitim Yönetimi Platformu Projesi (BUYÖN) gerek amaç ve 
hedefleri gerekse uygulama süreci açısından ayrı bir anlam kazanmıştır. Aynı 
zamanda BUYÖN Projesi’nin, okul özerkliğinin önemli bir basamağında 
oldukları düşünülen okul yöneticileri bakımından inisiyatif almaları konusunda 
da farklı bir katkısı olmuştur. Henüz projenin başlangıç aşamasında yapılan 
durum analizi çalışması kapsamında uygulanan ve gönüllü katılım esasına göre 
gerçekleştirilen bir ankette; Bursa’daki eğitim yöneticilerine o ana kadar 
kendilerini geliştirmek amacıyla ne miktarda faaliyetlere katıldıkları (sayı 
olarak) ve yine kendilerini geliştirebilmeleri açısından hangi tür eğitimler ya da 
etkinlikler gerçekleştirilmesini istedikleri sorulmuştur. Akabinde ise proje 
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faaliyetleri, Bursa’da görevli eğitim yöneticilerinin yarısından çoğunun katıldığı 
bu anketten elde edilen veriler ışığında planlanmış ve de tüm etkinlikler gönüllü 
katılım esasına göre gerçekleştirilerek katılım konusunda inisiyatif yine eğitim 
yöneticilerinin kendilerine bırakılmıştır. Bu çalışmada; 2023 Eğitim Vizyonu 
Belgesi’nin açıklanmasından sonraki iki yılda (2019, 2020) eğitim 
yöneticilerinin geliştirilmesine yönelik yerelde gerçekleştirilen faaliyetler, 
özellikle de BUYÖN Projesi kapsamında yapılan faaliyetler mercek altına 
alınmıştır. Eğitim yöneticilerinin projeye yaklaşımları ve etkinliklere katılım 
durumları incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda; Bursa’daki eğitim 
yöneticilerinin BUYÖN Projesi’ni sahiplendikleri, projenin 
gerçekleştirilmesinden memnuniyet duydukları, proje sürecinde gerçekleştirilen 
faaliyetlere ilgi gösterdikleri, destek verdikleri ve gönüllü olarak katılım 
sağladıkları görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: 2023 eğitim vizyonu, eğitim yöneticisi, yönetici eğitimi, 
okul özerkliği, BUYÖN projesi. 

 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 32 

Devlet İlkokulunda Öğrenim Gören Öğrenci Velilerinin Pandemi 

Nedeniyle Online Eğitim Sürecindeki Dijital Eğitimle İlgili Durumlarının 

Değerlendirilmesi 

Nazmiye HAZAR 

ÖZET: 2020-2021 öğretim yılı ile ilgili KKTC Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı’nın Covid 19 (Corona virüsü) nedeni ile bulaşıcı hastalıkla ilgili 
toplum sağlığı adına almış olduğu kararlarda dijital eğitim ile eğitimin 
sürekliliğinde uzaktan eğitimi eş zamanlı – yarı eş zamanlı ya da eş zamansız 
bir biçimde yürütme durumu içine girmiştir. 21. yy. şartlarında çağdaş eğitim 
yaklaşımları ile ilgili teknolojik kaynakların öğrenme materyalleri arasında yer 
almasına ilişkin online ( çevrimiçi) eğitim pandemi nedeniyle okulların eğitime 
devam etmesini sağlayan bir öğrenme yöntemi olarak değerlendirilebilir. Bu 
araştırma KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Mağusa Bölgesi’ne 
bağlı bir devlet ilkokulundaki velilerin internet erişimi ile ebeveyni oldukları 
çocuklarının online eğitim ile ilgili durumları hakkında bilgi toplamayı 
amaçlayarak yapılmıştır. Araştırmacı, ilgili velilere pandemi nedeniyle 
WhatsApp iletişim aracıyla WhatsApp Müzik sınıfı gruplarında soruları 
toplamda 71 veliye yöneltmiştir. Bu velilerin 68’i Google form ile hazırlanan 
sorulara gönüllü olarak cevap vermiştirler.  İlgili okulun velilerinin %96’ sının 
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araştırmaya katkı koymuştur. Araştırmacının kendisi tarafından hazırlanan 
soruların bir bölümü yapılandırılmış görüşme sorularından oluşurken; bir 
bölümünde de yarı yapılandırılmış görüşme sorularına verilen cevaplar 
doğrultusunda bulgular edinilmiştir. 

Araştırmaya katılan 68 ebeveynin 2020 yılında Eylül ayı içinde Google form 
üzerindeki sorulara vermiş oldukları yanıtlar nitel araştırma türlerinden biri olan 
betimsel içerik analizi ile araştırmacının bizzat kendisi tarafından bulguları 
değerlendirmesi ile raporlandırılmıştır. Araştırmacı katılımcılara sorulan 
soruları konu başlıkları haline getirilerek nicel ölçek ile ilgili yüzdelikleri 
Google formda otomatik olarak çıkan yüzdelik hesaplar dışında Exel’de yeniden 
düzenlenerek pasta dilimi grafiklerinde yüzdeliklerle ile temalaştırılmıştır. Yarı 
yapılandırılmış görüşme sorularına verilen yanıtlar uygun konu başlıklarında 
temalaştırılarak katılımcı görüşleri yüzdelik hesabı ile değerlendirilerek 
yorumlanmıştır.  

Araştırma sonucunda ilgili okul velilerinin çocuklarına sağlayabildikleri dijital 
materyal ve internet altyapısı, yeni eğitim ve öğretim yılında eğitim verimliliği 
ile ilgi ailelerin sosyo - ekonomik durumları, online eğitim ile ilgili ebeveynlerin 
farkındalık durumları, demografik yapıları değerlendirilmiştir.  

 Araştırmaya katılan 68 ailenin %90 oranında farklı türlerde elektronik araçlarla 
çocuklara online eğitim için materyal sağlayabildikleri ancak ailelerin başka 
çocukları olması nedeniyle %54 oranında öğrenci velisinin çocuklarına materyal 
sağlamakla ilgili sıkıntı yaşadıklarını ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda 
araştırmaya katılan ailelerin en çok kullandıkları internet ağ sisteminin %57. 4 
oranı ile kablosuz internet ağının tercih ettiklerini, %42 oranında ailenin de 
farklı internet ağlarını tercih ettikleri sonucu elde edilmiştir. Bu sonuca rağmen 
tüm ailelerinin çocuklara internet erişimi sağlayabildikleri halde ebeveynlerin 
çalışma hayatları nedeniyle %49’luk bir oranının hiçbir şekilde çocuklarına 
çevrimiçi ders sürecinde yardımcı olabilecekleri zamanları olmadığı ortaya 
çıkmıştır. 

Anahtar kelimeler: Eş zamanlı eğitim, yarı eş zamanlı eğitim, eş zamansız 
eğitim, online ( çevrimiçi) eğitim, uzaktan eğitim, sanal sınıflar, online toplantı 
odası. 
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Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 33  

Eğitimde Yeni Bir Değişim Olan  “Seyreltimiş Eğitim Modelini”nin 

Değişim Yönetimi ve Okul Özerkliği Yönünden  Yönetici ve Öğretmen 

Görüşleri ile Değerlendirilmesi 

Nazmiye HAZAR 

ÖZET: Eğitim yönetimi alanı ile ilgili değişim yönetimi ve okul özerkliği 
konusu çağdaş eğitim yaklaşımlarına uygun konular olarak araştırmacıların son 
yıllarda en önem verdiği konular arasında yer almaktadır. Bu bağlamda 
KKTC'de 2020 yılında pandemi döneminde her ülkede olduğu gibi ekonomik 
ve sosyal boyutta eğitim kurumları da olumsuz etkilenmiştir. Bu kapsamda 
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yeni öğretim yılı kapsamında 2020-
2021 öğretim yılında "Seyreltilmiş Eğitim Modeli"ne geçiş yaparak eğitimde bir 
değişim hareketlenmesini başlatmıştır. Öğrenci sayısının ve eğitim 
programlarının yanı sıra eğitim zamanının seyreltilerek uygulandığı eğitim 
uygulaması okullarda farklı fiziksel ortamların dışında farklı okul, öğretmen, 
öğrenci ve aile kültürlerini de barındırdığı için Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı'nın okul yönetimi ve öğretmenlerine rehberlik yapması amacıyla 
hazırlamış olduğu yasal mevzuat değerinde kuralları içinde barındıran kitapçıkla 
merkezden yönetimde ortak bir birlik sağlamayı çabalamıştır. Bu bağlamda 
farklı okul ve bölgelerde farklı görevlerde çalışan kadrolu 92 katılımcının 
pandemi döneminde eğitimi olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirmesi 
araştırmacının değişim yönetimi ve okul özerkliği kapsamında bulguları nitel 
araştırma yöntemlerinden betimsel analiz-içerik analizi kullanarak tema ve 
kodlarla incelemesi ile eğitim yönetiminde yasal mevzuatlardan ve klasik 
yapılaşmalardan kaynaklı sorunların durum çalışması sonucunda ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. 

Anahtar kelimeler: Seyreltilmiş eğitim modeli, pandemi kitapçığı, öğretmenler 
yasası, değişim yönetimi, okul özerkliği, eğitim yönetimi, değişim ajanı. 
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Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 34  

Okul Özerkliği Bağlamında İngilizce Dersine Yönelik Tutum ve Öğrenci 

Özerkliğinin İncelenmesi 

Oral DİNÇKAN, Fatma DEMİRTAŞ, Savaş GÜNGÖREN, İlyas DAŞ 

ÖZET: Öğrenci özerkliği, öğrencinin kendi öğrenme sürecinin sorumluluğunu 
alarak bu süreci yönetme becerisi olarak tanımlanmaktadır. 2023 Eğitim-
öğretim vizyonu çerçevesinde okullara belli alanlarda kendi özerkliklerini 
kazanmaları amacıyla seçenekler sunulmuştur. Bu bağlamda okulumuz 
İngilizce eğitimini geliştirmek için proje okulu olmayı tercih etmiş ve İngilizce 
dersi ders saatini son 4 yılda bu çerçevede 5. Sınıflarda 11, 8. Sınıflarda 4 ders 
saati olarak düzenlemiştir. Bu çalışmanın amacı, Yabancı Dil Ağırlıklı proje 
okulu öğrencilerinin öğrenci özerklik düzeyleri ile İngilizce dersine yönelik 
tutumlarının incelenmesidir. Araştırma; tarama desenine (surveydesign) göre 
tasarlanmış olup, 52 beşinci ve 81 sekizinci sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 
133 öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmada iki veri toplama aracı 
kullanılmıştır. Birinci veri toplama aracı Kazazoğlu (2013) tarafından 
geliştirilen 5’li likert tipi 27 sorudan oluşan ‘İngilizce Dersine Yönelik Tutum 
Ölçeği (İDYTÖ)’dir. İkinci veri toplama aracı Süğümlü (2020) tarafından 
geliştirilen 3’lü likert tipi 23 sorudan oluşan ‘Öğrenci Özerkliği Ölçeği 
(ÖÖÖ)’dir. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t-testi ve ANOVA analizi 
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 8. sınıflara göre haftalık daha fazla sayıda 
İngilizce dersi alan 5. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutum 
(İDYÖ) ortalamalarının, 8. sınıf öğrencilerinin tutum ortalamalarından daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrenci özerklikleri (ÖÖ) incelendiğinde özerklik 
değerlerinin ortalamanın üzerinde olduğu, 5. sınıf öğrencilerinin özerklik 
ortalamalarının, 8. sınıf öğrenci özerkliği ortalamalarından daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Yapılan Pearson korelasyon analizi ile İDYÖ ile ÖÖ arasında 
pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Öğrencilere verilen İngilizce 
eğitiminin haftalık ders sayısı arttıkça öğrencilerin İngilizce dersine yönelik 
tutumlarının arttığı ve bunun da öğrenci özerkliğine olumlu yansıdığı 
belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: İngilizce dersine yönelik tutum, öğrenci özerkliği, okul 
özerkliği. 

The Investigation of the Attitude Towards the English Lesson and the 
Learner Autonomy in the Context of the School Autonomy 
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ABSTRACT: The learner autonomy is defined as the student’s ability of 
managing his/her own learning process by taking the responsibility of it. 
Alternatives were offered to schools to gain their own autonomies in some areas 
within the scope of the 2023 Education-Teaching Vision. Within this context, 
our school has preferred to be a project school so as to develop English 
Language Teaching and regulated English lesson periods as 11 hours for 5th 
grades and 4 hours for 8th grades for the last 4 years in this context. The aim of 
this study is to investigate the levels of the learner autonomy and the attitudes 
towards the English lesson of Foreign Language Predominant project school 
students. The research was designed according to the survey design with the 
participation of total 133 students that were 52 of the 5th grades and 81 of the 
8th grades. In this research, two data collection tools were used. The first data 
collection tool is the ‘Scale of the Attitudes Towards the English Lesson’ 
(SATEL) including 5-point likert type 27 questions which was developed by 
Kazazoğlu (2013). The second data collection tool is the ‘Scale of the Learner 
Autonomy’ (SLA) including 3-point likert type 23 question which was 
developed by Süğümlü (2020). Independent groups t-test and ANOVA analysis 
was used in the data analysis. In the consequence of the research, it was 
identified that the 5th grade students, which take more lesson periods weekly 
than 8th grades, have higher averages of Attitudes Towards the English Lesson 
(ATEL) than the averages of the 8th grades students’ attitudes. It was specified 
that the values of autonomies are above average and the 5th grades students’ 
learner autonomies averages are higher than the 8th grades students’ learner 
autonomy averages when the Learner Autonomy (LA) was analysed. It was 
detected that there is a positive and meaningful relationship between the ATEL 
and the LA with the Pearson correlation analysis committed. It was identified 
that the students’ attitudes towards the English lesson increase when the English 
Language Teaching lesson periods weekly given to the students increase and 
this reverberates positively to the learner autonomy. 

Keywords: The attitudes towards the English lesson, the learner autonomy, the 
school autonomy. 
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Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 35  

Türkiye’de Okul Özerkliği ve Özgürlükçü Eğitim Anlayışı 

Orhan ALBAYRAK 

ÖZET: Günümüzde Birleşmiş Milletlere üye yaklaşık 193 ülkesinin yarısının 
demokrasi ile yönetilmekte olduğu ve geriye kalanlarının da en azından 
halklarının demokrasi ile yönetilmek istediği gözlemlenmektedir.  Bu açıdan 
sahip olduğumuz eğitim felsefesinin de demokratik bir toplum oluşumuna katkı 
sağlaması beklenir. Yazıda okul özerkliği bu çerçevede ele alınmaktadır. 
Öncelikle modern dünyada eğitim sorunu ele alındıktan sonra özgürlükçü eğitim 
anlayışının ülkemizin gelişmesi için gerekliliği vurgulanmaktadır. Türkiye’de 
Okul Özerkliği çerçevesinde Anayasa’nın 42/3 maddesi incelenmiştir. Bu 
maddede belirtilen anlayışla eğitim sistemimizin modern eğitim anlayışına bir 
başka deyişle özgürlükçü eğitim anlayışına ve buna bağlı olarak düşünülen okul 
özerkliği anlayışına ulaşmanın mümkün olamayacağı üzerinde durulmuştur. 
Okul özerkliğinin gerçekleşmesinde dört konunun önemli olduğu anlatılmıştır: 
Bunlardan birincisi eğitimin temel amacı olan insan düşüncesinin her zaman 
özgür olması gerektiğidir. İkincisi insana formasyon ve disiplin kazandırmak 
gerektiğidir. İnsanlar hayatları boyunca sahip oldukları mesleğin dışına 
çıkmayacak şekilde formatlanmamalıdırlar. Kişinin sahip olduğu meslekten 
aldığı zihinsel disiplin ve formasyon başka mesleğe de uyarlanabilmelidir. 
Üçüncüsü insanın ruh, beden ve zihin şeklinde ifade edeceğimiz üç boyutu 
olduğu düşüncesinden hareketle eğitim sistemimizin de üç boyutlu olması 
gerektiğidir. Diğer bir ifadeyle insanın ruhunun, bedeninin ve zihninin beraber 
eğitilmesi gerekir. Son olarak ise eğitimin bir beyin yıkama faaliyeti olmaktan 
çıkarılmasının ne kadar önemli olduğu vurgulanmıştır. Buradaki ana düşünce 
devletin öğrencinin eğitim almasına yardımcı olması, iyi eğitim almasının 
altyapısını oluşturması gerektiğidir.  

Sonuç olarak eğitim sistemindeki tercihler demokrasinin gelişmesi yönünde 
yapılırsa okul özerkliğinin gerçekleştirilmesi yönünde atılan adımların 
gerçekleşme şansının daha yüksek olduğu, eğitimin çıktılarının da o ölçüde 
başarılı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Okul özerkliği, özgürlükçü eğitim, yerelleşme. 

School Autonomy in Turkey and Libertarian Education Approach 
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ABSTRACT: Today, it is observed that half of the 193 member states of the 
United Nations are governed by democracy, and the rest of them, at least, want 
their people to be governed by democracy. In this respect, our educational 
philosophy is expected to contribute to the formation of a democratic society. In 
this article, school autonomy is discussed within this framework. First of all, 
after the problem of education in the modern world is discussed, the necessity 
of the liberal education approach for the development of our country is 
emphasized. Article 42/3 of the Constitution has been examined within the 
framework of School Autonomy in Turkey. With the understanding stated in 
this article, it is emphasized that it will not be possible to reach the modern 
education understanding of our education system, in other words, the libertarian 
education understanding and the school autonomy approach that is considered 
accordingly. It has been explained that four issues are important in the 
realization of school autonomy: The first is that human thought, which is the 
main purpose of education, should always be free. The second is that it is 
necessary to give people formation and discipline. People should not be 
formatted in such a way that they do not go out of their profession throughout 
their lives. The mental discipline and formation that a person receives from his 
profession should be adaptable to another profession. The third is that our 
education system should also be three-dimensional, based on the idea that 
human beings have three dimensions, which we can express as soul, body and 
mind. In other words, one's soul, body and mind must be trained together. 
Finally, it was emphasized how important it is to remove education from being 
a brainwashing activity. The main idea here is that the state should help students 
get education and create the infrastructure for good education. 

As a result, it is thought that if the choices in the education system are made in 
the direction of the development of democracy, the chances of realization of the 
steps taken towards the realization of school autonomy are higher and the 
outcomes of education will be as successful. 

Keywords: school autonomy, libertarian education, decentralization. 
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Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 36 

Okul Düzeyinde Yetki Devrine İlişkin Okul yöneticilerinin Görüşleri ve 

Yaşadıkları Sorunlar 

Orhan YILMAZ 

ÖZET: Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim düzeyinde görev yapan eğitim 
yöneticilerinin okul düzeyinde yetki kullanımı ve yetki devri ile yetki kullanımı 
ve yetki devrinde yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşlerini incelemektir. Bu 
araştırma ile eğitim yöneticilerinin verdiği bilgiler doğrultusunda eğitim 
yönetiminde yetki devri ile ilgili tartışmalara katkıda bulunmak 
hedeflenmektedir. Araştırmada, yetki devri sürecindeki uygulamaların 
etkililiğinin yönetici algılarına göre saptanması ve ortaya çıkan bulgular ışığında 
öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Ankara ili 
Çankaya ve Yenimahalle ilçesindeki resmi ortaöğretim kurumlarında görev 
yapan okul müdürleri oluşturmaktadır. Örneklemi ise durum örneklemesiyle 
seçilen ortaöğretim düzeyindeki 30 yönetici oluşturmuştur. Nitel olarak 
yürütülen durum çalışmasında veri toplama aracı olarak; araştırmacı tarafından 
geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler betimsel 
analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; yöneticiler, yetki 
devrinde adil davrandıklarına inanmaktadırlar. Okul müdürlerinin hemen hepsi, 
kendilerinin bulunmadığı durumlarda işlerin yolunda yürüdüğü ve işlerin 
aksamadığı okullarda yetki devrinin yapıldığını düşünmektedirler. Yöneticilerin 
büyük bir çoğunluğu yetki devrinde astlarla yüz yüze konuşarak yöneticilerin 
yetkin olduğu konularda görevlendirmeyi tercih etmektedirler. Okul 
yöneticilerinin yetki devrinde yaşadıkları en önemli sorun olarak üst yönetimle 
olan ilişkilerinde, halen yetkilerin merkezde toplanmasından ve eğitim-öğretim 
dışındaki rutin işlere ayrılan zamanın çok fazla olması ortaya çıkmaktadır. Yetki 
devrini engelleyen bir başka husus da,  “yetkinin devredilebileceği fakat 
sorumluluğun devredilemeyeceği” ilkesidir. Her ne kadar uygulamada müdür 
yardımcıları sorumlu ve yetkili gibi gözükse de okulda tüm olup bitenlerden 
yine okul müdürü birinci derecede sorumlu olduğundan dolayı okul müdürleri 
yetki devriyle ilgili her zaman dikkatli ve titiz davranmak zorunda olduklarını 
aksi durumda beklenmedik yeni sorunlarla uğraşmak zorunda kalabileceklerini 
belirtmişlerdir. Sonuç olarak, eğitimde kalite ve verimliliğin artırılması için 
kapsamlı yetki ve görev analizlerinin yapılarak görev tanımlarının 
oluşturulması, rutin işlerde yetkilerin daha alt yöneticilere devredilmesi ve 
sorumluluk ile aynı oranda yetki verilmesi sonucuna ulaşılmıştır. 
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Anahtar kelimeler: Yetki, yetki devri, eğitim yöneticisi. 
 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 37 

Okul Düzeyinde Yetki Devri, Okul Özerkliği, Öğrenci Özerkliği ve 

Finansal Özerklik 

Orhan YILMAZ  

ÖZET: Öğretmenler, öğretmen yetiştirme süreçlerinden başlayarak mesleki 
yaşamının sonuna kadar öncelikle öğrenmeyi öğrenen bireyler olmalıdır. Çünkü 
bilimsel ve teknolojik gelişmenin sağladığı yeni imkânlarla hızla değişen bir 
toplumda ancak kendini mesleki anlamda geliştirebilen öğretmenler fark 
yaratacaktır. Bilgi çağı, bütün geleneksel kurum ve mesleklere olduğu gibi 
öğretmenlik mesleğine de meydan okumakta ve onu değişime zorlamaktadır. 

Bu nedenle, her öğretmenin mesleğe başlamadan önceki (hizmet öncesi) 
dönemden mesleğe adım attığı ve mesleğini devam ettirdiği müddetçe, gerek 
alanı ile ilgili, gerekse öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür bakımından 
kendini geliştirmesi, bilgi ve becerilerini yenilemesi ve sürekli biçimde bir 
öğrenme arzusu ve heyecanı ile mesleğini icra etmesi gerekmektedir. Bütün 
bunları gerçekleştirebilmek için gereken enerji ancak öğretmenliğin kariyer 
mesleği haline gelmesi ile mümkün olabilecektir. 

Bakanlığımızdan beklentimiz öğretmenlerin ve eğitim yöneticiliğin sürekli 
mesleki gelişimini amaçlayarak, öğretmenliğin ve eğitim yöneticiliğinin kariyer 
mesleği haline gelmesini sağlayacak yasal düzenlemeleri bir an önce yapmak 
olmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Okul özerkliği, öğrenci özerkliği, yetki devri, finansal 
özerklik. 

 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 38  

Salgın Döneminde Eğitim Yöneticilerinin Gri Bölgelerde Özerkliklerinin 

Belirlenmesi 

Orhun KAPTAN 

ÖZET: Bu araştırma ile salgın döneminde eğitim yöneticilerinin gri 
bölgelerdeki özerk davranışlarının neler olduğunun belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Küresel COVİD-19 salgınında yaklaşık 190 ülkede 1.7 milyar 
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öğrenci okulların kapatılmasından etkilenmiştir. Salgının yayılma hızına bağlı 
olarak merkezi hükümetler, yerel yönetimler ve eğitim alanında sorumlu 
bakanlıklar ve departmanlar hızlı karar vermek ve uzaktan eğitime geçme 
yoluna gitmek durumunda kalmışlardır. Teknolojik alt yapının yeterli olması, 
öğrencilerin sosyo-ekonomik olarak uzaktan eğitim faaliyetlerine katılım 
gösterecek koşullara sahip olması, okulların ve öğretmenlerin teknolojik okur-
yazarlıklarının yüksek olması gibi varsayımlar nedeniyle merkezi yönetimlerin 
almış oldukları kararların yerel düzeyde uygulamasında gri alanların ortaya 
çıkmış olması beklenilen bir durumdur. Araştırmada nitel yaklaşım ve durum 
incelemesi deseni kullanılmıştır. Araştırma kapsamında salgın döneminde 
okulların yönetiminin nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin veri toplanması 
hedeflenmektedir. Veri toplama araçları olarak katılımcı gözlem ve yarı 
yapılandırılmış görüşme teknikleri kullanılacaktır. Bu kapsamda 6 okul 
yöneticisi ile görüşmeler gerçekleştirilecek ve gözlemlere yer verilecektir. 
Üçgenleme amacıyla canlı dersler, uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ve salgın 
konusunda durum incelemesi yapılmakta olan resmi okula gönderilmiş olan 36 
resmi yazı analiz edilecektir. Analiz teknikleri olarak metin inceleme ve içerik 
çözümleme tekniklerinden yararlanılacaktır. Araştırma sonucunda salgın 
dönemindeki gri alanların ve bu alanlarda eğitim yöneticilerinin özerk 
davranışlarının neler olduğunun tespit edilmesi hedeflenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Okul özerkliği, gri bölgeler, okul yöneticiliği. 

Identification of Education Administrators’ Autonomy in the Grey Zones 
in Times of Pandemic 

ABSTRACT: With this research, it is aimed to determine the autonomous 
behaviors of education administrators in the grey zones during the epidemic 
period. In the global COVID-19 pandemic, 1.7 billion students in nearly 190 
countries have been affected by school closures. Depending on the spread of the 
epidemic, central governments, local governments, ministries and departments 
in charge of education had to make quick decisions and switch to distance 
education. It is an expected situation that grey zones have emerged in the 
implementation of the decisions taken by the central governments at the local 
level due to assumptions such as the sufficient technological infrastructure, the 
socio-economic conditions of the students to participate in distance education 
activities, and the high technological literacy of schools and teachers. 
Qualitative approach and case study design was used in the research. Within the 
scope of the research, it is aimed to collect data on how schools are managed 
during the epidemic period. Participant observation and semi-structured 
interview techniques will be used as data collection tools. In this context, 
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interviews will be held with 6 school administrators and observations will be 
made. For the purpose of triangulation, 36 official letters sent to the public 
school on online lessons, distance education, face-to-face education and the 
epidemic will be analyzed. Discourse analysis and content analysis techniques 
will be used as analysis techniques. As a result of the research, it is aimed to 
determine the grey zones in the pandemic period and the autonomous behaviors 
of education administrators in these areas. 

Keywords: School autonomy, grey zones, school management. 
 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 39 

Okul Özerkliğinin İtici Güçleri: İngiltere, Yeni Zelanda ve Çin Halk 

Cumhuriyeti Örnekleri 

Orhun KAPTAN - İbrahim KOCABAŞ 

ÖZET: Bu araştırmanın amacı İngiltere, Yeni Zelanda ve Çin Halk 
Cumhuriyeti’ndeki okul özerkliğini güçlendiren eğitim reformlarının ve 
uygulamalarının altında yatan gerekçelerin ve eğitim ortamlarına yansımalarının 
anlaşılmasıdır. Bu amaca uygun olarak üç ülkede 1970’li yıllardan itibaren 
uygulamaya konan eğitim reformları araştırılmıştır. Araştırma tarama 
modelinde bir araştırma olup doküman inceleme yöntemi ile makaleler, 
bildiriler ve e-kitaplar incelenerek içerik analizi yöntemi ile veriler 
çözümlenmiştir. Araştırmanın başlıca sonuçları üç ülkedeki okul özerkliğini 
güçlendiren uygulamaların farklı nedenler taşıdıklarını göstermektedir. Yeni 
Zelanda’da okul özerkliği halktan gelen öğretmen niteliğinin yükseltilmesi ve 
kültürel ögelerin okul müfredatına yansıtılması amacını taşırken, Çin’deki 
uygulamalar ekonomik kalkınma planının bir parçası olarak okulların 
finansmanının kademeli olarak yerel yönetimlere ve eğitimden faydalanan 
kesimlere aktarılmasını amaçlamaktadır. Her iki ülkede de aşamalı olarak 
eğitimin yönetiminin ve denetiminin merkezi otoriteden alınarak yerel eğitim 
otoritelerine aktarıldığı ve bu süreçte okullara da belirli bir düzeyde özerklik 
sağlandığı gözlenmektedir. İngiltere’de ise okul özerkliğini güçlendirme 
çabalarının okul çeşitliliğini artırma yoluyla öncelikle ülke içinde sonrasında ise 
uluslararası düzeyde rekabetçi bir anlayış yerleştirme amacı taşıdığı 
gözlenmiştir. İngiltere’de diğer iki ülkeden farklı olarak yerel eğitim 
otoritelerinde olan eğitimin yönetimi ve denetiminin okullara devredilmesine 
çabalandığı ve bununla birlikte özerkliğin bir diğer gerekçesinin dezavantajlı 
okulların niteliğinin yükseltilmesi hedefi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de okul özerkliği konusunda ulusal ve 
uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapının sağlanması ve dezavantajlı okulların 
daha fazla desteklenmesi için bölge ve okul düzeylerinde yerelleşme 
önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Okul özerkliği, eğitimde yerelleşme, eğitimde hesap 
verebilirlik, eğitim reformu. 

The Driving Forces of School Autonomy: The Samples of England, New 
Zealand and People’s Republic of China 

ABSTRACT: The purpose of this research is to understand the reasons behind 
the educational reforms and practices that strengthen school autonomy in 
England, New Zealand and the People's Republic of China and their reflections 
on the educational environment. For this purpose, educational reforms that have 
been implemented in three countries since the 1970s have been investigated. The 
research is carried out via a general survey model and the data were analyzed 
with the content analysis method by examining the articles, papers and e-books 
with the document review method. The main results of the research show that 
the practices that strengthen school autonomy in the three countries have 
different reasons. While school autonomy in New Zealand aims to increase the 
quality of teachers – a motivation raised by the public - and reflect cultural 
elements in the school curriculum, practices in China aim to gradually transfer 
the financing of schools to local governments and education beneficiaries as part 
of the economic development plan. In both countries, it is observed that the 
management and control of education is gradually transferred from the central 
authority to local education authorities, and a certain level of autonomy is 
provided to schools in this process. In England, it has been observed that the 
efforts to strengthen school autonomy aim to establish a competitive 
understanding firstly within the country and then at the international level by 
increasing school diversity. In England, unlike the other two countries, it was 
concluded that the management and control of education in the local education 
authorities were tried to be transferred to schools, and another reason for 
autonomy was the goal of increasing the quality of disadvantaged schools. 
According to the results of the research, localization at regional and school 
levels is recommended to provide a competitive structure at national and 
international level in terms of school autonomy in Turkey and to further support 
disadvantaged schools. 

Keywords: School Autonomy, decentralization ın education, accountability ın 
education, educational reforms. 
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Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 40 

Covid-19 Pandemi Sürecinde Okul Özerkliği: Öğretmen Perspektifinden 

Semiha ŞAHİN - Ömer DEMİR, Yavuz Kamil ŞEVİK  

ÖZET: Sürekli bir değişim ve devinim içerisinde olan toplum ihtiyaçlarına 
cevap verme ve uyum sağlama görevi olan okulların esnek bir yapıya 
kavuşabilmesi için kendi kendini yöneten ve kendi kararlarını alabilen özerk 
kurumlar olmaları oldukça önem teşkil etmektedir. Dünyada yaşanan Covid-19 
salgını sürecinde yönetimde yerelleşmeye olan ihtiyaç daha net bir şekilde 
ortaya çıkmış okulların yönetiminde değişiklikler yaratmıştır. Bu araştırmanın 
temel amacı; öğretmenlerin okul özerkliği düşünceleri ve pandemi döneminin 
okul özerkliğine ne gibi olumlu ve olumsuz katkılarının olduğunun 
belirlenmesidir. Bu maksatla 27 öğretmen ile 2 açık uçlu soru içeren yarı 
yapılandırılmış görüşme formu üzerinde çevrimiçi yüz yüze görüşmeler 
yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma şeklinde tasarlanmış olup görüşme tekniği 
kullanılarak veriler toplanmıştır. Ayrıca, araştırmanın çalışma grubu maksimum 
çeşitlilik örneklemesi yöntemiyle oluşturulmuştur. Çalışma grubunu oluşturan 
katılımcılar 2020-2021 eğitim-öğretim yılı içerisinde İzmir ili Bayraklı ilçesi 
sınırlarında faaliyet gösteren kamu okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul, 
meslek lisesi ve Anadolu lisesinde görev yapan toplamda 27 öğretmendir. 
Görüşmelerden elde edilen ses kayıtları bir bilgisayar aracılığıyla yazılı metin 
haline dönüştürülmüştür. Yazılı veri üzerinden içerik analizi yöntemiyle elde 
edilen kod ve temalarla bir tanım tablosu oluşturulmuştur. Daha sonra ortaya 
çıkan uzlaşılmış kod ve temalar üzerinden araştırmanın sorularına mevcut 
literatürle karşılaştırarak cevaplar bulunmaya çalışılacak ve bir rapor halinde 
sunulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Okul özerkliği, Covid-19, pandemi, uzaktan eğitim. 
 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 41  

Salgın Sürecı̇ ve Sonrasında Öğretmenden Öğretmene Yenı̇ Normal 

Sı̇stem 

Sefa SEZER 

ÖZET: Bu çalışmamız “eğitim ve yaşanmış salgın süreci” teması ile 
oluşturulmuştur. Çalışmamızın amacı, dünyadaki ve Türk eğitim sistemindeki 
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eğitim-öğretim faaliyetlerinin salgın süreci ve sonrasında dersler yönünde 
işlenişi, yönergesi, içerikleri ile öğretmenlerin yeni normal süreçteki tüm 
faaliyetleri ile ilgili sonuçlar elde etmektir. Salgın öncesi ve sonrasında öğrenme 
sürecinde meydana gelen değişimler ve dijital eğitim ile birlikte öğretmenlerin 
iyi olma hali, liderlik, teknoloji ve işbirliği rollerinin etkinliği ile yeni normal 
süreçte misyon ve vizyon odaklı çalışmaları incelemektir. Ayrıca virüs 
salgınının Türkiye ve dünyadaki eğitim faaliyetlerine yönelik vizyon etkilerini 
analiz etmektir. 

Çalışmamızda virüs salgını sonrası için yeni normale geçişteki öğretmenlerin 
değişim sürecindeki faaliyetlerinin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu 
çalışma, eğitim kurumların risk yönetiminde eğitimin belirli bir süre ara 
verilmesi durumuna karşı yapılabilecekler konusunda Türkiye’de ve diğer 
ülkelerde meydana gelen değişimleri, kullandığı yöntemleri, faaliyetlerdeki 
farklılıkları meydana getirerek yapılması gerekenleri ortaya çıkarması ve 
özellikle salgın süreci ve sonrası öğretmenlerin yeni normal dönemde yapılacak 
araştırmalara yön vermesi açısından oldukça önem arz etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Eğitim ve salgın, yeni normal sistem, öğretmenden 
öğretmene yeni normal, uzaktan eğitim, eğitim bilişim ağı, salgında eğitim. 

 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 42 

Okullarda Öğrenme İçerik Özerkliği Fırsat Eşitliğini Nasıl Etkiler? 

Süleyman SÖNMEZ  

ÖZET: Okullarda, derslerde öğrenilecek kazanımların belirlenmesinde okul 
yönetimine ve zümrelerine yetki verildiğinde; ülke genelinde bölgelerin farklılık 
ve önceliklerine göre oluşacak olan farklı öğrenme içeriklerinin fırsat 
eşitsizliğine neden olup olmayacağı, olumlu ya da olumsuz yönlerinin neler 
olacağını tartışma, ortaya koyma ve olumsuzluk yönlerinin giderilmesi için 
çözüm yollarının tartışılması ve bir sonuca ulaşma hedefli bir çalışma 
yapılmıştır. 

Bu çalışmada her kademe ve türdeki okul velilerinin çocuklarını nasıl bir okula 
gönderme eğiliminde olduklarını anlamak için yapılan anket çalışması önemli 
bir veri olarak kullanılacaktır. Veliler sosyal etkinlik açısından zengin 
ilkokulları tercih ederken, akademik yönden başarılı olan ortaokul ve lise tercih 
ettikleri gözlemlenmiştir. Merkezi sınav sistemi öğrenme içeriğini önemli 
ölçüde etkilediği ve merkezden belirlenen tüm kazanımların öğretilmesi söz 
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konusu olması öğrenme içeriği özerkliğinde bir engel olup olmadığı 
tartışılmıştır. Ayrıca bölgelere göre farklı içeriklerin belirlenerek işlenmesi fırsat 
eşitsizliğine neden olur mu? Sorusu tartışılıp örneklerle açıklanmaya 
çalışılmıştır.  

Merkezi sınav sistemi nedeni ile sorumlu olunan tüm kazanımların ülke 
genelinde fırsat eşitliği için öğretilmesi söz konusu olduğundan okulların 
öğrenme içerik özerkliğinin çok sınırlı olduğu sonucuna varılmıştır. Sınav 
kaygısı olmayan ilkokullarda yönetici ve zümrelerin birlikte öğrenme alanında 
daha özerk oldukları gözlemlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Fırsat eşitliği, öğrenme içerik özerkliği, merkezi sınav 
sistemi. 

How Does Learning Content Autonomy Affect Equal Opportunıty in 
Schools? 

ABSTRACT: A study was carried out with the aim of discussing solutions and 
reaching a conclusion to discuss, reveal and eliminate the negative aspects of 
the different learning contents that will occur according to the differences and 
priorities of the regions throughout the country, whether the different learning 
contents will cause inequality of opportunity, what the positive or negative 
aspects will be, when the school administration and its factions are authorized 
to determine the gains to be learned in the courses in schools. 

In this study, A survey study to understand how parents in all levels and types 
of schools tend to send their children to a school will be used as an important 
data. It has been observed that parents prefer primary schools rich in social 
activity. On the other hand, they prefer secondary and high school, which are 
academically successful. It has been discussed whether the centralized 
examination system significantly affects the learning content and whether the 
teaching of all the achievements determined from the center is an obstacle to the 
autonomy of the learning content. In addition, the question “Does the 
determination and processing of different contents by region cause inequality of 
opportunity?” was discussed and tried to be explained with examples. 

It has been concluded that the autonomy of schools for learning content is very 
limited as all the achievements responsible for the centralized examination 
system are taught for equal opportunity throughout the country. Furthermore, it 
has been observed that administrators and factions are more autonomous in the 
field of collective learning in primary schools without exam anxiety. 
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Keywords: Equal opportunity, learning content autonomy, centralized 
examination system. 

 
Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 43 

Öğretmenlerin Özerk Öğrenme Becerilerine İlişkin Algıları 

Veysel Bilal ARSLANKARA 

ÖZET: Bu çalışma, ülkemizde görev yapan öğretmenlerin kişisel, sosyal veya 
mesleki gelişimleri bağlamında özerk öğrenme becerilerine yönelik algılarını 
belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcı grubu, Sakarya 
ilinde farklı okul türlerinde görev yapan çeşitli branşlardaki 13 öğretmenden 
oluşmaktadır. Araştırma, belirli bir duruma yönelik sonuçları ortaya koymak 
amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak desenlenmiştir. 
Veriler araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu 
ile toplanmıştır. Katılımcı öğretmenlerden elde edilen veriler betimsel analiz 
yöntemiyle analize tabi tutulmuştur. Analiz neticesinde elde edilen bulgular, 
hazırlanan soruların konu başlıklarına göre sunulmuş ve öğretmenlerin 
görüşlerini yansıtmak için doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Araştırma 
bulgularına göre, öğretmenlerin kişisel, sosyal ya da mesleki gelişimlerine 
ilişkin özerk öğrenme becerilerine sahip oldukları ifade edilebilir. 
Öğretmenlerin tamamına yakınının bireysel öğrenme gereksinimlerinin farkında 
olarak hedeflerini belirledikleri, çeşitli öğrenme, okuma ve not alma stratejileri 
kullanarak öz düzenleme becerilerini sürece yansıttıkları, gerek duydukları 
öğrenme materyalleri içerisinde en çok basılı materyallere yer verdikleri 
belirlenmiştir. Bununla birlikte, öğretmenlerin bireysel gelişim sürecinde 
gösterilen bireysel çabaların (araştırma, eğitime katılma vb.) ve sosyal ağlarda 
kurulan ilişkilerin; okuldaki idareci ve meslektaşları ile kurulan iletişimdeki 
öğrenme büyüklüğü ve etkisine nazaran daha yapıcı katkı sağladığının 
düşünülmesi önemli görülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Özerk öğrenme, öğretmen, gelişim, beceri. 
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Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 44 

Towards Achieving Autonomy in Higher Education 

Yasemin KIRKGÖZ 

ABSTRACT: In the twenty first century, a prominent trend in many countries 
is transmission to operating autonomy in schools. Autonomy is considered to be 
essential in enabling schools to function more effectively, and it can be exercised 
through management system, decision-making, leadership style and functioning 
of certain units in the institution. This study describes my efforts as an academic 
manager to achieve autonomy at a Foreign Language Centre, offering a one-
year English for Academic purposes (EAP) program at a state university in 
Turkey. I will address what leadership characteristics have influenced 
improvement in the educational practices in the institution under my leadership 
to achieve autonomy. My personal leadership qualities include having vision, 
values, self-discipline and open-communication. The leadership characteristics 
I adopted was Transformational Leadership, which is argued to be essential for 
autonomous schools. The rationale for adopting this model is to transition the 
institution into more autonomous and a self-managing system. I will describe 
initiating and successfully managing various leadership activities, including 
managing a major curriculum innovation project, which received several 
international awards including Leadership and Management SIG by IATEFL. 
Finally, I will present best practices from my leadership and what lessons I have 
learned from the leadership experience to give insights into how leadership can 
best be fostered and integrated into educational institutions. It is therefore hoped 
that this exemplary case study can give insights into how a higher education 
institution can be transformed into an autonomous school through exercising 
effective leadership qualities. 

Keywords: School autonomy, effective leadership, transformational leadership, 
curriculum innovation. 

 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 45 

Okul İdarelerinin Salgın Sürecinde Yaşadığı Özerklik Çıkmazı 

Zafer EKİCİ – Merve EKİCİ 

ÖZET: Ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere birey ya da grup faaliyetlerinin 
bilinçli bir biçimde eşgüdümlenmesi sistemine örgüt adı verilmektedir. Örgüt 
sistemi içinde ortak amacı gerçekleştirme sürecine yönetim; kendisinden daha 



 

 
 ISPC2021 BİLDİRİ ÖZETLERİ / ABSTRACTS  

91 

akıllı kişileri etkili biçimde çalıştırabilen kişiye de yönetici denmektedir. 
Örgütlü bir toplum, güçlü bir lider önderliğinde her zorluğu aşmaya muktedirdir. 
Yöneticiliğin insanlara öğretilebilir, her alanda geçerli evrensel bir bilim olduğu 
ve okullarda bu işin eğitiminin verilmesi gerektiği ortadadır. Doğru ve faydalı 
bilgiye ancak bilimsel ve çağdaş yöntem ve tekniklerle ulaşabileceğimizi 
unutmamalıyız. Burada bizim için geçmişin, bugünün ve yarının bilgisini bize 
en doğru şekilde ulaştıracak rehberlere, önderlere, modellere ihtiyaç duyarız. Bu 
ihtiyacın adı yöneticidir.  

Yönetim makamında bulunan kişiler kurumda daima hazır bulunmalı, emirleri 
ve kendisinden istenenleri derhal vermelidir. Salgın sürecinde yaşanılan 
aksaklıklar emir-komuta zincirinin bir değişim geçirmesi gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Salgın sürecinin getirdiği pek çok yeni uygulama merkezden, 
zamanında ve doğru bilgi akışı olmadığı için ortaya bir yönetim zafiyeti 
çıkarmıştır. Bu da bize yeni durumlar karşısında merkezin temel amaç ve 
gayelerinden ayrılmadan karar alıp bunu uygulayabilecek yöneticilere ihtiyaç 
duyulduğunu göstermiştir. Okul özerkliğinin ne kadar önemli olduğu, örgütün 
kendi içinde bir işleyişinin bulunduğu görülmüştür. Seçilmiş-atanmış çatışması 
içerisinde okul yöneticilerinin yaşadığı çıkmazı çözebilmenin yegâne yolu; bu 
süreçleri yönetebilecek iyi eğitimli okul idarecileri yetiştirmek, yasal 
mevzuatlarla ilgili düzenlemeleri yaparak bu görevlilere yetki devrini -sağlıklı 
bir denetim mekanizması ihmal etmeden- gerçekleştirerek okul özerkliği 
konusunda merkezden özerk ama sonuçta ona bağlı bir yapı tahsis etmek, eğitim 
alanında yapılacak önemli reform hareketlerinden biri belki de en önemlisidir. 

Anahtar kelimeler: Okul, süreç, yönetim. 
 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 46  

Fransız Kolonisi Ülkelerde Okul ve Öğretmen Özerkliğinin Avantaj ve 

Dezavantaj Algısının İncelenmesi 

Zehra ŞAŞMAZ  

ÖZET: Fransa 19.yy. dan itibaren sömürgeleştirmeye başladığı ülkelerde halkı 
asimile edecek, kendi kültür ve medeniyetlerini terk ettirecek bir eğitim sistemi 
geliştirmiştir. Sömürgelerde yaşayan halk sömürgecilikten kurtulmanın tek 
yolunun bu Fransız okullarını kullanarak dünyaya açılmak olduğuna inanmış ve 
çocuklarını çoğunlukla bu okullara göndermiştir. Ayrıca, Fransa eski 
sömürgelerinin Fransa ile bağlarının kopmasına engel olmak için ‘Fransızca 
Konuşan Ülkeler Topluluğu’nu kurmuş ve “Francophonie” adlı bir Fransız dili 



 

 ISPC2021 BİLDİRİ ÖZETLERİ / ABSTRACTS  

92 

ve kültürü yayma organizasyonu oluşturmuştur. Afrika’da bulunan 54 ülkenin 
27’sinde Fransızca resmi dildir, bu ülkeler bağımsızlıklarını kazandıkları halde 
eğitim sistemleri halen Fransa’nın kontrolü altındadır. 

Bu araştırma, eğitim sistemi Fransa’nın kontrolü altında olan Gine /Konakry 
şehrinde yürütülmüş ve sömürge altında tutulan bir ülkede görev yapan okul 
yöneticileri, öğretmenler ve akademisyenlerin okul ve öğretmen özerkliği, 
okulların merkezden ya da özerk yönetilmelerinin avantaj ve dezavantajlarının 
neler olduğu konularındaki mevcut düşünceleri alınmıştır. Çalışmada nitel 
araştırma yöntemi kullanılmış ve açık uçlu soru tekniği ile yapılandırılmamış 12 
maddeden oluşan anket uygulanmıştır. Anket maddeleri araştırmacı tarafından 
Fransızca olarak hazırlanmış olup 5 okul müdürü, 40 öğretmen ve 5 
akademisyene uygulanmıştır. Toplanan veriler Türkçeye çevrilerek içerik 
analizleri ve sınıflandırmaları yapılmaktadır. Verilerin Türkçeye çevirileri ile 
analiz ve sınıflandırma süreci devam etmektedir. Analiz ve sınıflandırma süreci 
tamamlandıktan sonra sonuç ve öneriler bölümü hazırlanarak çalışma 
tamamlanmış olacaktır. 

Anahtar kelimeler: Fransız sömürgesi, özerklik, okul özerkliği, öğretmen 
özerkliği, avantaj, dezavantaj. 

 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 47 

Covid-19 Salgınının Gölgesinde Yükseköğretim Özerkliği Üzerine Bir 

Değerlendirme 

Zeynep OLGUN 

ÖZET: Toplumlar, 21. yüzyılda eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, ekonomik ve 
teknolojik açıdan çok hızlı bir değişim ve gelişim sürecindedir. Yükseköğretim 
kurumları da bu değişim ve gelişimlerin öncü kurumları arasında yerini 
almaktadır. Ülkelerin geleceği için iyi eğitilmiş, nitelikli insan gücünün 
yetiştirilmesi; araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim süreçleri ile toplumun 
kalkınmasına katkı sağlanması yükseköğretim kurumlarının temel amacı olarak 
ifade edilmektedir. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için kültür, bilgi ve 
araştırma merkezi olan yükseköğretim kurumlarının özerkliğinin sağlanabilmesi 
önemli bir unsur olarak göze çarpmaktadır. Yükseköğretimde özerklik kavramı 
incelendiğinde; eğitim donatıları ve yapıları, bütçe, akademik yapı ve müfredat, 
akademik personel çalışmaları, öğrenci kontenjan ve harçları gibi mali, 
akademik ve idari özerkliğin bir arada değerlendirilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. Yapılan araştırmada; mali, akademik ve idari özerklik 
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başlıkları altında yükseköğretim kurumlarının özerkliği incelenirken, Covid 19 
salgını kapsamında YÖK tarafından alınan kararların üniversitelerdeki 
yansıması hakkında değerlendirmelerde de bulunulmuştur. Bu araştırmada nitel 
araştırma deseni tercih edilmiş ve salgın sürecinde YÖK tarafından 
üniversitelere ulaştırılan resmi yazılar doküman analizi yöntemi ile 
incelenmiştir. Yükseköğretimde özerkliğin uygulanmasında yasal-yönetsel 
değişikliklerin yanı sıra özerkliği uygulayacak insanların yeterli düzeyde bilgi 
ve beceriye, ahlaki değerlere sahip olma düzeylerinin de incelenmesi gerektiği 
düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Yükseköğretim, özerklik, Covid-19 salgını. 

An Evaluation of Higher Education Autonomy in the Shadow of the Covid-
19 Pandemic 

ABSTRACT: Societies are in a very rapid change and development process in 
terms of education, health, social, cultural, economic and technological aspects 
in the 21st century. Higher education institutions are among the leading 
institutions of these changes and developments. The main purpose of higher 
education institutions are aising well-trained and qualified manpower for the 
future of the countries; is to contribute to the development of society through 
research-development and education-teaching processes. In order to achieve this 
goal, the autonomy of higher education institutions, which are culture, 
information and research centers, stands out as an important element. When the 
concept of autonomy in higher education is examined, it is thought that financial, 
academic and administrative autonomy such as educational equipment and 
structures, budget, academic structure and curriculum, academic staff studies, 
student quota and fees should be evaluated together. In the research, while the 
autonomy of higher education institutions was examined under the headings of 
financial, academic and administrative autonomy, evaluations were made about 
the reflection of the decisions taken by YÖK within the scope of the Covid 19 
epidemic in universities. In this research, a qualitative research design was 
preferred and the official texts delivered to universities by “Council of Higher 
Education” during the epidemic were examined by document analysis method. 
In the implementation of autonomy in higher education, besides the legal-
administrative changes, it is thought that the level of having sufficient 
knowledge, skills and moral values of the people who will implement the 
autonomy should be examined. 

Keywords: Higher education, autonomy, Covid-19 epidemic.  
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İYİ ÖRNEKLER / GOOD PRACTICES 

İyi Örnek / Good Practices - 1 

Salgın Döneminde İntermodel Sanat Terapi Yöntemlerinin Eğitimde 

Dijital Olarak Uygulanması 

Elmira İSKENDEROVA BAŞ - Safiye BEŞİR  

ÖZET: Bu sunum, özel olarak 2023 Eğitim Vizyonu, Salgın Krizi ve 
Dijitalleşme Bağlamında Okul Özerkliği ana temalı II. Uluslararası Okul 
Yöneticileri Konferansında Öğrenci ve İçerik Özerkliği alt temalı iyi örnek 
sunumu olarak hazırlanmıştır. 

Bu çalışma, 2023 Eğitim Vizyonu’nun İçerik ve Uygulama alt başlıkta yer alan 
öğrencilere sunulan rehberlik hizmetlerinin, öğrenilen her türlü bilgi, beceri ve 
tutumun bir davranış olarak ortaya çıkmasının ötesinde, çocukların kendilerine 
ve topluma doğrudan hizmet edebilecek bir yetkinlik olarak yerleşmesini 
hedeflenmiş olup, dezavantajlı öğrencilerin intermodel sanat terapi aracılığı ile 
kendilerini ve duygularını ifade etme atölye çalışmaları şeklinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: 2023 Eğitim vizyonu, sanat terapi, masal terapi, COVID-
19 salgını, eğitimde dijitalleşme, aktif sanat teknikleri, dezavantajlı öğrenciler. 

Digital Application of Intermodel Art Therapy Methods in Education in the 
Period of the Epidemic 

ABSTRACT: This presentation will be held with the main theme of School 
Autonomy in the Context of 2023 Education Vision, Epidemic Crisis and 
Digitalization II. It was prepared as a good example presentation with the sub-
theme of Student and Content Autonomy at the International School 
Administrators Conference. 

This study aims to establish the guidance services offered to students in the 
Content and Application subheading of the 2023 Education Vision, beyond the 
emergence of all kinds of knowledge, skills and attitudes as a behavior, to 
establish children as a competency that can directly serve themselves and the 
society. 

Keywords: 2023 Education vision, art therapy, fairy tale therapy, COVID-19 
epidemic, digitalization in education, active art techniques, disadvantaged 
students. 
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İyi Örnek / Good Practices - 2 

Öğrenen Portfolyosu/Dijital Portfolyo 

Güner ÖZEN 

ÖZET: Pandemi gibi olağanüstü koşullarda dijital araçların önemi ve 
kolaylaştırıcı rolü tartışılırken, okullarda yüz yüze eğitimin sona ermesiyle 
sınavlar da iptal edilmiş ve uzaktan eğitim için ölçme ve değerlendirme 
araçlarının ne olacağı konusunda ortak bir görüş ortaya konamamıştır. Dijital 
portfolyolar öğrencinin öğretmen, akran ve bizzat kendisi tarafından yapılan 
geri bildirimler doğrultusunda hatalarını düzeltmesi ve/veya daha iyi ürünler 
ortaya koyabilmesi için öğrencinin derse motive olmasına imkân sağlar. 

Anahtar kelimeler: IBDP, dijital portfolyo, öğrenen portfolyosu, geri bildirim, 
öğrenen özerkliği. 

Learner Portfolio / Digital Portfolio 

ABSTRACT: The International Baccalaureate Diploma Program evaluates the 
Learner Portfolio of the student in the context of the Turkish A subject. The 
student uploads all the coursework they have done during the two-year program 
to their portfolio. Classical/traditional portfolios have turned into digital 
portfolio due to pandemic conditions.  

The Digital Portfolio is a good example in terms of demonstrating student 
independence in learning. While the importance and facilitating role of digital 
tools were discussed in extraordinary conditions such as the pandemic, the 
exams were canceled upon the end of face-to-face education in schools, and a 
common view on the measurement and evaluation tools for distance education 
could not be put forward. Digital portfolios allow the student to correct his/her 
mistakes and/or produce better products in line with the evaluations made by 
his/her teacher, peers and himself / herself. In the study, “How do digital 
portfolios support student autonomy in learning?” While seeking an answer to 
the question, students' opinions on portfolio and feedback were evaluated 
through a questionnaire. The findings obtained from the survey showed that the 
students had positive opinions about the portfolio, and it was observed that the 
feedback encouraged the students to produce better products. 

Keywords: IBDP, portfolio, feedback, lerarners’ autonomy. 
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İyi Örnek / Good Practices - 3 

Ev Sahibi Etkinliği 

Hilal BAYRAKTAR 

ÖZET: Çocuklar bu süreçte (online eğitim) akranlarından uzak şekilde 
yaşamlarını sürdürüyor. Bu durum onların sözel ifade, sosyal beceri, kendini 
ifade etme, akran öğrenmesi vb. kavramlarda sıkıntı yaşadıklarını farkettim ve 
yeni bir etkinlik geliştirdim. Bu etkinlik Ev Sahibi Etkinliğidir. Her hafta bir 
çocuğun evine tüm sınıf konuk oluyor. Öğretmen ara ara her şey yolunda mı 
diye etkinliği kontrol ediyor. Çocuklar daha önce okudukları kitapları, 
izledikleri filmleri, gittikleri müzeleri ya da şehirler arkadaşlarına aktarıyor. 
Tecrübe aktarımı da diyebiliriz. Daha sonra arzu edenler evde bulunacak kolay 
malzemelerle materyal tasarlıyorlar. Birlikte etkinlikler tasarlıyorlar. 
Üretiyorlar. Bu sayede kendi kendilerini yönetme becerileri gelişiyor, iletişim 
becerileri gelişiyor, akran öğrenmesi gerçekleşiyor, çekinceler kırılıyor ve bir 
toplantıyı yönetme becerileri gelişiyor. Eğlenerek öğreniyorlar ve Türk 
kültürüne ait olan misafirperverlik duygularını geliştiriyorlar. 

Anahtar kelimeler: Misafirperverlik, ev sahibi, tecrübe aktarımı, kitap önerisi, 
film önerisi, materyal tasarım, toplantı yönetme becerisi. 

 

İyi Örnek / Good Practices - 4 

Bir Öğretmen Özerkliği Örneği: Çizgi 

Kudbeddin ÇELİK  

ÖZET: Bu çalışma, eğitimi okul sınırları ötesine taşıyarak; eğitimi, yaşamın 
kalbine taşımayı amaçlar. Bu çalışma konferansın öğretmen özerkliği alt başlığı 
altında katılacaktır. 

Anahtar kelimeler: 2023 eğitim vizyonu, öğretmen özerkliği. 
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İyi Örnek / Good Practices - 5 

Permakültür ve Doğayla Uyumlu Yaşam 

Macide IŞIK 

ÖZET: Doğa temelli eğitimin en önemli eğitim aracı “doğa”dır. Doğa’da 
bulunan her canlı ve cansız obje çocuk eğitiminde duyusal, bilişsel ve fiziksel 
eğitimin bir parçasıdır. Okul olarak sürdürülebilir yaşam, gıda, enerji, barınak 
ve diğer maddi ve manevi ihtiyaçların doğayla uyum içerisinde nasıl 
bütünleştirilebileceğini; aynı zamanda permakültür felsefenin okul öncesi 
eğitim çocuklarına nasıl kazandırılabileceğine yönelik araştırmalar ile süreç 
başlamıştır. Bu çalışma 2019-2020 Eğitim öğretim yılında 5-6 yaş grubu 
çocuklarla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 100 okul öncesi eğitim grubu çocukla 
çalışılmıştır. Değerlendirme aracı olarak gözlem yöntemi kullanılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Permalkültür, doğa, doğayla uyumlu yaşam, erken 
çocukluk. 

 

İyi Örnek / Good Practices - 6 

 “Ekran Akran Olamaz” e-Twinning Projesi 

Özlem BALKUR KIZILKAN - Semra AYDIN 

ÖZET: Covid-19 pandemisi nedeniyle öğretimin kesintiye uğramaması için 
Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde eğitim ile ilgili paydaşların eyleme 
geçme aşaması olarak nitelendirilebilen, bir zorunluluk olan acil uzaktan 
eğitime geçilmiştir. Acil uzaktan eğitim ihtiyaca yönelik geçici çözümler 
üretmeye çalışır ve kriz zamanında eldeki olanaklarla eğitimi ayakta tutmaya 
çabalar. Kriz zamanlarında düzen alt üst olur ve fark yaratacak liderler ile 
iletişim gibi yönetsel becerilere duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu nedenle 
salgının başından itibaren tüm dünyada okulların ve eğitimcilerin bu liderlik 
özelliklerini kullanıp özerk davranarak, öğretimin düzenlenmesi, veli ve öğrenci 
ile iletişim ağının kurulması ve yönetilmesi gibi konularda esnek, hızlı ve en 
uygun seçenekleri uygulamaya çalıştıkları görülmektedir. Buradan hareketle 
öğretmen özerkliğinde ne öğreteceğine karar verme, eğitimde farklılık ve 
katılım hakkının desteklenmesiyle başlattığımız “Ekran Akran Olamaz” e-
twinning projesi 10 Türk ve 5 Makedon ortak ile etkinliklerini 
gerçekleştirmektedir. Pandemi sürecinde ekran başında uzaktan eğitime devam 
eden öğrencilerimizin ekran bağımlısı olmasının önlenmesi, keyifli etkinlikler 
yaparak kendi öğrenme süreçlerinde aktif olmaları, çevresel farkındalıklarının 
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artması, sosyal ve iletişim becerilerinin geliştirebilmesi amaçlanmaktadır. 
Projemizde aile özerkliği bağlamında ailenin katılımı, denetimi ile çocuklara 
öğretilenlerle ilgili bilgilendirme sağlanmaktadır. Öğrencilerimize ve 
velilerimize teknoloji kullanımı ile ilgili bir ön test uygulanmış olup yapılacak 
olan son test ile projenin amacına yönelik nasıl bir sonuca ulaşıldığı tespit 
edilecektir. 

Anahtar kelimeler: Covid-19, acil uzaktan eğitim, ekran bağımlılığı, öğrenci 
özerkliği, veli özerkliği. 

“SCREEN CANNOT BE A FRIEND” e-Twinning Project 

ABSTRACT: In order not to interrupt the education due to the Covid-19 
pandemic, in Turkey and in many countries of the world, emergency remote 
education, which can be described as the stage of taking action by the education 
stakeholders, has been started, which is a necessity. It tries to produce temporary 
solutions for emergency remote education needs and tries to keep education 
alive with the available opportunities in times of crisis. In times of crisis, order 
turns upside down and the need for managerial skills such as communication 
with leaders who can make a difference is increasing. For this reason, it is seen 
that schools and educators all over the world have been trying to implement 
flexible, fast and most appropriate options in terms of organizing education, 
establishing and managing communication networks with parents and students, 
by using these leadership features and acting autonomously since the beginning 
of the pandemic. From this point of view, “Screen Cannot Be a Friend” e-
twinning project, which we started by supporting the right to decide what to 
teach in teacher autonomy, to make difference and participation in education, 
carries out its activities with 10 Turkish and 5 Macedonian partners. It is aimed 
to prevent our students who continue remote education at the screen during the 
pandemic process from being screen addicted, to be active in their own learning 
processes by doing enjoyable activities, to increase their environmental 
awareness, and to improve their social and communication skills. In our project, 
in the context of family autonomy, the participation and supervision of the 
family and information about what is taught to children are provided. A pre-test 
on the use of technology has been applied to our students and parents, and with 
the post-test, it will be determined what kind of result has been reached for the 
purpose of the project. 

Keywords: Covid-19, emergency remote education, screen addiction, student 
autonomy, family autonomy. 
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İyi Örnek / Good Practices - 7 

Akıl ve Zeka Oyunları Topluluğu (AZOT) Öğretmen Özerkliği 

Selçuk ACUN 

ÖZET: MEB öğretim programları incelendiğinde; müfredatın çok yoğun 
olduğu görülmekte, bazı sınıf kademelerinde programın yoğunluğundan hem 
öğrenciler hem de öğretmenler şikayet etmektedir. Öğretmenler yoğun müfredat 
ve merkezi sınav baskısından dolayı sınıf içinde kendilerini baskı altında 
hissettiklerini çeşitli araştırmalarda belirtmişlerdir.  

Pandemi süreci ile birlikte uzaktan eğitimin yaygınlaşması ve her öğretmenin 
bu sisteme uyum sağlaması neticesinde bazı öğretmenler uzaktan eğitimle ders 
saatlerini daha verimli kullandıklarını ve teknolojik imkânlar sayesinde ders 
içeriklerini zenginleştirdiklerini dile getirmişlerdir. Zekâ oyunları alanında 
kurduğumuz Akıl ve Zekâ Oyunları Topluluğuna Türkiye'nin farklı illerinden 
öğretmenler dâhil olmuşlardır. Bu öğretmenlerle Zekâ oyunları alanına ilgi 
duyma nedenlerini, alanın mesleki gelişimlerine etkisini, alanın mesleki 
motivasyonlarına etkisini dile getirdikleri meslek oturumları düzenlenmiş ve 
görüşleri not alınmıştır. Bu bakımdan zekâ oyunları ile öğretmen özerkliği 
üzerine bir çalışma ortaya konmuştur. Nitel araştırma yöntemi kullanılmakla 
birlikte öğretmen görüşme formları düzenlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Öğretmen özerkliği, zeka oyunları, öğretmen görüşleri, 
nitel çalışma. 

 

İyi Örnek / Good Practices- 8 

Petrol Ofisi İlkokulu'ndan Örnek Çalışmalar 

Ümit DURSUN  

ÖZET: Okulumuz bünyesinde öğrenci, öğretmen ve velilerimizin katılımıyla 
gerçekleştirdiğimiz 8 farklı çalışmayı tanıtmak isteriz bu çalışmalarla hem 
velilerimizin okula bakış açılarını değiştirmek hem de onları eğitim ortamının 
içine katmak gibi farklılıklar yarattık. 

Anahtar kelimeler: Petrol ofisi ilkokulu, iyi örnek, öğretmen özerkliği.  
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ATÖLYELER / WORKSHOPS 

Atölye / Workshop - 1  

Karar Verme, Takım Çalışması ve Özfarkındalık İlişkisi 

Betül ÇOLPAN KURU  

ÖZET: Bu atölye çalışmasında okul yöneticilerinin öğretmen ve müdür 
yardımcılarından oluşan takım (ekip) ile birlikte karar alma, yetki ve 
sorumluluklarını devretme süreçlerini doğrudan etkileyen “özfarkındalık” 
kavramı incelenecektir. Özfarkındalığı geliştiren tekniklerden olan Johari 
penceresi uygulaması katılımcılarla birlikte yapılacaktır. Bu atölye de amaç hem 
iş hem özel hayatımızda özfarkındalığımızı geliştirerek duygu ve 
düşüncelerimizi yönetebilme becerisini geliştirmektir.   

Öz-farkındalık; kişinin kendi duygularını, düşüncelerini, arzularını gerçekçi bir 
biçimde ele alması ve kendi karakter özellikleriyle ilgili güçlü ve aynı zamanda 
zayıf yönlerini bilmesi sürecini ifade eder. Etkin bir ekip, ortak bir amaca 
ulaşmanın en iyi yolunun iş birliği olduğuna inanan açıklık, dürüstlük ve güven 
ilkeleriyle sorumluluk atmosferinde hareket eden bir gruptur. Johari Penceresi, 
iyi bir lider olmanın yolunun önce kendini yönetmekle başladığı gerçeği ile 
kendini daha iyi yönetmek için kendinizi anlamayı, insanların sizi nasıl 
gördüğünü, sizin kendinizi nasıl gördüğünüzü resmeder. 

Anahtar kelimeler: Özfarkındalık, okul yönetici, karar verme, takım çalışması. 
 

Atölye / Workshop - 2  

 “Bavulum” İntermodel Sanat Terapisi Atölyesi 

Elmira İSKENDEROVA BAŞ - Safiye BEŞİR 

ÖZET: Bu atölye, 2023 Eğitim Vizyonu, Salgın Krizi ve Dijitalleşme 
Bağlamında Okul Özerkliği ana temalı II. Uluslararası Okul Yöneticileri 
Konferansında Öğretmen Özerkliği alt temalı atölye olarak hazırlanmış olup 
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi alt başlığı altında yer alan 
Öğretmen ve Okul Yönetı̇cı̇lerı̇nı̇n Meslekı̇ Gelı̇şı̇mlerı̇ hedeflerine uygun öneri 
olarak sunulmaktadır. Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı 
sağlayan bu atölye, uygun hedefler doğrultusunda öğrencilere de 
uygulanabilmektedir. 
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Sanat, insanlığın varoluşundan bu yana sürekli olarak değişim geçirmekte ve 
insanın ihtiyaçlarını dile getirmektedir.  Zamanla insanoğlu, sanatla birlikte 
gelişerek sanatın, kendini ifade etme aracı olduğunu keşfetti. Hızla dijitalleşen 
dünyada ruh sağlığı alanı çalışanları bu keşfe duyarsız kalmayıp sanatın 
iyileştirici gücünü keşfederek insanları iyileştirme aracı olarak kullanmaya 
başladılar. “BAVULUM” intermodel sanat terapisi atölyesinde katılımcılar 
keyifli ve yaratıcı yolculuğa davetlidirler. 

Anahtar kelimeler: 2023 eğitim vizyonu, özerklik, dijitalleşme, sanat terapi, 
dışavurum, aktif sanat teknikleri. 

“Bavulum” Intermodel Art Therapy Workshop 

ABSTRACT: This workshop will be held with the main theme of 2023 
Education Vision, Epidemic Crisis and School Autonomy in the Context of 
Digitalization II. It was prepared as a workshop with the sub-theme of Teacher 
Autonomy at the International Conference of School Administrators and is 
presented as a proposal in line with the objectives of Professional Development 
of Teachers and School Administrators under the sub-title of Development and 
Management of Human Resources. This workshop, which contributes to the 
personal and professional development of teachers, can also be applied to 
students in line with appropriate goals. 

Art has been constantly changing since the existence of humanity and expresses 
the needs of people. Over time, humankind  developed with art and discovered 
that art is a means of self-expression. In a rapidly digitilized world, mental health 
professionals considered this much more in mind .They discovered the healing 
power of art and started using it as a healing tool. Participants are invited to a 
pleasant and creative journey in the intermodel art therapy workshop 
“BAVULUM”. 

Keywords: 2023 education vision, autonomy, digitalization, art therapy, 
expression, active art techniques 
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Atölye / Workshop- 3 

#WomenEdMENA experience in enhancing women educational 

leadership in MENA Region 

Esther MUSTAMU-DANİELS - Rania SAWALHİ - Zinab OSAMA  

ABSTRACT: Women Ed is a global grassroots movement that connects 
aspiring and existing women leaders in education and gives women leaders a 
voice. It initially began in 2015 with the aim to connect women leaders on 
Twitter. Over the six successful years that it has been operational more than 30 
thousands are able to connect, support and empower women leaders in 
education; give women a voice in education policies and practices, and to work 
to improve the gender balance between women and men at senior level. 
Currently there are more than 30 WomenEd networks around the world and one 
of these networks is WomenEd MENA (based in the Middle East and North 
Africa).  WomenEdMENA network aims to establish networks in each country 
in both Arabic and English to share ideas and introduce female educators in the 
MENA region. In addition, it seeks to provide solutions for the challenges that 
face women in these countries and beyond particularly but not exclusive to 
leadership.  

We will present the main challenges our members Arab and international 
women who live in the MENA region shared, and what activities were 
conducted to overcome these challenges. The focus here is on a social media 
based network for women working and leading in education using the hashtag 
#WomenEd. In particular, we will share why the network was needed and how 
social media was used to develop it. Social media provides the means to raise 
consciousness, communicate and, therefore, connect with those who share 
similar experiences and/or are of like mind in seeking to build educational 
organizations that value everyone. 

 

Atölye / Workshop - 4 

Eğitimde Web 2.0 Araçları 

Gizem ÇAKAL, İbrahim ÇAKAL 

ÖZET: Hızla gelişen teknoloji, bilgi sistemleri, küreselleşme ve değişen birçok 
paradigmayla birlikte bugünün öğrenenlerinin ihtiyaçları da değişmektedir. 
Web 2.0 teknolojisi bu konuda imdadımıza yetişiyor ve mevcut birçok aracın 
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öğrencilerimizin gereksinimlerini karşılamak için kullanılabileceğini gösteriyor, 
yeni nesil öğrencilerimize nasıl daha uygun bir eğitim ortamı oluşturacağımız 
konusunda bizlere yardımcı oluyor. Dolayısıyla eğitimde dijital dönüşüm ve bu 
dönüşümü sağlamak için öğretmenlerin bu teknolojiler hakkında bilgi ve 
becerilere sahip olması da bir gereklilik halini almıştır. Web 2.0 teknolojisi 
eğitim ortamı, öğrenci ve öğretmen açısından birçok katkı sunmaktadır. 

Web 2.0 araçları; daha aktif ve katılımcı bir sınıf ortamı oluşturur, takım 
çalışması için elverişli bir ortam sağlar, etkili öğrenme, üst düzey düşünme, 
yapılandırmacı öğrenme, bireysel öğrenme, proje tabanlı öğrenme gibi yöntem 
ve stratejilerin gerçekleştirileceği fırsatlar sunar. Öğretmenlerin ve öğrencilerin 
zaman ve mekândan bağımsız çalışmasına olanak tanır.  

Web 2.0 araçları öğrencilerin; sorumluluk alma, yaratıcılık, dijital okuryazarlık 
vb becerilerinin gelişmesini sağlar, aktif ve katılımcı bireyler olmalarına 
yardımcı olur. Birbirlerine karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini destekler, ürün 
odaklı çalışmalarını sağlar, çabalarının sonuçlarını somut olarak elde ettiklerini 
görmelerini olanak tanır, ürün üzerinde esnek çalışma imkânı bulmalarını 
kolaylaştırır, kendilerine uygun en iyi öğrenme metoduyla öğrenmeyi 
gerçekleştirebilmelerini sağlar. Verilen bilgiyi tüketen bireyler değil, bilgiyi 
üreten, bilgiyi değiştiren, kaynağını sorgulayan aktif öğrenciler olmalarına yol 
açar. Web 2.0 araçları sayesinde öğretmenler, derslerinde daha güncel, işlevsel 
ve küresel içerikleri kullanabilirler, uyguladıkları farklı aktivite, programlar ve 
ürünler sayesinde sınıflarına canlılık getirirler, eğitim öğretim uygulamalarını 
değerlendirmede çeşitlilik kazanırlar, ürün odaklı değerlendirme yöntemlerini 
kullanabilirler. 

Anahtar kelimeler: Eğitim, dijital eğitim, ı̇nternet, web 2.0, web 2.0 araçları. 
 

Atölye / Workshop - 5  

Stajer Filmi Üzerinden Lider Yönetici 

Mustafa CANITEZ 

ÖZET: Eğitim Yöneticiliği, eğitim kalitemizin artması, okulların istenilen 
düzeye gelmesi, çalışanlarla huzur ortamının oluşturulması açısından önem arz 
etmektedir. Bu durum ise "okul, müdürü kadar okuldur" sözü ile de ifade 
edilmektedir. Bir okulun eğitim yöneticisini paydaşlarına yapacağı liderlik bu 
noktada çok önem arz etmektedir. Maalesef yöneticiliğin okulu da yoktur. 
Genelde yaparak ve yaşayarak öğrenilen yöneticilikte mentörlükte önem arz 
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etmektedir. Eğitim yöneticiliği ile ilgili son yıllarda yöneticisi akademisi gibi 
farklı bir takım kamu kurum kuruluşlarında STK'larda çalışmalarda 
yapılmaktadır. Bu çalışmalarda kısa filmlerden ve film okumalarından oluşan 
çalışmalarda görülmektedir. Bu noktada tamda STAJER- THE INTERN filmi 
içerdiği örnekler, çıkarılacak dersler, X-Z kuşağı karşılıklı mentörlüğü 
barındırması açısından çok önemli filmlerden birisidir. Bu atölyede bu filmden 
alınmış 15 kısa video ile lider yönetici atölye eğitimi yapılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Liderlik, mentörlük, eğitim yöneticisi. 
 

Atölye / Workshop - 6  

Öğrenme Ortamları Tasarımında Oyun Etkisi 

Nedim BUĞRAL  

ÖZET: Bu atölyeye katılan katılımcı; öğrenci katılımlı öğrenme ortamı tasarımı 
örneklerini deneyimleyecek. Öğrenme ortamları tasarımında öğrencilerin 
oyununa alan açan öğrenme alanlarının çağın becerilerini desteklemedeki 
etkisini tartışacak. Öğrenme ortamı tasarımında okul içi birincil kaynaklar ve 
ikincil kaynaklar ile sosyal sermaye oluşturmayı tartışacak. 

Anahtar kelimeler: Öğrenme ortamı, öğrenme ortamı tasarımı, sosyal sermaye, 
eğitim. 

 

Atölye / Workshop - 7  

Akran ve Ekran ile Eğitim 

Nurullah DEMİR, Sevgi GÖK 

ÖZET: Covid öncesine kadar olan süreçte öğrencilerimiz ile yüz yüze eğitim-
öğretim faaliyetleri yapmaktaydık. Bu süreçte öğrencilerimiz akranları ile 
eğitim yapmaktaydılar. Ancak pandemi ile birlikte süreç değişti. Akranların 
yerini artık ekranlar almaya başladı.  

Günümüz dünyasına çocukların değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek çok 
önemli. Eğitim-öğretim faaliyetleri şartların zorluğuna göre evrilmeli, 
öğretmenlerimiz daha modern ve güncel eğitim-öğretim araçları kullanmalı. 
Eğer çocuklarımız okula gelemiyor ise, biz eğitimciler onların ekranlarına 
konuk olmalı, ilgi çeken metodlar ile kendimizi güncellemeliyiz. Bu değişimin 
gerisinde kalmak, ileride telafisi oldukça güç zorluklara neden olacaktır. 
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“Önceleri çocukların yüzlerine baktıkları akranı vardı; şimdi yüzüne baktıkları 
ekranı var.” cümlesi mevcut durumu özetlemekte. Biz de öğretmenlerimize 
uzaktan eğitim çalışmaları sırasında kullanabilecekleri web-2 araçlarından bir 
derleme hazırladık. Atölye çalışmasında da bunları uygulamalı olarak 
göstermek istiyoruz. 

Anahtar kelimeler: Web-2, akran/ekran, eğitim her yerde, uzaktan eğitim. 
 

Atölye / Workshop - 8  

Sistematik Derleme Çalışması: Planlama, uygulama ve anlamlandırma 

Sedat GÜMÜŞ  

ÖZET: Son yıllarda eğitim yönetimi alanında yapılan derleme çalışmaları hızla 
artmaktadır. Derleme çalışmaları alanın geçmişten günümüze gelişimini, belli 
konularda yapılan çalışmaların sonuçlarını, kuramsal, ampirik veya yöntemsel 
açıdan mevcut durum ve eksiklikleri ortaya koyabilmek, yani alandaki bilgi 
birikimini belli aralıklarla ve farklı bakış açıları kullanarak değerlendirmek 
açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda, içerik analizi, meta analiz, meta 
sentez, bibliyometri vb. birçok farklı derleme yönteminin birçok alanda olduğu 
gibi eğitim yönetimi alanında da son yıllarda sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. 
Bu atölyede öncelikle amaca uygun derleme yöntemi seçme ve planlama, 
derleme çalışmalarında takip edilmesi gereken temel adımlar ve sonuçların 
anlamlandırılması ile ilgili konular uygulamalı olarak ele alınacaktır. 

Anahtar kelimeler: Sistematik derleme, meta sentez, meta analiz, içerik 
analizi. 

 

Atölye / Workshop - 9  

Düşünmenin Özerkliğİ 

 Metin BAYRAK   

ÖZET: Katılımcıların, “diyalojik iletişim yöntemi” ile özneleşmeleri, atölye 
ortamının dişilleştirilmesiyle “öğreni-ş-mek” eylemini gerçekleştirerek öznesi 
anonim olan içerikler üretmeleri beklenmekte. Öğrenme, yönetişim, irade, hak, 
derin demokrasi, etik, kişi, kişileşme, ilişki, özneleşme, özgürlük, özerklik, 
anonim, akışkanlık, geçirgenlik, iletişim, diyalojik iletişim, melez, 
homointerface gibi kavramlardan örülü biçim, içerik ve yönetişim açısından 
alternatif,  deneysel ve melez. Özne kavramını ören yapının duygusal, imgesel, 
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kavramsal temsillerinden sağlayacağı debiyle belirlenen sorunların anonimleşen 
katılımcılarca soru(nsal)laştırma. Raslamsal savların doğumuna yolculuk: 
Felsefi iletişim. Sokrates’e selam…  

Anahtar kelimeler: Felsefi iletişim, öğrenişme, homointerface, anonim 
düşünme. 

 

Atölye / Workshop - 10 

Autonomy & Democracy  

Chrissy PYROUNAKI 

1. Definitions  
Autonomy : (ΑΥΤΟ + ΝΟΜΟΣ) a person or a group of people that they are 
ruled by their own (auto) rules (nomos). 
Democracy : (ΔΗΜΟΣ + ΚΡΑΤΟΣ) the political system in which the power 
(cratos) comes from the organized, engaged and conscious  citizens (dimos), not 
the mob.  
Ochlocracy : (ΟΧΛΟΣ + ΚΡΑΤΟΣ) the political system in which the power 
(cratos) is comes from the unengaged, uneducated, not conscious mob (óchlos). 
Usually seen as a tool for regimes to manipulate decision making under the veil 
of fake-democracy.  
Anarchy : (A + ΑΡΧΗ) as first seen in ancient greece (467 B.C. Αντιγόνη) is 
the act doubting or going against the state power (archy) that is seen as 
authoritarian or against moral rules. Anarchy was also a condition provoked 
harder  decisions by rulers or kings, as a proof of their power establishment.  
Aristocracy : (ΑΡΙΣΤΟΣ + ΚΡΑΤΟΣ) the political system in which the power 
(cratos) comes from the highest hierarchy rank (áristi). *There is a 
disambiguation here. High class traditionally used to be the most noble or the 
richest of a city-state. In the mind of Plato (as described in ΠΟΛΙΤΕΙΑ) in the 
ideal city (ΟΥΤΟΠΙΑ) state the high class should be regarded the ones who are 
wise, they have the virtue of Aretí (ΑΡΕΤΗ). 
2. Key Questions  
Why is important to grow conscious citizens? 
Why engaged and organized citizens is a crucial condition for real democracy?  
How aristocracy or mobocracy is ruling in postmodern era?  
3. Conceptual Reconstruction  
How schools can contribute building political healthier societies?  
What are the ways to win autonomy in schools?  
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Yuvarlak Masa / Round Table - 1 

Ululararası Okul Yöneticileri Inisiyatif Toplantısı 

International School Principals Initiative Meeting 

 

Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ - Dr. Rania SAWALHI 
(Kolaylaştırıcı/Moderator) 

Ülke Temsilcileri/Country Representatives, and 48 Attendees From Different 
Countries 

June 23, 2021, 8:00-9:30 PM 

 

Countries’ Representatives  
§ Dr. Fatima Samadzade 
§ Dr. Amir Zaman 
§ Dr. Samir Benmakhlouf 
§ Dr. Amal Farhat 
§ Mr. Mohamed  Bahgat 
§ Dr. Dina  
§ Ms. Nazmiye Hazar 

During ISPC2019, the International School Principals Initiative was launched in 
the meeting held on 28th June 2019. Dr. Karataş continued working on 
developing this initiative’s guidelines and objectives.  

The steering committee agreed on conducting a pilot event to see the audience 
and representatives’ feedback and suggestions during ISPC2021 on 23rd June 
2021 to launch the initiative’s guidelines (Appendix 1) and identify main 
priorities.   

The meeting included: 
§ Providing an overview and main guidelines  
§ Six countries’ representatives presented main challenges and ideas 

related to their countries and education in general as follows: 

Cyprus 
§ There are different minorities and educational systems  
§ Turkish citizens are facing many challenges related to selecting schools 

and identity issues  
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Egypt  
§ Number of students in classes and teachers preparation  
§ There are many opportunities such as using technologies  

Lebanon 
§ Political issues  
§ Literacy ratio 
§ Teacher preparations 

Morocco 
§ Using technology  
§ Private schools’ initiatives  

Pakistan  
§ Financial issues  
§ Teacher retention  

Azerbaïdjan  
§ Special needs students  
§ Teacher preparation  

General comments  
§ All attendees highlighted the importance of the initiative especially in 

this region. 
§ Attendees suggested to rename the intuitive to include all educational 

leaders not only school leaders.  

Priorities of the International School Principals Initiative 
• To establish a communication, sharing, interaction and cooperation 

network 
• To establish a peer learning and professional development 

environment 
• Local and regional problems / needs 

Next actions 
§ Meeting with the representatives to evaluate the meeting and discuss 

the guidelines 
§ Agree on next actions such as publish reports, webinars, selecting 

representatives.  
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Yuvarlak Masa  

Ululararası Okul Yöneticileri Inisiyatif Toplantısı  

 

Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ - Dr. Rania SAWALHI 
(Kolaylaştırıcı/Moderator) 

Ülke Temsilcileri ve 48 farklı ülkeden katılımcılar 

23 Haziran 2021 20.00-21.30  

Ülke Temsilcileri 
§  Dr. Fatima Samadzade 
§  Dr. Amir Zaman 
§  Dr. Samir Benmakhlouf 
§  Dr. Amal Farhat 
§  Mr. Mohamed  Bahgat 
§  Dr. Dina 
§  Ms. Nazmiye Hazar 

ISPC2019 süresince, 28 Haziran 2019'da düzenlenen toplantıda Uluslararası 
Okul Müdürleri Girişimi başlatıldı. Dr. Karataş bu girişimin ana hatlarını ve 
hedeflerini geliştirmeye devam etti. Yönetim Kurulu, girişimin ana hatlarını (Ek 
1) başlatmak ve ana öncelikleri belirlemek için 23 Haziran 2021'de ISPC2021 
sırasında izleyicilerin ve temsilcilerin geri bildirimlerini ve önerilerini görmek 
için bir pilot etkinlik düzenlemeyi kabul etti. 

Toplantı içeriği: 
• Bir genel bakış ve ana yönergeler sağlamak 
• Altı ülke temsilcisi, kendi ülkeleri ve genel olarak eğitimle ilgili 

temel zorlukları ve fikirleri şu şekilde sundu: 

Kıbrıs 
• Farklı azınlıklar ve eğitim sistemleri vardır. 
• Türk vatandaşları, okul seçimi ve kimlik sorunlarıyla ilgili birçok 

zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. 

Mısır 
• Sınıflardaki öğrenci sayısı ve öğretmen hazırlığı 
• Teknolojileri kullanmak gibi birçok fırsat bulunmaktadır. 

Lübnan 
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• Politik meseleler 
• Okuryazarlık oranı 
• Öğretmen hazırlıkları 

Fas 
• Teknolojiyi kullanmak 
• Özel okulların girişimleri 

Pakistan 
• Finansal konular 
• Öğretmen tutma 

Azerbaycan 
• Özel ihtiyaçları olan öğrenciler 
• Öğretmen hazırlığı 

Genel yorumlar 
• Tüm katılımcılar, özellikle bu bölgede girişimin önemini 

vurguladılar. 
• Katılımcılar, sezgisel olanı yalnızca okul liderlerini değil tüm 

eğitim liderlerini içerecek şekilde yeniden adlandırmayı 
önerdi. 

Uluslararası Okul Müdürleri Girişiminin Öncelikleri 
• İletişim, paylaşım, etkileşim ve işbirliği ağı kurmak 
• Akran öğrenimi ve mesleki gelişim ortamı oluşturmak 
• Yerel ve bölgesel sorunlar/ihtiyaçlar 

Sonraki işlemler 
• Toplantıyı değerlendirmek ve yönergeleri tartışmak için 

temsilcilerle görüşme 
• Raporların yayınlanması, web seminerleri, temsilcilerin 

seçilmesi gibi sonraki eylemler üzerinde anlaşmaya varma 
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Yuvarlak Masa / Round Table – 2  

Okul Özerkliği İleri Araştırmalar Çalıştayı 

Workshop on Further Research about School Autonomy 

 

Doç. Dr. A. Faruk LEVENT - Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt KARA 
(Kolaylaştırıcı/Moderator) 
 
Katılımcılar / Participants: ISPC2021 Katılımcıları / The Participants of 
ISPC2021 

Tarih/Date: 24 Haz/Jun 2021, 20.00-22.00  

Bu çalıştay raporu, 23-25 Haziran 2021’de İstanbul’da gerçekleştirilen “2023 
Vizyonu, Salgın Krizi ve Dijitalleşme Bağlamında Okul Özerkliği” ana temalı 
Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı’nda (ISPC2021) konferans süresince 
okul özerkliği üzerine yapılan tartışmalar çerçevesinde dile getirilen sorunlar, 
ihtiyaçlar ve eğilimler doğrultusunda öne çıkan yeni araştırma alanlarının neler 
olabileceğine dair araştırmacı görüşlerinin özetidir. İleri Araştırmalar 
Çalıştayı’nın ve bu raporun amacı, uluslararası katılımlı ISPC2021 sonunda 
Okul Özerkliği konusunda kuram, politika ve uygulamaların gelişmesini 
sağlamak amacıyla yeni sorular sormak ve bilimsel yöntemlerle bu soruların 
cevabını bulabilmek amacıyla alanda çalışan araştırmacıları teşvik etmektir. 

Bu çalıştay sonunda ortaya çıkan ileri araştırma önerileri aşağıda 
sıralanmıştır: 

§ Okul özerkliği, yönetici özerkliği ve öğretmen özerkliği gibi konularda 
etik sınırların belirlenmesine yönelik araştırmaların yapılması, 

§ Okul özerkliği, yönetici özerkliği ve öğretmen özerkliği gibi konuların 
resmi ve özel okullar bağlamında karşılaştırmalı olarak incelenmesi, 

§ Resmi ve özel okullardaki yabancı dil öğretmenlerinin özerkliği ile 
ilgili nicel, nitel ve karma yöntemli araştırmaların yapılması, 

§ Türkiye’de okul yöneticisi seçme, yetiştirme ve atama süreçlerinin 
okul özerkliği üzerindeki etkilerinin incelenmesi, 

§ Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yayınlanmasının gecikmesinin okul 
özerkliği, öğretmen özerkliği ve yönetici özerkliği açısından 
oluşturduğu sorunların incelenmesi, 

§ Okul yöneticiliğinin bir meslek olarak ele alınmamasının okul 
özerkliği üzerindeki etkisinin incelenmesi, 
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§ Yönetici özerkliğinin nasıl kullanılabileceği ve etkilerinin neler 
olabileceği hakkında araştırmaların yapılması, 

§ Okul özerkliği, yönetici özerkliği ve öğretmen özerkliğini güçlendiren 
faktörleri, engelleyen ve sorun oluşturan faktörleri ve bu konudaki 
çözüm önerilerini ortaya koyan araştırmaların yapılması, 

§ Türkiye’deki merkeziyetçi yapının okul özerkliği üzerindeki etkilerini 
inceleyen araştırmaların yapılması, 

§ Okulların mezunlar derneği ve okulların bağlı olduğu vakıfların okul 
özerkliğine etkisinin incelenmesi, 

§ Öğretmen özerkliğinin öğretmenlik meslek etiği açısından 
incelenmesi, 

§ Müdür özerkliğinin müdür yardımcısı özerkliğine ve öğretmen 
özerkliğine etkisinin incelenmesi, 

§ Okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile öğretmen 
özerkliği arasındaki ilişkinin incelenmesi, 

§ Öğrenme, öğrenci ve öğretmen ilişkisinin farklı eğitim yaklaşımları 
açısından (Ahilik, Montessori, Waldorf, Reggio Emilia vb.) 
incelenmesi, 

§ Farklı kademelerde (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise) görev yapan 
öğretmen ve yönetici özerkliğinin çeşitli değişkenler açısından 
incelenmesi, 

§ Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının özerkliğinin çeşitli 
değişkenler açısından incelenmesi, 

§ Öğretmen özerkliği ile iş performası arasındaki ilişkinin incelenmesi, 
§ Okul özerkliği ile okul kültürü, kurumsallaşma, hesap verebilirlik vb. 

konular arasındaki ilişkinin incelenmesi, 
§ Okul özerkliği, yönetici özerkliği ve öğretmen özerkliğini 

güçlendirmek için eylem araştırmalarının yapılması, 
§ Türkiye’de farklı okul kademeleri arasındaki geçişi sağlamak amacıyla 

yapılan merkezi sınavların okul ve öğretmen özerkliğine ilişkin 
etkilerinin incelendiği araştırmaların yapılması, 

§ Karar alma süreçlerinde e-okul veri tabanının nasıl kullanılabileceği ile 
ilgili araştırmaların yapılması, 

§ Özerkliğin teftiş ve denetlemede öğretmen motivasyonuna etkisinin 
incelenmesi, 

§ İslam dininin birey anlayışı ile öğretmen ve okul yöneticisinin özerkliği 
arasındaki ilişkinin incelenmesi, 

§ Proje okullarına öğretmen ve yönetici görevlendirilmesinin okul 
özerkliği açısından incelendiği araştırmaların yapılması, 
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§ Eğitimde özerklik konusunda disiplinler arası araştırmaların yapılması, 
§ Eğitimde özerklik konusunda kuramsal ve tarihsel bakış açısını ortaya 

koyan çalışmaların yapılması, 
§ Dijitalleşme bağlamında eğitimde özerklik araştırmalarının yapılması 

önerilebilir. 
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Yuvarlak Masa / Round Table – 2  

Okul Özerkliği İleri Araştırmalar Çalıştayı 

Workshop on Further Research about School Autonomy 

 

Doç. Dr. A. Faruk LEVENT - Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt KARA 
(Kolaylaştırıcı/Moderator) 
 
Katılımcılar / Participants: ISPC2021 Katılımcıları / The Participants of 
ISPC2021 

Tarih/Date: 24 Haz/Jun 2021, 20.00-22.00  

This workshop report is a summary of the researcher's views on what new 
research areas can be in line with the problems, needs and trends the issues 
raised within the framework of the discussions on school autonomy during the 
International School Principals Conference (ISPC2021) with the main theme of 
“The Vision of 2023, the Epidemic Crisis and School Autonomy in the Context 
of Digitization” held in Istanbul on 23-25 June 2021. The purpose of the Further 
Research Workshop and this report is, at the end of ISPC2021 with international 
participation, to ask new questions with the aim of providing the developement 
of the theory, policy and practices on School Autonomy and to encourage the 
researchers working in the field with the aim of being able to find answers to 
those questions with the scientific methods. 

Further research suggestions that emerged at the end of this workshop are listed 
below: 

§ Conducting research to determine ethical boundaries on issues such as 
school autonomy, administrator autonomy and teacher autonomy, 

§ Comparatively investigating the subjects such as school autonomy, 
administrator autonomy and teacher autonomy within the scope of 
public and private schools, 

§ Conducting quantitative, qualitative and mixed method research on the 
autonomy of foreign language teachers in public and private schools, 

§ Examining the effects of school administrator selection, training and 
appointment processes on school autonomy in Turkey, 

§ Examining the problems caused by the delay in the publication of the 
Teaching Profession Law, in terms of school autonomy, teacher 
autonomy and administrator autonomy, 
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§ Examining the effect of not considering school management as a 
profession on school autonomy, 

§ Conducting research on how administrator autonomy can be used and 
what its effects might be, 

§ Conducting research that reveals the factors that strengthen school 
autonomy, administrator autonomy and teacher autonomy, the factors 
that hinder and create problems, and the solution proposals on this 
issue, 

§ Conducting research examining the effects of the centralized structure 
in Turkey on school autonomy, 

§ Examining the effects of the alumni association of the schools and the 
foundations to which the schools are affiliated on the school autonomy, 

§ Examining teacher autonomy in terms of teaching professional ethics, 
§ Examining the effect of principal autonomy on vice principal 

autonomy and teacher autonomy, 
§ Examining the relationship between the power sources used by school 

administrators and teacher autonomy, 
§ Examining the relationship between learning, student and teacher in 

terms of different educational approaches (Ahi community, 
Montessori, Waldorf, Reggio Emilia etc.), 

§ Investigating the autonomy of teachers and administrators working at 
different levels (pre-school, primary school, secondary school, high 
school) in terms of different variables, 

§ Examining the autonomy of faculty members working at universities 
in terms of different variables, 

§ Examining the relationship between teacher autonomy and teaching 
performance, 

§ Investigating the relationship between school autonomy and the 
subjects such as school culture, institutionalization, accountability etc., 

§ Conducting action research to strengthen school autonomy, 
administrator autonomy and teacher autonomy, 

§ Conducting research examining the effects of central exams on school 
and teacher autonomy, which are conducted to ensure the transition 
between different school levels in Turkey, 

§ Conducting research on how the e-school database can be used in 
decision-making processes, 

§ Examining the effect of autonomy on teacher motivation in inspection 
and supervision, 
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§ Examining the relationship between the individual understanding of 
Islam and the autonomy of teachers and school administrators, 

§ Conducting research on the assignment of teachers and administrators 
to project schools in terms of school autonomy, 

§ Conducting interdisciplinary research on autonomy in education, 
§ Carrying out studies that reveal the theoretical and historical 

perspective on the autonomy in education, 
§ It might be recommended to conduct research on autonomy in 

education within the context of digitalization. 
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Forum 

Türkiye'de Okul Merkezli Yönetim  

School Based Management in Turkey 

  

Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ – İMÜ (Oturum Başkanı/Chair) 

Ömer İNAN, MEB Personel Genel Müdürü / Director General for Personnel of 
NEoT 

Levent YAZICI, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü/ Director of National 
Education in Istanbul, Turkey 
 
Yer/Venue: İBB 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu, Kadıköy, İstanbul  
(Genel / Open Session) 
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2. Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı Sonuç Bildirisi  

2023 Vizyonu, Salgın Krizi ve Dijitalleşme Bağlamında Okul Özerkliği  

Prof. Dr. Bahri ADYDIN - Dr. İsmail TONBULOĞLU (Oturum 
Başkanı/Chair) 

Yer/Venue: İBB 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu, Kadıköy, 
İstanbul  

25 Haz/Jun 2021, 16.00-116.50.  

Bu bildiri, 23-25 Haziran 2021’de İstanbul’da çevrimiçi ve yüzyüze 
gerçekleştirilen “2023 Vizyonu, Salgın Krizi ve Dijitalleşme Bağlamında 
Okul Özerkliği” ana temalı 2. Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansında 
(ISPC2021) hazırlanmıştır. Konferans süresince okul özerkliği üzerine yapılan 
tartışmalar çerçevesinde dile getirilen sorunlar, ihtiyaçlar ve eğilimler 
doğrultusunda öne çıkan görüşleri kapsamaktadır. Sonuç bildirisinini amacı, 
Türkiye’de okul özerkliği kavramını, öğrenen, öğretmen, içerik, yönetim ve 
finans bakımından disiplinlerarası boyutları, gelecek perspektifi bakımından 
durumu, öğrenme-öğretme süreçlerine etkisi gibi değişkenler açısından 
değerlendirilmesi ile politika yapıcılara, uygulayıcılarına, araştırmacılara ve 
diğer aktörlere yönelik içerik geliştirmek ve üretilen içerikleri 
kamusallaştırmaktır. 

1. Türkiye’de okul özerkliğinin önündeki temel engel aşırı merkeziyetçi yapı ve 
anlayıştır. 

2. Okul merkezli yönetimin hayata geçirilebilmesi, 5-10 yıllık istikrarlı bir geçiş 
politikası ile mümkün olabilir. 

3. Salgın krizi, okul ve öğrenen özerkliği bakımından bir deneyim ve pilotlama 
fırsatı sağlamıştır. 

4. Dijitalleşme süreci, eğitimin bütün paydaşları için özerk yaklaşımları öne 
çıkaran bir anlayışın yaygınlaşmasına yol açmıştır. 

5. Eğitimde özerklik, alternatif yaklaşım ve anlayışların yasal düzenlemelerin 
gerçekleştirilmesi ile mümkün olabilir. 

6. Eğitim sistemlerinin piyasa ile sıkı ilişkisi okul ve öğretmen düzeyinde 
özerkliğin önünü kesen bir baskı unsurudur. 

7. Merkezi sınavlar, okulların özgün kimlikler geliştirmekten mahrum 
bırakmaktadır. 

8. Özerklik, ulus devletlerin yeteri kadar özgürce ve etraflıca tartışmaktan 
çekindiği bir kavram olarak algılanmaktadır. 

9. Akademik özerklik yükseköğretimde, anayasal bir kavram olduğu halde 
uygulamada üzerinde çok konuşulmayan bir kavramdır. 
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10. Eğitimin birçok boyutu ve sorunu gibi eğitimde özerklik konusu da farklı 
disiplinlerin bakış açılarıyla geniş bir yelpazede ele alınmalıdır. 

11. Okulların tüzel kişilikleri özerk bir okul kurmayı zorlaştırmaktadır. 

12. Okul yöneticilerinin yetkinlikleri özerk karar almak için yeterli donanım 
sağlamamaktadır. 

13. Öğrenenlerin, seçme haklarının oldukça kısıtlı olduğu sistemlerde öğrenen 
özerkliği zorlaşmaktadır. 

14. Öğretmenler, müfredat baskısı altında öğrenme yaşantılarında otonom karar 
almaktan uzaklaşmaktadırlar. 

15. Veliler (toplum), okuldan otonom bir kurum olması konusunda talepte 
bulunmamaktadırlar. Okulu, konvansiyonel amaçları yerine getirmesi gereken 
standart bir kurum olarak görmekte ve öyle olmasını beklemektedirler. 

16. Okul yöneticileri, okulların mali gereksinimlerini karşılamakla yükümlü 
iken mali konularda okula ya da yöneticilerine herhangi bir yetki alanı 
açılmamıştır. Aksine yetkisiz olduğu konularda sorumlu tutulmaktadır. 

17. Klasik öğrenme-öğretme düzeni ve yaşantıları öğrenenlerin özerk kimlik 
geliştirmelerini sağlayacak koşullar barındırmamaktadır. 

18. Akademik özerklik, gittikçe daralan bir alan olmaktadır. 

19. Eğitim sistemlerinin uluslararasılaşması eğitim kurumlarını daha özerk 
yapılar olmaya zorlamaktadır. 

20. Üretim, tüketim yapılarının ve sistemlerinin dijitalleşme ile hızla dönüşmesi, 
eğitim sistemlerini, içeriklerini ve yapılarını özgün çözümler bulmaya 
zorlamaktadır. 

21. Dünya genelinde ortak sorunlar, bütün ülkeleri aynı anda etkilerken, 
ülkelerin içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve politik koşullar, ülkeleri 
otonom çözümler bulmaya yöneltmektedir. Herkese uyan çözümler 
çalışmamaktadır. 

22. Uluslararası nüfus hareketliliği ve zorunlu göçler başta Türkiye olmak üzere 
göç alan ülkelerde eğitim sistemleri içinde yeni yaklaşım, kültür ve öncelikleri 
olan eğitim kurumlarının oluşmasına ve hızla artmasına yol açmaktadır.   

23. Çağdaş meydan okumalar, yetki devri, yetki genişlemesi gibi merkeziyetçi 
kavram ve çözümler yerine kurumsal özerklik anlayışına götüren dağıtılmış 
liderlik, yatay etkileşim gibi yeni yaklaşımları gerekli kılmaktadır. Yeni 
yaklaşımlarla birlikte liderlik temelinde beceriler ve teknolojik donanım da 
gerekli hale gelmiştir.  

24. Geleceğin eğitiminde, okulun toplumsal faydacılık rolünün aksiyona 
geçmesi ve katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde paydaş katılımı ile topluma 
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fayda getiren kurumlar olması çerçevesinde stratejilerin üretilmesini 
gerektirmektedir. 

25. Salgın krizi ve dijitalleşme bağlamında, herkes için eğitim politikası 
çerçevesinde kapsayıcılığın uygulanması adına yönetimde değişimleri 
geliştirmenin de önemi vurgulanmalıdır.  

26. Dijital bağlamda eğitimde özerklik üzerine yapılan lisansüstü çalışmalar çok 
sınırlı kalmıştır. Dijitalleşme süreçlerini kapsayan uzaktan eğitim süreçlerine 
temel alan eğitimde özerklik çalışmalarına ihtiyaç vardır. 

27. Eğitimde özerklik farkındalığını ve uygulanabilirliğini, öğrenci, öğrenme, 
okul yönetici ve veli vb. eğitim paydaşlarını üzerinde sağlanabilmesi için 
öğretmenlik lisans programları ve hizmetiçi eğitimlerde somut proje ve 
örneklere yer verilmelidir. 

28. Akademik özgürlük, K12 seviyesinde eğitimde özerklik ve özgünlük 
uygulamalarını sınırlayan önemli bir bölüm görevde yükselme süreçleridir. 
Görevde yükselme süreçlerinin daha objektif, nesnel ve süreci kapsayıcı şekilde 
yapılandırması gereklidir. 

29. Öğretmen özerkliği ile öğretmen yeterlilikleri arasında sıkı bir bağ vardır. 
Öğretmenlerin kendi alanlarında lisansüstü eğitim ve diğer nitelikli fırsatlarla 
mesleki gelişmeyi sürdürmeleri özerklik potansiyellerini açığa çıkaracaktır. 

30. Karar alma ve özerklik, desteklendikçe gelişen ve güçlenen, engellendikçe 
baskılanan ve zayıflayan bir kişisel tutumdur. Türkiye gibi genç öğretmen oranı 
yüksek olan ülkelerde özerklik ve özgünlüğün desteklenmesi ve teşvike dilmesi 
sınıf ve okul başarısını ve niteliğini artırmak için zengin bir potansiyel 
barındırmaktadır.  
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Final Declaration of the 2nd International School Principals Conference 

School Autonomy in the Context of, Epidemic Crisis and Digitalization 

Prof. Dr. Bahri AYDIN - Dr. İsmail TONBULOĞLU (Session Moderator) 

Venue: The Istanbul Metropolitan Municipality 15th of July Martyrs 
Conference Hall, Kadıköy, İstanbul  
Date: Jun 25th, 2021 (16.00-16.50) 

This paper was prepared at the 2nd International School Principals Conference 
(ISPC2021) with the main theme of “2023 Vision, Epidemic Crisis and School 
Autonomy in the Context of Digitalization” held online and face-to-face in 
Istanbul on 23-25 June 2021. It covers the prominent views in line with the 
problems, needs and trends expressed in the framework of the discussions on 
school autonomy during the conference. The aim of this final declaration is to 
evaluate the concept of school autonomy in Turkey, its interdisciplinary 
dimensions in terms of learner, teacher, content, management and finance, its 
status in terms of future perspective, its effect on learning-teaching processes 
and to develop content for policy makers, practitioners, researchers and other 
actors. to develop and publicize the produced content. 

1. The main obstacle to school autonomy in Turkey is the over-centralized 
structure and understanding. 

2. The implementation of school education is possible with a 5-10 education 
transition policy. 

3. The pandemic crisis has provided an experience and piloting opportunity in 
terms of school and learner autonomy. 

4. The digitalization process leads to the spread of an understanding that 
emphasizes on autonomy for all rights of education. 

5. Autonomy in education can be possible with the production of alternative 
foods. 

6. The close relationship between education systems and the market is a 
pressure factor that prevents autonomy at school and teacher level. 

7. Central examinations are private practices of schools with unique identities. 
8. Autonomy is perceived as a concept that nation-states refrain from 

discussing freely and thoroughly enough. 
9. Academic autonomy is a concept that is not talked about much in higher 

education as it is a constitutional concept. 
10. The comprehensiveness of education and the issue of autonomy in 

education are discussed in a wide range from the perspective of different 
disciplines. 

11. The legal personality of schools makes it difficult to establish an 
autonomous school. 

12. The competencies of school administrators do not provide sufficient 
equipment for autonomous decision. 
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13. Learner autonomy becomes difficult in systems where learners have very 
limited choice rights. 

14. Teachers are moving away from autonomous decision in their education 
and learning experiences. 

15. Parents (society) do not demand from the school to be an autonomous 
institution. They see the school as a standard institution that has to be 
fulfilled conventionally and its situation is not expected. 

16. While school administrators are obliged to meet the financial needs of 
schools, no jurisdiction has been opened to the school or its administrators 
in financial matters. On the contrary, they are held responsible for matters 
in which they are not authorized. 

17. Classical learning-teaching order and experiences do not contain suitable 
conditions that will enable learners to develop an autonomous identity. 

18. Academic autonomy is becoming a gradually narrowing field. 
19. The internationalization of education systems forces educational 

institutions to become more autonomous structures. 
20. The rapid transformation of production and consumption structures and 

systems with digitalization forces education systems, contents and 
structures to find original solutions. 

21. While common problems all over the world affect all countries at the same 
time, the social, economic and political conditions of the countries lead 
them to find autonomous solutions. One-size-fits-all solutions do not work. 

22. International population mobility and forced migrations lead to the 
establishment and rapid increase of educational institutions with new 
approaches, cultures and priorities in the education systems of the countries 
receiving immigration, especially in Turkey. 

23. Contemporary challenges require new approaches such as distributed 
leadership and horizontal interaction, which lead to an understanding of 
institutional autonomy, instead of centralized concepts and solutions such 
as delegation of authority and expansion of authority. Along with new 
approaches, skills and technological equipment on the basis of leadership 
have also become necessary. 

24. In the education of the future, it requires the production of strategies within 
the framework of the school's social utilitarian role to take action and to be 
institutions that bring benefit to the society with stakeholder participation 
within the framework of participatory management approach. 

25. In the context of the epidemic crisis and digitalization, the importance of 
promoting changes in management for the implementation of inclusiveness 
within the framework of education for all policy should also be emphasized. 

26. Postgraduate studies on educational autonomy in a digital context have been 
very limited. There is a need for autonomy studies in education based on 
distance education processes that include digitalization processes. 

27. Concrete projects and examples should be included in teaching 
undergraduate programs and in-service training in order to create awareness 
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and applicability of autonomy in education in the education stakeholders 
such as students, teachers, school administrators, parents etc. 

28. Academic freedom, an important part that limits the practice of autonomy 
and originality in education at the K12 level is promotion processes. 
Promotion processes need to be structured in a more objective, objective 
and inclusive way. 

29. There is a close link between teacher autonomy and teacher competencies. 
Teachers' continuing professional development through graduate education 
and other qualified opportunities in their fields will reveal their potential for 
autonomy. 

30. Decision-making and autonomy is a personal attitude that develops and 
strengthens as it is supported and is suppressed and weakened as it is 
hindered. Supporting and encouraging autonomy and originality in 
countries with a high ratio of young teachers, such as Turkey, has a rich 
potential to increase classroom and school success and quality. 
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ISPC2021’in En İyi Bildiri, Atölye ve İyi Örneği  

Best Paper, Workshop and Practice of ISPC2021  

 

Seçimler, ISPC2021 Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu üyelerinin aşağıdaki 
altı ölçüte göre yaptıkları puanlamalara göre belirlenmiştir:  

1. Konferans temasına uygunluk 
2. Özgünlük  
3. Yöntem ve analiz niteliği  
4. Yazım ve sunum  
5. Tamamlanmış olma  
6. ISPC2021’de sunulmuş olma  

 

Best Paper, Workshop and Practice of ISPC2021 

Elections were determined according to the scores of ISPC2021 Scientific 
Committee and Organizing Committee members according to the following five 
criteria: 

1. Relevance to the conference theme 
2. Authenticity, 
3. Method and quality of analysis, 
4. Writing and presentation 
5. Completed and  
6. Presented at the ISPC2021 

 

En İyi Bildiri / The Best Paper 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 33 - Eğitimde Yeni Bir Değişim 
Olan  “Seyreltimiş Eğitim Modelini”nin Değişim Yönetimi ve Okul Özerkliği 
Yönünden Yönetici ve Öğretmen Görüşleri ile Değerlendirilmesi, Nazmiye 
HAZAR, KKTC 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 38 - Salgın Döneminde Eğitim Yöneticilerinin 
Gri Bölgelerde Özerkliklerinin Belirlenmesi, Orhun KAPTAN, Türkiye 

En İyi Örnek / The Best Practice 
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İyi Örnek / Good Practices – 1 - Salgın Döneminde İntermodel Sanat Terapi 
Yöntemlerinin Eğitimde Dijital Olarak Uygulanması, Elmira İSKENDEROVA 
BAŞ - Safiye BEŞİR, Türkiye 

İyi Örnek / Good Practices – 6 - “Ekran Akran Olamaz” e-Twinning Projesi, 
Özlem BALKUR KIZILKAN - Semra AYDIN, Türkiye 

En İyi Atölye / the Best Workshop 

Atölye / Workshop - 9  - Düşünmenin Özerkliği, Metin BAYRAK, Türkiye 

Atölye / Workshop - 10 - Autonomy & Democracy, Chrissy PYROUNAKI, 
Yunanistan  
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Eğitim mekânlarının tasarımsal özellikleri, farklı 

meslek grupları ve aktörler arasında sürdürülen çok 

yönlü müzakere ve etkileşimin bir sonucu olarak 

şekillenmekte ve toplumsal olarak sürekli yeniden 

üretilmektedir. Uluslararası Okul Yöneticileri 

Konferansı (ISPC2019), mimari tasarımın 

sosyo-mekânsal boyutları ile eğitim süreçleri 

arasındaki ilişkiyi mimarlık, eğitim bilimleri, insan 

ve toplumbilimleri alanlarından farklı uzman ve 

akademisyenlerle tartışmayı amaçlamaktadır. 

Eğitim yapılarının fiziksel özelliklerinden 

kaynaklanan sorunlara çözüm önerileri sunmayı 

ve bu yolla okulların mekânsal tasarım kalitesinin 

yükseltilmesini amaçlayan Uluslararası Okul 

Yöneticileri Konferansı (ISPC2019) konuyla ilgili 

akademik araştırmaları teşvik etmeyi ve disiplinler 

arası etkileşimi yoğunlaştırmayı hedeflemektedir.

The design features of the educational spaces 

are shaped as a result of the multi-faceted 

negotiation and interaction between different 

professional groups and actors, and constantly 

reproduced socially. The International School 

Principals Conference (ISPC2019) aims to discuss 

the relationship between socio-spatial dimensions 

of architectural design and educational processes 

with different experts and academicians from 

the fields of architecture, educational sciences, 

humanity and sociology. The International School 

Principals Conference (ISPC2019) also aims to 

offer solutions to the problems arising from the 

physical characteristics of educational structures 

and thus aims to improve the spatial design quality 

of schools via promoting academic research and 

intensifying interdisciplinary interaction.
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