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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 BİLDİRİLER KİTABI / PROCEEDINGS 

 

2 

 

ISPC2021 TÜBİTAK tarafından BİDEB 2223B Programı kapsamında desteklenmiştir. 

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. 

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 
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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. 

 

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 
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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 

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. 
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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 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 
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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 

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 
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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  

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 
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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 SCHEDULE  

 

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  
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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  
(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 
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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 
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) 
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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 

 
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  
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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 
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) 
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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 
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 
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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 

 
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 

 



ISPC2021 BİLDİRİLER KİTABI / PROCEEDINGS 
 

8 
 

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 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 
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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 
 
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) 
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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 
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 
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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) 
 
“Bavulum” İntermodel Sanat Terapisi Atölyesi/"Bavulum" Inter-model Art Therapy 
Workshop 
Elmira İSKENDEROVA-BAŞ - Safiye BEŞİR 
Atölye Lideri/Workshop Leader 
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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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Selamlama Konuşması 
Dr. Şener BİLALİ, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Teşekkür ediyorum Özlem Hanım, Hayırlı sabahlar günaydınlar herkese. Balkanlar'ın İncisi 
Kuzey Makedonya Üsküp’ten saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bizler Tabii bu konferansta bir 
nebze tuzumuz olsun öyle diyelim. Beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Balkan Üniversitesi 
ailesi olarak gerçekten hem konum itibarıyla hem içerik itibariyle hem programda hem dünkü 
günde takip ettiklerimizden gerçekten güzel bir konferans havası var. Az önce bir hocamız da 
zikrettiler çok profesyonelce yapılan bir şey yani. Hiçbir sıkıntı yaşanmıyor.  

Tabi “2023 Eğitim Vizyonu, Salgın Krizi ve Dijitalleşme Bağlamında Okul Özerkliği”ne 
baktığımız zaman açıkçası bu alanda çalışan bir hoca olarak da şunu söyleyebiliriz; Aslında 21. 
yüzyılda belki klasik bir tabirdir belki değildir. Evrimleşiyoruz, devrimleşmiyoruz açıkçası. Şu 
anda bu dijitalleşmeyle yani “evolution not revolution” dediğimiz İngilizce bir evrimleşme 
yaşıyoruz. Sosyal açıdan dijitalleşmenin getirmiş olduğu nimetleri mi kabul etmek zorundayız 
onları hazmetmek zorundayız bilhassa eğitim sektörü için belki de zor bir süreç oldu. Ama benim 
gördüğüm takip ettiğim kadarıyla hızlı bir şekilde dijitalleşmeye başladık. Maalesef bugün 
fenomen haline geldi. Dijitalleşme deyince bu bir evrimleşme sürecine girdik. Artık 
geliştireceğiz bunu maalesef bundan kaçamayacağız. Anlaşılan işte bu dijitalleşme bağlamında 
yapılan bütün bu çalışmaların sonuçlarına baktığımız zaman geneline baktığım zaman olumlu 
sonuçlar oluyor. Hoş biz hocaları dijital bazda ders vermek biraz yordu, sorumluluk olarak da 
fizyolojik olarak yordu. Ama anladığım kadarıyla yeni nesiller buna çok adapte yeni nesiller 
bundan uzak durmuyorlar. Çok kolay evrimleşiyorlar. Yani konferansın hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Güzel sunumlar oluyor ve olacak. Özlem Hanım'ın da bahsetmiş olduğu İnşallah daha 
geniş şartlarda daha fiziki imkânlarda bu konferansın belki de Uluslararası Balkan Üniversitesi 
Makedonya’da Üsküp’teki bünyesinde ileriki süreçte yapma imkânımız olacak dinlediğiniz için 
teşekkür ederim saygı ve hürmetlerimi sunarım. 
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Açılış Konferansı/Keynote Speech – 1 
 

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 

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.  

Eğitin sistemi açısından bakıldığında, mektupla öğretimle başlayan süreç açık öğretim 
fakültelerine dönüştü, son yıllarda açılmaya başlanan, uzaktan eğitimle yapılan yurt içinde ve 
yurt dışındaki  lisans üstü 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 sunumda,  konferansın ana temasını dikkate alarak   söz konusu 
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çalışmada elde edilen sonuçlardan  okul özerkliği ile ilgili olanları biraz daha öne çıkarılarak ve 
yorumlanarak anlatmaya çalışacağım.  

Öncelikle konferansın ana teması okul özerkliği olarak belirlendiği için buradan bir giriş 
yapmanın daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bilindiği gibi özgürlük, özerlik gibi kavramlar 
daha çağdaş ve kulağa hoş gelen kavramlardır. Genel olarak kimsenin özgürlük karşıtı olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Hatta en anti demokratik davranışlara sahip kişi ve kurumlar hatta 
terör örgütleri bile demokrasi ve özgürlük söylemlerini herkesten daha fazla tekrar ederler. Bu 
nedenle de bol bol özgürlük ve özerklik üzerine konuşmalar yapılır. Son yıllarda da bu konular 
okullar için gündeme gelmeye başladı. Bu etkinlikte de okul özerkliği konuşulacak. Hepimiz hep 
bir ağızdan okullara özgürlük, öğrenciler özgür olmalı, öğretmenler özgür olmalı diyebiliriz. 
Gerçekten bunu istiyor da olabiliriz fakat sadece demekle olmaz. Bal demekle ağız tatlanmaz.  

Bunun bazı gerekleri, gerekçeleri vardır. Bu nedenle kuramsal düzeyde ayrıntılı kavramsal 
analizlerden çok nasıl uygulamaya geçirebileceğimiz üzerinden konuşmak sanıyorum bize 
zaman kazandıracaktır. Genel olarak söylemek gerekirse her toplumda insanları sınırlandıran 
toplumsal düzen kuralları vardır. Bunlar görgü kuralları, ahlak kuralları, din kuralları, hukuk 
kuralları hepsi bir ihtiyaçtan doğmuştur. İnsanlar toplum içinde yaşıyorlarsa önce toplumun genel 
çıkarlarını ve toplum içinde bireyin çıkarlarını koruyan her kes için bağlayıcı olması gereken bu 
türden kurallara uymaları gerekir. Uymazlarsa yaptırımlarla karşılaşırlar. İnsanlar gönüllü olarak 
kurallara uyarlarsa hiçbir yaptırımla karşılaşmazlar fakat bu da ütopik bir durumdur ve insan 
doğasına aykırıdır. İnsanların kişilikleri, değerleri, ihtiyaçları, öncelikleri  biri birinden farklıdır. 
Genel bir ilke olarak toplumda  bir insanın özgürlüğünün başladığı yerde, bir başkasının 
özgürlüğü sona erer. Bir başka deyişle özgürlüklerimizi başkalarının özgürlüklerine de saygı 
duyarak kullanmak zorundayız. Sözgelimi müzik dinleyebilirsiniz fakat gece yarısı bir 
apartmanda başkalarını rahatsız ederek yüksek sesle müzik dinleyemezsiniz. Ne yapmanız 
gerekir çok istiyorsanız kulaklık takmanız gerekir.  

Peki ne demek istiyorum,  öğrenci özgürlüğü, okul özerkliği gibi kavramlar gerçekçi bir ihtiyaca 
mı dayanmaktadır. Yoksa moda bir söylemden mi ibarettir. Amaç nedir? Her şeye rağmen 
özgürlük mü, yoksa daha nitelikli bir eğitim için daha fazla özgürlük mü? Eğitimin daha nitelikli 
olarak yapılabilmesi için okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ya da öğrencilerin hangi alanda, 
hangi konuda daha fazla özgürlüğe, okulların hangi konuda daha fazla özerkliğe ihtiyacı var? 
Mevcut durum daha nitelikli bir eğitim yapmalarını nasıl engellemektedir bunları konuşmamız, 
tartışmamız  gerekir.  Çünkü çağdaş bir insanda özgürlük ve sorumluluk biri birine denk 
olmalıdır. Herkes özgürlük istiyor fakat sorumluluk istemiyorsa burada sorun var demektir. 
Özgürlük yetki demektir. Bir bakıma istediğini yapma hakkı demektir. Herkesin her istediğini 
yaptığı yerde hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Gerçek özgürler sadece delilerdir. Bu yüzden delidir  
ne yaparsa yeridir denir.   

Öyleyse bu özgürlük, özerklik gibi kavramlar ölçüsüz ve sınırsız değildir. Peki öyleyse bizim 
ölçümüz ne olmalı. Her şeyden önce özerklik uzmanlık gerektirir. Yani yetkin olmak gerekir. 
Yöneticiden, öğretmenden, öğrenciden söz ediyorsak yetkin yöneticilerin olduğu okullarda 
yönetici liderlik yapar, sorumluluk üstlenir, yol açar, cesur davranır, öğretmenin ve kendisinin 
hareket alanını genişletir. Etkinliğin amaca uygunluğuna bakar, yorumlar karar verir. Gerçekten 
yetkin bir öğretmenin müfredata, ders kitabına, rehberliğe, denetime ihtiyacı yoktur. O zaten 
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müfredatın fertten geldiğini eğitimi her öğrencinin ihtiyacına uygun olarak bireyselleştirmesi 
gerektiğini, çocuğun üstün yararını dikkate alması gerektiğini bilir. İyi bir öğrenci, öğretmen 
istediği için ya da yüksek not almak için değil, kendini geliştirmek için okumak ve çalışmak 
zorunda olduğunu bilir. Bütün yöneticilerimiz, bütün öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz böyle 
mi? Böyleyse bırakalım istediklerini yapsınlar, özgür olsunlar.  

Oysa yöneticilerimiz üniversitelerin açtığı ve 4 öğretim üyesi ile 1000 kişilik ilan verdikleri 
eğitim yönetimi tezsiz yüksek lisans programından para verdiği için belgesini almışsa, öğretmen 
aynı şekilde parayla formasyon veren bir programdan mezun olmuşsa, öğrenci sınav olmadığı 
için okula gitmiyor ya da uzaktan eğitime katılmıyorsa bırakalım ne halleri varsa görsünler mi 
diyeceğiz? 

Öyleyse soru şu nitelikli yönetici, öğretmen ve öğrencinin suçu ne? Kuralları en alttakine göre 
belirliyorsak daha nitelikli olanları cezalandırmış olmaz mıyız? 

Demek ki, neymiş, durumsalmış. Yani her durumda geçerli bir en iyiden söz etmek mümkün 
değildir. Yıllardır akademik ortamlarda durumsallık yaklaşımını anlatırız, yerinden yönetimi 
merkezden yönetimi tartışırız. Türkiye de School Based Menagement  ile ilgili sadece benim bir 
kaç makalem var. Kavramda bile anlaşamadık Bazıları okul merkezli yönetim, bazıları  okula 
dayalı yönetim dedi. Tabii ki bilenler bilir bununda yönetici ağırlıklı olanı, öğretmen ağırlıklı 
olanı, veli ağırlıklı olanı, karma modelleri, bir çok çeşidi var. Ben eğitim yönetimi alanının 
hocasıyım zaman zaman bu konuları konuşurken öğrencilere  sorarım. Özel okullar kendi 
öğretmenlerini kendileri alıyor ve istedikleri gibi seçiyorlar. Devlet okullarında da öğretmen 
müdür tarafından ya da öğretmenler kurulu tarafından seçilse nasıl olur, ister misiniz diye 
sorduğumda, büyük bir çoğunluk hayır diyor. Neden diye sorduğumda müdür hep kendi 
akrabalarını alır diyorlar.  Daha ilginci hali hazırda  üniversiteler kendi rektörlerini seçemezler, 
daha önce kısmen böyle bir hak verildiğinde bile  genellikle adayın yetkinliğine değil, siyasi 
düşüncesine, kime ne menfaat sağlayacağına bakılarak oy verilmiştir.  Kısaca toplumda bir güven 
sorunu  var. Araştırmalar da bu durumu doğrulamaktadır.  Bu sorunu aşabilmek için yönetim etik 
ilkelere uygun olarak davranmalı, hesap verebilmeli ve şeffaf olmalıdır. Daha geçen hafta 
gazeteler  iki kızını ve damadını üniversiteye öğretim elemanı olarak almak isteyen rektöre karşı 
çıktığı için hakkında soruşturma açılan ve açığa alınan öğretim üyesinden söz ediyordu 
okumuşsunuzdur.  

Hülasa, burası Türkiye ve hiç birimiz masum değiliz. Öyleyse gerçekçi olmak ve havanda su 
dövmek yerine somut olarak eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerimizin yetkinliklerini nasıl 
artırabiliriz? Bunun için ne yapabiliriz buna bakmalıyız.  

Birey olarak ömrüm bu iki konu ile bizatihi uğraşmakla geçti fakat maalesef bir arpa boyu yol 
alamadık. Daha üç ay önce yönetici atama yönetmeliği çıktı bürokrat olduğum halde ağır  bir 
biçimde eleştirdim. Gazeteler TTK Başkanı gemileri yaktı diye haber yaptılar. İki hafta önce bir 
üniversite 1000 kişilik eğitim yönetimi tezsiz yüksek lisans programı ilanı verdi kimseden ses 
çıkmayınca kendimi tutamadım. Ağır bir biçimde eleştiren bir tweet attım rezalet dedim. Sayıyı 
300’e indirdiler. TTK Başkanı olur olmaz Formasyon programlarını kapatan kararı aldık bizi 
hedefe koydular. Her gün 1000’lerce mesaj geliyor. Formasyon hakkımızdır diye. Bakarsınız 
yarın politik bir kararla formasyonu geri getirirler, burası Türkiye.  
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Bu bağlamda söylemek gerekirse, bazen bir yöntem olarak yüzme bilmeyenler suya atılır ve 
kendilerini kurtarmaları istenir. Bu yöntem can havliyle gösterilen çabanın (yüksek 
motivasyonun) amaca ulaşmayı sağlayacağı düşüncesine dayanır. Bir yaşam mücadelesidir 
başarılı olabilir, olmayacağı anlaşılmışsa bir can simidi atılabilir ve daha sonra başka yöntemler 
denenebilir.  

Sözü nereye getirmek istediğim sanıyorum anlaşıldı. Salgın sürecinde öğretmenlerimizin epeyce 
bir kısmı yetkinliklerini, cesaretlerini gösterdiler, örnek davranışlar sergilediler, canla başla 
çalıştılar. Bunlar yüzme bilenlerdi. Bir kısmı bu süreçten güçlenerek çıktı kendilerini geliştirdiler 
yüzme öğrendiler ama maalesef kayıplarımız da oldu. Bunların bir kısmı ben artık bu değişime 
ayak uyduramıyorum, emekli olmak istiyorum diyor. Böyle demeyenleri yüzme kursuna 
göndermemiz lazım.    

Şimdi bizim bu süreci iyi analiz edip bu öğretmenlerin özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini iyi 
belirlememiz lazım. Bu süreçte kendilerine bir çok konuda bir özgürlük alanı açtık, bir esneklik 
sağladık, bir kısmı kendi yollarını, kanallarını açtı, web araçları ile kendi materyallerini hazırladı, 
gönderilen materyalleri etkili olarak kullandı. Bir kısmı da bana ne yapacağımı kim söyleyecek, 
ben ne yapacağım şimdi diye komut bekledi. Öğretmen asker değildir. Öğretmen amele değildir. 
Öğretmen program okur yazarı olmalı ve programa uygun kritik konu ve kazanımları dikkate 
alan uygulamalar ve etkinlikler aracılığı ile amacı gerçekleştirmek için kendi kararlarını 
verebilmeli ve uygulayabilmelidir. Bunun önünde hiçbir engel yoktur. Türkçe de bir ata sözü 
vardır “Çoban isterse tekeden bile süt sağar” denir. Biz MEB olarak her zaman öğretmenimizin 
yanındayız, iyi niyetli çabalarını her zaman destekliyoruz. Gelişimi için katkıda bulunmaya 
çalışıyoruz ve çalışacağız. 

Bana ayrılan sürenin sınırlılığı nedeni ile şimdi hemen elimizdeki verilerden hareketle birkaç 
noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Paylaşmak istediğim şeyler, Milli Eğitim Dergisinin 
“Covid 19 Salgını Sürecinde Dünyada ve Türkiye de Eğitim” özel sayısında yer alan 50 
makaleden, amaca uygun olarak seçilen 39 makale üzerinde yaptığımız bir meta sentez 
çalışmasının kongrenin ana temasını  ilgilendiren bazı bulguları.  

Bu bulguları şöyle özetlemek mümkündür: 

• “Gerekli esnekliğe ve uyum kapasitesine sahip genç öğretmenler bu süreçte 
sistemin en önemli avantajlarından biri olarak görülmüştür. İnsan gücündeki bu 
esneklik sistemde de esnekliğe yol açmıştır.” Deniyor. Yani salgın süreci 
öğretmenlerin ve okulun özgürlük alanını genişletmiştir 

• “Okulların açılıp açılmamasına yerel makamlar tarafından karar verilmesi, telafi 
programlarının uygulanmasında zümrelere yetki verilmesi okul özerkliği 
bağlamında altı çizilmesi gereken uygulamalardır. “ deniyor bu durumda yerinden 
yönetim ve okula dayalı yönetim açısından değerlendirilebilir.  

• “Bu süreçte, sınav odaklı, kalıplaşmış, donuklaşmış eğitim uygulamaları esneklik 
kazanmıştır. Bu esneklik çerçevesinde zamanı, mekanı ve dersleri planlamada, 
kaynakları belirlemede, ders araçlarını seçmede, öğretmene  esneklik sağlanmıştır” 
deniliyor. Bu noktada okul özerkliği açısından önemlidir. 
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• “Salgın sürecinde eğitim süreçlerine veli katılımının üst düzeyde sağlanmış olması 
önemli bir kazanımdır, sürdürülebilmesi gerekir” deniyor. Bu durum da  eğitimin 
demokratikleşmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir.  

• “Öğrenme Yönetim Sistemlerinin gelecekte her bir okulda kullanılacak olması 
salgının en olumlu sonuçlarından biri olmuştur.” Deniyor.  Bu durum, yöneticileri 
ve öğretmenleri değişime ve demokratik davranışlar göstermeye zorlayacaktır 
denilebilir. 

• EBA TV uygulamalarının normal dönemde de sürdürülecek olması  ve öğrencilere 
dersleri izlemeleri için kendi öğretmenleri dışında farklı seçenekler de sunulması 
önemli bir kazanımdır.” Deniyor. Hastanın doktorunu seçmesi gibi öğrenciye de 
öğretmenini   seçme hakkı tanınması, öğrencinin özgürlük alanının genişlemesi 
olarak görülebilir.   

• EBA altyapısının güçlendirilmesi çocuklarımız için örgün eğitimin yanında yaygın 
eğitim hizmetlerinin de sunulması, kendini geliştirmek isteyen öğrenciler için bir 
fırsattır.” Deniyor.  Kendi istekleri ile özgürce verecekleri kararlarla kendi 
gelişimlerini planlamaları, öğrencilere bir özgürlük alanı açacağı gibi böyle bir 
sonuç eğitim sisteminin olağanüstü koşullardan güçlenerek çıkması şeklinde de 
yorumlanabilir.  

• “Öğrencilere, öğretmenlere ve yöneticilere  kendilerini geliştirmeye dönük daha 
fazla sosyal,  psikolojik ve teknik destek verilmelidir.” Deniyor. Tabii ki, ayrıntılı 
ihtiyaç analizlerine dayalı olarak, bireysel bazda verilen bu tür destekler 
yöneticilerin, öğretmenlerin yetkinliklerinin artmasına katkıda bulunduğu ölçüde 
özgürlüklerinin artmasına da katkıda bulunacaktır. Denilebilir.  

 
Sonuç olarak, değişen koşullarda ortaya çıkan ihtiyaçlar, sistemi daha demokratik ve sorunun 
yerinden çözümüne dönük kararlar almaya zorlar. Nitekim böyle de olmaktadır. Fakat bu 
zorlamanın sonuç vermesi önemli ölçüde yerel kadroların yetkinliği ile ilgilidir. Bilindiği gibi 
dikey örgüt modelleri liderin yetkinliğine bağlı olarak yetkinin merkezde toplanmasını öngörür. 
Bu tür örgütler askeri örgütler gibi  emir komuta içinde çalışırlar. Oysa eğitim örgütleri; bilimle,  
sanatla ilgilenen, insan için bir şey üreten değil, insanın kendisini üreten örgütler olması 
nedeniyle  daha özgürlükçü daha yatay ilişkilerin olması gereken örgütlerdir.  Bu açıdan 
bakıldığında üniversitelerde senatolar dikey kurmay örgütlenme modeli olarak düşünülebilir. 
Fakat senato üyelerini de rektörün belirlediğini unutmamak gerekir. Benzer biçimde temel 
eğitimde, orta öğretimde, zümre öğretmenler kurulunun ve okul öğretmenler kurulunun 
güçlendirilmesi okul özerkliği anlamında; okul dayalı yönetime doğru önemli bir adım olabilir.  
Son söz olarak söylemek gerekirse, eğitim, çocuğun fıtratına saygıyı yani özgürlüğü gerektirir. 
Fakat kültürü de göz ardı etmememiz gerekir.   
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Açılış Konferansı/Keynote Speech – 2 
 

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 
It's an honor and a privilege to be with you today.  I want to honor and recognize the difficult 
work that you, my Turkish brothers and sisters, are doing day in, day out, not only with your own 
students but also with the untold numbers of refugees that you have welcomed from the the Syrian 
Civil War. That has not gone unnoticed; that is that. I, especially and other colleagues recognize 
the difficult work you are doing, welcoming these displaced persons, refugees, and doing 
whatever you can and the best that you can to help them to the extent possible to live a life of 
flourishing.  I know it's a difficult situation , both with the Syrian Civil War on your doorstep, 
the influx of refugees, 50% or more of them children, and with the addition of the Covid 
pandemic.  So I want to honor, first of all, the work that you're doing and hope that I might to be 
able to contribute to that in any small way.   

I want to acknowledge all of you educators and say, as a caveat, that I don't come  thinking that 
I can provide you with any answers or any solutions.  I don't think that's my place.  So if you've 
come here for answers, be aware.  The final answers or solutions are up to you as school leaders.  
But hopefully what I will say here will give you some things to think about, some ways to think 
about them and some ideas that you can take with you as you go about your tremendously 
important work.  But like I say, it is up to you as school leaders and principals and teachers to 
implement actions, interventions, solutions, if you will.   I want to acknowledge my brothers and 
sisters, our colleagues, who are doing this difficult work. The principals and teachers of the 
Turkish system are carrying a heavy load.  You doing an excellent job in meeting the needs you 
are presented with with the resources you have and I don't mean anything I say to be taken as a 
criticism.  Please see me as a friendly critic or a critical friend, but a friend first.  My comments 
are not meant as a criticism.    

I want to express my gratitude to the scientific commitee for inviting me.  I wish I could be there 
with you in person.  I have a great affinity and love for not only Turkey, but the Turkish people.   
My Turkish friends know I love the baklava.  I have been to Turkey three times already: once to 
Ankara, once to İstanbul and and once to Çeşme. Most recently Çeşme and the principal’s 
conference there.  Each time I go, I return home singing praises of the Turkish people.  Like I 
say, I have a great affinity and love for both Turkey and the Turkish people.  I wish I could be 
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there in person, but I guess you would say, God willing, in the future, perhaps in the near future 
we can be together again in real space, real time and real space.   

So that said, the theme of the conference has to deal with, as I understand it, the challenges to 
school autonomy within digital and epidemic contexts or ecologies.  So I will address those 
issues.   Those of you who know me, who have heard me talk before or read my work know that 
I approach everything from a philosophical standpoint.  My training has been both as a 
philosopher and as an ethnographer.  Ethnography, is an anthropological method, and 
anthropolgy itself was spun off from philosophy, so it’s not too far afield.  So although my 
academic position is in a program for school improvement, education and community leadership, 
my background, my biography and my perspectives tend to be more philosophical in nature.  So 
my ideas might seem a little bit far afield or wild to you, but believe me they're all, at least in my 
own mind, they're all associated with, in this case, school autonomy and digital epidemic 
environments.  

So again, thank you so much for inviting me.  It’s my honour and privilege.  

What are the some of the takeaways, some of the main themes that I will be talking about?  Of 
course, there are the commonalities between viral epidemics and digitization, the global digital 
age and technes.  Forgive me if they are fundamental and obvious but I'll touch on the 
commonalities and differences between the viral and the epidemic in the school. 

One of the things that I'll claim is that the school as an heuristic is outdated and even dangerous.  
What I'm going to suggest is that we might look at some different kind of language to talk about 
that.  I’m going to talk about fear, and hurt.  As I said, I have got a background in philosophy.  
I’m not a Nietzche scholar, but I rather enjoy reading Frederick Nietzsche, so I'll share some 
insights from Frederick Nietzsche. 

Nietzsche talks about fear in the herd, and the demands of ‘society’.  I put ‘society’ in scare 
quotes or what some people call air quotes because in one of the pieces I did with my colleague 
Khalid Arar (Waite & Arar, 2020) we the whole notion of ‘the social’. There are certain terms 
which I think are overused and as they make their way into the lay vernacular become amorphous 
and almost meaningless and that in the way they are used they have no kind of critical, analytical 
definition.  ‘Society’ is one of those that I've problematized and that's why I put it in the air quotes 
or the scare quotes.  

Another theme is autonomy or sovereignty.  And here we are really talking about independence 
or sovereign, interdependency, much like a confederacy, or what do you want and what does it 
best and for whom. 

And then, finally, one of the things I'll talk about, one of the leitmotifs or the themes that will run 
through my talk is the notion of human flourishing.  Now I've been fortunate, I think in a relative 
sense, fortunate this past year to have enjoyed a sabbatical from my academic work. That is my 
day to day work.  I've been on sabbatical for the past year, which has been convenient; sitting in 
my garden and reading, working on a book.  What I’m thinking about is the notion of liberation 
or emancipation and the role of education and educational leadership in that.  I’m thinking about 
liberation and emancipation, not just for the student, but for the teacher and for the school leader. 
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So those are some of the themes I think you'll find me talking about.  I can’t help it because that's 
what I've been reading. 

So I want to talk about fear at first is a prime motivator.  And also as a condition of both our 
epidemic and our digital environments, schools and school autonomies.  Marketers know well 
how to play to our fears and this is an ad which is playing on television in the US now.  I want 
you to see this. [Advertisement for SentinelOne https://www.youtube.com/watch?v=JIU-
_fSm8Ok ] 

In this short video you will see an ad about ransomware botnets and the product the marketers 
are trying to sell you to combat themThese people are talking about cyber security in an ad for 
SentinelOne, where they're building on people's fears of how many people, so-called ‘bad actors’, 
are out there trying to hack your computer or network.  And if you following the news at all, 
then, you know that the US, especially, and likely others have experienced a number of cyber 
attacks, more recently with the Colonial pipeline and a number of other ransomware attacks.  .  
In the narrative of the current regime, these bad actors are most probably Russian criminal gangs 
(‘black hats’), or Chinese, or Iranian or North Korean; playing on age-old fears going back to the 
Cold War and tapping in to American’s fears of the Reds, particularly the Russians.  Cyber 
security has become a big issue.   That's one of the fears.  

Another one of the fears is exemplified in this advertisement from Apple.  Here we go.  [Apple 
advertisement about tracking and companies’, again many ‘bad actors’, collecting your private 
data: https://www.adsoftheworld.com/media/film/apple_tracked ]  

I hope you're able to see those videos.  Basically what they're doing is activitating or tapping in 
to some of our fears in this digital age, especially.  We don't know who's out there.  We don't 
know who is attacking us.  People are trying to get at us.  One of the things that I think, Carl 
Schmitt (2015) talked about as far as one of the reasons for obedience is fear. There are many 
kinds of fear we can talk about.  We have words for this.  Phobia is the word for fear.  You have 
xenophobia, the fear of others.  We have claustrophobia, fear of small places or enclosed places.  
You have acrophobia, fear of heights.  Arachnophobia, the fear of spiders. You have even what's 
called autophobia, the fear of being alone.   It goes by other terms as well, some people mistake 
it for the fear of oneself, but it’s the fear of being alone.  So there are many kinds of fear.  The 
point I’m trying to make is that fear is common, and the words for describing it, the several 
different manifestations of fear, are quite common as well.  

I think all of these, and fear itself, are going to going to affect schools, school autonomy.  
Especially in the digital age.   The advertisements that I just showed you show our fear of being 
attacked by the unknown Other, and that's one type of fear.  But there are others that affect life 
in school.  Nietzsche (1874/2014) talks about the fear of one's neighbor, if you don't mind i'll 
read this to you, Nietzsche in his texts called Schopenhauer as Educator says: 

 “At bottom every human being understands very well that he is entirely unique on this 
 earth and that not even the strangest coincidence will ever again throw together such 
 curiously multifarious ingredients into the single thing that he is, yet he hides it like a 
 guilty conscience—but why?  Because he fears his neighbor, who demands 
 conventional behavior.  But what forces an individual to fear his neighbor, to think 
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 with the herd, and to take no joy in himself?  In most cases by far, it is a matter of 
 comfort, inertia, in short, the very tendency towards laziness.  Human beings are even 
 more lazy than they are timid.” (p. 1) 

So there's another type of fear, a fear of one's neighbor.  Nietzsche goes on to say: “that degree 
of happiness which eternities have prepared for those who will give thought to their true 
liberation.  There is no way to help any soul attain this happiness, however, so long as it remains 
shackled with the chains of opinion and fear” (p. 2). 

This type of fear, the fear of one's neighbors results in what I call school improvement by looking 
over your neighbor's fence. Basically what looking over your neighbor's fence is that, rather than 
going ahead and leading as leaders, basically, what we're doing is looking over your neighbor's 
fence to see what everyone else is doing.  And then we'll do that now.  This also stems from and 
contributes to a phenomenon that social psychologists referred to as social comparison and this 
has a lot of different kinds of manifestations, one of which is, competition and competitiveness. 

Alphonso Lingis (2020) is a philosopher who has written a new piece called “The New Fear of 
One Another” published in a bioethics journal.  He wrote: 

 “We now no longer look at others identified by their power, status, wealth, talents, 
 skills, culture, or gender; we first see organisms like ourselves vulnerable to the deadly 
 [Corona] virus.  We cannot fear for ourselves without fearing for them.  What may 
 strike people on the other side of the planet may strike me. . . .  To fear for oneself is 
 also to fear for the others; to care for oneself is also to care for the others.  The fear 
 isolates, throws one back upon oneself.  We fear the others. . . .  Children are to be 
 feared . . . .  The agency of our death lurks in any of the others.  We see the Grim 
 Reaper in anyone and everyone.” (p. 471) 

He continues, “We have long lived in fear of the impoverished and oppressed.  Afraid to walk 
alone among them, we have feared the force of their humiliation and desperation.  Now we fear 
their bodies.”  “Our societies confine criminals, refugees, the insane, the gravely handicapped, 
those prostrate in old age.  They are at risk of all being stricken with the coronavirus from anyone 
among them.” (p. 471) 

Just to step aside, and this is one of the points that I'd like you to take away from this talk is this.  
One of the reasons I think that we need to stop using the language of school and come up with 
another term is this that the conventional, I think, becomes inflected.  It becomes acreted with 
millennia of connotations, and one of the connotations is as place-based, spatially fixed.  To 
epitomise this many of you might remember John Goodlad’s (1984) seminal book called “A 
Place Called School.”   A place called school emphasizes place, in the digital the postmodern 
even in the epidemic, places become, I think, substituted by space. And so, if we think of school 
only as a place that's very restricting in a certain sense.  One of the things that I have found from 
my Spanish colleagues is that in Spanish, rather than use the term school they use “centro 
educativo” or “centros educativos” which means education centers in English, or educative 
centers.  And education centers even a term like that—now we can probably come up with a 
better term than just school, but if we get a term like education centers, well that opens things up.  
You know, it could be lifelong.  It could connote both the breadth and depth of lifelong education.  
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You know, not encrusted by the ghosts of the past and hemmed in by the walls of school.  Schools 
used to be thought of, now in their defense and I think that this is some of advantages, 
disadvantages in the conventional sense of school as a place . The sociologist Erving Goffman 
used to talk about semi permeable membranes and Weick (1976) in a seminal work talked about 
schools and their organizations as being loosely coupled systems. One of the advantages of 
loosely coupled systems like Weick talked about is that it allowed the teacher, back in the day, 
to go into the classroom and close the classroom door and be insulated from certain kinds of 
reforms, mandates, social pressures, and surveillance (Waite, 2016).   

I've been reading Shoshana Zuboff’s (2019) The Age of Surveillance Capitalism. Capitalism, 
surveillance capitalism and neoliberalism attacked or kind infected, if we're using a kind of a 
viral notion, with the digital becoming a vehicle transmission for our colonization, or rather the 
digital could become a vehicle of transmission for neoliberalism, surveillance capitalism, even 
into the school.  That's one of the problems facing school.  We're talking about school autonomy, 
of course.  But they're connected to the digital world and we have an example here in just a 
minute of a Supreme Court decision, a US Supreme Court decision made just yesterday on the 
digital aspects of school and in school and I'll share that with you in just a moment.  But here but 
I'm thinking of the first responders, the first words out of those horrific incidents such as the 
school shooting at Columbine and other incidents such as that is that the students get on their 
phones and call their parents.  So students are connected beyond the school.  The school walls 
don't necessarily contain students and their communications. Like I said I'll come to that when I 
talk about the Supreme Court decision of yesterday. 

One of the things about confinement is that without freedom of movement, and you can apply it 
to the degree that we use a place for school, as well as a kind of a, there are people i've got a 
piece right here now talks about course of schooling and there's a movement to try to end what 
some refer to as coercive schooling.  Again Goffman (1962) and Coser (1974) and others talked 
about carceral institutions, asylums as total systems, the military, prisons, asylums and so on to 
the degree that people are confined, locked up.  (Coser referred to these as ‘greedy institutions.’)  
The Covid pandemic shined a light on some of the inequities that we already knew existed and 
one of those in the United States was what we call assisted living facilities or old age homes.  
Initially, the Covid virus just ripped through those institutions.  Generally people 60 and older 
were dying at a higher rate, but to be confined in a care facility like that and that have no mobility 
was literally deadly for the inhabitants.  They were locked down and couldn’t go anywhere, and 
as Lingis (2020) pointed out, the care-givers, essential workers all, came and went, potentially 
taking the virus home with them to their loved ones and the wider community.  Those institutions 
were just  ravaged.    

Like I said, those institutions saw approximately a 30% mortality rate from Covid.  Lingis (2020) 
said: “Our societies combined criminals, refugees, the insane, the gravely handicapped, those 
prostrate in old age. They are at risk of being stricken with coronavirus from anyone among 
them” (p. 472)  And Lingus concluded : “Each of us urgently need the others whom we fear” (p. 
472). 

In talking about school autonomy and looking for other terminology or word, like I said, I like 
the Spanish centros educativos, education centers or educational centers, as opposed to ‘schools’.  
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But I came across a nice piece, a clever little piece, actually it's got a clever title, from my 
colleague Gert Biesta (2019).  You might know his work, from his Good Education in an Age of 
Measurement (Biesta, 2010), The Beautiful Risk of Education (Biesta, 2014), and a number of 
other titles.  In this little piece, published in the journal Studies in Philosophy and Education, the 
title of the piece was “What Kind of Society Does the School Need? Redefining the Democratic 
Work of Education in Impatient Times.”   Do you see what he’s done here?   He's flipped our 
notions on their head, on their head.  Generally when we think of schools, we think of schools 
within societies and schools fulfilling a societal function and Biesta in this piece he wants to flip 
it on its head and look at it differently, so rather than what kind of school the society needs, his 
title is what kind of society does the school need? And he talks about the double history of school.  
That's one of the things he talks about in this piece.  He discusses the double history of school:  
the conventional history of modernization, the growth and expansion of society, institutions and 
organizations and the need for functional differentiation. That is, that's the conventional history 
of schools, right?  As society became more complex and populations grew, we have a society 
with a need for differentiation, functional differentiation.  And you could look at society in this 
way and the role(s) schools play.  That is, what are the functions, what are the organizations and 
the institutions, institutions first, hierarchically, and then organizations within them, in other 
words, taxonomically underneath them, to fulfill the needs of the institution. 

So we have a need for functional differentiation, that is we need a place called school to perform 
this function for society and, within that we need specific functionally-differentiated personnel 
to act as teachers to perform their function and then later on as ‘society’ becomes more complex, 
right, we need head teachers or a principal in order to oversee more than the one-room school, 
because schools became larger and more complex and then all of a sudden, we need multiple 
schools and we need another layer there, the superintendent layer.  Other layers in the hierarchy, 
layer upon layer, right?   

But in this view, these societal demands upon the school have culminated in what Biesta (2019) 
refers to as the global testing industry, but Biesta also wants to call our attention to what he calls 
the forgotten history of school.  And that isof  school, not as a function of society, but “a place 
in between ‘home’ and the ‘street’, in between the private life of the family and the public life of 
society.  A halfway house that is neither ‘home’ nor ‘work’, but a place and space for practicing, 
for trying things out” (p. 662).  And he cited Hannah Arendt (1977), another philosopher, and the 
notion that “Now school is by no means the world and must not pretend to be; it is rather the 
institution that we interpose between the private domain of home and the world in order to make 
the transition from the family to the world possible at all” (Arendt as cited in Biesta, p. 662, fn 
5).  That was Arendt.  

Biesta wants to stress that there is another history of the school, perhaps an older one, and this is 
the more hidden one. This “history of the school connects well to the Greek meaning of ‘schole’ 
as free time, that is, as time not yet claimed or determined by society” (p. 662).  He continues: 
“If in the first history society has a legitimate claim on the school and the school has a duty to 
‘perform,’ that is, to meet this claim, in the second history there is a need for distance—school is 
a place that needs to be shielded off from the demands of society, precisely in order to give the 
new generation the time they need to meet the world and meet themselves in relation to the world” 
(p. 662).  And, “what this double history of the modern school thus helps us to see is that there 
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is a tension at the very heart of the modern school—a tension between the demand to be useful 
for society and a demand for keeping society at a distance; a tension between the demand to 
perform and the demand for free play, so to speak” (p. 662).   

And that's what I wanted to talk about.  Just yesterday [July 23, 2021], the United States Supreme 
Court issued a ruling eight to one in favor of a young 14-year-old, who was sanctioned by her 
school.  Apparently what happened was, she had auditioned for what we call a cheerleading team, 
a cheer squad to support the school’s sports teams, and didn't make it.  She wasn’t picked.  So 
she left the school grounds and she went on Instagram and using vulgar language, she complained 
about the school and the teachers.  Administrators at the school found out and suspended, her 
suspended her for over a year.  She sued and took it all the way to the Supreme Court.   And what 
the Supreme Court found was that the school had no right to discipline her because she was off 
school grounds.  She had a free speech right and the school couldn't interfere in that, despite the 
fact that she used vulgar language and all she said about the school, she had the freedom to say 
those things because she was off school grounds.  Now it would have been interesting,  had she 
been on school grounds, that is, does the school have the right to monitor and sanction students 
for the language that they use while on school grounds?  But that's not the question that the Court 
decided, the Court decided that, because she was off school grounds, she had a free speech right 
and the school is in the wrong to sanction her. 

Biesta (2019) continued talking about the double history of schooling:  “what emerges out of this 
double history is the image of the school as a ‘servant of two masters,’ the problem with the 
school in our time is that the voice of one master—the master that says to the school: perform! 
give society what it needs! be functional! be useful!—has become much louder than the other 
voice, the voice that understands that the constant pressure to perform ultimately ends up as a 
form of terror” (p. 662).   

Now, we were talking about fear earlier.  Anecdotally, teachers talk about being ruled by fear in 
schools.  Principals, some principals, surely not you, but some principals use fear to motivate 
teachers, threatening teachers with, for example, a year of professional development if their 
students’ scores aren’t high enough, if the students don't perform.  Organs of the state, the state 
department of education uses fear and the threat of closing schools, taking over or closing 
schools, if they don't meet their targets and their demands.  But as Bietsa says, the situation is out 
of balance and it is this that requires redress, a recalibration he says, a system reset.  

Let’s talk a bit about sociology.  I mentioned earlier the social psychology concept of social 
comparison and what I call the school improvement by looking over the neighbor's fence.  
Theodor Adorno (1978) talks about the notion of what he calls the ‘monad,’ relevant when we 
think about school autonomy.  He wrote: “The individual owes his crystallization to the forms of 
political economy [or the market]. . . .  Even as the opponent of the pressure of socialization he 
remains the latter’s more particular product and its likeness.  What enables him to resist, that 
streak of independence in him, springs from monadological individual interest and its precipate, 
character.  The individual mirrors in his individuation the preordained social laws of exploitation, 
however mediated” (p. 148).  That is it serves society’s ends to individuate people, to separate 
them, and then they become exploitable. Adorno continues: “Reactionary cultural criticism 
places the ontological responsibility on the individual as such, as something discrete and internal. 
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. . The trend of their criticism . . . is to sacrifice the individual himself, [rather] than  to criticize 
the social principium individuationnis” (pp. 148-149).   This produces ‘the cult of the individual’: 
“above all individuals are now worshiped instead of gods. That setting free of the individual by 
the undermining of the polis did not strengthen his resistance, but eliminated him and 
individuality itself, in the consummation of dictatorial states, provides a model of one of the 
central contradictions which drove society from the nineteenth century to Fascism” (p. 149). 
Adorno concluded that “Within repressive society, the individual’s emancipation not only 
benefits but damages him.  Freedom from society robs him of the strength for freedom. For 
however real he may be in his relations to others, he is, considered absolutely, a mere obstruction, 
he has no content. He is, then, is not socially constituted, that is not socially constructed know 
impulse transcending society that is not directed as assisting the social situation to transcend 
itself” (pp. 149-150).  Adorno finishes with this:  “Socially, the absolute status granted to the 
individual marks the transition from the universal mediation of social relation—a mediation 
which, as exchange, always also requires curtailment of the particular interests realized through 
it—to direct domination, where power is seized by the strongest.  Through this dissolution of all 
the mediating elements within the individual himself, by virtue of which he was, in spite of 
everything, also a part of a social subject, he regresses, impoverished and coarsened, to the state 
of a mere social object, as something abstractly realized . . . the individual cancels himself out: 
the countless people who know nothing but their naked, prowling interest are those who 
capitulate the moment organization and terror [fear] overtake them” (p. 150).  And here we see 
fear again.  

In Shoshana Zuboff’s (2019) The Age of Surveillance Capitalism, she takes a couple of chapters 
to talk about individuation and the ratio of responsibility that is in society, even in the most kind 
of oppressive capitalistic kind of relations, exploitation or what have you, you have some sort of 
relationship.  Zuboff shows how that under conditions of surveillance capitalism, and what she 
refers to as Big Other, rather than Big Brother, Big Other, and that there's no longer the 
individuation and no relationship with the monad, the individual, who has been transformed into 
nothing but a data point.  And then there's no relationship with data points, only relations between 
and among them, and this ‘relationship’ is algorithmic, definitely not interpersonal. 

 I've been reading Raymond Williams.  In his Culture & Society (Williams, 1958), he examined 
several seminal authors as emblamatic of their time.  One he examined in particular was D. H. 
Lawrence, his work and his life, the life of a self-imposed exile.  And Lawrence at the time was 
especially troubled by industrialization.  And there's a stark parallel to today with the 
technological revolution being analagous to today’s digitalization and what it's doing to us as 
humans and to our relationships.  Lawrence was especially concerned with the effort to separate 
material issues from men's and women's purposes of the heart, consciousness and the issues of 
these being in relation—the heart or consciousness and a life of purpose in relation to the material.  
Those of you who are familiar with Marx and his famous dictum that consciousness is affected, 
if not determined as in some readings of Marx, by the material conditions.  And there are those 
who read Marx and say it's the material conditions that determines consciousness.  Others 
interpret Marx to mean that neither is determinant, but that they are mutually influencial.  But D. 
H. Lawrence, according to Williams was concerned about the material, in his era it was 
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industrialization and robber-baron capitalism, but he was more concerned with higher 
consciousness—what Lawrence refers to as man’s fullness of being. 

Williams writes: “He [Lawrence] spent a good deal of time trying to generalize about the 
necessary common change; he was deeply committed, all his life, to the idea of re-forming 
society.  But his main energy went, and had to go, to the business of personal liberation from the 
system.  Because he understood the issue in its actual depth, he knew that this liberation was not 
merely a matter of escaping a routine industrial job, or of getting an education, or of moving into 
the middle class.  These things, in Lawrence’s terms, were more of an evasion than what he 
actually came to do.  Mitigation of the physical discomforts, of the actual injustices, or of the 
sense of lost opportunity, was no kind of liberation from the ‘base forcing of all human energy 
into a competition of mere acquisition’.  Capitalism, you know. His business was the recovery of 
other purposes, to which human energy might be directed.”  (p. 201) 

Williams (1958) quotes from Lawrence’s Democracy, Selected Essays: 

“’A man’s self is a law unto itself, not unto himself, mind you. . . . The living self has one purpose 
only: to come into its own fullness of being. . . .  But this coming into full, spontaneous being is 
the most difficult of all. . . .  But both desire and impulse tend to fall into mechanical automatism: 
to fall from spontaneous reality into dead or material reality. . . .  All education must tend against 
this fall; and all our efforts in all our life must be to preserve the soul free and spontaneous. . . . 
The life-activity must never be degraded into a fixed activity’”  (Lawrence as cited in Williams, 
p. 208).  And Lawrence continues: “‘So, we know the first great purpose of Democracy: that each 
man shall be spontaneously himself—each man himself, each woman herself, without any 
question of equality or inequality entering in at all; and that no man shall try to determine the 
being of any other man, or of any other woman.’” (Lawrence as cited in Williams, p. 209). 

That's democracy for Williams and for D. H.  Lawrence.  Finally, Lawrence writes: “‘The one 
principle that governs all the isms [ capitalism, socialism, republicanism, communism, etc] is the 
same: the principle of the idealized unit, the possessor of property’” (as cited in Williams, p. 
210).  And,  “All discussion and idealizing of the possession of property, whether individual or 
group or State possession, amounts now to no more than a fatal betrayal of the spontaneous self. 
. . .  Possession is a kind of illness of the spirit. . . .  Property is only there to be used, not to be 
possessed’” (in Williams, p. 210).  

As to the individual and the collective, Williams (1958) again quotes Lawrence: 

“’Society means people living together.  People must live together.  For Society, or Democracy, 
or any Political State or Community exists not for the sake of the individual, nor should it ever 
exist for the sake of the individual, but simply to establish the average [the common good] in 
order to make living together possible’” (in Williams, p. 210).  And that 

“’men are free when they belong to a living, organic, believing community, active in fulfilling 
some unfulfilled, perhaps unrealized purpose’” (Lawrence in Williams, p. 212). 

Williams (1958) sums up by saying: “The attempt to separate material needs, and the ways in 
which they are to be met, from human purpose and the development of being and relationship, is 
the suburban separation of ‘work’ and ‘life’.  It is not that the issues in consciousness ought to 
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be set aside while the material ends are pursued.  It is that because the process is whole, so must 
change be whole: whole in conception, common in effort” (p. 213).  

This is one of the things I wanted to emphasize, because you can talk about going back to my 
earlier menton notion of Biesta’s (2019) double history of school as school being a place between 
home and what he calls the street or home and work or home and the world. School is that place 
where people can try out things, students can be safe to risk, perhaps fail, to try new roles, right?  
They can dye their hair a different color, whatever it might be.  It's not under the control of the 
home.  It is not under the control  of society.  It’s that place in between, and we need to fight for 
that safe space. School autonomy is that difficult place, a push-pull, it's a both.  And when we 
need to fight for that word, yes situated in society, we can't think--as I've attempted to show--we 
can't escape being in society because we're connected digitally and epidemically.  It's 
interconnected.  But how can we use that to create a safe space for both ourselves and for students 
to experiment right now.  I don't know if you've been following the news.  But we're experiencing 
a rash clashes.  We're in the ‘culture wars’ right now.  We're experiencing a rash of state 
legislators that are passing laws against what they understand to be CRT or Critical Race Theory, 
trying to limit what teachers can say, how teachers can teach race and racism.  This is the wake 
of the George Floyd killing and the uprisings or the resistance and the activism of the last year in 
the streets, the Black Lives Matter movement.  And thethe state legislatures are trying to restrict 
and the limit what we can talk about.  So it’s that push-pull of how we need to kind of protect 
ourselves and protect the students with whom we work, and then we push back and resist.  

Sociality (the commons) and autonomy (the monad) 

Williams (1958) talks about the commons and autonomy, using sociological and anthropological 
frames.  We wrote that: The ladder version [of social advancement based on individual merit] . . 
. is objectionable . . . [because] it weakens the principle of common betterment, which ought to 
be an absolute value. . . . . [and] it sweetens the poison of hierarchy, . . . [by] offering the hierarchy 
of merit” (p. 317).  Whatever you call it—the fullness of being, liberation or emancipation—it's 
got to be both.  It can't just be the individual.  It's got to be the community too, because we're in 
relationship. That was a theme of Williams’ (1961/2011) book The Long Revolution.  It can't 
happen overnight, we need to take some time.   

Williams (1958) noted that “The only equality that is important, or indeed conceivable, is equality 
of being.” (p. 317).  And “That a minority should profit by employing a mass of wage-slaves 
[should be] commonly rejected . . . that a minority should reserve the inheritance of human 
knowledge to itself, and deny it to the majority . . . [should also be] rejected” (pp. 313-314). 

Conclusion 

There's a lot more than I could say.  I’ve touched on a number of points. I hope what I said made 
sense and that you're able to apply some of the thinking to the work that you're doing around 
school autonomy, especially in the work of educators, not even necessarily school autonomy, but 
how we can see those schools like I say, I like playing with some different language, such as 
schools as education centers, educational centers as opposed to a school.  I hope that what I've 
said could be of some help to you as you think about and, as you go forward with your work both 
as educators and as educational leaders.  Thank you. 
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Panel – 1 
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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 

 

Prof. Dr. Selahattin TURAN: İbrahim Bey, çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, Panelimizin 
başlığı “Eğitimin Doğası, Kültürü ve Yapılanması Bağlamında Okul Özerkliği”ni bugün 
tartışmaya çalışacağız. Katılımcılarımız, hem teorik hem uygulamadan gelen, eğitim konusunda 
engin deneyime sahip ve bu ülkenin hem kültürünü hem doğasına hem bürokrasisini çok iyi bilen 
uzmanlardan oluşmaktadır. Hem Millî Eğitim Bakanlığı bürokrasisinde hem akademik 
yaşamımıza çok ciddi katkı veren çok değerli üç bilim insanı ile bu konuyu tartışmaya 
çalışacağız. Konu çok önemli bir konu, çok kapsamlı bir konu; felsefik, teori, ontolojik, 
metodolojik ve epistemolojik arka planı olan veya olması ve tartışılması gereken bir konu. Ama 
biz bugünkü tartışmamızda okul özerkliğini Türk eğitim sisteminin sorunları bağlamında 
konumlandırmaya, anlamaya ve tartışmaya çalışacağız. Bu derin ve tartışmalı konu için zamanız 
biraz dar az olması sebebiyle değerli katılımcılara on beşer dakikalık bir süre vereceğiz, ve daha 
sonra vaktimiz olursa her bir konuşmacından konu ile ilgili son sözlerini alma imkanımız olacak. 
Ve ben ilk olarak hem önceki Millî Eğitim bakanlarımızdan hem değerli akademik çalışmaları 
ile uygulamaya önemli katkılar getirmeye çalışan ve getiren Ömer Dinçer Bey ile başlamak 
istiyorum. Sözü Prof. Dr. Ömer DİNÇER’e bırakıyorum. 

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Çok teşekkür ediyorum Sayın başkanım, ben de sözlerime 
başlamadan önce bu konferansı tertip eden İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne, bu üniversitenin 
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değerli öğretim üyelerine, bu organizasyonu gerçekleştiren tüm arkadaşlarıma ve katılımcılara 
selam ve saygı ile başlamak istiyorum.  Davetiniz için de ayrıca teşekkür ederim sağolun. Lütfen 
sürem dolmadan birkaç dakika önce bana hatırlatma da bulunursanız memnun olurum. 
Dolayısıyla zamanı aşmadan bir konuşma yapmaya çaba sarf etmeye çalışacağım.  

Çok değerli arkadaşlar,  

Bugün okul özerkliği meselesini tartışırken öncelikle altını çizmek istediğim bir husus var. 
Doğrusu okul özerkliği kavramından çok, ‘okul idaresi özerkliği’ kavramı üzerinden konuyu ele 
alacağım. Bana göre, okul özerkliği ile okul idaresi özerkliği arasında önemli farklılıklar var. 
İdari özerklik, daha çok teknik bir kavram olarak karşımıza çıkarken diğeri daha kapsamlı bir 
kavram olarak çıkar. 

Okul idaresi özerkliğini tartışırken ülkemizin kamu yönetimi sistemi içinde böyle bir 
uygulamanın ne kadar mümkün olup, olamayacağına dair düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım. 
İsterseniz, sizin bu konuyu benden çok daha iyi bildiğinizin farkında olmama rağmen, önce 
özerklik kavramını kendi açımdan kısa izah ederek konuya gireyim. Okul idaresi özerkliğini, 
idari ve akademik olmak üzere iki farklı kategoride, dört özellik ile tanımlıyorum. Bunlardan ilki,  
ulusal düzeyde politika ve stratejiler ile uyumlu bir şekilde okulun kendi amaç ve hedeflerini 
belirleyebilmesidir. İkincisi, mevcut eğitim sisteminde mali kaynaklar okul idaresi tarafından 
yaratılmıyor olsa da kendilerine tahsis edilen mali kaynakları yine kendi amaçları ve hedefleri 
doğrultusunda, kendi kararıyla dağıtabilmesidir. Üçüncüsü ise kendi öğretmenini, başarı ve 
başarısızlık kriterlerini belirleyerek seçebilmesi ve istihdam edebilmesidir.  Dördüncüsü ise, 
akademik olarak, ulusal düzeyde çerçevesi belirlenmiş müfredata uygun olarak ve onu 
tamamlayacak şekilde yerel ihtiyaçlara göre müfredatını kendisinin belirleyebilmesi veya ona 
ekleme, çıkarma yapabilmesidir. 

Şimdi bu dört ana özellik ile kıyaslandığında; bugün kamu yönetimi sistemi paradigması içinde 
ve buna paralellik arzeden eğitim sisteminde özerklik mümkün mü?  

Öncelikle şunu söyleyelim; Kamu yönetimi paradigması ve buna bağlı olarak eğitim sisteminin 
yönetim paradigması beş temel özellik taşıyor: Onlardan bir tanesi,  ister kamu yönetimi diyelim, 
isterse eğitim sistemi diyelim, siz her ikisini birlikte anlayın lütfen, devletin ve eğitim sisteminin 
ideolojik niteliğidir. Kamu İdaresi ideolojik bir niteliğe sahiptir. İkincisi bu ideolojiyle çok sıkı 
sıkıya ilişkili olan otoriterliktir. Yine otoriterlik ve ideoloji ile sıkı sıkıya ilişkili olduğunu 
düşündüğüm üçüncü özellik merkeziyetçiliktir. Dolayısıyla ideolojik olmak, otoriter olmak ve 
merkeziyetçilik yönetim paradigmasının adeta çekirdeğini oluştururlar. Bunların hemen dışında 
ikinci bir halka olarak kapalı ve mekanik niteliğe sahip olan bürokrasi gelir. Kapalı sistem bir 
bürokrasi anlayışının ne anlama geldiğini biraz sonra kısaca izah edeceğim. Ve nihayet beşincisi 
ise öğretmenin ve öğrencinin görev ve sorumlulukları olan kişiler olarak tanımlanmasıdır. Ama 
buna karşın hak ve özgürlüklerinin üzerinde çok fazla durulmaması. 

Şimdi bu beş temel özellik mevcut eğitim sistemine  çok bariz bir şekilde yansıdığını görürsünüz. 
Bakanlığım döneminde ben eğitim sistemini ideolojiden arındırmak, yapısını esnekleştirmek ve 
demokratikleştirmek için çaba sarf ettim. Bunu yapmaya çalışırken, demokrat olma iddiasındaki 
insanlar dahil, hem laikçi kesimlerden hem dindar kesimlerden büyük tepkiler almıştım. Çünkü 
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eğitim sisteminin bazısı ideolojisini, bazısı otoriter niteliğini bazısı da merkeziyetçi yapısını 
doğru buluyordu. 

Halbuki, bana göre üç temel amaç eğitim için  yeterliydi: Onlardan ilki çocuklarımızı uluslararası 
alanda rekabet edebilecek bilgi ve tecrübe ile donatmak. İkincisi  çocuklarımızı ulusal düzeyde 
ihtiyaç duyduğumuz bilgi ve tecrübe ile  donatmak. Üçüncüsü ise çocuklarımızı toplumsal ahlak 
ve değerler ile  donatmak idi. Bunun dışındakiler aile ve öğrencilerin tercihine bırakılmalıydı. Bu 
açıdan bakıldığında Kemalist yaklaşımla ya da ne bileyim dindar nesil yetiştirme endişesiyle 
eğitim sistemine bir ideolojik amaç koymak doğru olmayacaktı. 

Bugün ideoloji, mevcut müfredat programlarından itibaren neredeyse eğitim sisteminin 
tamamına rengini veren bir özellik taşıyor. Tabii ideoloji normalde devlet erkinin bir tercihi 
olduğu için, halka kabul ettirebilmek amacıyla otoriter bir tavır ve merkeziyetçi bir yapı 
tasarlanmış. Her şeyin merkezden belirlendiği bir yapı içerisinde ideolojik ve otoriter yaklaşımlar 
beraberinde müfredat merkezli bir uygulamayı getiriyor. Müfredatta hangi hafta, hangi ünitede 
ideolojik tercihin nasıl işleneceği belirleniyor. Ders kitaplarını yazanlar, denetleyenler o hafta o 
ünitede o ideoloji işlenip işlenmediğine dikkat ediyor. Sonra öğretmen yine o hafta o üniteyi 
aynen işliyor. Çünkü Anadolu'nun her yerinde en ücra köşeye kadar tek müfredatın uygulanma 
zorunluluğu var. Sonra müfettiş gönderiliyor, öğretmenin o hafta o üniteyi istenildiği gibi işleyip 
işlemediğini inceleniyor. İşlemişse takdir ediliyor, işlememişse ihtar ediliyor. Dolayısıyla bu üç 
öge; yani ideoloji, merkeziyet ve otoriter tavır müfredata yansıyor. 

Millî Eğitim Bakanlığı'nın yapısı ise kapalı bir bürokratik sistem. Hepiniz biliyorsunuz ki, kapalı 
sistem dediğinizde sistemin kendi amaçlarını öncelemesi ve çevresindeki değişimlere karşı 
duyarsız davranması anlamına gelir. Kapalı sistem bürokrasi için ideolojik, merkeziyetçi ve 
otoriter yapının tanımladığı amaç ve hedefler önemlidir, buna aykırı talep ve beklentiler dikkate 
alınmaz. Halkın sesine, öğrencinin ihtiyacına, öğretmenin talebine açık ve duyarlı bir yapı 
değildir bu. Bu açıdan bakıldığında; Millî Eğitim Bakanlığı sisteminin yapısının ve 
bürokrasisinin açık ve organik hale getirilmesi çok önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkar. 

Ve nihayet öğretmenin ve öğrencilerin bu yapı içerisinde sorumlulukları var. Öğretmen müfredatı 
uygulamak zorunda, öğrenci de öğretmenin anlattığı bilgileri sınavlarda tekrar etmek zorunda 
kalır. 

Hâlbuki özerklik, idari anlamda bile olsa özerk bir yapı kurabilmek için bütün bunların dışına 
çıkmayı gerektirir. Yani ideolojik olmamalı, eğitim küresel, yerel ve ahlaki amaçlarını 
gerçekleştirmeli ve çocuklarımızı hayata hazırlamalı. İkincisi otoriter olmamalı, demokratik 
olmalı ki siz ilkokuldan liseye ve üniversiteye kadar okullarımızda onların da kendi ve yerel 
şartlarına uyum sağlayabilecek stratejileri üretmesine fırsat verebilirsiniz. Üçüncüsü merkezi 
yapı bunu sağlamaz. O yüzden belirli şartlarda bile olsa idari anlamda âdem-i merkezi bir yapı 
kurmanız gerekir. Ve nihayet sistem açık olmalı ki bürokratik yapı açık bir sisteme organik bir 
yapıya dönüşmeli ki çevrenin, yerelin, öğrencinin, öğretmenin istek ve taleplerine uyum 
sağlayabilecek cevaplar üretebilirsin. Tabii bunun için de halkın, öğretmenin, öğrencinin ve 
velilerin özgür insanlar olduğu hatırlanmalı,  sadece sorumlukları değil, aynı zamanda hak ve 
özgürlükleri de kabul edilmeli. Bu tür bir değişim gerçekten hem beraberinde yönetim kültürünün 
değişmesini zorunlu hale getiriyor hem de tüm beşeri aktörlerin buna uyum sağlayacak bir 
donanıma sahip olmalarını gerektiriyor. Hâlbuki Türk eğitim sisteminde bunu yapmaya çalışmak 
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o kadar zor ki, yani doğrusunu söylemek gerekirse, bunu ayrı bir oturumda uzun uzadıya 
konuşmak gerektiği kanaatindeyim.  

Özetle bizim eğitim sistemini demokratikleştirmemiz, bürokrasiyi açık sistem ve organik bir 
yapıya dönüştürmemiz, öğretmene ve öğrenciye inisiyatif verecek bir yaklaşım ortaya koymamız 
gerekir. Ama ayrıca yönetici ve öğretmenlere bu yönetim kültürünü, kendi insiyatiflerini 
kullanmalarını öğretmek için eğitmemiz gerekiyor. 

İdari anlamda bütün bunları söylerken, aslında aynı zamanda akademik anlamda da benzeri bir 
durumla karşı karşıyayız. Bilmiyorum çok mu sert söylemiş olacağım, ama altını çizerek 
söylüyorum ki, müfredat odaklı bir eğitim sisteminde öğrenciye ve öğretmene yer kalmaz. Türk 
eğitim sisteminde akademik olarak müfredat o kadar ağırlıklı bir sistem ki üniversiteden 
başlayınız ilkokula kadar her kademede neredeyse kamu idaresinin konuyla ilgili müdahalelerini 
görürsünüz. Hala öyle mi bilmiyorum ama benim bakanlığım döneminde YÖK ilahiyat 
fakültelerinin ve eğitim fakültelerinin kendi müfredatlarını belirlemelerine bile izin vermiyordu. 
Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tüm okulların müfredatının ne olacağına dair bütün 
ayrıntısıyla tespitlerde bulunuyordu. 

Doğrusunu söylemek gerekirse bütün bunlara ben müdahale etmeye elimden geldiğince 
çabaladım. Yani Millî Eğitim Bakanlığı teşkilat kanununu yeniden belirlerken ideoloji 
çağrıştıracak ifadeleri çıkarmıştım. Ayrıca özellikle eğitim fakültelerinde programın birbirine 
rekabetçi olacak şekilde serbest bırakılması gerektiği konusunda, Eğitim Fakültesi dekanları ile 
beraber defalarca toplantı yapmış ve YÖK’ü uyarmıştım. Talim Terbiye Kurulunda yine Millî 
Eğitim Bakanlığı teşkilat kanununu değiştirerek, herhangi bir özel okulun farklı bir müfredat 
uygulamak istemesi halinde, Talim Terbiye Kurulunun onayıyla onu uygulanabilmesine fırsat 
veren düzenlemeler yapmıştım. Yine belki sizler hatırlarsınız otoriter zihniyeti ve merkeziyetçi 
tavırları çağrıştıran uygulamalara son vermek için çok uğraştım. Yani ne bileyim Milli Güvenlik 
dersinin kaldırılması, kılık kıyafetin serbestleştirilmesi, kılık kıyafetin tek tip olmasından 
çıkarılması, 19 Mayıs törenlerinin merkezden tanımlanmış bir formatta stadlarda değil, her 
okulun kendi yerel şartlarında ve kendi imkânları ile kutlayabilmesi... İşte farklı din, mezhep ve 
dillerin seçimlik dersler arasına alınması, eğitim sisteminde ulusal düzeyde sadece 4-5-6 hadi 
bilemediniz yedi ders dışında yerel düzeyde tercihli derslerle müfredatın esnekleştirilmesi gibi 
birçok düzenlemeye çaba sarf ettim aslında. Ama bütün bunlara baktığınızda bunların hiç kolay 
değişimler olmayacağını size söylemek de yarar görüyorum. 

Bunun ötesinde belki söyleyecek konuyla alakalı çokça husus var. Doğrusu hepsine ayrıntılı bir 
şekilde çok fazla da girmek istemiyorum. Bu hususlar gerçekten bizim için sıkıntılı ama bütün 
bu ideolojik, otoriter, merkeziyetçi ve kapalı sistem içerisinde okul başarısı nasıl etkileniyor diye 
soracak olursanız? Burada iki farklı faktörün, doğrusu belki hepimizi şaşırtacak şekilde, etkili 
olduğunu söylemem gerekir. Onlardan bir tanesi liderlik, yani okul müdürlerinin veya fakülte 
dekanlarının şahsi çabaları ve özverileridir. Aynı ilde, aynı ilçede, aynı mahallede iki farklı okul 
görüyorsunuz, birisi gerçekten çok başarılı oluyor, diğeri ise başarısız. İşte bunu belirleyen ana 
faktör,  aynı şartlar olmasına rağmen okuldaki idarecinin idealizmi, fedakârlığı ve kendisini bu 
işe adamış olması. O yüzden liderliğin, her şeye rağmen çok önemli bir faktör olduğunun altını 
çizmek gerekir. Bir de kültür. Eğer eğer okul liderleri veya yöneticisi okul içerisinde rekabetçi 
bir kültür yaratıyor, kendi alanı, kendi tarzı içerisinde öğretmenlere fırsat veriyor, onlarla 
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vereceği kendi kararlar için bile katılımcı bir yöntemle alabiliyorsa, o okullarda başarının yüksek 
olduğunu görülüyor. Dolayısıyla eğitim sistemine katılımcı bir kültürün getirilmesinin ve otoriter 
yapıdan kurtarılmasının Türk eğitim sistemine önemli katkı sağlayacağı, belki okul özerkliğini 
de bundan sonra daha ümitvar olarak tartışabileceğimizi düşünüyorum. 

Bu vesileyle tüm dinleyicilere ve sizlere tekrar saygılarımı sunuyorum. 

Prof. Dr. Selahattin TURAN: Sayın bakanım, çok teşekkür ederim. Ufuk açıcı bir konuşma 
oldu; hem kavram, hem teori-*uygulama, hem sahadaki sorunlarımızı çok özgün ve bundan 
sonraki konuşmalar içinde ufuk açıcı bir konuşma yaptınız, teşekkür ediyorum.  Özellikle, 
müfredat odaklı eğitim sistemin getirdiği en temel sorunlardan birisi, hiç kuşkusuz öğretmen 
özerkliği konusu. Öğretmen özerkliği olmayınca, öğretmen teknisyen, teknisist bir duruma 
düşüyor. Bu durum ise öğretmenin özgün ve farklı şeyler üretme kapasitesini zayıflatıyor. O 
bakımdan, ifade ettiğiniz, söylediğiniz hususlar, oldukça kapsamlı konular belki saatlerce 
tartışmak gerekiyor, çok teşekkür ediyorum. Özellikle eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması 
ve bunun sonunda nasıl bir okul tasarımına ihtiyacımız olduğu ve bu bağlamda ve okul idaresinin 
veya okul özerkliğinin de tartışmaya açılması gerekiyor. Geçmişteki ve şu an sizin yaptığınız 
tespitler bize tekrar yeni bir okul için yeni bir yapı ve davranışın ne kader acil oldulduğunu 
gösteriyor. Şimdi sözü Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi ve önceki  ilköğretim 
genel müdürümüz Sayın Prof. Dr. Servet Özdemir hocama vermek istiyorum. Evet, hocam söz 
sırası sizde. Buyurun. 

Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR: Teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunuyorum. Aslında konuşma 
bana teklif edilince bir düşündüm. İlk önce okul özerkliği mi yoksa daha ciddi sorunlarımız mı 
var? Hatta biraz karartma mı yapıyoruz diye düşünüyorum. Gerçek sorunlardan uzaklaşalım ve 
sorunları söylemeyelim ve eğitim tarihçilerine de haksızlık etmeyelim. Yani ileride ellerine alıp 
birileri varsa, yazacaklarsa bugünlerle ilgili olarak “Ya bak ne güzel işte, sempozyumlarda okul 
özelliği falan tartışılıyormuş.” yanlış bir yorumda bulunabilirler. Aslında şu anda Türk eğitim 
sisteminde katı bir otoriterleşme ve kültürü değiştirmeden okula anlam yüklemeden dershaneye 
özerklik kavramı getiriyoruz. Dershanenin özerkliğe ihtiyacı yok zaten doldur boşalt sistemi 
yapılıyor. Faydacı bir mekanizme özgünlük yok. Özerklik özgünlüğün bir sonucudur. Yaptığınız 
iş özgün olacak, anlam yaratacak, bugün uygarlığa yeni bir medeniyet getirme, topluma gelecek 
üretme gibi bir iddiası var mı? Şimdi sayın bakanı, Türk kamu yönetiminde çalışmalar yaptı. 
5018 sayılı Kanunun çıkmasına hatta biliyorum ben o zaman, benim işlerim vardı, ya mali 
kısımlar doğru ama kültür sanata çok çalışmak lazım dedim. Nitekim kültür kısmında şimdi bizim 
acaba okulumuz nasıl anlam yaratıyor okulların üzerine yeni temel varsayımlar neler, okulun 
yeni açılımlara göre değişmesi gerekiyor. Şimdi açılış konuşmasında da değindim de baktım 
batılılarla aramızda bir fark var batılılar evrimci, biz de devrimciyiz. Biz yıkıp yıkıp yapmayı 
seviyoruz. Kurumları zamanda geliştirmeyi, düzenlemeyi ve onları daha mükemmel hale getirme 
konusunda çok da mahir olmadığımızı düşünüyorum ben. Türk eğitim sisteminin en önemli 
sorununu ben de ideoloji olarak görüyorum. Şimdiye kadar siz şartlandırdınız, şimdiden sonra da 
biz şartlandıracağız. Adalet yerini bulsun anlayışı. İlk önce insan yetiştirme konusunda 
anlaşmamız gerekiyor. Biz nasıl insanlar istiyoruz düşünen, sorgulayan, karar veren fakat bizdeki 
hâkim görüş insanları kendine benzetmeye çalışıyor. Benzetmeyi de temel baz olarak aldığınız 
zaman hemen potansiyelini geliştirebilirsiniz hem onların yarattıkları getiremezsiniz hem de 
onları farklı uygulamalar içerisine sokamıyorsunuz. Aslında biz eğitimin anlamını, bunu çok 
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daraltıyoruz. Cengiz Aytmatov’un güzel bir hikâyesi vardır. Şimdi hikâyenin tamamını 
anlatmayacağım. Vaktimizi alır; bulutu küstürmemek lazım. Sanki biz bulutu küstürmüşüz. 
Bugün okul özerkliğini tartışırken üniversiteler özerk gibi ama üniversitedeki imkânlar öğretim 
üyelerinin yetiştirilmesi, atanması, doçentlik sistemi amaçsız bütüne görmeden yapılan 
müdahaleler ve yükseköğretim gittikçe kalitesinin düşmesi birbirine benze. Sayın bakanım kapalı 
tip bürokrasi dedi. İnovasyondan, girişimcilikten yararlanmayan bir bürokratik yapıda 
anlaşmanız gerektiğini düşünerek hareket etmeliyiz. Eğitimin temel sorunu nedir? Okulun temel 
sorunlarını önce felsefe de hareket noktasında anlaşmamız gerekiyor. Bu şartlandırma işini 
bırakmamız gerekiyor. Her türlü ideolojik sınırlamaları çıkarıp hür ve bilimsel düşünen 
çocuklardan bir toplum kendi çocuklarından korkarak ayakta durabilir mi? Kendi çocuklarının 
rekabet, çalışma, özgün tasarım, düşünce yolunu açmadan dünyada var olabilir mi? Nereye kadar 
gidecek bu düşünmeyen kitleler yetiştirerek dünyayla rekabet etmek, mutlu bireyler yetiştirmek? 
Araştıran, faydalı konuları gören, hayır diyebilen insanlardan korkmak gerekiyor. Biz de korkunç 
bir itaat kültürü var. Onun son zamanlarda arttığını ben düşünüyorum. Onun için de benim 
aslında sempozyum düzenleyicilerine tavsiyem örgütsel bağlanma, otoriteye bağlanmak gibi 
konularda sempozyum yapmak lazım. Bunlar özerklik gibi çok ithal kavramlar ve gerçek 
sorunlar değil gibi iş biraz emekte. MEB, Yönetici Atama Yönetmeliği çıkarttı. Biraz ben de 
çalıştım yönetmelikte, bazı genel müdürlerimizin konuya müdahale ettiğini görünce bakan 
beyden rica ettim. Toplantı yapalım zamanımızı çalmayın da okuyup yazalım dedik. Yaptık 
toplantıyı, ertesi gün konuştuğumuzun tam tersi bir yönetmelik çıktı. Ben de bunu sosyal 
medyada yazdım. Hayırlı olsun dedim. Ya madem siz kimseyi dinlemeyeceksiniz, yönetmelik 
çıkartacağız diye oturun kendiniz yazın. Belki bir şey yaparsınız. Şimdi okullara eve geçiyorum, 
ele geçirilecek yerler midir? Normalde okul, sosyal öğrenme topluluğunun olduğu bir yerdir. 
Öğrenen, gelişen, birlikte yapan, gelişen yerlerdir. Siz okula ideolojik anlamlar yüklediğiniz 
sistemin zaman dengesi bozuluyor, sistemi fren mekanizmaları devreden çıkıyor. Türk eğitim 
sistemine bakın, patolojik bir düğme var anlamsız, toplumun ilerlemesi mesleki yeterlikleri 
gelecek bir insanı düşünmeden açılan okullar var, gerçekçi olalım. Ülkenin bu kadar imam hatibe 
ihtiyacı var mı? İmam hatiplere bakıyorsunuz, imam ve hatip yetiştirmekten başka her şeyi 
yetiştirmeye çalışıyor. Güzel sanatlar, yabancı dil, bilişim vs. Aslında hiçbir okula gerek yok. 
İmam hatip tüm ihtiyaçları karşılayabilir. Fakat sağ muhafazakâr çevreler sorunları eleştirmiyor, 
sorunların arkasından dolanıyor, yok gibi davranıyor. Elimize geçmişken bu fırsatı kullanalım 
diyor. Bağımsız, özerk düşünebilen bireyler yetiştirmeliyiz. Adalet, siz güçlü olduğunuz zaman 
karşı tarafa gösterilirse bir anlam taşır. Yoksa zayıf bir durumda iken işte imam hatiplerimiz var 
ve her şeyi yetiştirmek lazım, falan koymuş yabancı dil programı koymuş bir işin falan var 
aslında. İşte okula gerek yok, ihtiyacınızı görür demek lazım gerçek sorunları eleştiriliyor. 
Sorunların arkasında özel bağımsız düşünen bireyler yetiştiren adalet siz güçlü olduğunuz zaman 
ne anlam taşır? Zayıf durumdayken adalet demenin bir anlamı yoktur. Bence tüm kesimlerin 
aslında bu yıkımı görüp eğitim konusunda yeni bir uzlaşı araması, toplumsal bir sözleşme 
hazırlamak lazım, eğitimi ideolojik tartışmaların odağından çıkarmak lazım. Yetkinlik ve beceri 
temelli yetiştirmeli çocukları. Özgür çocuklara seçme hürriyeti verip saygı duyacağız. Düşünün 
şimdi bir tane seçmeli ders aldırmıyor bana müdür. Seçmeli derslere biz karar verdik, “Ne 
yapacağınıza biz karar veririz.” diyor. Burada özerklik verseniz ne olacak? Bakanlıkta çalıştığım 
dönemde bir il Milli Eğitim Müdürü öyle demişti; Niye uğraşıyorsunuz program geliştirmeyle 
falan, ilkokulda tamamen ilmihal okutalım yeter.” dedi. İdeolojik eğitimin yansımasını eğitimde 
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görüyoruz. Bu kavramlar kulağa hoş gelen kavramlar. 95 dönemi makale yazıyorum okul 
yönetimi, Amerika'dan yeni dönmüştük, popüler kavramlar çok hoşuma gidiyordu. Sonra birkaç 
arkadaş daha yazdı, makale yayınlanınca okudum. Ya sonra “Bunu yazmaya ne gerek var?” 
dedim kendi kendime. Ki sen neden bahsediyorsun, hangi sorunu çözeceksin fakat doçent olmam 
gerekiyordu, yayınladım. Ben biraz gerçekçi olarak topluma verdiğimiz sözü tutalım ve olumsuz 
gördüğümüz şeylere bence herkes toplumun her kesimi eleştirmesi lazım. Bir görüş kendi içinden 
eleştirilmiyorsa asla gelişmez. Aksi halde insanlar savunmaya geçer. Şimdi teknik üniversite 
kuruyorsunuz on tane teknik üniversitenin rektörü ilahiyatçı. Ya kimse kusura bakmasın ama 
burada bir sorun var.  Bilim insanı diyor ki; “İnsanları yönetici yapan şey ne ise ona çalışır.” 
diyor. Eğitim öğretim politikaları kurulu oluşturuluyor, içinde bir tane eğitimci yok. Bakanlık 
uygulamalarını kırıcı gelebilecek kapsamlı görüş yayınlayabilecek gösterecek bir sivil toplum 
örgütünüz ve üniversitemiz yok. Niye telafi eğitimi yapıyoruz? Neyin telafisi, ya okulları kapalı 
tuttum işte gözden kaybolsun eleştiri almayalım diye mi yapıyorsunuz? Öğretmenler sosyal 
medyada paylaşıyor, öğrenci var, şeffaflık, hesap verebilirlik. Kime nasıl hesap vereceğiz, neyin 
hesabını vereceğiz? Bence bütüncül bakmak lazım, kavramları sistemimize yansıtmamız lazım, 
yönetici yetiştirme ve öğretmen yetiştirme işini ciddiye almamız lazım. Yöneticiler, okul 
yöneticileri, sendikalar vasıtasıyla oluyor maalesef herkes de biliyor sır değil ama kimse 
söylemiyor. Aman eleştiri odağı olmayalım bize de sıra gelebilir diye suya sabuna dokunmadan 
bir okul açıyorsunuz, yöneticilere bakıyorsunuz hiçbiri proje değil, özgün bir yetkinliği ve 
yeterliliği yok anlamında düşünüyorum. Türk Eğitim sistemi aslında bütün yönleriyle 
çıkmazdadır. Tüm aktörlerin meseleyi enine boyuna tartışması ve Türkiye'yi 21.yüzyıla taşıyacak 
bir bakış açısı ve vicdana gerçek bir vizyona ve taraflara öğrenciye saygı duymaya ihtiyacımız 
var. Rızasız bahçenin gülü derilmez der şair. Çocuğun rızasını almayan katılımını sağlamayan 
bir eğitim asla başarılı olamaz. Yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacımız var. Aslında bu devrin 
bir çağını da gördük diyelim, siyasal İslam’ın çok merhametli adaletli bir eğitim sistemine bakış 
açısına getirecek çapta olmadığını yeniden tüm tarafların birbirini suçlamak yerine bir sentezde 
yer alarak bütün Türkiye'nin yeni bölümlerini, ihtiyaçları, öğrenciyi odaklayan yalnız bir yapıda 
yeni bir aile okul teorisine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Selahattin Hocam, çok teşekkür 
ederim. 

Prof. Dr. Selahattin TURAN: Çok teşekkür ederim Servet hocam. Size verilen süreden iki 
dakika önce sununuzu bitirdiniz, zamanı iyi kullandınız ve okul özerkliğine dair çok önemli 
konulara değindiniz. Sayın bakanımızın konuşmalarını da tamamlayıcı, biraz daha açıklayıcı bir 
konuşma oldu.  Konuşmanızı özetleyen özgün bir cümle kurdunuz; “Türk eğitim sistemi bütün 
yönleriyle çıkmazdadır". Bu görüşünüze katılıyorum; ben de ‘eğitim iflastadır’ veya bu eğitim 
anlayışı bizi 2050 ve 2100’e taşımaz diye ifade etmek isterim. Bence bu önermeyi çok etraflıca 
ve bütün bileşenleri ile tartışmak, belki de yeni bir okulu kurma, Türk eğitim sistemini yeniden 
yapılandırma tartışmalarına bir zemin oluşturabilir. İkinci bir husus; çok önemli aslında, “okullar 
zaten bir dershane bunu özerkleştirmenin bir anlamı yok” dediniz. Bu hususta şunu ifade etmeme 
izin veriniz; Biz bu bağlamda yarınların tam bağımsız ve sonsuza dek özgür yaşayacak Türkiye 
Cumhuriyeti ve toplumu için nasıl bir insan tipi öngörüyoruz? Burada da sadece ben bir 
hatırlatma babında söyleyeyim. Batı sistemlerinde okulların amaçları ve temel ülküleri çok 
tartışılıyor; benze bizim için en önemli öncelik veya okulların birinci görevi çocuğun kendisine 
ve ülkesine güven duygusunu vermek olmalıdır. Biz bu yönde çok zayıf kaldığımız için sınav 
endeksli bir yöne doğru gidiyoruz. İkinci olarak özgür bireyler yetiştirme hususunu hem 
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çocukların kendi özgür ruhlarının ufkuna yürümesi ve bunu sağlayacak özgür öğretmenler, özgür 
okul müdürlerine ihtiyaç var. Hiç kuşkusuz bunun akademi boyutu var, bugün akademik 
özgürlüklerin tehdit altında olduğu yer üniversitelerdir. Akademik özerklik, öğretmen ve okul 
özerkliği gibi birbiri ile bağlantılı kavramları birlikte ele almak ve tartışmakta yarar var. 
Akademik özerklik belki bir başka tartışmanın konusu, çok teşekkür ediyorum. Şimdi değerli 
büyüğümüz, yine engin deneyimleriyle hem il millî eğitim müdürlükleri yapmış, hem 
yazdıklarını hem çizdikleriyle bize her zaman üstatlık yapan büyüğümüz Profesör Doktor Aytaç 
AÇIKALIN’a sözü vermek istiyorum. Buyrun hocam. 

Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN: Günaydın çocuklar! İyi günler arkadaşlar! Selamünaleyküm 
hazirun! Bugünkü konumuz "2023 Vizyonu “Salgın Krizi ve Dijitalleşme Bağlamında Okul 
Özerkliği.”  

Hatırlarsanız dün bu konuyu biraz işlemiştik. Hatta İstanbul Milli Eğitim Müdürü Sayın Levent 
Bey de canlı kaynak olarak katkıda bulunmuştu. Ayrıca Talim Terbiye Kurulu başkanımız 
Burhanettin Beyi de dinlemiş ve notlar almıştınız.  

Şimdi bugün bu konuya devam edelim. Çocuklar! Okullar düzeylerine göre üçe ayrılır. İlk-orta-
lise. Ayrıca bir de bunun okul öncesi vardır ama o, pek herkese nasip olmaz. Ayrıca okullar diğer 
özellikleri ile de "iyi okullar", "vasat okullar" ve "sadece okullar" olmak üzere üçe ayrılır. Zaten 
Mili Eğitim Bakanlığı da okulları A tipi, B tipi ve C tipi okullar biçiminde üç farklı sınıfa 
ayırmıştır.  

Şimdi bugün sizinle bunları konuşalım. Okulları yani öğrenim kurumlarını sayarken unuttum; bir 
de liseden sonra bir öğrenim kurumu daha var, onun adına da "yüksek öğrenim" diyorlar. Gerçek 
anlamda "özerk" olan okul oymuş; şöyle bir tanımı var: "Kendi kararlarını kendisi veren" 
öğrenim kurumları imiş. Biz kendi konumuz okullara dönelim. 

Okul önemli bir kuruluştur. Hatta zaman zaman çocuklar, genelde büyüklerimiz, bu kurumlara 
bir parça kutsallık atfederler. Bilmem hatırlar mısınız Bir cumhurbaşkanımız, bir başbakanımız; 
bu kurumların çok önemli kurumlar olduğunu vurgulamak için “Okula, camiye, kışlaya laf 
dedirtmem.” demişti. Gerçekten okullar bu kadar üst düzeyde bir yer midir? Ama şunu bilmekte 
yarar var. Eğer bir kuruma, örneğin okula, siz kutsallık düzeyinde bir özellik yüklüyorsanız, o 
kurumu denetlemek, değiştirmek ve geliştirmek gücünüzü de bir bakıma mahkûm etmiş 
oluyorsunuz.  

Şimdi gelelim bugünkü konumuza; aslında sizinle şöyle konuşmak isterim. Hatırlarsanız 
çocuklar, bu yıl bizim Yunus Emre yılımız. O nedenle bilmiyorum okuyor musunuz Yunus 
Emre'yi ama ben Yunus'tan size bildiğiniz bir şiir getirdim. “gelin tanış olalım / işi kolay kılalım 
/ sevelim sevilelim / Bu dünya kimseye kalmaz ” Ne diyorsunuz çocuklar? Doğru hocam, Yunus 
demişse  ondan doğrusu olmaz. Yok! Ben Yunus gibi düşünmüyorum. Yunus'tan farklı 
düşünüyorum. Size önerim şu olabilir,  bir şey duyduğunuz, okuduğunuz zaman hemen 
kabullenmeyin, bir kez de düşünmeyi deneyin lütfen. Yunus'a kulak verin; ne diyor? “Gelin tanış 
olalım / İşi kolay kılalım / Sevelim sevilelim / Bu dünya kimseye kalmaz ” diyor. Ama ben farklı 
düşünüyorum ve diyorum ki,  "bu dünya çocuklarımıza ve gençlerimize kalır." Düşünün! Kim 
ne demişse demiş veya yazmış! Olabilir, "siz ne düşünüyorsunuz?" Ben bugün size bilgilerimi 
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ve deneyimlerimi aktarmaya değil, düşüncelerimi aktarmaya geldim. Bir şeyi düşünüyorsak eğer, 
bu düşüncelerimizin müzakereye açmak yoluyla düşüncelerimizin gelişmesini sağlayabiliriz.  

Buraya kadar alışılmış ama çeşitli bir ders girişi yaptım size. Bu arada Sayın Eski Milli Eğitim 
Bakanımızı dinlediniz . Ben konuşmalarından çok yararlandım. Ne dedi? Yukarıdaki önerilerimi 
izleyerek "bütün bunların dışına çıkmak lazım.” dedi. Evet, bir şeyi düşündüğünüz zaman eğer 
düşüncelerinizi sınırlıyorsanız, iyi düşünemiyorsunuz demektir. Çok kıymetli meslektaşım 
Servet hocamı dinledim. O da iki şey söyledi. “Bunun felsefesini yazmamız ve anlaşmamız 
lazım.” dedi ve “Önce insan yetiştirmemiz lazım.” dedi.  

Hani çoktandır okulu özlemiştik. Şimdi öğretmenlerin dilindeki laf o “Ah hocam bir okulumuza 
açılsa da şöyle...” İşte derse başladım. Böyle bir şeydir bu, ders dediğimizde “Günaydın 
Çocuklar! ” Şimdi ben bir parça farklı düşünüyorum. Zaten farklı düşünmezsen de burada 
konuşmanın bir anlamı yok. Hani farklı bir şey paylaşmayacak isem beni dinlemenizin ne anlamı 
var. Şu anda 127 kişi bizi ne amaçla dinliyor? Yeni bir şeyler paylaşmak için. Özellikle şu okul, 
mektep, öğrenci, talebe, sınav, imtihan, eğitim, öğretim, talim, terbiye derslik sınıf- sözlüklerden 
bağımsız eğer yeni bir şey düşünüyorsanız,  yeni sözcükler, kavramlar kullanmanız lazım. Eski 
sözcüklerle, bilinen içeriklerle yeni bir şey düşünmek pek olası gelmiyor bana, çünkü dil 
düşüncenin uzantısıdır. Bunların hepsini bir tarafa bırakarak hatta bebek, çocuk, ergen, genç, 
yetişkin ve benzeri sözcükleri, bunları da kenara bıraksak, bunların yerine farklı sözcük koyarak 
konuşmaya başlasak ki Servet Özdemir Bey işaret etti bu farklı düşünmeyi.  

Yukarıda yinelenen geleneksel eğitim sözcükleri yerine "insan" desek buradan hareket etsek diye 
düşünüyorum ve hemen bunu paylaşmak istiyorum. Nedir insan insan dediğimiz? Bence insan 
mükemmel dünyanın mükemmel yaratılışında doğaya eklenen son parçadır. O bakımdan bunu 
çapraz bir anlatımla yerine koyabilirsem "insan doğanın bir parçasıdır," öyle eşref-i mahlûkat 
havalarına da girmeye gerek yok. Biz insanız hepsi bu; buradan başlamakta yarar var. Aynen 
papatyalar gibi, kelebekler gibi, bulutlar gibi, insan da doğanın bir parçasıdır. Geçmişte "insan 
kaynağına" ilişkin bir çalışmamın girişinde Şeyh Galip'den "Hoşça bak zatına Zübeyde-i alemsin 
sen / Merdüm-ü dide-i Elvan olan ademsin sen ( Kendine iyice bak, alemlerin özüsün sen/ 
Yaratılmışların gözbebeği olan insansın sen)" beytini koyarak bir anlamda  eşref-i mahlûkat 
olarak insandan söz etmiştim. Hayır, bu düşüncemden vazgeçtim. Biz insanlar sadece doğanın 
bir parçasıyız. Peki,  

Sık sık, özellikle dinsel kesimdem, yöneltilen soru; bir insan dünyaya niye geldi? BU soruyu, 
insanın insanın dünyaya geliş nedenini, her insanın kendisi değil, onun adına birileri 
cevaplandırıyor genellikle. İnsan dünyaya dört boyutta doğa ile bütünleşmek için gelir.  

1.  Yaşamak, 2. Gelişmek, 3.  Başarmak, 4. Mutlu olmak için gelir ki bu dördüncü maddenin 
içinde üremek, çoğalmak da vardır. İNSANI "yaşamak" ereği, insanların var olanlara saygı 
duyması ile başlar. İnsanın yaşamasını sağlamaktır. Ne diyorsunuz, Her düzeydeki 
yönetimini,  devlet, kurumlar, Şirketler, iş yerleri her neyse onun birincil görevi insanı 
yaşatmaktır. İnsanı anınca ikide bir sözü getirip koyuyorlar şeyh Edebali'den “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın.” Aslında bu deyişin Edebali'ye ait olduğuna ilişkin yazılı bir kaynağı yoktur; 
Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı romandan alınmıştır.Ancak insana saygı duymanın insanı 
yaslanmak olduğunu belirtmesi açısından anlamlıdır. İnsanı yaşatmak insana saygı duymanın 
temelidir.  
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İnsan doğarken fıtrat üzere doğar. Onu bu yaratılış özelliğini uzun süre toplumda "insan İslam 
fıtratı üzerine doğar" diye işlediler. Ben ilahiyatçılarla ve Ankara'daki yetkililerle konuştum. 
Hayır; sözün aslı, "insan fıtrat üzere doğar." İnsanın fıtratı olan gen yapısıyla getirdiği özellikleri 
çevreyle etkileşince etkin konuma geçer ve  insan gelişir. Bunun adına öğrenir diyoruz. Öğrenme 
yukarıda sözünü ettiğim "yaşamak" gereğinin ön koşuludur. İnsan öğrenemezse yaşayamaz, 
Yaşamın ilk aşaması öğrenmektir. İnsan yaşamak için öğrenmek zorundadır insan. Nereye 
basacağını, neyi yiyeceğini, içeceğini, ne diyeceğini, yapacaklarını veya yapmayacaklarını 
öğrenir. Nerede? Uygun çevrelerde öğrenir. Şimdi resim bir parça netleşiyor mu bilmiyorum, ben 
onu koydum. İnsan var olmuş, insan yaşamak için öğrenmek zorundadır. Öğrenmek için uygun 
çevrelerin olması gerekmektedir. O zaman bizim dikkatimiz çevreler, öğrenmeyi sağlamak için 
çevreler üzerinde olması gerekir.  

Şimdi ben insanın öğrenme çevrelerini aşağı yukarı söyle sıralıyorum. Birinci çevre güvenli ve 
doğal bir çevredir, anne karnıdır. İnsan temel yaşam becerilerini burada öğrenir. Bedensel, 
fiziksel, zihinsel gelişmelerinin büyük bir kısmını burada başarır. O nedenle eğitimciler mi, 
hükümet mi, devlet mi, halk mı, öğrenmeye, insanın gelişimine kim sahip çıkacaksa, 
üstlenecekse evvela hamileleri sahiplenmesem, koruması,i desteklemesi  gerekir. İyi bir 
hamilelik dönemi hamilelerin beslenmesi, hamilenin korunması insanı bu ilk çevrede öğrenme 
sürecini tamamlar.  

İnsanı ikinci gelişim çevresi ailedir. Aile, çocuk olarak insanın, yaşamında öğreniminde, 
gelişiminde hem en kritik çevredir hem de bir bakıma eşsiz yılları içeren altı yıl  eşsiz süredir. 
Üçüncü çevre büyük çevre; toplum diyoruz buna. Bu toplumun içinde bir kısım kurumlar. Nedir 
o kurumlar? Belediyesi, muhtarlığı, hükümeti vs, bunların içinde bir de okullar. Okul dediğimiz 
kurum, toplumun içinde bir alt çevredir. Okul nedir? Okulu öyle abartmaya, öyle yükseklere 
çıkarmaya gerek yok. Okul, belli bir yaş grubu için, Sayın bakanım bunu çok güzel ifade ettiler, 
belli müfredata göre gelişimi için tasarlanmış yapay bir çevredir. Okul yapay, bürokratik bir 
çevredir. Bürokratik ve yapay çevre nedir? Şimdi burada müsaade ederseniz size yetmiş yıl 
önceki bir sınavdan söz edeceğim.  

Yetmiş yıl önce bugün LGS’ye denk düşen bir sınava girmiştim, "ilköğretmen okulu" giriş 
sınavına. Sınavın Türkçe bölümde bir soru vardı. “Bir okul açmak, bir hapishane kapatmaya 
bedeldir.” sözünü açıklayınız. Soruyu okuduktan sonra öylesine coştum, öylesine yazdım ki! 
Çünkü bu söze inanıyordum. Yazdım, yazdım, yazdım... Hani şey diyelim,  o kadar güzel yazdım 
ki birincilikle kazandım. Ama bana bugün bu konuyu verseniz hocam bu konuda yaz deseniz, bir 
parça dururum. Hele, hele bu Nail Yıldırım ve takım arkadaşlarının yaptıkları alan araştırmasına 
dayalı olarak yazdıkları, O Kuşu Ben Gördüm. Hapishaneden eğitimcilere mektuplar kitabı da 
okuduktan sonra kalemim çok duraksıyor. Artık çok inanmıyorum buna. Bakın söyleyeyim; 
Türkiye'de son 5 yılda 350 Ceza ve İnfaz Kurumu var iken bu sayı 2020 yılında 355 şey çıkmış. 
Aynı dönemde okul sayısı 45 binden 55 bine çıkmış. Okullar artıyor, hapishaneler de artıyor. 
Böyle sloganlarla okulu bir yerlere yükseltmenin etkililiği yoktur. Peki hocam ne diyorsun ne 
yapalım? Benim dediğim şey şu; kısa, öz konuşmak istiyorum. Anne karnındaki doğal çevreden 
söz ettim, orayı korumamızdan söz ettim. Onun devamı olan aileyi bir yolla eğitimin ilk öncülleri 
olarak örgütlememiz, donatmamız gerekir. Okul yöneticileri, öğretmenler hep şikâyet ederler, 
veliler okula gelmiyorlar, anne babalar okula gelmiyorlar. Bence anne babalar okula niye gelsin, 
bir ortak dili yok ki? Bir anne baba sınav nedir, ölçme nedir, ders nedir, müfredat nedir, müdür 
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kimdir, yetenek nedir, zekâ nedir, bunlarla ilgili geçerli birikimi yok. Cumhuriyetin ilk 
dönemlerinde toplum kalkınması diye yöneldiğimiz şeyi biz çoktan bıraktık. Toplum 
kalkınmaktan öte sürünmekte. O nedenle bizim eğitimciler olarak eğitimi düzenleyerek 
tasarlayanlar olarak gözümüzü okuldan aileye dikmemiz gerekir. Ailelerin eğitimi, evet ama 
burada duruyorum. Burada duruyorum; çünkü deminki söylediklerimiz, arkadaşlarımız, 
meslektaşlarımız, sayın bakanımızın söylediklerinin içine yerleşmiş, ideolojiye dayanan, 
otoriteye dayanan bir aile eğitimi değil. İnsanlara bilimsel bulguları; çocuk nedir, öğrenme nedir, 
çocuk yetiştirmek ne demektir, bunları beceri düzeyinde verebilen bir aile eğitimine gitmemiz 
lazım.  

Toplumun çocuklara sahip çıkması lazımdır. Öyle bugünkü çocuklarımız, öyle yani, özür dilerim 
sayın Servet Özdemir'den; sizin zamanınızdaki  gibi değiller. Siz çok iyiydiniz bir bakıma, çok 
mu iyi miydiniz onu da bilmiyoruz. Bugünkü özlemlerimizle iyiydiniz o zaman. Şimdiki 
çocuklarımız çok hızlı. Özellikle okul ortamında bunların hızını kesmeye çalışıyoruz. Hayır, 
çocukların hızını kesmek için çalışmaya gerek yoktur; zaten bu hızı da kesmekte de başarılı 
olamayacağız, boşuna zaman ve emek kaybederiz. Şimdi okulun özerkliğine gelince; benim 
burada önerim, Millî Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliklerinde bir öğrenciden beklenen 
davranışları çıkarın ortaya koyun. Bunların ne kadarını gerçekleştirdik? Eskiden karnelerde bir 
bölüm vardı "hal ve gidiş" diye ve hemen tüm öğrencilerin bu notuna "Pekiyi" basardık; ama 
gidiş gösteriyor ki hal de gidiş de iyi değil.  

Okulun özerkliği konusunu  şöyle bitirelim: Okulun özerkliği söylemi bir efsanedir. Hiç bir okul 
özerk değildir. Okullar toplumlarında yönetme erkini elinde bulunduranların okullarıdır. Her 
ideoloji kendi okullarını yapılandırır; kendisinin okunmasını öngörür. Konuşmama başlarken 
okulda öğretmenin sınıfa girdiğinde grubu selamlamasını örnek olarak canlandırmaya çalıştım. 
Hiç bir yönetim kendi ideolojisi dışında eğitim kurumlarının varlığına tahammül etmez; bu 
dünyanın her yerinde böyledir ve hepsi kendi okullarının özerk olduğu savına sıkı sıkıya 
bağlıdırlar. Son olarak cümlemi pekiştirmek isterim okul yapay, bürokratik, dar, kısa süreli bir 
öğrenim ortamıdır. Bu ortamı otorite olan güç kendi özerklik görüşüne göre düzenler.  

Sayın başkanım çok teşekkür ederim her zaman sizinle rehberliğiniz de bir şeyleri sunmak güzel 
oluyor. Süreyi de bir parça aştımsa da özür dilerim. 

Prof. Dr. Selahattin TURAN: Estağfurullah hocam gayet iyi oldu. Bir üç dakikamız kaldı. Ben 
bir değerlendirme yapma yerine birer dakikalık son konuşma yapmanızı istiyorum. Ömer Bey 
buyurun. 

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Teşekkür ediyorum, sağolun. Doğrusunu söylemek gerekirse; okul 
idaresinin özelliklerinin temelinde iki özel kavram var. Birisi liderlik, diğeri kültürdür. Daha 
demokratik, daha âdem-i merkezi, daha katılımcı bir kültür yaratmak ve lidere de daha 
demokratik ve karşısındaki insanların hak ve özgürlüklerine saygı gösteren bir davranış tarzını 
benimsetmek gerekiyor. Bunları sağlayamadığı müddetçe okul idaresi özerkliği ve benzeri 
kavramlar tartışıyor olmak sadece teorik kalacaktır.  

Servet Bey ve diğer konuşmacılar gelişim-değişim kavramı üzerinde durdular. Evrimsel değil, 
devrimsel değişim kavramı üzerinde durdular. Şunu söylemeliyim, Türkiye'nin devrimsel 
değişim yapma zorunluluğu yine otoriter ve ideolojik bir tarzdan ortaya çıkıyor. Her şeyi buraya 
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bağlıyorsun hocam diyebilirsiniz ama kısaca izah etmeme izin verin. Otoriter tarzlar kendisinden 
başka hiç kimseye güvenmez. Karşı taraftaki insanların farklı düşünceleri onlar için bir tehdit 
oluşturur. O yüzden batı dünyasında çevresel değişikliklere evrimsel bir yöntem sağlanırken, 
Türkiye gibi ülkelerde ideolojik ve otoriter ülkelerde değişime karşı direniş ortaya çıkar ve 
değişime zamanında uyum sağlanamaz. Bu direniş artık dayanılmaz bir noktaya gelene kadar 
devam eder. Bu süre içerisinde çevreyle sistemi arasında büyük bir açıklık meydana gelir, işte 
biz buna stratejik açıklık diyoruz. Bu noktada ya krize girersiniz ya da çok devrimsel bir çabayla 
büyük adımlar atmak zorunda kalırsınız. Türkiye'nin yaşadığı şey de bu maalesef. Osmanlı'dan 
itibaren bakacak olursanız hep benzer direnme,  sonrasında büyük bir adım atmak zorunluluğu 
gibi bir durum olduğunu görürsünüz. Ben doğrusu eğitim sisteminin de köklü değişimlere gebe 
olduğunun farkındayım. Ama iktidarlar buna liderlik yapabilir mi, onu zaman içinde göreceğiz. 

Hepinize tekrar saygılarımı sunuyor, selam ediyorum. 

Prof. Dr. Selahattin TURAN: Teşekkür ederiz sayın bakan. Son sözü Servet hocama verelim. 

Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR: Çok teşekkür ederim. Güzel bir toplantı oldu. Kendimce notlar 
çıkardım. Kendi düşüncelerimi de test etme imkânı buldum.  Öğrenmeye devam etmek gerekiyor. 
Yeni bir aile, okul ve toplum teorisi geliştirmeniz gerekiyor. Bu şu anki 14. yüzyılın okulu 
ihtiyaçlarınıza cevap vermiyor. Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermiyor ve yeniden okulu 
düşünmemiz gerektiğini ve yeni bir okul kurmak gerekiyor. Öğrenciyi merkeze alan, bunu insan 
olarak gören bir yaklaşımı sentezlememiz, sergilememiz gerekiyor. Sayın bakanımız belirtti, ben 
bu görüşe çok yakınım. Bir tane medresemiz yok, evrimleşmiş. On birinci yüzyıldan günümüze 
kadar gelmiş, biz ancak müze olarak gösterebiliyoruz. Ama Bologna Üniversitesi açık 
evrimleşerek gelmiş. Gerçekten çaresiz kaldığınız zaman mevcut uygulamaları reddedersiniz. 
Yeni bir anlayışla, yeni bir kurtarıcıyla birbirimizle benzeyen, besleyen devrimsel dönüşümler 
aslında kurtarıcı talebini de beraberinde getirir. Hadi bizi biri kurtarsın, temize çıkartsın, öncülük 
etsin. Ben geniş kapsamlı öğrenmeyi katılıma daha faydalı olacağını düşünüyorum. Okulun bir 
öğrenme topluluğu olarak öğretmen statüsündeki azalmayı, toplumdaki rolündeki azalmayı 
yeniden tanımlamak lazım, öğretmen profesyonel yeniden kazandırmak lazım. Okul eğitim 
sisteminin en kritik öğesidir. Türk eğitim sistemi okuldan çöküp okuldan doğacak gibi. Biz 
görüşleri değiştirmeliyiz. Ben bu görüşü hala benimsiyorum. Sistemin üretim yeri okuldur. 
Okulun öğrenci merkezli yetki ve sorumluluk dengesi kuran, saygı duyan, mesela küçük de olsa 
hepsini sayan, eğitimin sırrı öğrenciye saygı duymaktır. Büyük de olsa küçük deolsa sevelim 
sayalım. Önemseyen ve ideolojik yaklaşımların da şunu anlaması lazım. İdeolojiniz kayda değer 
ise sizin için de büyük kardır. Kendinize güveniyorsanız korkmaya gerek yok. Muhakkak 
düşünce inşa eden, medeniyet inşa eden, biraz farklı düşünenleri öncelemek gerekir. Ama şurası 
kesin, bizim yeni bir okul yeni bir anlayışı toplumla paylaşmaya ihtiyacımız var. Gerçekleri 
söylemeliyiz. Ne durumda olduğumuzu, yaptığımızı, düşündüğümüzü anlatmalıyız. Bir takım 
süslü cümlelerle geçiştirmeye çalışmamalıyız. Yeni bir yüzyıl, yeni beceri, yeni insanla 
yapabileceğimizi yeni enerjiyle zaman kaybı olacak zaten okulun doğasında olması lazım yoksa 
okullarda özerklik kavramını özlemekle özerklik gelmez. “Bal bal demekle ağız tatlanmaz.” 
Bunlar da eylemlerle olacak şeyler. Ben bütün katılımcılara ve izleyen herkese teşekkür 
ediyorum, saygılar sunuyorum. 
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Prof. Dr. Selahattin TURAN: Bütün katılımcılara çok teşekkür ederim. Ufuk açıcı bir tartışma 
ve panel oldu. Özgür yorum ve görüşlerinizle zemin hazırladınız sonraki tartışmalarımıza. 
Gelecek için çocuklarımıza ne öğretmeliyiz?  Bütün dünyada tartışılan konu bu. Türkiye olarak 
da 2050’nin 2100’ün Türkiye'sinde çocuklarımıza ne öğreteceğiz? İletişim, işbirliği, yaratıcılık, 
hayal gücü, sentez yapabilme, özgür ve bağımsız düşünebilme gibi başlıkları merkeze alan, hiçbir 
çocuğumuzun elenmeden nitelikli bir eğitim alabileceği, daha özgür ve özgün eğitim sistemi 
kurma arayışlarına, tartışmalarına devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğitimin doğası, 
kültürü bağlamında yeniden yapılandırılması ve okul özerkliği başlıklı tartışmamıza çok değerli 
katkılar veren önceki Millî Eğitim Bakanımız sayın Prof. Dr. Ömer DİNÇER beye, Prof. Dr. 
Aytaç AÇIKALIN hocamıza ve çok değerli bilim insanı Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR hocamıza 
Düzenleme Kurulu adına çok teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. 
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Panel - 2 

Okul Özerkliği: Kavramsal, Hukuki ve Politik Arka Plan 

School Autonomy: Conceptual, Legal, and Political Perspectives 

Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Kolaylaştırıcı/Moderator) 

Prof. Dr. M. Oktay TAFTALI 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Zafer ÇELİK 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye 

Dr. Egemen FALCIOĞLU 

Beykent Üniversitesi, Türkiye 

 

Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ: Değerli izleyenlerimiz bu oturumun yönetimini ben 
üstleneceğim. Türkiye'de okul özerkliğinin politik boyutunu yani eğitimin bürokratik yapılanma 
ve eğitimin doğası bağlamında incelemeye çalıştığımız bu oturumundan sonra birazdan 
kavramsal çerçevesini aslında bugün değerlendirmeye çalışacağız. Bu amaçla şimdi Zafer 
hocamız ve Egemen hocamız buradalar. Oktay TAFTALI hocamız da 5 kala geleceğini 
söylemişti. Şimdi el kaldırdı şu anda hemen onu da içeri alıyorum. Tamam, hocam gördüm. 
Katılımcı kısmında olduğu için onu panelist olarak atadım. Oktay hocam da sahne alıyorlar 
şimdi. Öncelikle değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Geldikleri için Oktay hocam, Zafer 
hocam, Egemen hocama teşekkürler. Bir sıralamada doğal olarak önce felsefe gelir. Takdir 
edersiniz ki ardından sosyoloji, sonra da hukuk. Belki de en somut, en objektif kısmı pozitif 
hukuk diyelim. Onun için hocam, Oktay hocam, kavramsal çerçeveden başlayalım sizinle.  

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Oktay 
TAFTALI, Beykent Üniversitesi'nden Dr. Egemen FALCIOĞLU ve Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi'nden Profesör Doktor Zafer ÇELİK 

Prof. Dr. Oktay TAFTALI: Peki, teşekkür ediyorum. Sizleri ve tüm diğer katılımcılarımızı 
saygı ile selamlıyor, oturumunuza ve oturum dizinize başarılar diliyorum. Şimdi özerklik 
meselesi denildiğinde, eğitim ve özerklik bu iki kavramı yan yana getirdiğimizde iki imkanla 
karşılaşıyoruz. Birisi idari özerklik yani eğitim sürecinin eğitim kurumlarının idare özerkliği, bir 
de eğitim dediğimiz sürecin yani eğiten ve eğitilen arasındaki ilişkinin özerklik ya da Frenkçe 
deyimle otonom temelli olarak ele alınması. Şimdi sorunun idari ve hukuki özerklik, yani 
kurumsal özerklik yanı benim ilgi alanımın dışında. Gerçi felsefeci olarak 12 yıldır üniversitede 
hocayım ama ondan önce yirmi bir yıl rehber öğretmenlik yaptığım için eğitim pratiği içerisinde, 
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sahada eğiten ve eğitilen arasındaki ilişkinin özerkliği konusunu açmak niyetindeyim. Gerek 
teorik gerekse pratik olarak uzman olduğum alan burası. Felsefede bilgiyi tanımlarken tek bir 
cümleden yola çıkıyoruz. Bilginin tanımı: felsefi açıdan süje ile obje arasındaki ilgidir. Bu durum 
zaten otonom bir süreci ifade etmekte. Yani bir bilen özne ya da Frenkçe süje dediğimiz öznenin, 
bilme eylemini, üzerinden gerçekleştirdiği bir obje, bu tikel bir durum, yanı sıra eğitim dediğimiz 
şey de genel bilginin hülasası içinde yer alan bir alan. Platon’a göre eğitim, etik eğitimidir, bu 
kadar. Yani Platonist pedagogyada eğitim, ahlak eğitimidir. Erdemli yurttaş nasıl yetiştirilir? 
Bütün problem budur. Aradan geçen 2.500 yıl boyunca ve günümüze gelindiğinde, toplumsal 
sosyal sorunların gerek o çağlarda gerek bugün gerek x coğrafyada gerek ülkemizde gerek başka 
coğrafyalarda insan malzemesi dediğimiz ve insan kalitesinden kaynaklanan sorunların açılımı 
etik alanın içerisindedir. Yani erdemli yurttaş yetiştirmek, eğitimin amacı budur. Eğitimin çok 
çeşitli amaçları var. Tanımların içerisinde eğitim nedir, eğitimin amacı nedir diye sorulduğunda 
temel ve tarihi olarak çıkış noktası erdemli yurttaş yetiştirmektir. Şimdi erdemli yurttaş 
yetiştirmenin Platon akademisinde ve Platon’un hocası Sokrates’in, (ki eğitmenlerin başıdır 
bizim açımızdan, yani felsefede ilk hocamız bizim Sokrates’tir) eğitim anlayışı, eğiten ile eğitilen 
arasındaki bir yaşantı birlikteliği üzerinden tesis edilir. Yani bizdeki geleneksel usta çırak ilişkisi 
gibi ve eğitim uygulamaları Doğu’da Batı’da binlerce yıl böyle geldi. Ne zamana kadar? 
Hümanizme kadar, Hümanizma ile birlikte Jan Amos Komensky, Hristiyan hümanizmin 
temsilcisi Latince Comenius diye geçiyor adı, onun Didactica Magna adlı eseri yeni bir hümanist 
pedagoji konsepti ya da programı ortaya koydu. Bu kitlesel cephe eğitimini önceleyen bir 
programdı. Yani çocukları, gençleri kitle halinde bir yerlere alacaksınız ve onlara başarıya dayalı, 
basamak geçmeli, sınıf atlamalı, kitlesel standart bir eğitim vereceksiniz. Şimdi bu aşamadan 
itibaren artık biz bir otonomiden söz edemiyoruz yani hümanist eğitim içerik olarak, içerik olarak 
otonomiye elverişli bir eğitim sistemi değil. Yani 20-30 tane öğrenciyi, (bizim zamanımızda, ben 
Haydarpaşa Lisesi'nde okudum, 65 kişiydi sınıfımız.) 65 öğrenciyi karşısına alır bir öğretmen ve 
öğretmenin bilgi üzerinden otorite kurması, bilgi üzerinden saygınlık geliştirmesi o kadar güç 
olurdu ki, öğretmen çaresiz kalır ve bizim gençlik yıllarımızda şiddete başvururdu. Tekme tokat 
erkek lisesinden dayak yemeden mezun olamazdık, bizim kaderimizde ilkokuldan itibaren şiddet 
vardı. Bugünlerde bu, artık konuşulacak bir problem değil, dayak gündemimizden çıktı ama şunu 
anlatmak istiyorum: otonomi meselesi öğretenin, belletenin bilgeliği üzerinden tesis edeceği 
saygıyla talibin, talebenin yaşantı birlikteliklerinin üzerinde kurulan bir ilişki biçiminde 
gelişmelidir. Tabii burada ideal bir eğitim formundan söz ediyorum. Böyle bir eğitim hümanist 
standartların, günümüzde Hümanizmanın yaygın olduğu dünya ülkelerinde ilk ve ortaöğretimde 
söz konusu değil. Üniversitede biz yalnız akademik kariyer sürecinde bunu yakalamaya 
çalışıyoruz. Yani o da hocasına göre biraz farklılıklar arz ediyor ama mesela iki tane doktora 
öğrenciniz var ve o iki öğrenci ile beş sene çalışıyorsunuz dört sene bazen yedi sene 
çalışıyorsunuz. Orada hoca ile öğrenci arasındaki ilişki bir yaşantı birlikteliği oluşturmaya 
başlıyor. Sonra o öğrenci hocasını konuşuyor. Şimdi sözgelimi ben burada birtakım fikirler, 
görüşler dile getiriyorum ama benim burada dile getirdiğim görüşler salt benim, Oktay 
TAFTALI’nın görüşleri değil. Burada aslında benim ağzımdan Teoman DURALI konuşuyor, 
İsmail TUNALI konuşuyor, Macit GÖKBERK konuşuyor, Nermi UYGUR konuşuyor yani 
öğrencisi olduğum hocalar benim ağzından konuşuyorlar. Üzerine ben de biraz bir şeyler 
söylüyorum, bu aynı zamanda düşünce geleneğinin, felsefe geleneğinin bir ifadesi. Şimdi bunun 
tesis edilebilmesinin imkânı öğrenci ile hoca arasındaki ilişkinin özerkleştirilmesi ile 
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özelleştirilmesi ile mümkün. Tıpkı seçkin sanat okullarında, Konservatoriumlarda olduğu gibi, 
her öğretmene üç beş öğrencinin düştüğü, yarısı öğreten, diğer genç yarısı ise öğrenci olan bir 
toplumun hayal edilmesini öneriyorum. Kitlesel cephe eğitimi şartlarında dahi mesela bazı 
öğrenciler çeşitli yetenekleri ya da istekleri dolayısıyla öne çıktıklarında, hocaları ile daha verimli 
bir sürece girebiliyorlar yani bu eğitim pratiğinin içerisinde oluyor. Her ne kadar hocanın 
sempati, antipati gibi duygular üzerinden hareket etme hakkı ve derdi olmaması gerekiyorsa da 
bazen yetenekli, istekli çalışkan öğrenci ister istemez hocada teşvik duygusu uyandırıyor, hocayı 
teşvik ediyor. Çalışkan öğrenci beni motive ediyor, beni zorlayan öğrenci, kapımı sürekli çalan 
öğrenci beni motive etmektedir, beni harekete geçirmektedir burada ben bir teşvik duyarak 
kendimi geliştiriyorum ve bu durumu tesadüfi değil de eğitim pedagojisinin içerisine 
yerleştirilmiş bir program olarak uygulama imkânımız nedir? Bunun üzerinde düşünmek gerekir 
zannediyorum. Yani kitlesel eğitim sürecinde dahi biz acaba belli öğrencilerle ya da bir miktar 
öğrenci ile ya da belli şartlar altında bazı öğrencilerle yani 40 kişilik bir sınıfta bunu uygulamak 
mümkün değil belki ama sınıf sayısını azaltarak veya sınıf dışı etkinlikler üzerinden, tırnak 
içerisinde serbest zaman ya da hobi diye tarif edilen zamanı - ki serbest zaman bir eğitim 
zamanıdır - kulüp etkinliklerini asli kılarak, deyim yerindeyse okulu öğrenci kulübüne 
dönüştürerek eğitimi yaşantının kendisi yapamaz mıyız? Çocuk matematik yapabildiği kadar, 
ağaca da tırmanabilmeli, kanayan dizine pansuman yapabilmeli ve eğitim sürecinde bunların, 
yaşam becerisinin kazanılması tesadüfi olmamalıdır. Yani insan yaşantı ve eylemine yetenekler 
ve istekler doğrultusunda biçim verilmelidir. Maalesef destekleyici programlar, yan programlar 
olarak görülen spor saatleri, resim saatleri, müzik saatleri, öğrenci kulübü, tiyatro saatleri, 
münazara saatleri esas saatler olarak, matematik saati kadar öncelikle yeniden tanımlanmalıdır. 
Çocuk matematikte iyi mi, belki matematikte iyi değil ama çocuk tiyatroda iyi. Yani o belki 
beden diliyle kendini ifade edecektir, öğretmenin çocuğun kabiliyetine yönelik olarak onunla 
tesis edeceği ilgi özerkliği üzerinden bunu değerlendirmesi ve o doğrultuda öğrenciye içerik 
sunması gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Ve bunun üzerine düşünmek, program üretmekten 
yanıyım. Yani idari özerklik çok ayrı bir şey. Okulların kendi eğitim programları veya işte sınıf 
gruplarının veya okul türlerinin kendi aralarındaki özerklikler, birbirlerine oranla veya idareye 
oranla aradaki mesafeler, o ayrı bir tartışma. Öğrencinin içerisinden, her öğrencinin özel 
yeteneğini sabırla keşfetmeyi ve onun üzerinden gencin hayatını desteklemeyi öneren bir 
programdan yanayım. Şimdi burada sevgili meslektaşlarım var, sanki öğreten adam gibi 
konuşmayayım ama yeteneksiz öğrenci diye bir şey yok, hangi öğrencinin neye yeteneği var bunu 
bizim araştırıp bulmamız gerekiyor, bu sabır ve sebat isteyen bir iş ve görevimiz. Bizim 
zamanımızda maalesef dediğim gibi 60 kişilik sınıfta hiçbir hoca buna vakit ayıramıyordu, böyle 
bir bilinç ya da idarenin böyle bir talebi, böyle bir eğitim politikası söz konusu değildi zaten. 
Hangi öğrencinin ne yeteneği var, tekme tokat hepimizi ezip geçtiler, bir şeyler öğrendiysek, 
veyahut bir yere gelebildiysek el yordamıyla ve tesadüfidir. Kendi yeteneğimizi deneme 
yanılmayla harcanan yıllar boyunca kendimiz keşfetmek zorundaydık. Öğrenci olarak spora mı, 
müziğe mi, resme mi, doğa bilimlerine ve matematiğe mi, sporun hangi dalına, edebi, sözel ve 
sosyal bilimlere mi yoksa el becerisine dayanan meslek ve zanaatlara mı, hangi zanaata, neye 
kabiliyetimiz var ne biz biliyoruz ne karşımızdaki hoca biliyor ve hocanın da böyle bir imkânı 
yok, kendisi de buna yönelik bir eğitimden geçmiş değil, ama buna yönelik bir eğitimden geçmiş 
olsa bile velev ki falanca çocuğun falanca kabiliyetini değerlendirebileceği, hocanın tek başına, 
o çocuğu özel bir destek grubuna alıp yürütebileceği bir ortam yok. Kimi okulda vardır, kimi 
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okul bunun için özel şartlarını kurmuştur, ama genel olarak hayatımızı hangi bilgi ve beceri 
üzerine kuracağımızı kitlesel eğitim bize bildirmiyor, bu bilgiyi bize kazandırmıyor.  

Bazı özel okullar bunun için iddialı sloganlar geliştiriyorlar, onları da görüyoruz ama bu sadece 
bir slogan mıdır, yoksa buradan netice alınmakta mıdır yine tesadüfe kalmış. Ama devletin 
özerklik kavramı doğrultusunda, öğrenciye yeteneklerinin farkında, kendi ayakları üzerinde 
duran erdemli, müstakil bireyler olarak, erdemli yurttaş olarak yetişmesi için destek olması, 
sahadaki uygulamaya yönelik program geliştirmesi gerekiyor. Bunun ulusal çapta olması, 
tesadüfe bırakılmaması gerekir. Kendi kaderine bırakılmış, tesadüfe bırakılmış bir öğrenci 
olmaması gerekiyor. En azından mecburi eğitim süresi içinde 12 yıl,14 yıl neyse, devletin olduğu 
yerde tesadüfe bırakılmış bir çocuk olmaması gerekiyor. Ama bunların bir odaya doldurulup 
standart bir müfredata maruz ve mahkûm edilmemesi de gerekiyor. Şimdi bunu içerik olarak 
meslektaşlar arasında tartışabiliriz, eğitim, Talim Terbiye arasında tartışılabilir. Mesela “boş 
zaman değerlendirmesi” diye bir deyiş var, ben ona aylaklık pedagojisi diyorum. Aylaklık 
pedagojisinde çocuğun ıslık çalarak elleri cebinde okul bahçesinde dolaştığı, okul bittikten sonra 
mahallede sokakta dolaşırken, o aylaklık esnasında ona eğitimin uzanabilmesinin imkânlarını 
araştıran bir program yazmıştım bir tarihte, Beyoğlu Belediyesi için hazırlamıştım. Oradan 
belediye birtakım neticeler elde etti mesela ama öyle kaldı. Bu tip arayışların yaygınlaşması 
gerekir, “boş zamanların” içinin doldurulması, boş dolu zaman farkının kalkması gerekir. Dolu 
zamanın, en az boş zaman kadar cazip ve eğlendirici olması gerekirken, boş zamanın da en az 
dolu zaman kadar “hayat kurucu” olması gerekir. Evet, bu ucu açık bir mesele. Kısaca 
özetleyecek olursam; kitlesel eğitim süreçleri içerisinde dahi tek tek öğrencinin, tek tek hoca 
tarafından ilgi içerisine alınıp yeteneğinin keşfedilip müstakil bir birey olarak topluma 
kazandırılmasının imkânını hazırlayacak içerikte bir programın, idari değil, içerik özerkliğine 
sahip (kişiye özel eğitim amaçlayan) bir programın tartışılması ve hazırlanmasını öneriyorum ya 
da gereğinin altını çizmeye çalışıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ: Çok teşekkür ederim Oktay hocam. Sorular olursa 
soruları size yönlendireceğiz. Olmazsa sonunda bir iki dakika size söz hakkı vereceğiz. Ve 
konuyu sosyoloji yani eğitim sosyolojisi ifadesini kullanmak doğru olur mu bilmiyorum ama 
toplum perspektifinden diyelim ele almak üzere Zafer hocama bırakıyorum. 

Prof. Dr. Zafer ÇELİK: Teşekkür ederim İbrahim Hocam, herkese merhabalar inşallah güzel 
bir sempozyum çalışması olur. Ben bugün bu kısa konuşmada şu sorunun cevabını bulmaya 
çalışacağım “Türkiye'de özerk okul mümkün mü? Ya da bunun imkânı nedir?”. Bu oturumdaki 
konuşmalarda ya da daha önceki ve sonraki oturumlarda özerk okulun ne olup olmadığı 
konuşulacağından, özerk okulun tanımına sadece çok kısa olarak değineceğim. Özerk okul 
finansal, insan kaynakları, öğretim programı, haftalık ders çizelgesi gibi çok farklı konularda 
okulun belli bir özgürlüğünü ifade eden bir kavram. Daha açık ifade ile özerk okul kararların 
daha yerelden alınması ya da daha âdem-i merkeziyetçi bir eğitim anlayışını ifade eden bir 
kavramdır. Başta sorduğum soruya en sonda vermem gereken cevabı şimdi vererek konuşmama 
devam edeceğim; Türkiye’deki mevcut mevzuat kültürel ve sosyal ortamı düşündüğümüzde 
özerk bir okulun imkânının çok olmadığını, hatta hiç olmadığını düşünen birisiyim ve buna 
ilaveten de Türkiye'de özerk okul talebinin de ne veliler tarafından, ne öğrenciler, ne eğitimciler 
tarafından, ne de toplumun farklı kesimleri tarafından istenilen ve arzu edilen bir şey olmadığını 
düşünüyorum. Bunun da gerekçelerini ifade edeceğim. Buna şöyle küçük bir hikâyeyle başlamak 
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istiyorum. YÖK ile ilgili anlatılan farklı kişilerden duyduğum bir hikâye vardı. Konuşma YÖK’e 
yönelik eleştiriler ile başlar, YÖK’ün çok despot olduğu, üniversitelerle ilgili her şeye karıştığı, 
üniversiteye alan ve özgürlük bırakmadığından şikayet edilir. Sonra ise YÖK, daha çok kararları 
üniversitelere bırakması gerktiği, üniversitelerin özerk olması gerektiği şeklinde konuşma devam 
eder. Bir müddet sonra özellikle de kalite ile ilgili konuşmaya doğru geçilince üniversitelerin 
öğretim elemanı, tezlerin ve diğer yayınların kalitesi eleştirilmeye başlandığında konuşma şuna 
döner; ya YÖK neden idoktora programına müdahale etmiyor, YÖK neden tez konularına 
müdahale etmiyor, YÖK neden tezin yapılanmasına bakmıyor şeklinde konuşma sona erer. 
Kısacası özgürlükçü bir şey ile başlayan, eleştiriyle başlayan bir süreç sonunda son derece 
merkeziyetçi, müdahaleci ve özgürlük alanını kısıtlayan bir duruma dönüşür.  

Bu hikaye eğitime ilişkin, K12 sisteminde gerçekleşir. Eğitim sisteminin son yirmi beş yılını az 
çok takip etmiş birisi olarak - hem sistemin içerisinde öğretmen ya da yönetici olarak görev yapan 
hem de  hem de araştırmacı olarak- şunu söyleyebilirim; Son yirmi beş yılın içerisinde birçok 
ulusal belgede, -hükümet programlarında tutun, yayınlanmış birçok hükümet, kalkınma ve Milli 
Eğitim Bakanlığı planlarında- buna ilaveten hazırlanmış Dünya Bankası ve Avrupa Birliği 
projelerinde âdem-i merkeziyetçilik ya da okul temelli yönetim sıklıkla vurgulanmıştır. Okul 
temelli, yönetim ve ademi merkeziyetçilik özellikle 2010’lara kadar hatta 2010’ların başlarına 
kadar sürekli vurgulanan bir kavramdır. Hatta Dünya Bankası ve Avrupa Birliği tarafından 
desteklenen 2000’lerin başlarındaki projelerde en temel bileşenlerden biri ademi merkeziyetçilik, 
okul temelli anlayıştır. Yani, okul özerkliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüldü. 
2010’lara geldiğimiz zaman Dünya Bankası’nın okul temelli yönetimi ele alan yayınladığı 
raporlar vardı. Bütün bu politik kararlılık ve uygulamalara rağmen aslında gördüğümüz şey şu 
oldu: son yirmi beş yılda Türkiye’nin eğitim sistemi hiç olmadığı kadar merkezileşti, daha da 
merkezileşti. Zaten çok merkeziyetçi idi daha da merkeziyetçi hale geldi. OECD Education at a 
Glance’de okulların karar alma süreçlerine katılımı ile ilgili hazırladığı karşılaştımalı veriye göre 
OECD ülkelerinde en merkeziyetçi eğitim sistemi Türkiye'dir. İlginç olan 25 yıldır hemen tüm 
politik belgelerde vurgulanmasına ve doğrudan projeler yürütülmesine rağmen  eğitim sistemi 
daha da merkezileşmiş, okulların karar almalarındaki özerklik çok daha azalmıştır. Buna yönelik 
kısa kısa örnekler vermek istiyorum, hepinizin bildiği örnekler olduğu için de küçük örnekler 
vereceğim. Mesela öğretmen atama ve yerleştirme sistemini düşünün, tamamen merkeziyetçi bir 
sistem. Yani insani bir unsura yer vermeyen bir süreç, yani bir yerlerde hizmet puanları vardır, 
hizmet puanı üzerinden gidersiniz -burada istisnai haller dediğimiz il ve ilçe emrini bunun dışında 
bırakıyoruz. Teknik olarak bir öğretmenin yer değiştirmesi merkeziyetçi bir süreç, insani unsurun 
dahil olmadığı bir süreç. Hizmet puanı, tercihler ve normu açık olan okullar. Gelelim öğretim 
programı ya da ders kitaplarına. İkisinde de Türkiye'de dört mevsim diyoruz, Türkiye’nin büyük 
bir coğrafyası olduğundan bahsediyoruz. Aynı program, 36 haftası belirlenmiş ve bütün ders 
kitapları okulun ilk haftasında aynı ders kitapları aynı yerde bulunuyor, esneme yok. Yine 
okulların finansmanı merkeziyetçi olarak yapılıyor. İlaveten öğrencilerin liselere yerleştirilmesi 
deneyimini, TEOG deneyimini hatırlarsanız, tamamen merkeziyetçiydi. Kimse evinin 
karşısındaki okula merkezi yerleştirme olmadan yerleşemiyordu. Aslında merkeziyetçiliğin 
oldukça aşırı olduğu bir dönem. Mesela pandemi ile ilgili küçük bir örnek vereyim: şimdi hiç 
hastalık olmayan yerlerde biz okulları kapattık, niye?  Hastalık yok, diyoruz ama okulu 
kapatıyoruz.  
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Kısacası aslında benim söylemek istediğim şu: Evet, Türkiye eğitim sistemi aşırı merkeziyetçi 
bir yapıya sahip. Bu merkeziyetçi yapının toplumsal ve kültürel bir karşılığı vardır. Bu 
merkeziyetçilik aslında istenilen bir şey, arzulanan bir şey. Bu durum da, okul özerkliğinin 
imkânını daraltan ya da imkânsız kılan bir unsurdur. Merkeziyetçiliğin en önemli nedeni 
toplumsal olarak birbirimize güven düzeyinin düşük olmasıdır. Birbirimize yönelik güvensizlik 
nedeniyle tüm süreçlerin en yüksek düzeyde merkezden denetlenmesini ya da süreçlerdeki insani 
unsurların en aza indirilmesini, nesnel süreçlerin, nesnel değerlendirme süreçlerinin 
gerçekleşmesini istiyoruz. Mesela, yönetici atama süreçlerine bakıldığında, nesnel sınavlar 
haricinde, mülakat ya da başka bir şey istendiğinde, yönetmeliklere davalar açılmakta, 
mülakatların güvensizliği sürekli olarak vurgulanmakta, ek belgelerin meşruiyeti 
sorgulanmaktadır.  Eğitimde başarılı ülkelere bakıldığında ister doğuda ister batıda olsun, 
yönetici belirleme süreçlerinin nesnel sınavların ötesinde birçok becerinin değerlendirilmesini 
içerir: Okul müdürü adayı ile mülakat son derece meşrudur, adaydan çeşitli bilgi ve belge talebi 
de son derece makuldur. Ama Türkiye’de mülakat ya da ek belge ve beceri demek doğrudan, 
kayırmacılık, patronaj, particilik, sendikacılık vs. gibi hususları içermektedir. Bu korkular hemen 
devreye girmeye başlıyor. Aslında bu da, daha özerk, daha da yerelden karar almasını engelleyen 
süreci ortaya çıkarıyor.  Teorik olarak herkes mülakat vb. gibi hususların müdür seçiminde 
olmasını onaylıyor ama ne zaman ki uygulama süreci başlar hiç kimse bunu istemez. İlgili 
düzenlemenin haksızlık doğuracağı gerekçesi ile  doğrudan mahkemeye gidilir.  

Bir diğer örnek öğretmen notları meselesidir. Bence eğitimciliği ve öğretmenliği, mesleki olarak 
en özgün kılan yani mesleği meslek yapan şeylerden bir tanesi öğretmen notu, öğretmenin 
öğrenciyi değerlendirmesidir. Ben ilkesel olarak, yani geçmişte de öğretmenlik yaptığım 
dönemde de bugün de öğretmen notunun hep güvenilir olduğunu düşünen birisiyim. Yani 
merkezi üniversite ya da liseye geçiş sınavlarına yönelik yapılan araştırmalarda, -bu 
araştırmaların bazıları yayınlanmamış, bazıları yayınlanmıştır- öğretmen notuyla yani diploma 
notuyla merkezi sınav notları arasında çok yüksek bir korelasyon vardır. Aslında bizim sınav 
notlarımızın geçerliği çok yüksek. Öğretmenlere ne zaman ben bunu söylesem “Ya bakın 
öğretmen notu güvenilirdir.” Önce meslektaşlar başlar, “olur mu ya, işte şurada şöyle bir 
öğretmen var, burada böyle bir öğretmen var, şöyle haksız not veriyor” demeye. Sonrasında  
benzer ifadeleri, öğrencilerden, velilerden, bakanlık bürokrasisinden duyarız. Toplumun tüm 
kesimlerinden öğretmen notunun güvenirliği konusunda kaygı vardır, güvensizlik vardır. Bunun 
için de burası özerk alana bırakılmak istenmez. Bunun için de ne yapılır? sınavların nasıl 
yapılacağı, soru sayısı vb. yönetmeliğe ayrıntılı olarak yazılır.  Öğretmen ve notuna yönelik 
toplumsal güvenin zayıf olması nedeniyle liseye ya da üniversiteye geçiş sınavlarında yüzde yüz 
test sorularından oluşur.  Hatırlarsanız üç dört sene önce üniversiteye giriş sınavında açık uçlu 
soru soruldu. O soruları incelerseniz, soruların açık olmadığını, kapalı uçlu, tek kelime ya da bir 
sayıdan oluşmaktaydı. Bu soruların açık uçlu olmadığını tespit için ölçme uzmanı olmaya gerek 
yok.  

Bugün Avrupa’nın farklı ülkelerinde uygulanan  Abitur, Bakalorya ya da farklı isimlerdeki 
olgunluk sınavlarındaki soruları incelerseniz, gerçek anlamıyla açık uçlu sorular olduğunu 
görebilirsiniz. Öğrenciler, 3-4 sayfalık denemeler yazarlar.  Almanya’da, Fransa’da 
Finlandiya’daki bitirme sınavlarının meşruiyeti ile ilgili bir tartışma yoktur. Bir Alman 
öğretmene ya da Alman öğrenciye deseniz “Ya sizin sınavlarınız nesnel değil, açık uçlu..” bu 
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itirazı algılayamazlar. Türkiye’de mesela bunu uygulayamayız. Böyle bir şeyi önerdiğimizde 
şöyle bir itiraz gelir: Efendim bizim ülkemizin nüfusu çok büyük, öğrenci sayısı çok fazla vb. Bu 
gerekçe ile itiraz edenler Almanya’nın nüfusunun Türkiye ile benzer, Fransa’nın ki biraz daha az 
olduğunu bilmiyorlar galiba. Buradaki mesele nüfus, genç ya da öğrenci sayısı ile ilgili değil, 
güven ile ilgili. Türkiye’de insanların birbirine duyduğu güven ile ilgili. Türkiye’de öğretmene 
ya da yöneticiye ne zaman biraz alan bıraksak, güven eksekli kültürel ve toplumsal kaygılar 
ortaya çıkar.  

Süreyi de etkili kullanmak için, ikinci boyuta geçeyim. Mevzuat açısından bizi kısıtlayan 
hususlar olduğunu iddia ediyorum. Muhtemelen sonraki konuşmacı hocamız buraya daha çok 
değinecektir.  Anayasanın 42. maddesi eğitimi düzenliyor. Bu maddede Atatürk ilkeleri ve 
inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim esaslarına göre eğitim yapılması gerektiği ifadesi yer alır. 
Ama bu maddedeki kritik husus, bu ifadenin devamında  bu esaslara aykırı eğitim öğretim 
yapılamaz ifadesi yer alır. Devam edelim, Özel Öğretim Kurumları Kanunu 3. maddesinde din 
temelli okul açılamaz ifadesi var. Bu maddenin önemi şu: Özel okul bağlamından bakıldığı 
zaman, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Çocuk 
Hakları Beyannamesi gibi uluslararası belgelerde dini, ahlaki ve felsefi olarak farklılaşan 
çocukların eğitim hakkının devlet tarafından garanti altına alındığı ifade edilir. Bu ise 
farklılaşmış özel okulların açılabilmesi ve devletin bunu sağlaması gerektiği göstermektedir. 
Zaten Batı ülkelerinde özel okulculuk, en temelde dini, felsefi ve ahlaki olarak farklılaşma 
üzerine kurulmaktadır. Türkiye’de ise doğrudan kanun ile farklılaşma engellenmektedir.   

Üçüncü husus; okul özerkliğini kısıtlayan en önemli husus  merkezi geçiş sınavlarının varlığıdır. 
Eğitim sistemimizi aynılaştıran, standartlaştıran, tek tipleştiren belki en temel unsurlardan bir 
tanesi ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş sınavlarımızın varlığıdır. Eğitim sistemimiz çok 
ciddi anlamda bu iki sınavın baskısı altındadır. Bu baskıyı anlamak için şu örneği vereyim. 
Yönetmelikte ilkokulda ilk üç sene sınav yapmayın denilir. Ama ilkokul birden itibaren çocuklar 
pratikte birçok test kitabı çözer. Dahası, ilkokul birden itibaren çocuklara hangi okula, hangi 
öğretmene, hangi ortaokula gönderelim kaygısı ile arayışlar başlar, sonrasında çocukları sadece 
belli bir sistematik içerisinde bu sınava hazırlayan bir sistem ile karşılaşılır. Bu durum, ne özel 
okullara ne de kamu okullarına bir özerklik bırakıyor. Bu merkezi sınavların varlığı ciddi 
anlamda kısıtlayıcı ve engelleyici bir faktördür. Bütün bu eğitim sisteminde özerkliği kısıtlayan 
ve engelleyen bir yapı ortaya çıkmıştır. Burada sorumluluk tek başına ne kamu okullarının ne  de 
özel okulların ya da özel öğretim kurslarının. Küçük bir örnek vererek konuşmamı 
tamamlayayım.  

Kendi çocuğuma okul seçerken, bir tanıdık tavsiyesi ile bir özel okula tanışmaya gittik. Bu okulda 
bize, özel bir marifet gibi, okul öncesindeyken okuma yazma öğretiyoruz dediler. Dahası, okul 
sürecinde, çocuklara İngilizce, sınavlara hazırlık vb. konusunda birçok şeyi garanti ettiklerini 
söylediler. Çocuğun, sosyal, kültürel, kişisel gelişimi ile ilgili birşey garanti edilmedi. Sadece 
akademik gelişimleri garanti edildi. Bunca yıldır eğitim ile uğraşan biri olarak okul müdürünün 
söylediklerini anlamlandıramadım. Çünkü, okul müdürünün vaat ettiği birçok şey, formel olarak 
Milli Eğitimin çocuklardan beklentisi değil. Başka bir okula gidip oradaki eski tanıdığımız 
birisiyle konuştuğumuzda,öğrenciyi bu tür akademik gelişim için zorlayan okullara yönelik çok 
ciddi bir toplumsal talebin olduğunu öğrendik.  Okullar kendilerini farklılaştırmak için, 
velilerden gelen talepleri karşılamak için aşırı rekabetçi bir eğitim sunmaktadır. Birinci sınıf hatta 
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ana sınıfından başlayan zorlayıcı eğitim ortamı, gelecekteki sınavlarda başarılı olmak, 
diğerlerinden daha avantajlı olmak için yapılması gereken olarak sunulmaktadır. Tüm bu aşırı 
rekabet, özerkliği ve özgünlüğü ortadan kaldırmaktadır. Son bir cümleyle kapatayım. Türkiye'nin 
kendisine özgü, siyasal, sosyal, yasal ve kültürel özellikleri, özerk okulların ortaya çıkmasını 
engelleyen temel unsurlardır. Zaten özerk okullara yönelik bir talep de söz konusu değildir. Bir 
tarafta özerk okulun güzelliğinden bahsedebiliriz ama aynı YÖK örneğinde olduğu gibi bir 
müddet sonra konuşma öğretmen notunun denetlenmesine, mülakat ya da insan unsurunun 
olduğu bir yerleştirme olmamasına ve merkezi nesnel bir sınav ve yerleştirme yapılması gerektiği 
şeklinde birter. Özerk okul şu an için mümkün olmayan bir olgudur. Konuşmamı burada 
bitireyim. Teşekkür ederim.  

Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ: Eyvallah Zafer hocam.  Nasıl olamaz bir şey olduğunu 
hemen hemen netleştirdik zihnimizde diyelim. Oktay hocam biraz daha olabilirliğine bakmıştı 
esasında. Peki bakalım hukuk açısından nasıl durum? Yani biz de aslında dünkü yabancı 
konuşmacı arkadaşlarımız da Avrupa Birliği hukuku sürecinde Alison Taysum’un yaptığı 
konuşmada ve diğer dünya ülkeleriyle ilgili temsillerde de bu tür engellerin olduğu yani 
konvansiyonel eğitimin otonomiye ters olduğunu aykırı olduğuna yönelik bir yapı kurulduğunu 
söylüyordu. Egemen hocam sizi dinleyelim, buyurun. 

Dr. Egemen FALCIOĞLU: Sesimde bir problem yok herhalde, geliyor mu sesim? 

Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ: Yok yok iyi hocam, teşekkürler. 

Dr. Egemen FALCIOĞLU: Öncelikle bu konferanslar serisini hazırlayan kurumlara, başta 
Medeniyet Üniversitesi olmak üzere, tüm kurumlara teşekkür ederiz. Tüm değerli katılımcılara 
ve dinleyicilere de saygılarımı iletiyorum. Tabikî de hukuk bir üst yapı bilimi, onun altında farklı 
altyapı bilimleri var ve hukuk bunun üzerine oturmaya çalışıyor. Konumuz özerklik olduğuna 
göre yani terim özerklik ama biz bu özerklik terimini farklı bilimin alanlarında, farklı alanlarda 
nasıl algılıyoruz, bunlar arasında bir örtüşme var mı, olmasa bile bir bağdaştırabilme var mı 
bunun üzerinde durmak gerekir. Ben idare hukukçusu olduğum için Türkiye’deki idari yapıyı, 
öncelikle kara kaplı kitapta ne anlatılıyor bunu belirterek bunun üzerine devam etmek istiyorum. 
Hukukta, idare hukukunda, anayasa hukukunda biz özerk diyorsak bu bir devlet kurumunun 
özerk olması demek onun bir yerinden yönetim kuruluşu olmasını gerektiriyor. Bir kuruluşun 
yerinden yönetim kuruluşu olabilmesi için öncelikle kamu tüzel kişiliğinin olması lazım. Devlet 
de bir kamu tüzel kişiliği ama devlet dışında belediyeler, devlet su işleri, üniversiteler, 
Karayolları Genel Müdürlüğü gibi birçok farklı kamu tüzel kişilikleri var. Özerklikleri olacak ve 
yerinden yönetimde ayrıca bir de merkezi vesayete tabi olacak ki sonuçta insicam bozulmasın. 
Devletin birliği, bütünlüğü ve aynı zamanda bu birlik, bütünlük de değil işlerin, kamu 
hizmetlerinin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için bu vesayet denetiminin de olması lazım. 
Dolayısıyla biz özerklik dediğimizde ister istemez yerinden yönetimi getirmek zorundayız. 
Çünkü o bir unsur olarak yerinden yönetimin içinde yer alıyor. 

Yerinden yönetim de ikili yapı arz ediliyor yanındaki bir kuruluşla, o da merkezden yönetim. 
Modern devletlere baktığımızda Türkiye olsun, Amerika olsun ister üniter devletler kıta 
Avrupası’nda olduğu gibi, ister federal yönetimler olsun ki federal yönetimlerde sanıldığının 
aksine her şey yerinden yönetim değildir, çoğu merkeziyetçi yaklaşımlar da bulunmaktadır. 
Bütün ülkelerde merkezden yönetimin ve yerinden yönetimin birlikte uygulandığını görüyoruz. 



ISPC2021 BİLDİRİLER KİTABI / PROCEEDINGS 
 

53	
 

Merkezden yönetimin temel esprisi şu; genel kararlar, planlamalar merkezden, başkentten 
yapılıyor veya o birimin merkezinden yapılıyor ve bu taşrada uygulanmaya çalışılıyor. Hem 
yerinden yönetimin hem de merkezden yönetimin hem olumlu yönleri var hem de olumsuz 
yönleri var. Dolayısıyla bunları hani kötülemek veya yermek veya yüceltmek yerine her ülke 
bunları mümkün olduğunca etkin bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Dolayısıyla hizmetlerde, 
kamu hizmetlerinde, ki milli eğitim bir kamu hizmetidir, üniversite eğitimi bir kamu hizmetidir, 
bunlarda merkezden yönetim yerinden yönetim ayrımında hangi yere oturtulacak tabikî 
parlamentoların takdirinde olan bir şey ama parlamentolar da bunu oldukça serbest biçimde karar 
vermiyorlar. Ne yapıyorlar? Tabiki de ülkedeki tarihi, siyasi, ekonomik ve sosyolojik geçmişe 
de bakarak karar vermeye çalışıyorlar. Peki bizde, bizim ülkemizdeki milli eğitimde sistem ne 
diye baktığımızda bizim ülkemizde milli eğitim mevcut mevzuat çerçevesinde ilköğretim 
çerçevesinde ilkokul-ortaokul giriyor, orta öğretim de lise olarak adlandırılıyor. Şu anki mevzuat 
bakımından böyle. Bu zincirin üst halkası da yükseköğretim olarak geçiyor. Bizde ilköğretim ve 
ortaöğretim milli bir kamu hizmeti olduğu için MEB’nın elinde. Anayasanın 42. maddesi 
çerçevesinde milli bir kamu hizmeti olarak tüm ülke sathında Millî Eğitim Bakanlığı’nca 
planlanıyor ve taşralarda yani okullarda da uygulanmaya çalışılıyor. Buraya baktığımızda bir 
zincirin olduğunu görüyoruz. Yani en üstünde MEB hatta onun üstünde Cumhurbaşkanı, MEB 
bakanı, onun altında bakanlık içerisindeki yetkililer, il/ilçe MEM, okul, en sonunda da öğretmen 
olarak bir zincirin olduğunu görüyoruz. 

Şimdi bizdeki mevcut yapı bu. Peki, bu özerklikleri nereye oturtabiliriz? Öncelikle sistemimizde 
mevcut, ülkemizde var olan örnekler üzerinden gidebilirsek burada baktığımız zaman bizim 
ülkemizde şu an görece müfredatı özerk olan yapı, milli eğitim sistemi içerisinde, özel okullar 
sistemi içerisinde, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu çerçevesinde milletlerarası özel 
öğretim kurumları. Bu kurumların amacı da şu; Türkiye'de bulunan yabancı, özel şirket veya 
kamuda daha doğrusu konsolosluklarda görev alan büyükelçilerde çalışan ailelerin çocuklarının 
Türkiye’deki geçici dönemleri içerisinde, ki genelde çok kalmıyor bu çocuklar, diğer ülkenin 
müfredatından ayrı kalmasınlar diye, yine MEB’den izin alınıyor, Türkler de kurabiliyor, 
yabancılar da kurabiliyor. Bu okulların temel esprisi şu; sadece yabancı kökenli, yabancı 
vatandaş olan aile çocuklarını alıyorlar. Türk vatandaşlarının bu okullara girmesi mümkün değil. 
Bunlar müfredatını yabancı ülkeden kaynak alarak belirliyorlar, eğitim esaslarını kendi 
yönergelerine göre belirliyorlar ve tabikî de bu yönerge MEB tarafından onaylanıyor. Yine de 
kendi müfredatlarını kurabiliyorlar. Burada kanunun aradığı tek şey Türk devletinin ülkesiyle 
devletiyle bölünmez bütünlüğüne, güvenliğine menfaatine aykırı, milli, ahlaki, insani ve manevi 
değerlerine kültürel aykırı unsurlar içeremeyeceği gibi genel koşulları içeriyor. Yine MEB 
denetim hakkını elinde tutmakla birlikte görece serbesttir, bununla birlikte bu sistemi bir tüm 
ülke sathında milli eğitim bağlamında uygulamak mümkün değil. Bu okulların amacı diğer 
ülkelerde yaşayan vatandaşların, çocukların bizim ülkemizde geçici de olsa eğitim almalarını 
sağlamak içindir. Dolayısıyla onun için de 162 tane kurum örneğinin tüm ülke sathına 
uygulanması mümkün değil. Başka bir alternatif üniversiteler. Baktığımızda üniversiteler 
bilimsel özgürlüğün yuvasıdır, en azından olmaya çalışılıyor. Ülkemizde üniversitelerin bilimsel 
özerkliği, özgürlüğü dünya sıralamasındaki sırası tartışmalıdır. Daha iyi olmak isteriz. Ama 
sonuçta diğer öğretim kurumlarına göre baktığımızda üniversiteler bilimsel özerklikten 
yararlanıyor. Üniversite özerkliğine baktığımızda eğitim öğretimde, örgütlenmede özerklik, 
personelde özerklik, malların yönetiminde özerklik olduğunu görüyoruz. Üniversite kamu tüzel 
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kişisi yani devlet kişiliğinden ayrı bir kişilik bu nedenle de bu üniversite yapılanmasına biz 
ülkemizde mevcut elli bin tane okula teşkilat anlamında organizasyon anlamında özerklik 
vermek mümkün değil. Çünkü bunların yönetimini, toplam elli bin tane olan okulları birden çok 
okulu bir arada toplayıp okul birlikleri oluşturduk ama bu yine beş bine belki de daha fazlaya 
inecek. Dolayısıyla böyle bir parçalı yapıyı kurmak ve işletmek ve milli müfredatı tüm ülkelerin 
gözetmeye çalıştığı gibi bunun altında şöyle bir yapı da var. Müfredat kişi veya bilimle ya da 
tamamen seçimle özgürlük verildiğinde kararsızlık da oluyor. Tam insicam bozuluyor kamu 
hizmetlerinin ülke sathında dengeli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi de engellenmiş olduğu için 
böyle bir dağınık yapıyı hem personel hem hizmeti alan çocuklar bağlamında böyle özerk bir 
şekilde yani ayrı bir kamu tüzel kişiliği, devletten ayrılmış bir birim olarak görmek pek mümkün 
değil. 

Dolayısıyla baktığımızda eğitim alanında, eğitim bilimi alanında, özerklik kavramı daha çok o 
alanın ifadesiyle bürokratik merkeziyetçiliğe alternatif olarak farklı açılardan da incelenebiliyor. 
Federalizm ve halkçılık katılımcı demokrasi yerinden yönetim yetki genişliği gibi kavramlarda 
toplanabiliyor. Bunlar farklı bilim alanlarının konusudur. Kimisi siyasetin, kimisi kamu 
yönetiminin, kimisi işletmenin, kimisi hukukun. Ama öğretimde özerklik eğitim bilimlerinde 
pedagojide daha genel kabul gören ayrıma göre şu şekilde incelenebiliyor: Yetki genişliği, yetki 
devri ve yerinden yönetim. Bu hukuki kavramlar mevcut devlet yapımızda var. Yerinden 
yönetimi anlattım. Devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişilik kurulması gerekiyor. 

Yetki genişliği ve yetki devri aslında özerkliğin bir unsuru değil. Bunlar zaten merkezi yönetim 
içinde, olumlu yönleri yanında olumsuz yönlerini yani hantallığı, kırtasiyeciliği bertaraf etmek 
için onu biraz daha aktif ve işlevsel hale getirebilmek için var olan sistemler. Bunlar aslında 
özerklik değil merkezden yönetimin daha etkin biçimde uygulanması için karşımıza çıkan 
durumlar olarak ele alınabilir. Bu alanda biz hiyerarşi içerisinde kalıyoruz diyoruz, yani milli 
eğitim hiyerarşi sistemi içerisinde gerçekleşiyor. Yani MEB, il MEM, ilçe MEM, okul müdürü 
ve öğretmen biçiminde bir sistem düzgün, dengeli ve gerçekten de hizmetin düzgün bir şekilde 
yürütülebilmesi için bunu bu şekilde yapmak lazım. Burada bizim teşkilat, organizasyonlar 
bakımından ve ayrıca hukukta bu bağlamda hukuki olarak, anayasal ve yasal olarak bunu 
uygulamak mümkün değil. Kaldı ki böyle bir şey yapsak bile yeri geldiğinde anayasayı 
değiştirerek istenilen amaçlara ulaşılıp ulaşılmayacağı da büyük bir şüphe uyandırır. Gerçekten 
de ciddi karışıklık da ortaya çıkabilir. 

Peki, hiyerarşik yapı içerisinde bir çözüm yolu bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Bu bağlamda 
hiyerarşik düzen içinde biz nasıl çözüm arayabiliriz dediğimizde gerçekten bugünkü konferansta 
muhtemel öncesinde konuşan sayın hocalarımızın da dediği gibi noktalara büyük ölçüde varmaya 
çalışıyorum. Tabikî hiyerarşik bir zincir içinde en üstteki bakandan en alttaki öğretmene kadar 
inen bir yapılanma var.  Nokta nokta, basamak basamak ama alta inildiğinde hizmetin yürütücüsü 
o. MEB tabikî de kontrolü il/ilçe MEM ama okul müdürü de belki denetim yapıyor ama asıl bu 
hizmeti doğrudan gören çocuklara eğitim veren öğretmenlerdir. Tabikî de hiyerarşik olarak üst 
basamakta yer alan, alt basamaktaki olanlara talimat verebilir onlara işlemlerini kontrol edebilir 
biz dolayısıyla mevcut idari sistem içinde yani büyük bir değişiklikler yapmadan hiyerarşik 
denetim zincirini farklı açılardan ele aldığımızda mesela askeri hiyerarşi emniyet müdürlüğünde 
jandarmadaki hiyerarşi çok katıdır çok rijittir, orada öyle olması gerekiyor. Mesela yargıçlara 
baktığımızda onlarda devletin bir görevlisi sonuçta baktığımızda tamamen bağımsızdır. Onu 
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bırakalım hâkimden hâkime talimat verilemez. Onlarda da farklı bir zincir olduğunu görüyoruz. 
Tamamen bağımsızlık olduğunu görüyoruz. Bakanlıklar düzeyinde baktığımızda gerek sağlık 
olsun MEB gibi son derece teknik konulardan özellikle basamakların alt konularında daha 
doğrusu öğretmen bakımından öğretmenin hareket alanının genişletici, öğretmene bir serbestlik 
tanıyıcı, tabikî de hizmetin tüm ülke sathında düzgün ve dengeli bir biçimde yürütülebilmesi için 
ve biraz önce söyledim, karar almada tamamen serbest bırakıldığımızda boşluklar oluşuyor ve 
insanlar tereddütte oluyor, öğretmenler de kendilerini rahatsız hissedebiliyorlar. Bir bütüncül 
yapı olacak ama müfredat içerisinde öğretmene öğrenciye değer veren, onların gelişmesine 
imkân veren bir sistemi kurmak mümkün ve bizim mevcut hukuk düzenimizde öyle anayasal, 
yasal değişikliklere değil yasa altı değişikliklerle belki de anlayış değişiklikleriyle bile bunlar 
çevrilebilir çünkü hiyerarşi zinciri içerisinde özerklikle doğrudan hizmet yürütücüsü bakımından 
teknik alanlarda bizim memurlarımıza hukuk sistemi buna izin veriyor. Yani o teknik vazifenin 
gereğini yerine getirmesi bakımından bir hareket alanı bırakıyor. Bir de şöyle bir şey de var. 
Merkezde alınan kararın taşrada uygulanması demek, mutlaka bir yorum demek, yaklaşım 
demek. Bu yorumda her zaman yine ilgili memurun, alt basamaktaki memurun bir uygulama 
yaklaşımını gerektirir. Dolayısıyla zincir var, hiyerarşik zincir ama asker ve polisteki gibi çok 
rijit değil. Tüm bakanlıklarda kendine özgü var çünkü o düzeni sağlıyor. Bu düzen içinden alt 
basamaklarda düzgün yürütme için başvuruluyor. Özerkliğe ilişkin eğitim bilimleri kaynaklarına 
bakıldığında, okul teşkilat özerkliğinden ziyade öğretmenin özerkliği üzerinde durulmaktadır. 
Yani eğitim bilimi alanında, pedagoji alanında eğitim özerkliği bu hiyerarşik zincir içinde, bu 
zinciri bozmadan, merkezi ve milli bir müfredat içinde ama öğretmene de gerçekten değer 
vererek hareket alanına izin veriyor. Bu alanda eğitim bilimlerinde öğretmenin hem kendini 
geliştirmesi hem de öğrencisini geliştirmesine izin veren imkânların ortaya çıkması lazım. Çünkü 
hem öğretmen kendini geliştirmeden çocukları geliştiremez. Dolayısıyla böyle bir yapının ortaya 
çıkması lazım. Bizde Osmanlıdan gelen Cumhuriyetin ilk yıllarında da öğretmene verilen değer 
çok önemliydi. Son seksenli yıllarda gerçi benim çocukluğuma bebekliğime denk geliyor ama 
seksenli yıllardan sonra bu öğretmene verilen değerin azaldığını görüyoruz. Öğretmen artık 
kıymetsiz bir meslek olarak algılanıyor. Hâlbuki cumhuriyetin ilk öğretmenlerinde Osmanlının 
son döneminde böyle miydi? Öğretmeni merkeze alan tabikî de milli müfredat olacak, milli 
planlar olacak. Olması gerekiyor, tüm ülkelerde böyle. O ulusal alan içinde esnek ve öğretmene 
gerçekten de nefes aldıracak uygulamanın olması lazım. Çünkü hizmet uygulanmasında otuz tane 
öğrenci sınıfa giriyor, öğretmen giriyor, kapısını kapatıyor ve ders veriyor. O özel bir alandır. 
Hizmetin doğrudan yürütüldüğü alan orası. Hiyerarşik zincir var, yok değil ama müfredat MEB 
yasal mevzuatın buna izin vermesi lazım. Buradaki amaç, ben bir hukukçu olarak benim 
algıladığım anladığım amaç, eğitimdeki amaç; özgür, müstakil kişilikler yetiştirmek, sorgulayıcı 
düşünmeyi öğretmek. Ben ekonomiye çok bağlamayı sevmiyorum ama ekonomi çok ilgi çekici 
olduğu için biz bilgi teknolojileri tüketen bir toplumuz. Bilgi teknolojilerini üretmek için 
öncelikle bu eğitim devrimi yapmak lazım, ARGE, teknoloji, patent... Ben eğitimin bu 
müstakilliğini seviyorum, ekonomiye yansımasına önem vermiyorum ama herkes önem veriyor, 
dışardakiler dolayısıyla bu gelişmeyi de sağlamak, ekonomik kalkınmayı da hani bir ödül 
olacaksa buradan olsun bari. 

Covid anlamında şöyle bir şey oldu, çok merkeziyetçi bir yaklaşım oldu. Halbuki bizim anayasal 
sistemimiz yetki genişliğine, valiliğe izin veriyor. Biraz daha alan bırakılsaydı, il hıfzıssıhha 
görüşü alınarak valilikler, il MEM sağlığın olduğu yerlerde okulları açabilirlerdi ama mevcut 
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sistem buna izin vermesine rağmen bu uygulanmadı. Eğitim 2023 vizyonuna baktığımızda güzel 
hedefler ama burada şunu bağdaştırmak lazım. Devlet politikası ayrı, hükümet politikası ayrı. 
Hükümetlerin politikasını da önemsiz görmüyorum çünkü demokratik meşruiyet oradan 
kaynaklanıyor. Yasama meclisinden ve hükümetten kaynaklanıyor ama devletin politikası daha 
uzun vadeli, daha uzun yatırımlar gerektiren, sonuçlarını uzun yıllar sonra veren ama ilk başta 
fazla sonuç vermeyen dolayısıyla eğitim reformunu yapabilen ülkeler hükümet ve devlet 
politikalarını bağdaştırabilen, uzun yıllara sâri, gerçekten müstakil, bağımsız, kurgulayan, 
düşünen bireyler yetiştirmeye başlayan bir eğitim sistemi yapılması lazım. Daha ilerleyeceğimiz 
çok alan olduğunu düşünüyorum. Bir de bunu yapmak için biraz da hevesli olmak lazım istenmesi 
lazım. İstemeden yapılmıyor çünkü.   

Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ: Çok teşekkür ederim. Sonunda doğru Zafer Hoca'nın 
toplum talep etmiyor zaten tespitine yakın bir nokta oldu size biraz sonra tekrar söz vereceğim 
Egemen hocam. Dinleyicilerimizin çok bariz net anladığını ve takip ettiğine eminim.  

Şimdi bir kavram daha var her üç hocamıza birden soracağım. Bu kavram çerçevesinde kısa bir 
açıklama istiyorum. Şimdi Covit-19 pandemi meselesini çok tartıştığımız için Covid üzerinden 
değil ama dijitalleşme ve teknolojinin hayatımızdaki yeri etmesi ile birlikte bireyin özerkliği 
konusunda özellikle Oktay Hocam sizlerden bu konuda bir geri bildirim istiyorum ve toplumun 
refleksleri konusunda Zafer hocam dijitalleşme otonomiye sınırlandırıyor mu, yükseltiyor mu? 
Tabi yeni bir hukuk doğuyor değil mi Egemen hocam, yani dijitalleşmenin getirdiği yeni bir hak 
yeni bir mülkiyet söz konusu. Bunu şöyle ifade edeyim, biz bir araştırma yaptık, bu konferans 
kapsamında öğrencilerimle öğrencilerin ve velilerinin nesiller arası özerklik farklılığını maalesef 
birbirine çok yakın çıktılar. Tabii çok az veri var şu anda elimizde ama birbirlerine çok yakın 
çıktıkları gibi çok az otonom olduklarını gördük. Yani toplum olarak da böyle bir sonuçta karşı 
karşıya kaldık. Dijitalleşmenin eskisi üzerinden biraz değerlendirebilir miyiz Oktay hocam? 

Prof. Dr. Oktay TAFTALI: Evet, bu çok yakıcı bir konu yani acil de bir mesele. Şimdi iletişim 
süreçlerinin yaygınlık ve yoğunluk kazanması ve bunun teknolojik gelişmeler, teknolojik 
oyuncaklar üzerinden, hayatımıza yeni giren cihazlar üzerinden tesis edilmesi tabii sıradan naif 
algı açısından çok cazip böyle bir yığın oyuncakların elimizde renkli renkli resimler, telefonu 
kaldırıyorsunuz dünyanın öbür ucunda birisiyle hemen görüşebiliyorsunuz. Karşınızda canlı 
görüntülü görüşüyorsunuz, bu heyecan verici bir şey ve anlaşılabilir ama bu adı üstünde sanal 
yani burada hepimiz birbirimizin resmini görüyoruz ama ben bir buçuk senedir derslerde çok 
mutsuzum. Yani şu nedenle mutsuzum sınıf içerisinde dersi verirken sınıftaki havadan öğrencinin 
soluk alışından canları mı sıkıldı, konu ağır mı geldi, bir 5 dakika ilgilerini başka bir fıkra 
anlatarak başka bir şekilde mi toplamalıyım, biraz camı mı açtırmalıyım, teneffüs mü 
yapmalıyım, ayağa mı kaldırmalıyım çocukları, yani araya bir sululuk bir şey mi katmalıyım, 
tamam mı? Yani bütün bu refleksleri öğrencinin nefesinden gözlerindeki ifade eden böyle gözler 
donuklaşır bakarsın koptular dersten kopmuştur hemen onu bir toparlamak lazım. Şimdi bu 
ekranda bunların hiçbirisinin imkânı yok, yani bu ekran soğuk. Soğuk yarı kürenin, beynin soğuk 
yarım küresinin karşılığı yani belki ilgili arkadaşlarımız vardır. Marshall McLuhan’ın ta 70'li 
yıllarda sözünü ettiği dijital alfabetik formlarla mantık kurmaya 1 ve 0 sayısının üzerinden 
kurulan bir dünya bu soğuk yarım küre hem Kuzey dünya olarak ele aldığımızda Kuzey yarım 
küreyi ifade ediyor, insan beyni olarak ele aldığımızda da o soğuk lobu ifade ediyor yani mantık 
dünyası. Burada her şey mantıklı, her şey ölçülebilir. Burada birbirimize bir mühendislik 
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hesaplamasını aktarabiliriz, mimari bir projeyi aktarabiliriz heyecanlarımızı, duygularımızı, 
sevgi ve coşku duygularımızı, jest ve mimiklerimizi aktaramıyoruz. İnsan bir bütün olarak ele 
alındığında dijital sürece akseden sadece bunun yarısı, belki yarısından da az. Dijital bir toplum 
yarım toplumdur öyle söyleyeyim. Biz şimdi çocukları da ortaokul ilkokul çocuklarını da bu 
ekranlardan kurtarmak sekiz saat çocuk ekranda, bisiklete binmeyi unuttu çocuk. Yani zorla 
çocuğu sokağa çıkartıp top oynama, bisiklete binme bir şeylere zorlamak durumunda kaldık.  Bu 
feci şey yani üzerinde ayrıca durulması gereken bir mesele. Dolayısıyla buradan ne 
toplumsallaşmaya ciddi bir katkıdan ne de özerkleşmeye ciddi bir katkıdan söz edemiyoruz. 
Yarım insanın kabiliyetleri ile birlikte yarım aksettirildiği bir alan burası. Ama bu alanın iş 
gördüğü o yarıküre, soğuk yarım küre ya da soğuk yarı, hayatın da yarısını oluşturuyor. Orada 
bütünüyle bunu kullanabiliriz. Bazı derslerimiz sırf nasıl ekrandan yapılabilir yani bilimsel 
araştırma yazma teknikleri, akademik yazı teknikleri, hemen ekrana burada yansıtabiliyoruz, 
metnin üzerinde çalışabiliyoruz kolektif olarak, çok güzel ama şiir ve edebiyat dersini buradan 
yapamam ki ben. Şiir, edebiyat ve felsefe dersini buradan yapamam ki. Alman edebiyatı dersleri 
buradan yapamam ki. Türk edebiyatı dersi buradan yapamam ki. Türk edebiyatı estetiğini ben 
buradan yapamıyorum, olmuyor yani yok geçmiyor karşı tarafa.  

Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ: Peki, Zafer hocam, toplum nasıl bakıyor bu 
dijitalleşmeye özerkleşiyor mu sizce?  

Prof. Dr. Zafer ÇELİK: Cevap vereyim hızlıca. 90'lı yılların başında Amerikalı eğitim tarihi 
yazarı L. Cuban’ın yazdığı bir makale var. Türkçe başlığı şöyleydi: Bilgisayarlar Sınıf ile 
Karşılaşır: Sınıf Kazanır! Bu makalede tüm teknolojik gelişmelere rağmen sınıf asıl olduğunu, 
sınıftaki öğrenmenin en önemli olduğunu gösterir. Dijitalleşmenin artması ile öğrenme 
özerkliğinin artacağı, çocuklar istediği zaman istediği saatlerde öğrenebileceği iddia edilir. Ama 
böyle olduğu pek görülmez. Hatta pandemi döneminde öğrencilerin bu pek yaptığını, hatta 
derslere bile giremediğini gördük. Yani bazen hani olanlarda dahi anne baba yalvar yakar derse 
sokmaya çalıştı. Dijitalleşmeye vurgu yapan eğitimcilerin bahsettiği nokta çok gerçekleşmedi. 
İkinci boyuttaki şey şu, şu tartışma zaten çok görülüyor dünyada. Herkesin verileşmesi, 
algoritmaların bizi yönlendirmesi üzerinden. Sabahleyin kalktığınızda, uyandığınızda ne 
yapıyorsunuz? Yani o özerkliği anlamak için tuvalete gittiğiniz zaman ne yapıyorsunuz, akıllı 
telefonlarınızla mı gidiyorsunuz acaba? Akıllı telefonunuzdan bağımsız neler yapabiliyorsunuz? 
Yani işin özü şu, bitireyim. Hani nesnel kültür, özel kültür kavramsallaştırması vardır. Öznel 
kültür, bizim o öznel kültüre adapte olabilme kapasitemiz ve onu özümseyebilmemizdir. Nesnel 
kültür ise bu ürünlerin varlığını ifade eder. Artık bu teknolojik ürünler artık bizim bütün 
alanlarımıza hükmetmeye başladı, bize sahip olmaya başladı. Biraz daha karamsar bir yerdeyim. 

Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ: Peki, hocam teşekkür ederim hocam. Şimdi Egemen 
hocam kısaca sizden alalım. Hukuki açıdan dijitalleşme özerkliği arttırma konusunda bir etki 
ediyor mu? 

Dr. Egemen FALCIOĞLU: Hayır. Hukuk bir üst yapı birimi olduğu için teknoloji ve sosyoloji 
ilişkisinde geriden geliyor. Hukuk kural koyduğu zaman sonuçları ya yaptırım ya mükâfat ya da 
müeyyide oluyor. Dolayısıyla geriden gelmesi daha tabi. Baktığımızda şu anki olması gereken 
kişisel verilerin korunması kanunu çünkü şu anda toplanıyoruz, sesimiz yüzümüz var ve bunların 
hepsi kişisel veridir. Bu teknoloji ve her bilginin her yere gitmesi, depolanması karşısında bizim 
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kişisel verilerimizin korunması lazım. Ceza hukuku bağlamında siber suçlar ve yine kişisel 
güvenliğin, özgürlüğün korunması gibi şeylerin olması lazım ki bu yüzden de eğitimin 
özerkliğine baktığımızda teknoloji bir araç, bir amaç değil. Burada bir süre değil. Biz bunu aracı 
düzgün kullanabiliyor muyuz, ne ölçülerde kullanmak durumundayız, burada önemli olan idare 
hukuku da bununla ilgilenmeli, MEB mevzuatı da bununla ilgilenmeli. Teknolojiye evet, bazı 
yatırımlar yapılması lazım ama yatırım yapılması gereken öğretmen, öğretmenlerimizin iyi 
yetiştirilmesi lazım. Gerçekten de öğretmenliği iyi bir meslek yapmamız lazım. 
Öğretmenlerimize kendilerini geliştirmelerini ve çocuklarını geliştirmelerine izin vermemiz 
lazım. Teknoloji burada olsa olsa ancak araç olur. O araç düzgün kullanılır mı, kullanılamaz mı 
orada ancak soru işareti koyabiliriz dolayısıyla insan burada merkezden hareket ederek en üstteki 
bakandan, tamam o da önemli de aşağıya doğru dirlik, düzenlik içinde milli müfredat içerisinde 
gerçekten de bireye önem veren, öğretmene önem veren, öğrenciye önem veren bir sistemi 
kurmamız lazım. Dijitalleşme bunun içerisinden olur olmaz, etkin bir şekilde kullanılır 
kullanılmaz ama özerkliğin bir sağlayıcısı değildir. 

Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ: Hocam bir sorum daha var. Vaktimiz doldu ama bundan 
sonra ara vereceğimiz için, dinleyicilerimiz de çok ilgiyle yakından takip ediyorlar, çok 
teşekkürler ediyorlar size.  Bununla toparlayalım ikişer dakikalık cevapla. Cumhuriyetin 
kurulduğu yıllarda ya da Osmanlı'nın son dönemindeki öğretmene verilen değere atıf yaptınız. 
Ayrıca Oktay hocam birebir eğitimin frontal eğitim ile ilişkilendirerek kitlesel eğitimin bu işi 
zorlaştırdığını filan söyledi, merkezi sınavlar vs. Dünyada 19. yüzyıldan itibaren sanayi 
devrimiyle birlikte bir eğitim devrimi de gerçekleşti. Kitleselleşme, ulus-devlet, sanayileşme, 
modernleşme, kent yaşamı, bütün bunlar bizde okulu bir fabrikaya, insan üretme aracına gerek 
ekonomik gerekçeler gerek demokratik gerekse bireysel gerekçelerle. Bu yönetim bilimi 
açısından da çok yansıdı biliyorsunuz. Yani önceleri biz okulu yönetene başöğretmen derken 
sonra müdür demeye başladık, tamamen bürokratik bir yapı. Sonra 80'lerde işletme mantığından 
yöneticiye doğru kaydık. Bugünlerde daha yeni kavramlar liderlik işte vizyonerlik vesaire gibi 
bir dönüşüm yaşıyoruz. Burada geçmişi tartışmak değil de gelecek perspektif açısından 
gidişatımızı daha merkezileşen bir yapıya doğru, daha az otonom yapılara doğru mu 
görüyorsunuz? Yoksa bu gidişat bizi daha kendini bilen, daha özdenetim daha böyle etik dediniz 
Oktay hocam, üçünüze de ortak bir soru olsun bu. Ben de sözü size bırakayım Oktay hocam. 

Prof. Dr. Oktay TAFTALI: Şimdi aslında belki en başta değinmek gerekirdi. Otonominin temin 
ve tesis edilmesini önemli koşullarından bir tanesi de okul türlerini çeşitlendirmek ve çoğaltmak. 
Yani okul çeşitliliğini toplumun yetişmiş, kalifiye insan ihtiyaçları doğrultusunda bir 
planlamayla tabii bizim devlet planlama teşkilatımız vardı cumhuriyetin kurulduğu yıllardan 
80'lere kadar çok etkin bir kurumdu. Devlet Planlama Teşkilatı, toplumsal ihtiyaçların gelecek 
dönemlere yönelik vizyonlarını da yapar ve ona göre yani eğitim burada yine o zamanlarda da 
biraz eğitim bu planlamanın dışında kalırdı ama bakın ölmekte olan el sanatlarından tutun da 
bütün meslek gruplarında kendisine dünyanın herhangi bir yerinde dilini bilmediği bir ülkede 
dahi insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşatabilecek bilgi ve beceriye sahip bireyi 
yetiştirmemiz gerekiyor. Yani şimdi az önce Zafer hocam Almanya'dan örnek verdi. Mesela ben 
21 yıl rehber öğretmenlik yaptım dedi, ben yurtdışında 25 sene Avusturya'da yaşadım ve bunun 
21 yılını da rehber öğretmenlikte geçirdim. Şimdi Avusturya ve Almanya Orta Avrupa'da eğitim 
sisteminde lise dediğimiz yani gymnasial eğitim gymnasion Grekçe’den geliyor biliyorsunuz, 
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lise eğitimi öğrencilerin yüzde onunu, on beşini kapsar yani meslek vermez lise eğitimi. 
Üniversitelerde de meslek verilmez. Üniversitelerde iki üç tane meslek vardır yani hekimlik 
mesleğini verir, hukuk mesleğini verir onun dışında mühendislik meslekleri vesaire hepsi 
bunların orta ve üst derece meslek okullarında elde edebilirler, bir iki tane de spesifik mesleği 
verir üniversite. Onun dışında sizin toplumsal ihtiyaçlarını giderecek bütün palet, yelpaze meslek 
bilgi becerisi üzerinden tesis edilir ve hani 2023 ihracat 500 milyar dolar vs. yüksek katma 
değerle yapabilirsiniz bunu. Yüksek katma değer kalifiye eleman demek, yani günümüzün 
meslekleri geçmişte antika halı tamircisi, eyer yapımı, Türkiye eyer ithal ediyor Macaristan’dan 
Jokey Kulübü’ne. Kendi eyer ustası yok, yahu bu bizim ata sporumuz. Binicilik bizim bin yıllık 
sporumuz, saracımız yok. Kalifiye saraç yetiştireceksin, üç kişi yetiştireceksin ama otomobil 
teknisyeni 300 kişi alırsınız. Kuyumcu ustası 3 kişi alırsınız, antika halı tamircisi 3 kişi alırsınız 
ama bilgisayar programcısı 3 bin kişi alırsınız. Bütün okullarımızın yüzde sekseninin mesleki 
bilgi ve beceriye dönüşmesi lazım. Yüzde onunun, on beşinin gymnasial eğitim vermesi lazım, 
orada da 4 tane klasik dilden 2'si zorunlu seçmeli olarak yani iki klasik batı dili, kültür dili 
Grekçe, Yunanca ve Latince 2 klasik doğu dili yani Farsça ve Arapça, bunların zorunlu seçmeli 
olarak kombine etmek suretiyle modern diller İngilizce yanına muhakkak modern dil olarak 
Fransızca, Almanca, Rusça ya da Çince o da zorunlu seçmeli olduğu sürece yani 4 dil bilerek, 5 
bilerek liseden mezun olacak çocuk ve mesleksiz. Onun yapacağı bir tek iş var, ya hukuk 
fakültesine gidecek tıp fakültesine gidecek, ya tarih, sosyoloji bilim üreten akademik üniversiteye 
gidecek. Diğer gençler dünyanın her yerinde kendilerini yaşatabilecek gelecek için bilgi ve 
beceriye sahip olacak, okul çeşitliliğinden geçiyor. Okul çeşitliliği otonominin pratiğini zaten 
doğrudan tesis edecek. 

Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ: Zafer hocam buyurun. 

Prof. Dr. Zafer ÇELİK: Şöyle söyleyeyim mümkün ama kolay değil. Çünkü bu sadece eğitimin 
sorunu değil. Türkiye'nin genel kamu yönetimi sisteminin sorunu. Biz genel kamu yönetimi 
içerisinde biraz daha âdem-i merkezileşmeye doğru gidersek yerele daha fazla yetki verirsek, 
yerel yönetime yetki yayılırsa bu eğitime de yansıyabilir. Ancak şu gerçekliği kabul etmemiz 
lazım. Ben biraz daha gerçekliği görüp onun üzerine müdahale etmemiz gerektiğini göstermeye 
çalışıyorum. Bunların üzerinde çalışırsak evet biraz daha yerelden olabilir, bunu 
gerçekleştirebiliriz ama bu kolay değil. Çünkü o kültürel ortamda yetişiyoruz ilaveten, 
muktedirler iktidarını paylaşmak istemiyorlar. Alttakiler ise yetkilerini kullanmak istemiyorlar 
yani herhangi bir karar almak istemiyorlar. Bu da zaten bütün o kısır döngüyü üreten bir olgu. 
Küçük bir örnekle bitireyim, zamanında bakanlıkta çalışırken bunu çok gördüm. Kendisine yetki 
verilenler yetkisini kullanmak ve herhangi bir risk almak istemiyor. Sıfır risk mantığı ile 
çalışıyorlar. Yani, hiç karar almazsak, o zaman hiç hatalı kararımız olmaz! bu mantık çok yaygın. 
Evet, muktedirleri suçlayabiliriz ama kendisine yetki verilenler de bu yetkilerini kullanmak 
istemiyor.  

Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ: Peki, çok teşekkür ederim. Egemen Hocam, bu açıdan 
söyledim yani özellikle nüfusun artışı ve kitlesel eğitime olan talebin artışıyla birlikte oluşan 
kalabalıkta hukuk merkeziyetçiliğe doğru mu kayar, âdem-i merkeziyetçiliğe doğru mu? 
Buyurun. 
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Dr. Egemen FALCIOĞLU:  Tabi hukuk bu bağlamda özellikle pozitif hukuka baktığımızda 
belirli kalıplar var. Önümüzde iki seçenek vardır, ikisinin arasında seçenekler de vardır ama bu 
bağlamda üst yapı birimi olma anlamıyla aslında bir araç yönü de var. Dolayısıyla altyapıdan 
gelen kararların öncelikle alınması lazım. Tamam, merkeziyetçi olacak ama biraz daha hiyerarşik 
zincir içerisinde biraz daha alt mertebedeki görevliler çalıştırılmaya mı çalıştırılacak? O da zor 
bir şey, kolay bir şey değil. Bunun için istemek ve karar vermek lazım, karar verme anı biraz 
daha hukukun dışında gelişen bir şey. Karar verdikten sonra nasıl formüle edilecek kısmı biraz 
daha hukuka düşüyor. Dolayısıyla bizim bazı kararları vermemiz ve bu bağlamda hükümet tercih 
politikası, devlet politikasında o bağdaştırmayı yaparak daha uzun dönemli ve gerçekten de yani 
bireyleri düzgün bir şekilde yetiştirmeye yönelik kararlar almamız lazım. Ama son dönemlere 
baktığımızda ciddi anlamda merkeziyetçi olduğunu görüyoruz. Covid-19 salgını bunun en güzel 
örneklerinden. Mevcut anayasal sistemimiz de müsaade etmesine rağmen buna bakılmadı. 
Valiler, bu bağlamda il milli eğitim müdürlükleri ve hükümetin de onay vermesi lazımdı. Zaten 
sıkıntı buydu, tüm ülkede ortak kapatma ve açma. Olağanüstü dönemlerde yetki genişliği daha 
güzel kullanılmalı. Vaka yokken çocukları kapatmak, okula göndermemek de olmuyor. 

Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ: Çok teşekkür ederim bir küçük soru, bu konferansın adı; 
Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı. Bu çerçevede okul yönetimi ile doğrudan ilişkili bir 
soruyu size sorarak bitireceğim yine. Bizim okul yöneticilerimizin okulda istihdam ettikleri okul 
aile birliği bütçesinden istihdam ettikleri personelin sigorta ödemelerini yapmadıklarında okul 
müdürlerimize devlet müeyyide uyguluyor yani daha doğrusu tahsil ediyor parayı, yasal olarak 
icrayla, hukuki süreçlerle. Bu olay nedir hukukta hocam? Okulun özerkliği ve okul yöneticisinin 
idari pozisyonu böyle bir istihdam sorumlusu ve yetkilisi olma durumunu mümkün kılıyor mu?  

Dr. Egemen FALCIOĞLU: Baktığımızda okul bir birim, okulun başında olan kişi okul müdürü 
tabi ki de okul müdürü. Bir boşlukta var büyük ihtimalle. 

İbrahim Hakan KARATAŞ: Bütçe yok çünkü. Kamu bütçe ayırmıyor, bütçeyi de kendisinin 
oluşturması gerekiyor. 

Dr. Egemen FALCIOĞLU:  Zaten okul aile birliği ancak ebeveyn ve okul yönetimi arasındaki 
dengeyi gözetmek için, ahengi yürütmek için olması gereken bir şey iken biraz daha para kaynağı 
olmanın önüne geçiyor. Aileler de haklı olarak okulda hizmetler düzgün yürüsün diye ellerinden 
geleni yapmaya çalışıyorlar. Burada hukukun boş kaldığı bir alan, hukukun sessiz kaldığı bir 
alan. Hukukta boşluk olunca birilerine piyango vuruyor, belirttiğiniz örnekten haberim yoktu. 
Benim de küçük kızım var, okula yeni başlayacak dolayısıyla ben daha o çarkın içine girmediğim 
için örneklerini bilmediğimden dolayı ama boşluk alan varsa okul müdürleri doldurması 
gerekiyor. Çünkü burada okulun tüzel kişiliği yok, okul sadece devletin bir birimi, o birimin 
başında da müdür var. İstihdam etme bakımından bunun böyle olmaması lazım. Bir sözleşmeli 
personel ya da işçi statüsünde birisi çalışacaksa da onu bakanlığın bu bağlamda da illerde de il 
MEM’lerin düzenlemesi lazım yoksa okul müdürünün işi değil. Diğer görevliler zaten istisnai 
olması lazım. Devlet okullarında 657 sayılı Kanun bağlamında devlet memurları olması lazım ya 
da sözleşmeli personel olması lazım ama iş mukavelesi bağlamında, özel hukuk anlamında bir 
işçi olunca onun birimleri de tabikî de sıkıntıya düşüyor. Bu konuda yöneticilerin yapabileceği 
şey ayağını yorganına göre uzatmak bu bağlamda velilerle düzgün konuşup hesaplamaları, 
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fizibiliteyi doğru yapmaları gerekiyor. Sigorta masraflarını da düşünerek yapması lazım, sadece 
maaşı değil.  

Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ: Hocalarım çok teşekkür ederim çok faydalı bir toplantı 
oldu. Hukuki, felsefi açıdan kavramsal çerçeveyi iyi oturttuğumuzu düşünüyorum. Emek, gayret 
ve katkılarınız için çok teşekkür ederim.  
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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 

 

Metin V. BAYRAK: Evet, sevgili katılımcılarımız hoş katıldınız. Umarım yakın zamanda hoş 
gelmek imkânı da bulur, göz teması kuracağımız olağan şartlardaki etkinliklerimize yeniden 
başlarız. Ben Metin, bugün ilkini okul mimarisi konusunda 2019'da bu uluslararası konferansta 
yaptığımız panelin  ikincisinde okul mimarisi konusu birlkteyiz. Oldukça yapısal konulara 
odaklanmayı murat edilen organizasyonların ilki okul mimarisiydi. İkincisi özerklik, yine yapısal 
konulardan birisi ve bu iki temel olguya 2019 yılında mimari konusunda da ve alternatif eğitim, 
alternatif pedagoji ya da alternatif okullar açısından bakmış idik.  Bu yıl da özerklik kavramına 
yine alternatif okullar üzerinden bakmaya çalışacağız, bu olguya oradan irdelemeye çalışacağız. 
Bugün 4 panelistimiz var, ben paneli kolaylaştırmaya gayret edeceğim. Akışımız şöyle olacak, 
önce teorik çerçeve ile ne hakkında konuşacağımızı bir ortaya koymaya çalışacağız, ikinci turda 
da panelistlerimiz daha çok olgusal düzlemdeki izdüşümlerine bakmaya çalışacaklar. Soruları 
chat kısmından yazabilirsiniz, toplu olarak soruları alacağız ve ikinci turun ardından da 10 dakika 
gibi bir süremiz olacak, o sürede de sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız fakat takdir edersiniz ki 
bu çok büyük, majör denebilecek konular. Bir panelde tüketilebilecek nitelikte konular ya da 
sorunlar değil. Belki damağımızda çeşitli sorunların varlığını tadabiliriz, dimağımızda bunlara 
dair çeşitli imgeler, metaforlar, sorunlar, sorular canlandırabiliriz. Ne mutlu bize bunu yapabilir 
isek. Şimdi ben panelistlerimizi kısaca tanıtmak istiyorum alfabetik sıraya göre. Sevgili Akif 
Pamuk Marmara Üniversitesi’nden, Ayşegül Ünal Saraç Altınçağ Okullarından, sevgili Cansu 
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Kaygısız Medipol Üniversitesi’nden, sevgili Feyza Eyikul Başka Bir Okul Mümkün 
girişiminden. Şimdi ben öncelikle akademisyen ya da teorik çerçeveden özellikle okul, pedagoji 
nereye düşüyor üzerinde konuşacağımız zemini biraz daha billurlaştırıp çözünür hale getirmesi 
için sevgili Akif ile başlamak istiyorum. Teknik bir sorun nedeniyle Sevgili Ayşegül ile devam 
edelim. 

Ayşegül ÜNAL SARAÇ: Merhaba ben uzman psikoloğum aynı zamanda. Reggio Emilia eğitimi 
yaklaşımlarıyla 9 yıldır haşır neşirim ve aynı zamanda Reggio Emilia Eğitim ve Araştırmaları 
Derneği başkanıyım. İki yıl önce yine mekânsal tasarımlar adına böyle bir konferansta 
birlikteydik. Aslında öyle güzel bağlantısı var ki hani benim açımdan bağlantısı var, çünkü 
mekânın tasarımı zaten aynı zamanda özerkliği destekliyor. Ona zaten ilerleyen aşamalarda 
geleceğim ama ben bir erken çocukluk eğitimcisiyim, zaten Altınçağ anaokulları kurucusuyum. 
Dolayısıyla ben özerklik işine çok erken yaşta başlıyor olmak kısmındayım okul çerçevesinde 
baktığımız zaman. Dolayısıyla çocukların belki 0- 6 belki 3- 6'dan itibaren özerk olmaları ile 
ilgili o özerklik kavramı erken çocukluk yıllarında ne ifade ediyor, biraz ondan bahsetmek 
istiyorum. Çocuklar daha bağımsız hale geldikçe dünyayı kendi başlarına keşfederler ve 
kendilerini nasıl ifade edeceklerini anlarlar ve çocukların bir benlik duygusu geliştirmelerine 
yardımcı olmak için erken çocukluk döneminde özerklik teşvik edilmelidir diye inanıyorum 
zaten inandığım ve bağlı bulunduğum alternatif eğitim yaklaşımı da bunu çok fazla destekliyor. 
Erken çocukluk eğitimi ile ilgili özerklik, çocuklara kendileri ve yaptıkları seçimler üzerinde 
kontrol sahibi olduklarını bilmelerini sağlamak anlamına gelir. Bu kadar geniş ve derin bir anlam 
ki aslında bunu tarif ederken içerde çocukların özerkliği ya da sınıfın özerkliği adına çok fazla 
bileşen var, yani katıldıkları etkinliklerden, nasıl oynadıklarına, akranları ile nasıl iletişim 
kurduklarına kadar özerklik bir çocuğun sınıfta yaptığı her şeyde rol oynar. Nasıl bağımsız 
olunacağını öğrenmek okul öncesi çocukları için ve onların gelişimi için çok kritik bir beceridir 
çünkü onlara daha sonraki yaşamlarında daha büyük sorumluluklar istenirken nasıl 
davranacaklarını öğrenirler. Peki özerklik bir çocuğun gelişimini nasıl etkiler? Çok erken yaştan 
başlıyoruz özerklikle, o pencereden bakmaya. Bir defa kontrolde hissetmek, çocukların güven 
inşa etmek için hayatlarının tüm yönleri üzerinde olmasa bile belirli bölümleri üzerinde kontrol 
sahibi olduklarını hissetmeleri gerekir. Bunu konuşmamın ikinci bölümünde çok daha iyi bir 
şekilde açacağım. Yine çocuklar neden özerk olmaları gerekir, ikinci altını çizeceğim nokta 
benlik saygısını arttırma. Bir çocuk kontrolün kendisinde olduğunu ve kendi seçimlerini 
yapabileceğini hissettiğinde bu onun özgüvenini artırır. Kişinin kendi başına bir şeyler 
yapabilmesi bir başarı duygusunu besler. Zaten bu özerklik adına baktığımız zaman aslında bu 
söylediklerimizle okul ortamlarını bir taraftan kafanızda canlandırıyor olmanızı da çok isterim. 
Şu andaki süreçlerimiz buna uygun mu değil mi, oraya bakmak gerekiyor ve bu çocukların 
özerkliğinin desteklenmesinin aslında ne kadar önemli olduğunu bence ve yine bağlı 
bulunduğum alternatif yaklaşımda çok önemli bir nokta, bilişsel büyüme sağlaması. Yani bir 
çocuk kendi seçimlerini yaptığında problem çözüyor demektir. Anlamlı seçimler yapmak, 
kendilerine sunulan seçimler aracılığıyla düşündükçe büyüyen bilişsel gelişimin bir parçasıdır. 
Yani tam da öğrenme ve tam da öğrenmedeki özerkliğin sağlanıyor olması aslında arkasından 
çocuk için bir sürü faydayı getiriyor. Bir çocuğu özerk olmaya nasıl teşvik ederiz kısmında daha 
genel çerçevede bakıyoruz buna çünkü sınıfta özerkliği teşvik etmeye başlamanın yolları 
üzerinde kısaca duruyor olduktan sonra ikinci konuşmamda bunların iç açılımlarını yapıyor 
olacağım. Bir tanesi tekil seçenekleri, yani çocukların kendi seçimlerini yapmalarına izin vermek 
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özerkliğe teşvik etmenin ilk adımıdır. Şimdi geleneksel sınıf sistemlerine bakacak olursak bizim 
zaten işte çocukların seçemedikleri müfredat konularımız var. Çocukların seçemedikleri öğrenme 
biçimleri var çünkü her çocuğun yapısı başka, öğrenme biçimi başka. Dolayısıyla teklif 
seçeneklerimiz ne zaman, daha hangi ortamlarda yapılabilir, bunu konuşuyor olacağız. 
Dolayısıyla çocuğun etkinlik ve etkinliği yapış, öğreniş biçimi, seçimi, o teklifi mutlaka alması 
çok değerli. Görüşlere saygı, bu başka özerkliği çok destekleyecek ve olması gereken aslında 
sınıf ortamlarında ve ben sadece okul öncesinden bahsediyorum aslında yani okul öncesi 
çocukları için bile çocukların görüşlerinin ne kadar saygın olduğunu hissediyor olmaları ki bunun 
arka planı onların zaten görüşlerine değer vermek, onları dinlemek ki onların zaten öngördükleri 
pek çok konu eğer onları dinleyip de geri bildirim verdiğimiz zaman zaten o saygıyı 
hissedecekler. Bir de hayatın içinden görevler, bunlar da yine sınıf içerisinde gerçek 
sorumluluklar vererek sağlıyor olmak kısmı olacak, aslında bu üç başlığı yani hayatın içinden 
görevler, görüşlere saygı ve teklif seçenekleri. Bunun üçünü de kapsayan bir öğrenci ve öğretmen 
özerkliğini, sınıf özerkliğinin içinde kendimizi hissetmeliyiz diye düşünüyorum, belki açılımı da 
sonraki adımlarda yapacağım. Arkadaşlarımın zamanını almamak adına kısa bir toparlama 
yaptım. 

Metin V. BAYRAK: Teşekkür ederim sevgili Ayşegül. Şimdi şöyle bir kavramsal çerçeve 
çizmiştik; önce kavramları, ardından deneyimi, ardından da bütün bunları altlık yapıp bir tartışma 
yaratmayı düşünmüş, böyle programlanmıştık. Şimdi sevgili Akif'le devam ediyoruz, 
konvansiyonel eğitimde tasarım, müfredat ve benzeri bağlamda hangi zemin üzerinde 
konuşacağımıza teorik bir çerçeve sunacak bizim için. Buyurun hocam, 5 dakika süreniz var. 

Dr. Akif PAMUK: Merhaba herkese, ben Akif Pamuk. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda alternatif eğitimle uğraşıyorum yıllardır buradaki 
panelist arkadaşlarımızla birlikte; buna dair nitelikli işler üretmeye çalışıyoruz, Alternatif Eğitim 
Dergisi bunlardan bir tanesi. Yine Ayşegül Hanım andı, mekânı, mekânın tasarımını 
konuşmuştuk. Alternatif eğitim meselesini kendi adıma önemsiyorum. Özerklik meselesinde 
temel çerçevede hepimizin anladığı özerkliğe başka bir bakış açısı sunacağını da düşünüyorum. 
Kavramsal çerçeveye baktığımızda modern okul eleştirilerinin temel bağlamında yatan etkinin 
net biçimde merkeziyetçi, toplum mühendisliği tarafının olduğu da aşikâr. Bu konuşmamda 
eleştirel pedagoji ile alternatif eğitimi de birbirinden ayırt ederek konuşuyorum. Eleştirel 
pedagoji, mevcut bağlamdaki sorunları tartışırken alternatif eğitim bu tartışmalar zeminde daha 
somutu, daha gerçek yaşamı, yaşam pratikliğini üretmeye referans veren bir kavram, bir 
kavramsal çerçeve benim açımdan. İki kavramı bir ikili zıtlık üzerinden tanımlamak gerekiyor. 
Özerkliği biz bugün neyin karşılığı olarak kullanıyoruz, bir otoriteryan kişiliğin, iki merkeziyetçi 
kişinin karşılığı olarak kullanıyoruz halbuki modern okul paradigması, o aydınlanmanın 
çocukların üretmiş oldukları temel bağlam, tam da bir homojeniteye, bir ortaklığa, bir 
normalleştirme sürecine referans veren bir kavramsal çerçeveye sahip. Alet çantası aslında eğitim 
miti üzerinden öznelerin temel yeterlilik çerçevelerini standardize edip onların çağın sorunları ile 
başa çıkabilecek özneler tasavvur etmek. Bu açıdan baktığımızda modern eğitimde özerklikten 
bahsetmek mümkün değil. Neden mümkün değil? Yani toplum mühendisliğinin olduğu bir yerde 
özerklikten bahsedebilir miyiz, hayır elbette bahsedemeyiz. Böyle bir şey olmasının nedeni zaten 
şudur, dışarıda tasarlanmış, ihtiyaç analizi yapılmış, ihtiyaç analizlerinin üzerinden nasıl bir 
vatandaş sorusuna yanıt olarak birtakım bilgiler yetişkinlerin dünyasında inşa edilmiş ve bunların 
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ete kemiğe bürünmüş hali, amaçları oluşturulmuş, dersin amaçları oluşturulmuş. Hemen 
arkasından bugün kazanım ve beceriler, öncesinde hedef ve davranışlar tanımlanmış ve bunlara 
uygun olarak öğretim materyalleri üretilmiş, bu öğretim materyallerini uygulayabilecek 
öğretmen yetiştirme politikaları belirlenmiş ve öğretmenler bu materyalleri sınıfta çocuğa 
uygulamaya çalışacaklar. Burada bir özerklikten bahsetmek mümkün değil. Burada tam tersi 
merkeziyetçi bir “otorite” oradaki egemen eğitim yaklaşımının temel dizgelerini takip eden, o 
eğitim yaklaşımının temel dizgelerini adım adım tanımlayan ve ilerlemeci bilim paradigmasının 
eğitime yansımış bileşimi olarak görüyoruz. Peki buradaki temel özerkliği tanımlayabileceğimiz 
alan ne? Hakikaten özerklikten bahsetmek mümkün değil konvansiyonel eğitimde. 
Bahsedebileceğimiz şey şu; başlangıçta tanımlanan net toplum mühendisliğinde öğrenciye biraz 
daha alan bırakmak veya ihtiyaçları çoğullaştırmak. Çok net bir güncel örnek üzerinden yola 
çıkayım, bundan bir iki yıl önce böyle bir konuşma yapacak olsaydık başka bir çerçeveden 
bakacaktık değil mi? Özerklik meselesine düşünsenize sadece Türkiye'de değil bütün dünyada 
bir eğitim programı var, O öğretim programı çerçevesinde hedefler belirlenmiş, amaçlar 
belirlenmiş, bu zaten özerklik karşıtı olarak belirlenmiş bir şey. Aynı bağlam şunu söylüyor; 21. 
yüzyıl becerileri içerisinde problem çözme becerisini içselleştirilmiş öğrenciler yetiştireceğiz 
diyor. Modern eğitim söylemi aynı zamanda diyor ki biz öyle becerilerle yetiştireceğiz ki bu 
beceriler biricik ve tek olacaktır. Bütün kuramsal çerçevede de öğrenciler biriciktir, tektir, onları 
sevelim gibi bir çerçeveden yaklaşıyor halbuki bırakın eğitim programının içeriğini tanımlamayı, 
çocuk hakları bile çocukların haklarının ne olduğunu söyleyen özerklik karşıtı bir otoriteden 
bahsediyoruz. 

Şimdi bundan iki yıl önce bir tartışma yapsaydık şöyle bir çerçeve ile karşı karşıya kalacaktık; 
mekânsal bir birliktelik, mekânsal bir bağlam ve herkesin o seküler teolojinin bir bağlamı olarak 
okulun dizaynında sıralarda oturmuş ve aktarımlarının yeniden dağılış haline getirip aktaracağı 
bir perspektif ile karşı karşıya kalacaktık. O kadar yatırımlar yapıldı, o kadar öğretim programları 
geliştirildi, 21. Yüzyıl becerileri tartışıldı, geçen seneden önceki Ocak ayında “Televizyonun 
karşısına oturma çocuğum, bilgisayarınla oynama çocuğum.” diyen diğer anne baba, öğretmen, 
veliler birdenbire 3 ay sonra “Aman televizyondan kalkma, aman online eğitimin bir parçası ol.” 
demeye başlıyorlar ve yine sistem devam etsin de yapılan bir şey bu. Sistem devam etsinin 
mantığı şu, çocukların ihtiyaçları bir kenara bırakılarak mevcut sınıf seviyelerinin devamlılığını 
sağlamak. Bütün dünyada böyleydi çünkü dizayn merkezi bir dizayn. Pandemi bize bu merkezi 
dizaynın bir ikiyüzlülük olduğunu gösteriyor. Teknoloji bağımlılığı diye kavramlar ürettik ama 
günün sonunda merkeziyetçiliği sağlamanın ön koşulu olarak teknolojiyi bir biçimde ortaya 
koymaya çalıştık. Peki bu kadar merkeziyetçi, başlangıçta başlangıcı, ortası, sonu tanımlanmış 
ve ölçme araçları tanımlanmış bir bağlamın özerkliğinden bahsetmek mümkün mü? Buradaki 
özerkliği, deneyim pratiklerini biz Ayşegül Hanımı bahsedeceği Reggio’da, alternatif okul 
deneyimi olarak demokratik okul örneği Feyza Hanımın bahsedeceği örnekte, Cansu’nun 
bahsedeceği Waldorf’ta bu deneyim pratikleri var. Bu deneyim pratiklerinden konvansiyonel 
eğitimin iddialı laflarını söyleyen sadece öğretmenler değil, akademisyenler, fikir insanları her 
ne diyorsanız adına, influencerları veya bu ülkenin modern tabiriyle, ilham almak zorunda. 
Özerklik, özerklikten daha fazlasıdır. Özerk dediğinizde özerk olmaz. Burada bitireyim, ikinci 
turda bunları biraz daha gerekçelendireceğim, teşekkürler. 
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Metin V. BAYRAK: Çok güzel bir kavram kullanmıştı sevgili Akif bu paneli tasarlarken 
öncesinde, okul özerkliği ibaresinin oksimoron olduğunu söylemişti. Dolayısıyla ben de 
sabredemedim, belki unutur diye hemen buradaki hazirunun üzerinden toplumsallaştıralım, 
kamusallaştıralım istedim. Şimdi sevgili Feyza ile devam edeceğiz, o bambaşka bir yerden 
bakacak bu olguya ya da soruna. Söz sizde, buyurun. 

Feyza EYİKUL: Ben bambaşka bir yerden bakacağım, aslında bu Akif'in teoride söylediği, 
oksimoron dediği şeyin deneyimi üzerinden konuşmak bana kıymetli geliyor. Şimdi demokratik 
okulların tümü adına konuşamam, önce kavramsal çerçeveyi koymak isterim çünkü Avrupa 
Demokratik Okullar Birliği’nin çerçevesi ile de aslında demokratik okullar dediğimiz şey en fazla 
böyle 3-5 kriterle ortaklaşabilen ama tam da doğası gereği özerkliğin de doğası gereği, hepsinin 
birbirinden farklı olduğu bir çerçeve. Dolayısıyla bir demokratik okul temsilcisi olarak değil, 
bununla birlikte demokratik yönetimi eksenlerinden bir, haline getirmiş, Türkiye'de eğitim 
sistemine alternatif özgün bir model üretme çabası içinde olan, bu modelin dört ekseninden biri 
de demokratik yönetim olan Başka Bir Okul Mümkün Derneği adına aslında biraz konuşacağım 
ve daha çok pratikten beslemeyi de kıymetli bulduğumdan  aslında Başka Bir Okul Mümkün’ün 
Türkiye’de açtığı ilk okullardan biri olan Bodrum’da Mutlu Keçi’nin kurulum ve batış 
süreçlerinin birebir tanığı olan biri olarak konuşacağım. Tam da oksimoron yerden başlamak 
istiyorum, Türkiye'de Başka Bir Okul Mümkün olsun diye işte 10 yıl önce bir araya gelen 
insanlar, demokratik olmak ya da işte çocukların hakları ilk andan beri merkezimizdeydi. Dünya 
görüşümüz dolayısıyla da hak temelli bir öğrenme yaklaşımının peşinde koştuk en başından beri. 
Bununla birlikte en inanmadığımız şey çocukların kendi kararlarını alabileceği idi ve en ikna 
olmadığımız şey buydu. Ee nasıl olacak da okul özerk olacak?  Okul doğrudan katılımlı, temsili 
katılımla değil, doğrudan katılımlı bir okul meclisinde çocukları ilgilendiren kararları çocukların 
alabildiği en azından o kararların çocuklara sorulduğu, dolayısıyla çocukların kendileri ile ilgili 
tüm kararlara dahil olduğu, katıldığı bir yönetim mekanizması kurmayı kâğıt üstünde konuşurken 
kâğıt üstünde de bunun olmayacağını da bol bol tartıştık ve inandık. Tam da bunun olmamasının 
nedenleri aslında Akif’in çizdiği çerçeve çok kıymetli, merkeziyetçi bir yapı, öğretim programı 
koymak vesaire ama bununla birlikte bağlı olduğumuz müfredatların içerisinde pratikte 
uygulamada aslında bir taraftan üzerimize baskı kuran yakın yöneticiler yoksa görece 
özgürleşebileceğimiz bir alan da var. Bu alana rağmen biz öğrenme ortamlarında çocuklarla 
birlikteyken çocukların özerkliklerini yani karar almaya katılmalarını, yani kendi seçimlerini 
yapmalarını sağlayacak ortamları kurmakta zorlanıyoruz. Neden zorlanıyoruz? Birkaç kavram 
daha giriyor bence burada, bununla birlikte bütün kavramları bir kenara koyduğunda çok pratik 
bir sebeple zorlanıyoruz çünkü özerklik dediğimiz şeyi hiç deneyimlemedik.  Belki 
bebekliğimizin kısa dönem başında ama orada da zannetmiyorum yani birlikte güç kullandığımız 
öğrenme süreçlerinde deneyerek, yanılarak öğrendiğimiz süreçlerden değil de törpülenerek, 
doğru olanın ne olduğu dikte edilerek, sürekli yanlış yaptığımızın gösterildiği süreçlerde 
öğreniyoruz yani formasyon olarak böyle formatlanıyoruz. Hangi aileye doğarsak doğalım çünkü 
ana akım yaklaşım bu. Buradan çıkıp nasıl özerk bir öğrenme ortamı kuracağımızı bilmek biraz 
mucize olur yani, hayat da mucizelerle dönmediği için o ortamları kurmak inanılmaz bir 
farkındalık, çaba, sürekli sorgulama, sürekli eleştirel düşünme, sürekli öz değerlendirme, sürekli 
üzerine düşünme ve yaşadığından öğrenme süreci gerektiriyor, bu da inanılmaz bir çaba. Bunun 
yanında inanılmaz bir cesaret besliyor. Cesaret kavramını da özerkliğin yanına kasten koymak 
istiyorum çünkü insan bildiğine güvenir. Biz bilmediğimiz şeyi, özerkliği öğrenme ortamlarında 
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hayata geçirmek için gerçekten güvenli ortamlar kurmalıyız. Bu da bize aslında BBOM 
yolculuğunda da barışçıl ortamlara, şiddetsiz ortamlara, bunları kurmanın yollarını aramaya, 
bunları kurmanın araçlarını öğrenmeye götürdü çünkü yine formasyon itibariyle ve büyük bir 
kederle de söylüyorum bunu göğsüm şişerek, barışın görünür olduğu, barışın beslendiği değil de 
kavganın, kabalaşmanın, savaşların beslendiği bir yeryüzündeyiz ve konjonktür olarak da iyiye, 
barışa değil savaşa doğru yönlendirildik. En azından benim ahir ömrüm böyle gördü öyle 
söyleyeyim, bu genç yaşımda barışı besleyen ortamlara tanık olmam pek yok. Tam da burada 
daha çok da kavramları arttırmadan ezcümle söylemek istediğim şey, bir insan olarak varoluş 
haliyle özerklik aslında köklü bir ihtiyacımız. İnsan özerk olduğunda, kendi seçimlerini 
yaptığında bütünlüğü ile var olabiliyor ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Öğrenme de bunun 
gibi bir ihtiyaç, yani ihtiyacının karşılanmadığı yer de diğerlerinin karşılanması da zora düşüyor. 
Dolayısıyla çok kökten, diyorum ki aslında öğrenmenin gerçekleşmesi için de özerklik şart. 
Bununla birlikte bu tanıdık, bildik, güvenilir ve kolay uygulanabilir bir şey değil hepimiz için. 
Tam da aslında ikinci turda o zincirleri nasıl kırarız, nasıl bilmediğimiz bir şeyi hayata geçirme 
yolunda çabalamaya devam ederiz, nasıl hayata geçiririz demiyorum asla o kadar iddialı değilim 
ama o nasıl o çaba devam eder, ikinci turda oraya göz kırparak şimdilik tekrar Metin’e bırakayım 
sözü. 

Metin V. BAYRAK: Teşekkürler sevgili Feyza. Yaşamak, nefes almak ancak bir iyimserin 
kotarabileceği bir şey. İyimserlik bizi cesur olmaya itiyor. En azından oradan koşulunu 
sağlatıyor. Çok kıymetli bir yere işaret ettin, ben altını çizmek istiyorum yani barış kavramı, 
şiddetsiz bir iletişim ve bizim deneyimimiz, yeterince kavramlarımız, kurumlarımız ve 
bütçelerimiz yok barışla alakalı. Dolayısıyla da bunları yaratmak, yeni deneyimler yaratmak 
hakikaten çok kıymetli, o yüzden başarısız değil. Yol açmak, çatlatmak, oralardan hayat 
sızdırmak için küçük küçük dokunuşlar ve her girişim de bir külünk o masif yapıya vurulan. 
Şimdi sevgili Cansu Waldorf pedagojisi açısından özerklik kavramının teorik anlamda nereye 
oturduğunu bizimle paylaşacak. Söz sizde sevgili Cansu. 

Cansu KAYGUSUZ: Merhaba, ben Türkiye Waldorf çatı derneği olan Eğitim Sanatı Dostları 
Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Bugün de Waldorf pedagojisi okul sistemi içinde özerkliğe 
nasıl bakıyor, bunu anlatmaya çalışacağım biraz. Aslında ben de Akif hocamızın belirttiği gibi 
okul özerkliğine biraz eğitim yönetimi literatüründen baktım başlangıçta, onların bize söylediği 
şey küreselleşme ve küreselleşmenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirme 
bağlamında biraz okula özerkliğinden konuşuyoruz ve okulun kalitesini arttırma çabalarından 
konuşuyoruz ama Waldorf okullarına geldiğinizde, Waldorf okulları yüz yıldan beri dünya 
genelinde özgür okulları olarak adlandırılıyor aslında çünkü bu sistemin öncülerinden Rudolf 
Steiner diyor ki kendi kendine yetebilen bireylerin yetişmesi özgür öğretmenler ve özgür okullar 
sayesinde olur diyor ve bütün sistemi de buna göre kurguluyor. Bu kurgulama şu şekilde, aslında 
pedagojinin üzerine inşa edildiği sistem el, beyin ve kalbin uyumlu bir şekilde çalışabilmesi. 
Burada bizim için beyin öğretmenler, kalp koordinatörler ve uzuvlarımız da aileler. Öğretmenlere 
baktığımızda, öğretmenler burada aslında bütün okula hakimler ama işin özünde pedagojik 
alandan sorumlular. Pedagojik alanda kendi koşullarında, kendi okullarının imkanlarında ve 
kendi çocuklarının, sınıflarında bulunan çocukların ihtiyaçları doğrultusunda günlük, haftalık, 
aylık bir eğitim programlarını yapıp bunu uygulayabiliyorlar. Burada öz olan bence kendini 
öğretmenin kendi kendini yetiştirebilmesi. Bunun için çok büyük çaba harcanıyor çünkü çocuğun 
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ihtiyacını sağlayabilmek için öğretmenin de bir şekilde kendini her alanda yeterli hale getirmesi 
gerekiyor ve kendiyle barışık, kendisi ilk önce özgürleşmesi gerekiyor. Bunun için hem eğitim 
ve öğretmen seminerleri düzenleniyor hem de mentörlük bu okulların içinde yaşayan, var olan 
bir sistem. Öğretmenlere ihtiyaç duydukları alanlarda mentörlerinden destek bulabiliyorlar ama 
en önemlisi bence bu alanda okulun kendi çalışan öğretmenlerinin kendi içlerinde oluşturduğu 
birlikler. Burada haftalık toplantılar düzenleniyor ve bu toplantılarda hem pedagojik okumalarla 
kendilerini destekleyebilirken, bir yandan da sınıflarında çözemedikleri problemler varsa, 
ihtiyaçları varsa diğer öğretmen arkadaşlarından bu alanda destek alarak bir şekilde psikolojik ve 
manevi destek de buluyorlar. Bunun haricinde aslında pedagojik alan tamamen koordinatörlerin 
ve velilerin doğrudan bir müdahale alanı değil, yani eğer öğretmen ihtiyaç duyuyorsa, yardım 
talebinde bulunuyorsa aileler ve koordinatörler bu alana dahil olabiliyorlar. Onun haricinde bütün 
sorumluluk öğretmenlerin elinde, burada bağımsız bir alan oluşturuyorlar yani kendilerine. 
Koordinatörlere baktığımızda aslında koordinatör yerine yönetici demem beklenebilir ama bu 
sistem içinde herkes kendi uzmanlık alanında çalışıyor ve yönetici kavramı biraz abes olur diye 
düşünüyorum. Koordinatörler okulun içindeki iş ve iletişim alanından sorumlular, 
finanstan sorumlular okulun içindeki koordinasyonu sağlayıp aslında bütün o genel kapsamında 
okul sisteminin yürütülmesinden sorumlular. Destek personeli koordinasyonu olabilir bu, 
öğretmenler destek çağrısında bulunuyorsa onlara yardım etmek olabilir, ailelerin koordinasyonu 
da yine bu şekilde. Okul neye ihtiyaç duyuyorsa oradaki işbirliğini ve iletişimi sağlayarak bunlara 
çözüm üretmek koordinatörlerin elinde. Ailelerse burada toplumun temsili, yani bizim 
okullardaki dışa açılan parçalarımız, uzuvlarımız. Okulun bir kaynağa ihtiyacı varsa bu insan 
gücü de olabilir, maddi kaynak da olabilir, bunlar ailelerinin sorumluluğunda. Mesela okulun 
maddi bir desteğe ihtiyacı vardır ve kermes düzenleyerek bu alanda okula katkıda bulunmak 
velilerin görevi. Bir şekilde aslında velilerin pedagojik alanda güçlenmesi de çok önemli bizim 
için çünkü bu sisteme gerçekten Waldorf pedagojisini bir şekilde anlayabilen ve bunun içinde 
var olmak isteyen velilerin dahil olması gerekiyor. Bu alanda da düzenlenen veli akşamları 
velilerin güçlendirilmesinde ve kendi alanlarına daha çok katkıda bulunmasına yardımcı oluyor. 
Bir şekilde aslında güven bağını da arttıran bir durum ama bence Waldorf okullarını özgür kılan, 
bağımsız kılan en büyük şey okulların finansmanı. Bu okulların kurulabilmesi için tek şey, tek 
şart kâr amacı gütmemesi. Burada ben bu pedagojiyi uygulamak istiyorum diyen veliler veya 
öğretmenler olabilir, bir araya gelerek çocukları için iyi olabilecek bir sistem oluşturmaya 
çalışıyorlar, ortada para konuşulmuyor.  Bu sistemin en iyi yanı da şu, bu sayede aslında bütün 
toplumun her kesiminden çocuklar bu sistemden faydalanabiliyorlar. Parası olan ortaya gelirinin 
belirli bir kısmını koyabilirken, parası olmayan da kendi elinden hangi iş geliyorsa onu vererek 
o adaleti ve dengeyi sağlayabiliyor. Yine aynı şekilde çalışanların, öğretmenlerin, 
koordinatörlerin herkesin maaşı vs. onlar açık bir şekilde konuşulduğu için de bence güven 
ortamını sağlayıp biraz daha o yetişkin egolarımızdan kurtulmamızı ve sadece çocuklara 
odaklanabilmemizi, en baştaki işte kendi kendine yetebilen özgür bireylerin yetişmesini sağlayan 
bir ortam oluşturmuş oluyoruz. Şimdilik bu kadar. 

Metin V. BAYRAK: Teşekkürler sevgili Cansu. Şimdi ilk turumuzu, ne hakkında 
konuşacağımızı belirleme yerini tamamlamış olduk. İkinci turla olağan akışımıza devam 
edeceğiz. Sevgili Akif.  
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Dr. Akif PAMUK: Metin'in bıraktığı yer oksimoron meselesiydi. Neden böyle bir oksimoron 
üretiyoruz? Kavramsal olarak neden merkeziyetçi bir yapı, bir kurulum yani bir özlük kurulumu, 
bir otorite yetki devri yapar? Bu çok net bir şey, yapmaması gerekir teorik olarak. Bir sorunla 
karşılaşmıştır ve o sorunu çözmek için mevcut yanıtlar, çözüm yolları işlemez olmuştur. Bu 
açıdan bakıldığında birazcık ben bu sürecin eleştirel pedagoji tarafında temel yaklaşımı kadife 
eldiven kavramı vardır Althusser’in, ben hep onu değerlendirirken birazcık tarihsellik ile 
değerlendiririm. Celali isyanlarında Devlet-i Ali Osman der ki, isyan ediyorsunuz, sabah asker 
gönderirler, başını bularak şöyle derler, seni Rumeli Beylerbeyliği’ne getirelim, seni şuraya vali 
yapalım derler. O isyan eden kişi Rumeli'ye vali olur, sistemin bir parçası haline gelir, bir müddet 
geçtikten sonra gücünü valilikten alır. Şimdi bu oksimoronu üreten şey modernitenin, o ana akım 
konvansiyonel eğitimin çıkması çünkü tasarım gayet net. Endüstri toplumuna işçi, eğitim mitinin 
kavramsal çerçevesinde her şey daha güzel olacak, bütün öğrenciler okuyacak, herkes okuma 
yazma bilecek, herkes üniversite mezunu olacak, lisansüstü eğitimini tamamlayacak, daha çok, 
daha rahat yaşayacak, daha iyi meslek sahibi olacak söyleminin, o mitin, bilgi sosyolojisi 
açısından pozitivizmleştirmeye uğraması, yaşamsal pratikte İkinci Dünya Savaşı, o rasyonalizm 
eleştirileri, pedagojideki karşılığı da artık soruları yanıtlayamaz hale gelmesi. Bir parsel örnekte 
verdiğim gibi aslında bir alan üretme ihtiyacı konvansiyonel eğitimde, birbirini tekrar eden ve 
basmakalıp hali özellikle eleştirel pedagoglar tarafından ve hatta burada toplantıya katılan birçok 
arkadaşımız tarafından eleştirilecektir. Kime göre istendi, neye göre istendi bu açıdan 
baktığımızda otorite ve merkeziyetçi söylem pratiği yani şeyleymiş bir kurum olarak okul alan 
açma ihtiyacı hissediyor çünkü mevcut söylem pratiğinde ihtiyaç duyduğu özneler, yurttaşlar 
sadece herkesin kabul ettiği doğruları tekrardan yenilerini ortaya koyanlar değil, artık yaratıcı 
olması beklenen, yeni çözüm yolları üretmeye çalışan özneler olmak durumunda çünkü hayat 
bunu gerektiriyor. O zaman kısmi bir özerkliğe ihtiyaç var. Aslında bilgi sosyolojisi açısından 
özcü bir yaklaşımdan sosyal inşacı bir perspektife doğru hayat gidiyor. Pozitivizmin eleştirilmesi, 
Thomas Kuhn’un doğru yoktur, doğrular vardır, çok epistemik varlık tartışmalarının okul 
nezdindeki karşılığı şu; üç tane deneyim pratiği olan arkadaşımız var, hangi veli profili 
çocuklarını alternatif okullara getirir? Benim bu zamana kadar karşılaştığım deneyim, en azından 
BBOM'un ilk dönemindeki karşılaştığım arkadaşların çoğu lisansüstünden aşağı olan nadirdi. 
Hayatın tamamında modern çizgide iyi bir meslek sahibi olmuş, iyi para kazanan, istediği gibi 
bir yaşantı biçimine sahip insanlar diyor ki çocuklarımızı bu sistemin bir parçası haline getirmek 
istemiyoruz, Onların hayal ettiği deneyimleri onların yaşaması için, onların özne olması için 
başka bir halin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bilgi sosyolojisi açısından bu sosyal inşacı bir 
perspektifin özcü yaklaşımla iç içe geçmesi. Lafın özü şu, bu oksimoron mecburi olarak kabul 
edilen merkeziyetçi ve otorite tarafından tanımlanan okulun gerçeklikle örtüşmediği bir bağlamın 
sonucu olarak zorunlu olarak bugün tartışılan bir şey çünkü burada kapitalizmin dinamikleri de 
var. 21. Yüzyıl becerilerini net bir çerçevede, okul eğitim, arkadan geliyor arkadaşlar, hayatın 
arkasında, önünde değil çünkü bütün modern eğitim pratiği şudur; bir ihtiyaç analizi yaparsınız, 
bu ihtiyaç analizini gidermek için bir program tasarlarsınız. Şimdi bu ihtiyaç bugünün ihtiyacı 
ise ben aslında geçmişini ihtiyacını giderecek bir tasarım yapabilirim, buna yetişmeye çalışıyor 
çünkü artık akışkan, parçalanmış bir kimlikten bahsediyoruz.  O akışkan, parçalanmış kimlik 
“Hz. Google’a” girdiğinde aynı konuyla ilgili yüzlerce farklı yorumdan bahsediyor. Onun içinde 
beceri kazandıracağız arkadaşlar, ne yapacağız? Yoksa karar alma sürecine neden katsın 
öğrenciyi veli? Başa çıkamıyor çünkü sistem; sistem artık tıkanmış çünkü kapitalizm start-up 
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istiyor. Kapitalizm daha fazla yaratıcılık istiyor, kapitalizm daha fazla yaratıcı özneler istiyor, bu 
sistemi bir açıdan tıkamış. Peki ne oluyor? Bugün aslında özerklik dediğimiz şeyi “mış” gibi 
deneyimliyoruz. Bunu bir kazanım olarak görmek ile birlikte, bu deneyim pratiklerini 
önemsemekle birlikte iki aşırı uç var; bunun bir tarafı okul, bir tarafı okulsuzluk. Alternatif 
okullarda buradaki zorunlu eğitim pratiği içerisinde küçük nefes alma alanları, topluluk kurma 
alanları olarak var, bir deneyim pratiği olarak var. Özerklik dediğimiz şey anlatılmaz, özerklik 
dediğimiz şey ete kemiğe bürünür, yani inşa edilir çünkü öğretmen sınıfa girdiğinde her gün yeni 
bir dille, öğrencilerle birlikte inşa eder bu dili, yoksa aynı konuyu aynı temayı işlese bile A, B,C 
sınıflarında farklı bir deneyim pratiği ile karşı karşıya kalır. Temelde şunu söyleyebilirim, 
bugünün toplum mühendisliğinde jargon şu; birazcık daha özgür çünkü bugünün ihtiyacı bu. 
Ayakları üzerine sağlam basan, her şeyi devletten beklemeyen, yatırımcı olan, girişimci olan, 
bütün ülkelerde böyle sevgili arkadaşlar, Türkiye özelinde değil, herkes yatırımcı istiyor. Bugün 
öğrencilere de aynı şey istiyor öğretmenlere de aynı şey istiyor, sonuç odaklılık istiyor, bir an 
önce olsun istiyor. Bunun için de artık tıkanmış sistem diyor ki birazcık yeni renkler olsun diyor, 
birazcık çözüm yollarını ortaklaştıralım.  Burada sözlerimi toparlarken şunu söyleyeyim; 
özerkliğin yaşandığı, deneyimlendiği neredeyse biricik alanlar kuşkusuz ailelerdir. Şöyle bir şey 
hayal edin, tarih dersine giriyorsunuz yazıdan önce yazıdan sonra, 1980-90, 2000, bütün dizge 
önünüze verilmiş. Burada bir özerklikten bahsedebiliyor musunuz? Rasyonalitenin bir kurgusu 
olarak nedensellik ilişkisi ile birbirine bağlanan tarihsel olaylar, halbuki okulsuzlukta belki çocuk 
merak etmeyecek? Dizgeyi bile sunuyoruz arkadaşlar. Burada bir tarafıyla okulsuzluk, bir 
tarafıyla alternatif okullar bunu bir deneyim pratiği olarak sunuyor. Bu deneyim pratiğini eğitime 
dair umudu büyütmenin bir aracı olarak da görebilmek mümkün. Öznenin, öğrencinin hayatla 
kurduğu ilişkide dolayımsız bir ilişkinin mekânı olarak alternatif okullar var. Diploma için, 
meslek için, gelecek kaygısı için, araçsal bir tartışma konusu için konvansiyonel eğitimi zaten 
sıklıkla yaşıyoruz, deneyimliyoruz. Bitmiyor, 4+4+4, lisans, yüksek lisans, doktora +4. Yaş 37, 
38, artık Yolun yarısı geçmiş. Şöyle bitireyim, İstanbul'dan Ankara'ya uçakla gittiğimizde 
deneyim pratiğimiz 45 dakika, bisikletle gitmeye bakarsanız belki de 3 gün, oradaki 
deneyimlerinize bakın. Yürüyerek gidin, orada da deneyimlerinize bakın. Özerklik özneler için, 
çocuklar için gerçek bir yaşam kalitesi sunan bambaşka bir dünya, teşekkürler. 

Metin V. BAYRAK: Sevgili Akif, teşekkür. Tabi modern diye tarif ettiğimiz eğitim, yurttaş 
yetiştirirken günümüzde liberal ekonomi-politiğin bir tür problem çözücüsü ve ön süpürücüsü 
olan devlet ve kurumları artık tüketici yetiştiriyor. Tabii seçenekler de çok olduğu için 
tüketicilerin de yaratıcı bir biçimde farklı ürünleri satın alabilecek, tercih edebilir becerilere sahip 
olması gerekiyor. Biraz daha deneyime doğru odaklandığımızda Reggio’da neler olup bitiyor, 
özetleyebilirseniz lütfen sevgili Ayşegül. 

Ayşegül ÜNAL SARAÇ: Şöyle başlamak istiyorum, Akif Hocam dedi ki “Özerklik söylemekle 
olmaz, inşa edilir.” dedi. Tam da böyle ve bugün ben çok net bir şekilde şunu görebiliyorum, 
daha bugün lise öğrencilerine yani bırakın üniversiteyi, özerk bir eğitim şansı verilse ben 
çocukların artık o saatten itibaren özerk olabileceklerini düşünmüyorum çünkü özerklik bir karar 
verme, seçenekler arasında kendine ait en doğru şeyi bulabilme, kendi öğrenme sürecini kendi 
yönetebilme becerisi ve zaten bunu hani anaokulu, hadi bilemedik ilkokul, orayı geçtiyse zaten 
artık olamaz. Ben bir psikolog olarak baktığım zaman bile çocuklara seçme hakları ile ilgili bir 
seçenek sunduğum zaman çocuk seçemiyor, yani daha anaokulunda seçemiyorken zaten onu da 
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ilerleyen aşamalarda hiç seçemez. O yüzden de zaten bunun gerçekten inşa edilmesi gerekiyor. 
Ben Reggio’daki inşa kısmını çok hızlı cümlelerle veriyor olacağım, ben bunu Reggio kısmından 
bakacağım. Eminim diğer tüm alternatif yaklaşımlarda çok değerlidir ama ben Reggio diyerek 
ilerliyorum, kusura bakmayın. Reggio’da hakikaten özerkliğin yolculuğu çok değerli çünkü 
Reggio zaten temelde çocuğu imajını çok yüksek tutarak zaten özerkliğe yol açıyor. Yani çocuğu 
zaten yetkin görüyor, çocuğun kendi bilgisini inşa edebilen bir varlık olduğunu görüyor ve 
çocuğa kendi öğrenmesini seçme hakkı veriyor, bu çok büyük bir hak. Reggio’yu tanımadan önce 
ben bunun mümkün olabileceğini asla inanmıyor idim, kendim de zaten geleneksel yaklaşımdan 
ilerlemiş birisi olarak ama işte çocuklara çok erken yaşta böyle haklar verildiği zaman çocuklar 
aslında zaten meraklarıyla kendi öğrenme süreçlerini başlatabiliyorlar ama biz onlara dayatma 
müfredatlarla bir şekilde onu engelliyoruz, yok ediyoruz. Zaten Reggio’nun özerkliğindeki en 
temel bileşen, çocuklara öğrenme haklarını, kendi öğrenme biçimlerini seçme hakkını vermiştir. 
Dolayısıyla Reggio bu ortaya çıkan yaklaşımında yaklaşık 50 yıldır müfredatı okulun hatta daha 
doğrusu öğretmenin yönetmesi gibi çok ciddi bir özerklik veriyor. Yani bugün Reggio 
sınıflarında, işte bir okulda 10 tane Reggio sınıfı varsa tamamen öğretmenin özerkliğinde, asla 
bir müfredata bağlı kalmaksızın çocuğun özerkliğinin peşinden giderek öğretmen çocukların 
meraklarından müfredat belirliyor ve baktığınız zaman, o öğretmenin tamamen kendine özgü bir 
özerklik ve müfredat biçimi var ve bunu kazanabilmek için tabii ki arka planda çok ciddi 
eğitimler gerekiyor. Ben bunun altını çiziyorum, eğer erken yaşta çok bilinçli bir şekilde özerk 
olmayı öğrenemiyorsak zaten daha ileriki yaşlarda maalesef bunu uygulamaya düşürmek inanın 
mümkün değil hiçbir şekilde. O yüzden de çocukların kendi öğrenme süreçlerini, kendi karar 
verme ilişkilerini, arkadaşları ile ilişkilerini bir şekilde kendini yönetecekleri ortamların 
yaratılabilmesi gerekiyor. Çocuğun yetkin bir öğrenci olarak ilk önermesinde mantıksa olarak 
akan şey, öğrenme yaklaşımını yöneten temel ilkelerdir. Çocuk, kendi öğrenmesinin birinci 
mimarıdır. Zaten kendi öğrenme biçimi ile ki Reggio Emilia bunu “Çocuğun Yüz Dili” diye ifade 
ediyor ve bir çocuk çizerek öğreniyor, bir çocuk hareketle öğreniyor. 

Aslında aynı şey, mesela aynı matematiği kimi hareket eğitimi ile öğrenirken, çocuk onu kendi 
seçiyor. Hani yüz dili kullanarak seçebiliyor ve bu bir süre sonra zaten çocuğun kendini ifade 
etme yolları ile çocuk hem daha çok bağımsızlaşıyor hem daha çok duygularının farkında oluyor 
ve burada Reggio bunu nasıl veriyor? Birincisi çocuğa güvenerek, yani bir öğrenciye gerçek 
özerklik teklif etmek demek, o zaten bunun farkında olmayacak, yalnızca bir şeyleri merak 
edecek. Biz onu merak ettiği şeyi dinleyerek, ona onu merakıyla ilgilendiğimizi hissederek, ona 
değerli sorular sorarak zaten ona özerkliği hediye ediyoruz zaten başlangıçta. Zaten çocuk orada 
o değerliliği hissettiği zaman bu sefer kendi sürecini yönetmeye başlıyor ve biz bunu Reggio 
sınıflarımızda çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Yani çocuk bu sefer geliyor, o merak ettikleri ve 
düşüncelerinin ne kadar değerli olduğunu bu sefer artık bunu alışkanlık kazanarak ifade etmeye 
çalışıyor. O yüzden de mesela tehlikeli birtakım malzemeler kullanırken de risk alınması 
gerekirken de asla her şey de çocuğa güvenmek var, hani bırakın çocuğun kendi öğrenmesini 
seçmenin kısmını. Dolayısıyla çocuğa güvenmekle özerklik başlıyor ve biz çocuğu izlediğimiz 
zaman çok büyülü yolculuklara gidiyoruz ama ben burada sonlandırayım çünkü o yolculuk çok 
uzun bir yolculuk. 
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Metin V. BAYRAK: Teşekkür sevgili Ayşegül. Yolculuk metaforu da çok hoş bir metafor çünkü 
ideoloji, tam da bir ideyi çocuğu araçsallaştırarak ona zerk etme pratiğinin kendisi. Bu da bütün 
öğrenme süreçlerini bir kitleye indirgiyor, anlatabiliyor muyum? Ve bunun etrafındaki bütün 
özneler de araçsallaşmış oluyor. İşte o erken çocuklukta seçim yapabilen bir çocuk, o tezgâhtan 
biraz daha geçince seçebilme becerisini ortadan kaldırıyor. Bir anlamda kastrasyona uğruyor, 
yani Reggio’nun bu içerik üretme üzerindeki özerkliği çok ciddi bir perspektif sunuyor işin 
kurumsal çerçevesinde. Sevgili Feyza, orada, o deneyimde bize aktaracağınız ve umudumuzu 
güçlendireceğiniz neler var? 

Feyza EYİKUL: Vallahi umudu güçlendirmek için galiba çocukların yakasını bırakalım 
diyebilirim en net. Şimdi Akif kıymetli bağlamlar açtı, hepsi ayrı ayrı epey uzun sürer. 
Kapitalizm, alternatif eğitime Türkiye'de hangi sınıfların ulaşması, bunun ne kadar ayrıcalık 
olduğu, ayrıcalık gibi görünse ya da okulsuz çocuklar hızla yaygınlaşıyor dünyada ne yazık ki. 
Akademi de aslında bazı konularda epey geriden geliyor ve derinlemesine araştırmalar yok ama 
bazı okulsuz çocukların okuldan daha fazla baskı gördüğüne dair bloglar izliyoruz yani, hani 
öğrenme süreçleri ile ilgili. Dolayısıyla ne özerklik ne değil kısmı bana çok kıymetli geliyor ilk 
turda açtığımız bağlamda da ve aslında buradan şöyle perspektif de koymak istiyorum, özerklik 
birçok şey gibi böyle birinden diğerine öğretilemez. Dolayısıyla çocuklara özerk olmayı 
öğretmek haddimize değil. Aslında tam da çocukların özerk olabileceği ortamlar kurmak bizim 
yetişkinler olarak sorumluluğumuz çünkü her bireyin kendi yaşamını şekillendirme hakkı vardır 
ve bizim çocukların yaşamlarını şekillendirdiğimiz onları süreçlere dahil etmeden 
şekillendirdiğimiz her an çocuk koruma bağlamında değilse, her an hak ihlalidir aslında. Bu kadar 
basit bir bağlamı var hak çerçevesinden baktığımızda ve ben ebeveyn değilim ama birçok çocukla 
yaşamımı çeşitli şekillerde paylaşıyorum ve o kadar çok hak ihlali yaptığımı görüyorum ki 
kendimi gözlemeye karar verdiğim her gün ve biz işte alternatif eğitim alanında çalışanlar olarak, 
kendimi de içine aktararak, bazen öyle konuşuyoruz ki sanki böyle hakikaten çocuklara özgür 
yaşamlar açmış gibi. Hayır, açmıyoruz, açamayız da zaten çünkü gerçekten önce çocuk algımızın 
değişmesi gerekiyor çünkü çocukların yalnız kaldıklarında doğru karar veremeyeceğine 
inanıyoruz. Bakın kendinize burada, yaklaşık 90 kişilik katılımcılarla çocuğun neye karar 
verebileceğini, hangi yaşta neye karar verebileceğine inanıyorsunuz? İnanç üzerinden 
söylüyorum bunu çünkü bu çok öznel bir şey. Bu biraz kendi deneyiminizle, biraz öğretilerimizle, 
biraz da Akif’in çizdiği perspektiften, aslında biraz da kapitalizm ile ilgili, biraz modernite ile 
ilgili, biraz ana akım okulda sanayi devriminden bu yana taşıdığımız çocuk algısı var. Bütün 
yaklaşımlarda değişiyor, değiştiği yer bazen sarkacın öbür ucuna gidiyor. Çocuk ve değer 
kavramlarını yan yana koyduğumuzda bir tane insanı sırtımızda taşımak sonucuna gidebiliyor. 
Halbuki çocuğa değer vermek demek, onun aslında bir birey olduğunu kabul etmek ve eşdeğerli 
bir ilişki kurmak demek yani çocuk benimle eşdeğerli. Tabii ki eşit değiliz, deneyimlerimiz farklı, 
bilgilerimiz farklı ama bu fark bir hiyerarşi anlamına gelmiyor. Dolayısıyla konu hakikaten çok 
derin. Zamana da uymak isteyerek şunu söylemek istiyorum, sorularda da gördüm parça 
parça.  Mümkün mü devlet okullarında diye soranlar var özerkliği sağlamanın. Bir yetişkin ile 
çocuğun olduğu her yerde özerkliği sağlamak; çocuğu, çocuk algınızı kırabiliyorsanız, 
değiştirebiliyorsanız çocuğu kendinizle eşdeğerli bir birey görebildiğiniz her an özerkliği 
sağlamak mümkün. Tam da bazı devlet okullarında öğretmenler çocuklarla başbaşa çok fazla 
kalabildikleri için, özel okullarda çünkü bence daha büyük sorunsal. Böyle çocukların üzerine 
bir taraftan eskrim dersi boca ediliyor, bir taraftan bale dersi falan, belki daha zor özerklik yani 
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bir bakış açısıyla.  Dolayısıyla bir bakış açısıyla benim davetim, çocuklarla başbaşa kaldığımız 
her yerde ben çocuğa nasıl bakıyorum, hangi hizadan bakıyorum ve aslında tam da çocuğun 
öğrenmesi ile ilgili güvenim nasıl? Güveni ben kendim inşa edeceğim, çocuk bana bir şey 
ispatlamayacak yani benim çocuğa güvenmem için çocuğun bir şey yapması gerekmiyor, benim 
çocuk algımı değiştirmem gerekiyor. Bu noktaya gelirsek ki burası epey öz değerlendirme ve şey 
gerektiriyor, bu noktaya gelebilirsek ve durabilirsek bu noktanın içerisinde, değişim burada 
başlıyor. Bunu da asla böyle liberal bir yerden, herkes kapısının önünü süpürürse bütün eğitim 
sistemi değişir falan asla demiyorum. Kamusal eğitim hak olduğu kadar, özerklik de hak. 
Dolayısıyla asla böyle bir şey söylemiyorum, çok daha ana akım haline gelmeli özerk eğitim. 
Bunun için mücadele ediyoruz ama o mücadele aynı zamanda bunun olabileceğine dair inanmak 
işte Metin’in ışık sızıntısı dediği şeyler ve aktif umut, eylemsel umut koymak. Dolayısıyla ne 
kadar çok örnek çocukların özerk olduğu öğrenme ortamlarında öğrenmenin daha nitelikli, 
barışın daha derinlikli anlaşmazlık çözümünün daha gerçekçi olduğu yönünde bize çiçekler 
açtıkça o zaman özerkliği talep etmemiz, o hakkı talep etmemiz de almamız da o kadar 
kolaylaşacak. Dolayısıyla böyle bir çağrı, çocuk algısına ve özerkliğe bakış açımızdaki 
dönüşüme çağrı, ben sanırım en umut beslediğim yer burası ve orada bir davetle ikinci turu 
kapatabilirim. 

Metin V. BAYRAK: Teşekkürler Feyza. Şimdi son panelistimiz sevgili Cansu, söz sizde. 

Cansu KAYGUSUZ: Ben biraz Türkiye ayağından bahsetmek istiyorum Waldorf’un. Waldorf 
pedagojisi Türkiye'de 12 yıldan beri Eğitim Sanatı Dostları Derneği çatısı altında yürütülmeye 
çalışılan bir pedagoji. 12 yıl olduğu için de aslında daha yeni yeni bebek adımları atıyor 
diyebiliriz. Burada bence en olumlu görebileceğim şey gerçekten öğretmen eğitimleri ve bunu 
yapmak isteyen velilerin çokluğu ve öğretmenlerin çokluğu. Ben kendim üç yıl boyunca bir 
Waldorf’u ele alan anaokulunda çalıştım. Bu sırada kendi eğitimlerimi tamamladım, mentör 
desteği gördüm, kendi çocuklarımda aslında eğitimimden dolayı stajda normal bir devlet okulu 
veya farklı modeller uygulayan anaokullarını gözlemleme şansım olmuştu. Aradaki farkı 
gerçekten gözlemleme fırsatı buldum çocuklarda ama tabii ki Türkiye'de yaşıyoruz ve velilerin 
ve bence kurucuların belirli bir algısı var. Burada bence finansal çok büyük devreye giriyor çünkü 
özellikle İstanbul içinde Waldorf standartlarını yakalayabilmek çok yüklü maliyetler 
gerektiriyor. İşin içine para girince de doğal olarak başka etkenler oluşmaya başlıyor ama bence 
bu akım içinde yani Türkiye'de yapılması mümkün ama çok fazla gerçekten emek gerektiriyor. 
Ailelerin algılarının değişmesi gerekiyor çünkü çocukların üstünde çok büyük bir akademik 
beklenti var. Her ne kadar alternatif eğitime gönül vermiş olsalar da bir şekilde bunun ucundan 
kıyısından okuyup ben çocuğumun bu eğitimle büyümesini yetişmesini istiyorum deseler de 
günün sonunda beklenti akademiye ve işte benim çocuğum devlet okuluna gittiğinde, buradan 
çıkıp ilkokula başladığında ne ile karşılaşacak sorusu önümüzde büyük bir soru işareti olarak 
duruyor çünkü biz çocuk aslında fiziksel olarak geliştiğinde, sosyo duygusal olarak geliştiğinde, 
bunlara fırsat tanıdığında bilişsel becerisi de tamamlanabilir, akademik olarak kendini 
akranlarıyla denkleştirebilir hatta onların önüne geçebiliri anlatamıyoruz. Bu da bize sistemin 
getirdiği bir engel çünkü herkes çocuğunun gelecekte ne olacağını, hangi mesleğe sahip olacağını 
düşünmekle meşgul ve onların geleceğini kurtarmaya adamış bir aile profili var. Bunları yavaş 
yavaş işte aile eğitimleriyle, öğretmen eğitimleri ile belki biraz bakış açımızı değiştirebilirsek bu 
sistemin daha uygulanabilir olacağını düşünüyorum. 
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Metin V. BAYRAK: Sevgili Cansu, teşekkürler. Çok sayıda soru geldi arkadaşlar. Şimdi Aydın 
Demirtaş “Pandemi sürecinde okulsuz topluma dair ne gibi fikirler ilham etti merak ediyorum.” 
demiş, çok kısaca yanıt vermenizi isteyeceğim sevgili Akif Pamuk. 

Dr. Akif PAMUK:      Elbette hepimize ilham verdi pandemi süreci ama en fazla anneler 
herhalde ve babalar bunun deneyim pratiği ile karşı karşıya kaldılar çünkü seni çok sıklıkla 
duyduk; yani okullar başlasa da okulda nasıl baş ediyordu bizim çocukla öğretmen söylemlerinin 
ayyuka çıktığı bir dönemdi. Burada pandemi şeye gösterdi, olmama halinin de olabileceğini 
gösterdi.  Modern yaşamda şey ya sorumluluğu başka birisine veriyorsunuz, özne kurulumlu bir 
dünyada olduğun zaman sürekli topu taça atıyorsunuz. Feyza'nın liberal bir bakış olarak 
görmüyorum demesindeki mesele de o. Yani başkaları yapsın devletten bekle falan, bizzat evde, 
çocuklarla anne-babalar kaldı ve aslında hiçbir şey bilmediklerini gördüler.  Okulsuz eğitim 
meselesi iyi donanımlı bir anne baba demek. Her konuda çocuğun ihtiyacını karşılayabilme 
yeterliliğine sahip olan kişi demek. Bu açıdan bakıldığında, bunun başka bir halini göstermesi 
açısından bence çok ilhamları vardı. Mesela normal şartlarda anne babadan şunu duyabilir misin 
ya benim çocuğum hiç arkadaşlarıyla karşılaşmadı, acaba karşılaşınca nasıl tepkiler verecek diye 
bir şey düşünmedi. Son sözüm şey olsun, aslında bizim kriz olarak gördüğümüz her şeyin tamamı 
bizim için fırsatlar, yeniden düşünmenin fırsatları. Rutin olduğunda, rutinde, her şey tıkırında 
giderken anlam üretmek için bir çaba içine girmeyiz, pandemi süreci de eğitim açısından en 
azından bu tür teknoloji, her şey, okulları kaldıralım falan söyleminin birdenbire ne kadar 
hayalperest olduğunu hatırlattı bana.      1950’li yıllarda televizyon meselesinin kompleksten 
topluma dönüştüğünde, ne güzel televizyon var herkesi eğitiriz önermesine hareketle çığlıklar 
atan Birleşik Devletler’deki pedagogların eğitim amaçlı kullandığında başarısızlıkla karşı karşıya 
kalmalarını hatırlattı. O açıdan bu deneyimler aslında sadece okula referans verme çerçevesinin, 
okul bazlı düşünmenin, mekân bazlı düşünmenin de yanıtını oluşturdu. Kendi adıma her zaman 
için gönlüm alternatif eğitimdeki geleneklerden yana ama aklımın da okulsuzlukta kaldığını itiraf 
etmeliyim. Teşekkür ederim. 

Metin V. BAYRAK: Teşekkürler Akif. Soruları kim cevaplamak istiyorsa buyurun. Özerklik 
diyoruz ya panelistlerimiz, buyurun normunuzu kendiniz koyunuz ama bu normu da ben koymuş 
olmayayım. Bazen böyle bir paradoks da doğuyor, anlatabiliyor muyum? Buyurun. 

Feyza EYİKUL: Ben kendi kendime bir soru sorup başlayayım, tam da bu paradokstan Metin. 
Nasıl olacak bunları aşacağız yani, sevgili Ayşegül Hocam da böyle değindi, çocuklar, seçmek, 
o, bu, şu.  Biraz katılım hakkı üzerinden bir bağlamı açmak istiyorum, katılım hakkı dediğimiz 
şeyin hayata geçmesi için ki özerklikle çok ilişkili, detaylandırmaya bile gerek yok, çocuklarda 
katılım hakkının hayata geçmesi için birtakım ilkeler var. Yani aslında birtakım ilkeler hayata 
geçmediğinde katılım dediğimiz şey de gerçek olmuyor. Bunu yetişkinler olarak da aslında 
deneyimliyoruz. Bir sürü şeyde seçmek demek, işte el kaldırmak çoğunluğun kararıyla ilerlemek 
demek yani bulunamayacak bir seçim konsepti ama bu konseptle yaşıyoruz yani. Merkezi 
sistemden nasıl yönetildiğinden kendimizi, toplantılarımızı nasıl yönettiğimize kadar bir 
bağlamda bu sistemde, bu konseptte yaşıyoruz. Bunu aşmak için katılımın ilkelerine böyle bir 
göz atmaya herkesi davet edebilirim. Bilgi Üniversitesi’nin Çocuk Çalışmaları birimi var, biz 
BBOM olarak da sağ olsunlar katkıları çok büyüktür yaptığımız her şeye, çok güzel dokümanları 
da var. Hatta oyun hakkını eklediler süreç içerisinde katılım ilkelerine, dolayısıyla böyle bir 
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işaretle sorulmamış bir soruya cevap vererek kapatmış olayım ben. Teşekkür ederim herkese de 
bu birlikte sohbet için ve dinleyenlere de. 

Ayşegül ÜNAL SARAÇ: Ben de bu özerkliğin gerekli olduğuna inanan herhangi bir şekilde 
bunu hayata geçirmekte zorlanan eğitimciler için küçük bir öneride bulunmak istiyorum. Her 
şeyden önce kendi özellikleri ile ilgili ya da farkındalıkları ile ilgili çalışıyor olmaları başka bir 
yön ama proje tabanlı eğitimler, yani bunlar o kadar değerli ki ve inanıyorum ki devlet 
okullarında da yani hayata geçirmesi mümkün olmayan bir şey değil. Bugün hemen herkesin, 
Reggio Emilia bunun daha farklı bir süreci ama tabanında proje tabanlı eğitim var yani çocukların 
meraklarından oluşan ve onların öğrenmeleri ile ilgili onların katılabileceği süreçleri desteklemek 
çok ciddi bir özerkliğe giriş olacak. O yüzden de proje tabanlı eğitimi araştırmalarını, okuma 
yapmalarını, daha fazla bilgi için de hani bir şekilde belki merak eden olursa da o sorulardan 
iletebilir, sizin vasıtanızla ben bile ulaştırabilirim. Eğitimin her seviyesinde yani sadece erken 
çocukluk yıllarında değil, daha ileriki noktalarda da proje tabanlı eğitimi öneriyorum. 

Metin BAYRAK: Teşekkür. Sevgili Cansu? 

Cansu KAYGUSUZ: Ben de buradaki bir sorudan yola çıkarak cevap vermek 
istiyorum.  Aslında ben Waldorf okulunu anlattım ama biz burada çocuklar için çalışıyoruz ve 
Türk Eğitim sistemine aykırı bir model olarak görünmüş. Aslında tam tersi, okul öncesi bazında 
baktığınızda bizim okul öncesi eğitim programı ile örtüşen çok fazla yanımız var. Biz bütün 
çocuklarda sınıf gözlemine dahil olduğumuzda çocuklarda hedeflenen o amaç ve kazanımları 
gerçekleştirebildiğimizi görüyoruz. Bunu nasıl sağlıyoruz? Oyun aracılığıyla sağlıyoruz. Bu 
özgür ortam içinde çocuklar oyun oynuyorlar ve nasıl öğrenebileceklerini öğreniyorlar aslında 
keşfederek çünkü orada sınırları belirli bir çerçevede çocukların keşfetmesine, oynamasına, 
kendilerini ifade etmesine, gerektiğinde haklarını aramasına bir ortam sağlanıyor ve çocuk bu 
şartlar altında zaten toplum içinde nasıl var olabileceğini öğreniyor bir yandan, bir yandan da 
kendini gelecek yaşamındaki o akademik beceriler için hazırlamış oluyor çünkü aslında onların 
temeli etrafı gözlemlemek ve çocuk için gerçek yaşamı gözlemleyip kendini geliştirme, 
yetiştirme fırsatı edilmiş oluyor. Teşekkür ederim. 

Metin V. BAYRAK: Teşekkürler. Grekler şöyle söylüyor: “Sonsuzluk her yerdedir.” İş o 
sonsuzluğu görebilecek duygusal ve zihinsel kavrayışa sahip olmak, zannederim sistemlerin, 
şüphesiz etkili birer değişken olabileceğini düşünmek ama bunu işletenlerin, oluşturanların, 
yaşayanların insanlar olduğu görmek imkanı veriyor. Şimdi öncelikle bu uluslararası konferans 
için Öncü Yöneticiler Derneği’ne, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne, paneli organize eden bu 
konferansın destekçilerinden biri olan Opus Noesis’e ve bu panelin oluşmasında katkıda bulunan 
Alternatif Eğitim Dergisi’ne teşekkürler. Panelistlerimize teşekkürler ve şüphesiz siz kıymetli 
katılımcılara teşekkürler. Bilginin etik bir değer olduğu kanaatindeyim. Bilgiyi herhangi bir yere 
saklamak, metalaştırmak, onu ürünleştirmek, araçsallaştırmak, onun etrafında dönen hayatı da 
araçsallaştırmak anlamına geliyor ve bunun etik içerimleri olduğunu bilmek ayrı türden bir 
sorumluluk yüklüyor kanaatimce bizlere. Bu sorumluluk da, o, insan dediğimiz varlığı 
özneleştirip kişileştiriyor ve her birimizin birbirimize kişi muamelesi yaptığı ve özgürce, adilane 
bir hayatın kişi-kişi ilişkisinde vuku bulduğu kanaatindeyim. Özgürlük ile, sevgi ile, barış ile, 
mutluluk ile, demokrasi ile ve şüphesiz özerklik ile diyelim. 
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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 

 
Prof. Dr. Yeşim GÜLEÇ ASLAN: Değerli katılımcılar, Öncü Okul Yöneticileri Derneği, 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl ikincisi 
düzenlenen uluslararası Öncü Okul Yöneticileri Konferansı'nda Özel Eğitim Okullarında 
Özerklik: Anlam ve İşlev konulu panelimiz ve biraz önce Özlem hanım da söyledi, birbirinden 
değerli konuşmacılarımız var. Prof. Dr. Yeşim FAZLIOĞLU hocamız, Dr. Fatih KOÇAK 
hocamız, Dr. Emine AYYILDIZ hocamız ve Ahmet HOCAOĞLU hocamız konuşmalarını 
yapacaklar konu bağlantısında. Konuyu farklı açılardan ele alacaklar kendileri, ben 
konuşmacıları kongrede ilan edilen sıraya göre ilan edeceğim, öncelikle Yeşim hocamıza söz 
vermek istiyorum. 

Konuşmalarımızın süresi 10-12 dakika, gerektiğinde ben yine konuşmacılarımıza hatırlatacağım 
ve en sonunda yine yazarak sorularınızı ilettiğinizde konuşmacılarımız sorularınızı 
yanıtlayacaktır. Yeşim hocam başlayalım mı sizinle? Hoş geldiniz tekrardan, buyurun lütfen. 

Prof. Dr. Yeşim FAZLIOĞLU: Merhabalar, bu güzel toplantıda yer almak beni çok mutlu etti. 
Konu da aslında çok özel, özel eğitim okullarında özerklik. Herhalde 10 dakikamız var, bu 10 
dakika içinde aslında bu konuda ne düşünüyorum, biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Aslında 
özerkliğe baktığımızda özerklik okullara özgürlüğü de beraberinde getiriyor yani özerkliğin 
yararı aslında okula verdiği bağımsızlık. Aynı zamanda okullar kendileri hakkında bu yolla karar 
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verebiliyorlar çünkü baktığımızda her okulun, bu özel eğitim okulu olsun ya da normal gelişim 
gösteren çocukların devam ettiği okullar olsun, karar verme yetisi önemli çünkü okulların 
coğrafyaları, içinde bulundukları kültürler, öğrenci profilleri, öğretmen profilleri de birbirinden 
farklı oluyor. Genellikle baktığımızda daha merkeziyetçi bir yaklaşım var ülkemizde ama özel 
eğitimin asla doğasına da baktığımızda özel eğitimin doğasında bir özerklik var çünkü biz hep 
bireyselleştirmeden bahsediyoruz, bireysel özelliklerden. Ona göre programlarımızı, 
ortamlarımızı dizayn etmeye çalışıyoruz ve özel eğitim kültürü içinde de özerklik çok önemli 
ama biz bunun ne kadarını Türkiye'de yansıtıyoruz programlarımızda ya da ortamlarımıza ya da 
yönetim sistemimize? Bu tabi tartışmalı bir konu. Okulun özerkliğine baktığınızda okulun aldığı 
kararlar, yönetim biçimi, ekonomik kararlar, sosyal kararlar, bütün kararlarında aslında okulun 
özerk olması anlamına geliyor. Tabi burada bir hesap verebilirlik de olması gerekiyor ama genel 
olarak baktığımızda, okul özerkliği dediğimizde kültür, yönetim şekli, öğretmenlerle etkileşim, 
toplumla, sivil toplum kuruluşlarıyla etkileşim, iletişim konusunda okulun biraz daha bağımsız 
olması, kendi kararlarını verebilmesinin altı çiziliyor bu kavramda ve öğrenci aile özerkliği de 
çok önemli, özellikle özel eğitimde bu konu önemli. Programlar konusu, tabi bunların biz hep 
bireyselleştirilmiş eğitim programlarından, planlarının altını çizeriz özel eğitimde, bu doğrultuda 
çalışmalarımızı yürütürüz ama genellikle çocukların ilgileri, ihtiyaçları çoğu zaman göz önüne 
alınmaz. İşte bir mesleki eğitim programı düzenlendiğinde genel başlıklar vardır; galoş 
yaptıralım, seramik yaptıralım vs. ama çocuğun ilgisi ne? Çok fazla bu konuya eğilmeyiz, ya da 
eğilinmiyor yani Türkiye geneline baktığımda ya da bireysel farklılıkları ne, biz bunu nasıl 
çocuğun yaşantısına yansıtabiliriz? Aynı zamanda okuldaki ortam çok önemli. Ben yurtdışında 
ziyaret ettiğim okullarda şunu gördüm, çocukların oturdukları sandalyenin özellikleri bile 
çocukların bireysel özelliklerine göre dizayn edilmişti yani duyusal problemleri olabilir, engel 
tipleri olabilir yine dokusu, mekânı, zemini, her şeyi çocuğun özelliklerine göre dizayn edilmiş 
bir kültüre sahipti oradaki özerk okullar. Aynı zamanda bu destek hizmetlerinin aileye ve çocuğa 
sunuluş şekli, burada da bir özerkliğin olması gerekiyor. Yine baktığımızda özerklik temelli 
okullara otonomi veren ülkeler genellikle bunu karşılıklı güven kültüründen, barış eğitiminden, 
çok kültürlülükten, rehberlik temellerinden ve hesap verebilirlikten almışlar ve çok kültürlülük 
dediğinizde bu kavramın içine farklı dinler, ırklar, bireysel farklılıklar ve bunun içinde engellilik 
olabilir tabiki, bunlar da girebiliyor. En önemlisi ailenin geldiği kültür, aileye yaklaşımımızda, 
aile eğitimi programımızda, çocuğa yaklaşımımızda ailenin geldiği kültürün ,alt kültürün de 
önemsenmesi yine paralel gidiyor ve tabi bunlar önemsendiğinde çocuklar ve aileler kendini daha 
değerli hissedip programa, okula daha ait hissedebilirler. Yine benim gözlem yaptığım bir okulda 
her konuda bir konsey vardı, büyük bir okul ve bütün engel gruplarının devam ettiği bir sistem 
içinde yer alıyordu okul ve bu mecliste bütün farklı gruplardan çocuklar vardı ve okulda formanın 
rengi mi değişecek, rengi mi değişecek, bir yere bir mimari yapı mı yapılacak, orada oylama 
yapılıyordu ve bu karar çocuklarla birlikte alınıyordu. Bu benim çok hoşuma gitmişti çünkü çok 
demokratik bir ortam, barış ve güven ortamını yansıtıyordu. Öğretmen özerklikleri de çok 
önemli, öğretmenlerin uyguladığı programlar, öğretmenlerin karar alabilmesi, kendi ilgi 
alanlarına göre sınıf düzenlerini ya da programını kendi yeteneğine göre dizayn etmesi, çalışma 
saatlerini öğretmenin belirlemesi ,ortamın dizaynı, değerlendirmelerde öğretmenin ve çocuğun 
özelliklerinin ön planda olması, öğretmenin tercih ettiği hizmetiçi eğitimler, destekler, ödevler, 
bunların hepsinin öğretmenin inisiyatifinde olması önemli ama bu noktada da öğretmenin 
yeterliliği, okulun yeterliliği, sistem içinde bilgi düzeyi ve bunu yansıtma kapasitesi de çok 
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önemli.  Burada tabi eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirme sistemlerinin de tekrardan ele 
alınması gerekiyor, ne kadar özerk öğretmen yetiştiriyoruz, bilgili, altyapısı kuvvetli, kendini, 
karakterini yansıtabilen, tanıyabilen, otonom öğretmenler yetiştiriyoruz, bu da tartışılabilir çünkü 
çok geniş boyutlu kavramlar. Baktığımızda geçmişten günümüze bu konunun altını çizen birçok 
farklı kavram var erken çocuklukta ya da normal gelişim gösterenlerin devam ettiği okullarda ya 
da özel eğitimde. Bunlardan biri Montessori yöntemi, çocuğun ve öğretmenliğin özerkliği bu 
yöntemde çok altı çizilen bir şey. Çocuğun alanı, ilgileri, program seçimi genellikle çocuk 
doğrultusunda gidiyor, öğretmen rehber burada. Yine Waldorf yaklaşımında okul dizaynından 
seçimler, tercihlere kadar, okulun yönetim şekline kadar bunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda 
TEACCH yaklaşımı çocuğun ilgilerini, özelliklerini önemseyen bir yaklaşım. Yine Amerika’da 
özellikle çok kültürlülük boyutunda MAGNET ve CHARTER okullarını görüyoruz çünkü daha 
AfroAmerikan, siyahi kişilerin geçmişte ezildiği durumlarda bu okullar ortaya çıkmış ki daha 
ılımlı bir okul iklimi oluşturulabilsin. Özerklik kavramı gerçekten oturtturulduğunda okula karşı 
motivasyonun artması, öğretmenin okula karşı motivasyonun artması ve okulun toplumla 
birleştirilmesi açısından önemli, tabii bunun da altyapısının oluşturularak sistemin içine dahil 
edilmesi çok önemli. Ben burada bitirmek istiyorum, sorular belki olabilir. Bilmiyorum, sorular 
daha sonra mı olacak? 

Prof. Dr. Yeşim GÜLEÇ ASLAN: Yeşim Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar kapsamlı 
bir konuyu kısa sürede bize en temel öğeleri bağlamında özetlediği için teşekkürler. Sorular daha 
sonra alacağız Yeşim hocam. Şimdi ben sözü hemen Dr. Fatih KOÇAK’a veriyorum. Özerkliği 
ve okul özerkliğini yöneticiler bağlamında bize özetleyecek, buyurun. 

 Dr. Fatih KOÇAK: Herkese merhaba, Konya’dan herkese selamlar. Teşekkür ediyorum, benim 
için önemliydi bu panel aslında güzel bir konu, teması var. Ben konu başlığımı şu şekilde 
oluşturdum; Özel Eğitim Okul Özerkliği Öz Sorgulama: Anlam ve İşlevi bakımından 
tartışacağım. Şimdi özel eğitim okul özerkliği öz sorgulamada özerklik, güçlü bir yönetim 
uygulaması aslında. Okul özelliği kavramı bünyesinde birçok faktörü barındırsa da OECD 
tarafından kaynak ayırma ve öğretim programı ve ölçme değerlendirme olarak üzere iki farklı 
boyutta ele alınmakta. Buna göre, okulların kaynak ayırma özelliği; öğretmen seçimi, öğretmen 
maaşlarının belirlenmesi, okul bütçesinin kullanılması gibi faktörler ile ilişkilendirilebilmekte. 
Tabii öğretim programı ve ölçme değerlendirme özerkliği de bunun bir tarafına iliştirilmek 
zorunda. Öğrenci değerlendirme yöntemlerinin, ders kitaplarının, ders içeriğinin ve hangi 
derslerin programa dahil edileceğinin belirlenmesi olarak ifade edilmekte. Tabii stratejik bir 
gözetim de söz konusu burada, biraz önce bahsettiğim durumlara bağlı olarak. Tüm eğitim 
sistemlerinde okulların değerlendirildiği hedefleri, yönleri ve kriterlere belirlemek için genel bir 
gözetime ihtiyaç vardır. Okul özerkliği aynı zamanda öğretmenlerin ve okul müdürlerinin doğru 
yerdeki doğru kararları almasını gerektirir. Okulların özerk olup olmadığına ilişkin şu soruları da 
sormamız gerekiyor: 

Okullar hangi farklı yeterlilik alanlarını vadediyor? Birbirinden farklı alternatif sunan okullar var 
mı? Eğitim felsefesi farklılıklarına göre okullaşma var mı? Örneğin, az önce hocamın da 
bahsettiği gibi farklı kuram kullananlar açısından TEACH, PECS, ABA gibi farklı ekol ve 
bilimsel metodoloji alanlarında uygulama sistematiği vadeden okullarımız var mıdır, yüzde kaçı 
böyledir? Çocuğu özel eğitim okuluna kaydederken okulun 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 4 yıl sonraki çocuğa 
ilişkin vizyonu nedir? Bu soruları stratejik gözetim içerisinde sorgulamamız lazım. Özel eğitim 
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okullarında özerklik konusunu SWOT analizi ile de belirleyebiliriz. SWOT analizi tüm eğitim 
kurumlarının stratejik planlamalarının ilk adımı olarak yapılmaktadır. SWOT analizi ile her 
kurum, kendi kurum kültürünü oluşturmak için gereken farklılaştırılmış bilgiyi sağlaması gerekir. 
Bu iki tane sorgulamayı gerektiriyor. Özel Eğitim Kurumları SWOT analizi yapıyor ve bu analiz 
sonuçlarına göre aksiyon alıyor mu? Özel eğitim okullarının kendini analiz sonucu yaptığı 
düzenlemeler eğitimin diğer paydaşları tarafından gözlemlenebiliyor mu? Bir tarafında da 
yönetici yeterlilikleri var. Yönetici yeterlilikleri kurumların özerk hale gelmesinde önemli aktör 
değişkenlerin başında gelmektedir. Özel eğitim kurumlarının özerk hale gelmesinde, öz 
sorgulamada şu soruları sormamız gerekiyor: Yöneticiler için hangi eğitsel liderlik kriterleri 
dikkate alınmaktadır? Özel eğitim yöneticiliği için diğer kurum yöneticilerinde istenen şartlara 
ek hangi şartlar isteniyor? Üçüncü sorumuz da şu şekilde olabilirdi, yöneticilerin özel eğitim 
okullarını farklılaştırabilme yeterlilikleri nelerdir? Bir taraftan da kurumun diğer bir boyutu da 
öğretmen yeterlikleri, aslında biraz önce hocamız çok güzel ifade etti bu konuyu. Öğretmen 
yeterlikleri ve öğretmen özerkliği okul özerkliğinin temelini oluşturmakta ve yönetici yeterlikleri 
bu durumu etkilemektedir. Öğretmen özerkliği için şu sorulara cevap bulmamız gerekiyor: 
Öğretmenler öğretim faaliyetlerinde özerkleşmek için neler yapmaktadır? Öğretmenler öğretim 
faaliyetlerinde özerk olmayı talep etmekte midir? Öğretmenlerin program uyarlama ve 
farklılaştırma yeterlikleri bu özerkleşmeye yönelik iş görecek düzeyde midir? Öğretmenlerin 
özerkleşme çabalarına aile ve yöneticilerinin tepkileri nasıldır? Öğretmenlerin öğretimde 
özerkliğini özendirmeye yönelik olarak çevre imkanları nasıl yönlendirilmektedir? Özel eğitim 
öğretmenlerinin hedef yazma ve uyarlama başta olmak üzere özerkleşme fırsatları daha çok iken 
ne kadar kısmı bunu öğretim kalitesine yansıtabilmekte, ne akdarı yansıtılamamaktadır? Bunların 
hepsi tartışılabilmeli bence. Ortak platform oluşturma diye bir başlık da ekledim buraya. Ancak 
eğitim programları, okullarda ve topluluklarda güçlü bir işbirliği kültürü, aslında tam da altını 
çizmek istediğim nokta burası, ile birlikte en iyi uygulamaların daha iyi anlaşılmasına yardımcı 
olabileceği noktasında ortak bir platform oluşturulması gerekiyor. OECD son çalışmalarında 
öğretim programı ve değerlendirme ile ilgili olarak alınan kararlarda daha fazla özerkliğin, diğer 
bir deyişle öğretmenlerin mesleki özerkliğinin daha yüksek öğrenci başarısı ile ilişkili olduğu 
sonucuna varmıştır. Eğitim programları yeterlikleri hem öğretmenlerin hem de yöneticilerin 
öğretim faaliyetlerini özerkleştirmesi için bizim açımızdan çok önemlidir. Programlardaki, 
farklılaştırma, zenginleştirme, sıkıştırma gibi etkileşim fırsatları yönetici ve öğretmenlerin kendi 
okul kültürünü oluşturma ve özel bir hale gelmesini sağlarken; Öğretmenlerin ve yöneticilerin 
program okuryazarlığı bu özerkliği sağlamaya yönelik ve yeterli düzeyde midir? Özerkleşmeye 
yönelik olarak okullar kendi eğitim programlarında kültürün öğelerini içeren örtük programlarla 
ilişki kurabilmekte midir? Özel eğitim okul ve öğretmenleri örtük programı aktif kullanarak 
genelleme çalışmalarında kolaylık yakalayabilmekte midir? Özel eğitim okul, yönetici ve 
öğretmenleri ilave programlarla, mesela proje ve vb. durumlarla okulun eğitim kültürünü 
zenginleştirilebilmekte midir? Bu sorulara da cevap bulmamız gerekiyor. Tabii bölge ihtiyaçları 
da çok önemli bir başlık burada. Hem programların farklılaşmasının da hem de okulların 
özerkleşmesinde zenginleştirici ve yön verici bir unsurdur. Bölge ihtiyaçlarının eğitimin 
amaçlarından biri haline gelmesinde bölgedeki kurum ve kuruluşların okullarla ilişki şekli, yönü 
ve düzeyi çok önemlidir. Bölge ihtiyaçlarının okullara yansıması, okul eğitimi ile harmanlanması 
için şu sorulara cevap bulmamız gerekiyor; Okul, çevre kurum ve kuruluş ilişkileri ne 
düzeydedir? Kurum ve kuruluşların okullara destek, amaç ve kapsamı nedir? Okulların ekonomik 
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özerkliğine yönelik yapılanlar nelerdir? Özel eğitim okul ve kurumların çevre ile etkileşimi hangi 
başlıklarda toplanmıştır, eğitim özerkliği bunun neresindedir? Yapılan işbirliğinin ne kadarı 
doğrudan eğitim kalitesini hedef almaktadır? Bölgenin özel eğitim okul ve sınıflarından (yönetici 
ve öğretmenlerinden) beklentisi nedir? Özerklik noktasında değerlendirdiğimiz zaman geri 
bildirim ve değerlendirme boyutu var. Geri bildirim ve değerlendirme okul özerkliğini sağlama 
ve korumada önemli bir başlıktır. İyi eğitim sistemlerine sahip olduğu düşünülen ülkelerde eğitim 
çıktılarını iyileştirme amacına hizmet eden “Nitelik nasıl arttırılabilir, daha işlevsel etkili ve 
verimli bir eğitim sistemi nasıl tahsis edilebilir?” gibi sorular eğitim tartışmalarının odağını 
oluşturmaktadır. Türkiye'nin kendi politik, sosyo kültürel ve pedagojik düzleminde bu 
yaklaşımları nasıl sonuçlar üreteceği ve nasıl bir uyumlaştırma sürecine ihtiyaç duyulabileceği 
hassasiyetle ele alınmalıdır. Öğretmen özerkliği öğretmenlerin meslekleriyle ilgili konularda ve 
karar alım süreçlerinde belirli bir yetki ve özgürlük alanına sahip olmalarına ilişkin bir kavramdır. 
Öğretmenlerin öğretim sürecinde kullanacakları içerik, yöntem, materyal seçme ve okul 
yönetimiyle ilgili kararlara katılma düzeyleri mesleki özerklik dereceleriyle ile yakından 
ilişkilidir. Buna paralel şekilde OECD tarafından okul özerkliğinin bir boyutu olarak ele alınan 
öğretim programı ve ölçme-değerlendirme özerkliği de öğretmen özerkliğinin belirleyicisi olarak 
ele alınmaktadır. Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tüm ülke için standart bir sistem 
olarak tasarlanmıştır. Sınıf içi uygulamalarda öğretim yöntemlerinin çeşitlendirilmesi 
öğretmenin dahilinde gibi görünse de kazanım, amaç, süre ve içerikleri bakanlık tarafından 
belirlenmekte, öğretim programları öğretmenlere bu konuda bir serbestlik alanı 
bırakmamaktadır. Eğitim öğretim yılı içerisinde takip edilecek ders kitapları dahi Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından hazırlanmakta ve tek tip belirlenmektedir. 21. Yüzyıl becerilerini de bu 
bağlamda değerlendirmek lazım. Son zamanlarda popüler bir kavram olarak karşımıza çıkmakta 
nokta 21. Yüzyıl becerileri gibi kavramlar eğitim tartışmaların odağında yer almaktadır. Bu 
becerilerin okullarda yaygın olarak öğretim faaliyetlerine yansıması öğretmen ve yönetici 
yeterlikleri yönünden çeşitlenmesi, bu çeşitlilik kültürü açısından farklı ve özerk yapıda okulların 
çıkmasını sağlaması. Okulların bu çeşitlenme ve farklılaşmasında da şu soruların ele alınması 
gerekiyor; Öğrenme ve yenilenme becerileri yönetici ve öğretmenlerde ne düzeydedir? 
Yaratıcılık ve yenilenme becerileri ve bu becerilerin öğrencileri kazandırılmasına öğretmen 
yeterlikleri nasıldır? Eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri ve bu becerilerin öğrencileri 
kazandırılmasında öğretmenlerin yeterlikleri nasıldır? İletişim ve işbirliği becerileri ve bu 
becerilerin kazandırılmasında öğretmenlerin yeterlikleri nasıldır? Bilgi, medya ve teknoloji ve 
bu becerilerin öğrencileri kazandırılmasına öğretmenlerin yeterlikleri nasıldır? Bilgi 
okuryazarlığı becerileri ve bu becerilerin öğrencileri kazandırılmasına öğretmenlerin yeterlikleri 
nasıldır? Medya okuryazarlığı becerileri ve bu becerilerin öğrencileri kazandırılmasında 
öğretmenlerin yeterlikleri nasıldır? Bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı becerileri ve bu 
becerilerin öğrencileri kazandırılmasında öğretmenlerin yeterlikleri nasıldır? Yaşam ve meslek 
becerileri ve bu becerilerin öğrencileri kazandırılmasında öğretmenlerin yeterlikleri 
nasıldır?  Esneklik ve uyum becerileri ve bu becerilerin öğrencileri kazandırılmasında 
öğretmenlerin yeterlikleri nasıldır? Girişimcilik ve öz yönelim becerileri ve bu becerilerin 
öğrencileri kazandırılmasında öğretmenlerin yeterlikleri nasıldır? Sosyal ve kültürlerarası 
becerileri ve bu becerilerin öğrencileri kazandırılmasında öğretmenlerin yeterlikleri nasıldır? 
Üretkenlik sorumluluk alma becerileri ve bu becerilerin öğrencileri kazandırılmasında 
öğretmenlerin yeterlikleri nasıldır? Liderlik ve sorumluluk becerileri ve bu becerilerin öğrencileri 
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kazandırılmasında öğretmenlerin yeterlikleri tartışılmalıdır. Teşekkür ediyorum, ben burada 
biraz öz sorgulama yapmak için birçok soru oluşturdum alt başlıklarda. Özellikle OECD’nin ve 
MEB’in yapmış olduklarını stratejik açıdan değerlendirmeye çalıştım, okulların yapısını ve ne 
oranda özerklik var, aslında bu sorunların her birine cevap bulunduğu zaman özerkliği anlam ve 
işlevi açısından cevaplayacağız. Teşekkür ediyorum. 

Prof. Dr. Yeşim GÜLEÇ ASLAN: Fatih hocam teşekkürler. Hem uygulama hem de ileri 
araştırmalar için soruları görmemiz açısından önemliydi bence, teşekkürler bu güzel konuşmanız 
için. Hemen Dr. Emine Ayyıldız hocamıza geçiyorum. Emine hocamıza bireysel 
deneyimlerinden yola çıkarak konuyu ele alacak, buyurun. 

Dr. Emine AYYILDIZ: Hepiniz hoş geldiniz, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli, 
spesifik bir alanda 2.si yapılan bir kongrede olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim konuşmam 
biraz öz yansıtma gibi olacak, o yüzden mümkün olduğunca az ayrıntıya girmek istiyorum. 
Başlığı da şöyle düşündüm: ‘Devlete bağlı bir özel eğitim okulunda inisiyatif gerektiren bir 
çalışma yapmak ve değişime direnç’. Bu sözünü edeceğim çalışma ve proje tamamen benimle 
ilgili. Ancak aslında benim yerimde bir başkası da olabilirdi. Bunu söylemem gerekir. Öğretmen 
özerkliği ile ilgili bir panelde konuşmacı olma teklifi gelince, kendi kendime dedim ki, “Ben 
literatüre hâkim değilim. Yeşim hocamın çok güzel açıkladığı şekilde ve Fatih hocamın daha 
farklı açılardan daha derinlemesine ifade ettiği şekilde çok geniş bir alanyazın var bununla ilgili. 
Açıkçası böyle düşünüyorum ama aynı zamanda bir uzman psikolog/gelişim psikoloğu ve aynı 
zamanda erken çocukluk dönemi üzerinde doktora yapmış biri olarak şöyle de düşünüyorum, 
özerkliğin birtakım olgularla ilgisi var. İdealizmle ilgisi var, aidiyetle ilgisi var bana göre, 
inisiyatif alma ile çok ciddi bir bağlantısı var. Kararlılıkla, sebatla ilgisi var, özgüvenle bir miktar 
ilgisi var ve benlik algısıyla çok ilgisi var. Bu konuşmada tüm bu kavramlara tek tek değinmek 
inanılmaz güzel olurdu. Ama dediğim gibi bu kavramların her biri deniz derya. O yüzden ben 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, görme engelli çocuklar için açılmış bir devlet okulunda yaptığım 
13 yıllık hizmet üzerinde yansıtmalarımla devam edeceğim konuşmama.  

Aslında ben son derece çekingen ve sessiz bir çocuktum. 1980'lerde muhtemelen bir 23 Nisan'da 
çekildiğim fotoğrafı burada görebilirsiniz. Çok fazla konuşamayan, çok fazla derdini 
anlatamayan bir çocuktum ve bu epey bir zaman böyle sürdü. Hatta üniversitede bile böyle devam 
ettti. Gelişimsel özelliklerim dışında çevre etkisini de söylemeliyim. Bilmiyorum belki mizacım, 
fıtratım böyleydi. Bir miktar yaşadığım çevre, aile vs. bunda etkiliydi ama böyleydim. Gelişimsel 
özellikler içine şunları katıyorum. Kişinin sahip olduğu dezavantajlar olabilir, belki özel 
gereksinimlik, durumu olabilir ve tüm  bunlar benlik algısını etkiliyor. Benlik algısı da özerkliği 
etkiliyor. Aralarında önemli bir ilişki var. Benim çocukluk hayalimdi öğretmen olmak. Peki 
neden psikoloji okudunuz hocam? diye sorabilirsiniz. Açıkçası çok utanarak söylüyorum ama 
psikoloji okuyup öğretmen olamayacağımı düşünmemiştim. Öğretmen olmak için eğitim 
fakültesi bitirmem gerektiğini bilmiyordum. Benim dönemimde pedagojik formasyon 3. sınıftan 
itibaren veriliyordu ve bu duyurulduktan sonra o eğitime ilk kaydolan ben oldum. Psikoloji 
bilimini sevmediğimden, beğenmediğimden değil elbette. Ama gerçekten, gerçekten öğretmenlik 
benim hayalimdi. Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra Üsküdar'da bir devlet okuluna atandım, 
bir özel eğitim okuluna atandım ve bunu kendim istedim. Özellikle bu okula atanmayı arzu ettim. 
O dönemde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile o okul arasında bir protokol vardı. O okula 
rehber öğretmen olarak atanmak isteyen kimse yoktu zaten. Bu arada 1998'den bahsediyorum. 
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Rehber öğretmenlik mezunları okullara yeni yeni atanıyordu, çoğu okulda rehber öğretmen 
yoktu. Ben gerçekten istediğim, hayal ettiğim yere atandım. Bir, bir buçuk sene kadar çalıştım 
ve öğrencilik dönemimde özellikle özel gereksinimlik ile ilgili, ilginçtir çok olmaz psikolojide 
aslında, ama bir hocamız bize çok fazla ders açmıştı. Gelişim alanından da ilerlediğim için hemen 
hemen bütün spesifik özel gereksinim durumları ile ilgili, hepsi değil de, özellikle görme, işitme, 
zihinsel engellilik durumlarıyla ilgili dersler aldım. Şöyle bir şey de vardı o zamanlar zihnimde. 
Yani üniversitede okurken. Engelli çocuklarla çalışmaktan söz edilince “Ay ben zihinsel 
engellilerle çalışamam, çok üzülürüm, acırım,...”  vs. derdim. Hani tipik,  maalesef toplumun 
büyük kısmının düşündüğü şeyler. O dönemde gelişim alanı ile ilgili dersleri yürüten hocamın 
bana bahsettiği görme engelli bebekler ve küçük çocuklarla ilgili bir çalışma başlamıştı. O 
bebeklerden birine ev ziyaretçisi olarak gittim üniversite son sınıfta. Görme engelli bebekler, 
erken müdahale vs. konuları gündemime girdi. Hocam sayesinde tüm bunlarla tanıştım ve okula 
atandığım zaman bir şekilde o protokol ile ilgili sıkıntılar oldu. Türkiye'de ilk defa okulda görme 
engelliler için bir ana sınıfı açılmıştı ve rehber öğretmen olarak ben orayla ilgileniyordum. Tabii 
yeni mezundum, hiçbir şey de bilmiyordum. Her sabah oraya gidiyordum, mesaim bittikten sonra 
da çıkıyordum. Elbette çocuklarla ve ailelerle muhatap oldukça deneyim kazanmaya 
başlamıştım. Bir, bir buçuk sene sonra aklıma şey geldi: Çünkü o zamanlar yaptığım şey odamda 
oturup çocukların tenefüste yanıma gelmelerini bekliyordum. Yani çocuklar dersteyken dışarı 
çıksam yapacak bir şey yoktu. Dersten çıktıklarında yanıma geliyorlardı ve sohbet ediyorduk. 
Sorunu veya danışmak istediği bir durum olan veli veya öğrenci odama gelirdi. Ben tenefüste 
onları bekliyordum. Ama çoğunlukla sohbete gelirdi çocuklar. Bu bir süre sonra bana çok tekdüze 
gelmeye başladı ve farklı birşeyler yapma ihtiyacı duydum. Anasınıfında geçirdiğim ilk yılda 
bazı görme engelli çocukların gelişimlerinin diğerlerine göre çok geriden geldiğini görmüştüm. 
Bazıları konuşmuyor, bağırıyor, ısırıyor, bizim kendisine dokunmamıza izin vermiyordu. Elbette 
o zamanlar bunun neden kaynaklandığının çok farkında değildim. Odada oturup çocukları ve 
velileri bekleyerek yıllarımı geçirmek istemediğimi düşündüğüm bir dönemde, lisans 
dönemimdeki bir hocamın yönlendirmesi ile burs aldığım Almanya’nın Bielefeld 
Üniversitesi’ndeki program geldi. Aslında ben bu bursu almıştım. Bir başka arkadaşım da 
Amerika’nın Boston kentindeki dünyanın en eski ve ünlü görme engelliler okullarından biri olan 
Perkins School for the Blind’taki dünyanın dört bir yanından öğretmen ve akademisyenlere açık 
olan bir programa (Educational Leadership Program-Eğitim Liderliği Programı) gidecekti. Bu 
programa kabul şartı görme engeline eşlik eden engelleri bulunan çocuklarla çalışan bir öğretmen 
veya bu konuda çalışan bir akademisyen olmaktı. Beni Almanya'ya gönderecek olan dernek 
destek vermeyince ben okul bitince Almanya’ya gidememiş ve okula atanmıştım. Amerika’ya 
gitmeyi düşünen arkadaşımın da bundan vazgeçtiğini öğrenmiştim. Böylece bir gün müdürümün 
yanına gidip Perkins’teki bu kursa gitmek istediğimi söyledim. Bizim okulumuz, aslında 
zikretmem doğru olur mu bilmiyorum ama, devlet okulu olduğu halde Sabancı Vakfı’nın 
desteklediği bir okuldu ve benim gitmek istediğim, eğitimini almak istediğim okulla vakfın 
bağlantıları vardı. Ben müdürüm ile konuştum ve vakıf aracılığıyla başvuru yaptım. İlk sene 
kabul edilmedim, çalışma alanınızın görme engeline eşlik eden engelleri olan çocuklar olması 
gerekiyordu veya okulunuzdaki bu tür çocuklarla çalışmanız lazımdı. Ben o sene boyunca müdür 
beyden de izin ve destek alarak okulumuza telefonla ulaşan okul çağında olmayan küçük görme 
engelli bebek ve çocuklarla ve okul çağında olduğu halde ağır derecede ek engelleri olan 
çocuklarla birebir çalıştım. Ailelerine destek verdim.Müdürüm bana küçük bir oda verdi. Okul 
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zaten kocaman bir okul, hala da öyle. Ama şimdi birkaç okula ayrıldı. Hatta bir kısmında Ahmet 
hocamın okulu var. Bir kısmı başka bir okul oldu. Ben Amerika’dan döndükten sonra 
başlattığımız çok engelli görmeyen çocuklar sınıfları bir araya toplanarak yeni bir okul oldu. 
Görme engelliler okulundan ayrıldı. Ben o sene, 2000 yılında bir şekilde çalıştım bizi bulan 
çocuklarla. O dönemde şöyle bir şey yapıyorduk. Görme engelli bebek ya da çocuğun ailesi 
arıyordu. Mesela görme engelli bebek, internet falan yoktu o dönem. Arayanlara diyorduk ki 
“Yedi yaşına gelsin. Yemeğini kendi yesin. Çatalını kaşığını kullansın. Tuvalet problemi 
olmasın” vs. Ama böyle 6-7 yaşında olup da bunları yapamayan ve okula başlamayan çocuklar 
da vardı. Sonra Perkins Okulu, ben ikinci sene başvurmadığım halde beni programa kabul etti. 
Çünkü onlar da Türkiye'den böyle bir bağlantı istiyorlarmış. Daha önce Sakıp Bey oraya gitmiş 
görüşmüşler ama bir protokol vs. üzerinde anlaşamamışlar. Uzatmayayım, ben oraya gittim ve 
Eylül 2001, İkiz Kuleler’in düşmesinden üç dört gün önce gittim. Mayıs 200’nin sonuna kadar 
orada eğitim aldım, çocuklarla çalıştım. Yaşamımın dönüm noktasıydı diyebilirim o dokuz ayın. 
Bu programın amacı şuydu. Mezun olunca ülkenize döneceksiniz, üniversitede çalışırsanız 
öğretmenleri yetiştireceksiniz, okulda çalışıyorsanız bir nevi formatör öğretmen gibi diğer 
olacaksınız. Bu programla ilgili bilgi almak isteyenler okulun internet sitesini ziyaret edip bilgi 
alabilirler. Kısacası bir şekilde bu çocuklarla çalışan ve çalışanları yetiştirecek kimseler 
olabilirsiniz. Ben de çalışanları yetiştirebilecek bir kimse olarak düşündüm aslında kendimi. 
Perkins’te daha çok erken müdahale kısmına, Infant and Toddler Program dedikleri bebek ve 
yeni yürüyen kısmına ve okul öncesi kısmına odaklandım ve bu çocukların gerçekten çok, çok, 
çok ağır engelleri vardı. Ama en birincil özellikleri, çocuğu en çok etkileyen engel olması şart 
olmasa da mutlaka görme engellerinin olmasıydı. Mayıs 2002'de döndüm ve tekrar göreve 
başladım. Temmuz 2011'de istifa ettiğim zamana kadar da okulda rehber öğretmenlik ve 2006 
yılından itibaren de müdür yardımcısı oldum okulda. Döner dönmez, zaten orada planladığım 
aksiyon da buydu, çok engelli görmeyen bebek ve çocuklar için Erken Müdahale Birimi ve bir 
okul öncesi sınıfı açmak istedim. Müdürümle konuştum, raporlar yazdık vs. Sağ olsun Sakıp Bey 
bizi özellikle destekledi, o birimleri açtık biz. Hazırlıklar vs. derken Mayıs 2003’te net olarak 
başlattık. Çok engelli görmeyen çocuklar olarak için özel olarak düşündük bu programı. Zira o 
dönemki adıyla kaynaştırma anasınıfımız vardı. Biz çok ağır ve birden fazla engelli görmeyen 
çocuklar ve ailelerine hizmet vermeye başladık. Daha sonra çocuklar büyüyünce birinci kademe 
sınıflarını açtık ve ben oradan ayrılırken ikinci kademe başlamıştı artık. Biraz önce aslında 
hocalarım bahsettiler, velilerin önemi, öğretmenlerin önemi, okul yöneticilerinin önemi ve yasal 
düzenlemelerin ya da Bakanlığın bize bu konuda gösterdiği ya da çizdiği sınırlar. Bunlarla ilgili 
saatlerce konuşabilirim ama şöyle bir şey oldu. Belki de o zaman için çok inovatif bir şeydi benim 
bu başlattığım inisiyatif. Ben o inisiyatifin hedeflediği misyonu tam olarak  başaramadığımı 
düşünüyorum. Aslında 8-9 sene kadar 0 yaştan başlayarak çok engelli görmeyen bebekler ve 
ailelerine hizmet verdik. Ama ben bu programda hem o birimdeki öğretmenleri yetiştiriyor, hem 
de aileleri destekliyordum. Sınıflarımızda dört öğrenci bir öğretmen ve bir de ona destek veren 
asistan öğretmen bulunuyordu. Perkins’teki sistemin bizim ülkemize uyarlanmış haliydi 
diyebilirsiniz. Ancak çocuklarımız gerçekten çok ağır düzeyde olduklarından onların 
öğretmenleri ve ailelerine verilmesi gereken desteğin düzenli ve yoğun bir şekilde olması 
gerekiyordu ve ben de bunu yaptım. Her hafta Çarşamba günleri mesai sonrası iki saat ve her ay 
okul idaresince izin verilen bir tam günlük düzenli eğitimler yapıyorduk. Perkins’in desteği ben 
orada çalışırken yıllarca sürdü. Her yıl iki kez birer haftalık eğitimler alıyorduk oradan gelen 
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eğitimcilerden. Bir süre sonra Sabancı Vakfı bu durumu resmileştirerek Hilton Perkins Vakfı ile 
bir anlaşma yaptı. Her eğitim öğretim dönemi sonunda çocuklarımızın oldukça aktif olduğu ve 
herkesi şaşırtan inanılmaz gösterilerle kendimizi sadece görme engelli çocukların gittiği kısma 
da tanıtıyorduk. Hatta bir süre sonra gelişiminde gözle görülür ilerleme olan çocukları sadece 
görme engelli çocukların bulunduğu sınıflara gönderiyorduk. Adeta bayram sevinci yaşıyorduk 
bu durumda. Düşünün bir kez çok engelli görmeyen çocuk tek engelli görmeyen çocukların 
kısmına gidiyor. Bir nevi kaynaştırma gibi ve tıpkı şu anda kaynaştırma sürecinde yaşadığımız 
gibi görme engelliler sınıf öğretmenleri, onların deyimiyle “zeki olmayan körleri” istemiyorlardı. 
Yine de müdürümüz desteğiyle 2010’a kadar çok yorulduğuma ama aynı zamanda inanılmaz haz 
aldığım ve de pek çok kişinin negatif düşünce ve tavırlarına hedef olduğum bu hizmeti devam 
ettirdim. İstediğim işi tam yapamadım diyorum. Çünkü ben ayrıldıktan sonra program bir miktar 
baş aşağı gitti. Yani yaptığım uygulama sistematikleşmedi, sistematikleşemedi. Bir kişiye bağlı 
bir program olarak kaldı. O yüzden ben istifa edince program için sonun başlangıcı oldu. Şu anda 
ayrı bir okul olarak devam ediyorlar ama çok engellilik ya da diğer adıyla çoklu yetersizlik 
dediğimiz özel eğitim kategorisi resmi bir kategori olmadığı yani tanı alan bir engel grubu 
olmadığı için maalesef özel eğitim uygulama okulu oldu o okul ve şu anda sadece görmeye eşlik 
eden engeli olan çocuklar değil orta-ağır zihinsel engel tanısı almış tüm çocuklar bu okula 
gidebiliyor. Bakanlıkla Perkins'in 1997'deyaptığı bir protokol olduğu halde burayı bir türlü pilot 
okul olarak kabul ettiremedik maalesef. Yani benim Amerikadan döndüğümden bu yana yani 19 
yıldır aldığımız bir arpa boyu yol da kayboldu. Şu anda Medeniyet Üniversitesi'ndeyim. Çeşitli 
üniversitelerde çok engelliliğe ilişkin ve yine özel eğitim ve kendi alanımda, Psikoloji alanında 
dersler veriyorum ve Erasmus projeleriyle ilgileniyorum. Beni en çok heyecanlandıran hali 
hazırda şu anda devam eden bir erken müdahale programı ve tam da görme engellerine eşlik eden 
engellere sahip 0-6 yaş arasındaki çocuklara sahip aileler ve çocuklarla çalışıyoruz. Eğer 2011 
yılında keyifle ve özenle çalıştığım okulumdan istifa etmeme sebep olan müdür okuluma yeni 
idareci olarak gelmeseydi veya başkalarına kulak vereceğine benim yaptıklarımı anlamaya 
çalışsaydı şu an belki de hala okulumda, alanda hizmet veren biri olurdum. Neyse ki dertli ve 
tutkulu olduğum bu engel grubunu öğrencilerime tanıtmak, bu konuda akademik ve uygulamalı 
çalışmalar yapmak şansını yakalayabildim şu an. Umarım eğitim sisteminde yenilikçi ve 
alışılmışın dışında hizmet vermek isteyen genç ve idealist öğretmenler benden daha şanslı olur. 
Çünkü ancak bu şekilde özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine gerçekten hizmet vermiş oluruz. 
Söyleyeceklerim bu kadar, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.  

Prof. Dr. Yeşim GÜLEÇ ASLAN: Emine hocamıza teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli 
konular ve önemli bir özerklik hikayesi aslında. İnşallah daha sonraki zamanlarda daha uzun 
dinleriz. Ben hemen sevgili Ahmet hocaya söz veriyorum, kendisi uzun yıllardır uygulama 
alanında da çalışıyor. Aynı zamanda akademik çalışmalarını da sürdürüyor, Ahmet hocam 
buyurun. 

 Ahmet Y. HOCAOĞLU: Merhaba herkese. Benim için çok güzel bir gün çünkü benim 
hayatımın böyle çeşitli evrelerinde karşılaştığım, hayatıma giren insanlarla beraberim. Bizim özel 
eğitim literatüründe ve eğitimle ilgili kavramları düşündüğümüzde özerklik çok sık 
karşılaştığımız bir kavram değil fakat tabii ki okul özerkliği diye düşündüğümüzde sadece genel 
eğitim için değil özel gelişimdeki çocuklar için de hayatında çok önemli olduğu, ben bir okulda 
yöneticilik yapıyorum. Şunu gözlemliyorum, gerçekten çocukların hayatında okul çok önemli, 
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okula severek geliyorlar, okulda yeni beceriler öğreniyorlar, okul hayatlarının önemli bir parçası 
çünkü bu çocukların, özel gelişimli çocukların hayatında bir başka parça yok, aile ve okul. Sosyal 
çevre, açılmak, gitmek, başka yerlerde vakit geçirmek, sosyalleşmek, akran gruplarına katılmak 
vb. bu tarz şeyler oldukça az rastlanan şeyler. Dolayısıyla okulun önemi burada ortaya çıkıyor 
çünkü hayatlarında bağımsızlaşmaları için büyük önem taşıyor. Ben özerkliği üç ayaklı bir yapı 
olarak inceledim açıkcası, öyle ele alacağım sunum içerisinde. Okul özerkliği, öğretmenin 
özerkliği ve öğrencinin özerkliği olarak değerlendireceğim süreci. İki kavramı öncelikle 
karşılaştırdım ben, özerklik ve özel eğitim kavramlarının tanımlarını direkt aldım. Aslında her ne 
kadar bizim literatürümüzde çok karşılaşmasak bile tanım olarak birbirine uyan taraflar var. Yani 
bir toplumun kendi uyacağı yasayı koyması otonominin olması bir özelliği gösteriyor, özel bir 
tarafın olduğunu gösteriyor. Diğer tarafta özel eğitim kanadında şu var, özel olarak yetiştirilmiş 
personel, geliştirilmiş eğitim programları, hep başında bir özel var. Özel olması onun biricik 
olduğu anlamına geliyor ve dolayısıyla bağlı olduğu yapının bağımsız ele alınması akla geliyor. 
Dolayısıyla aslında orada bir özerklik var mesela üzerine en çok düşündüğüm yer, özerklik 
açısından bireye has program geliştirilmesi hem öğrencinin hem de programın özerkliği 
açısından ele alındığı ele alınabilir. Genel eğitimde böyle bir durum yok, genel eğitimde bir 
müfredat var ve müfredat doğrultusunda öğrenciler eğitime tabi tutuluyor ve öğrencilerin 
özerkliği, biricikliği veya özelliği o gelen müfredatla beraber sanki biraz ortadan kalkmış oluyor. 
Düşündüğümüzde biz öğrenci odaklı düşünmüyoruz ama özel eğitimde biz öğrenci odaklı 
düşünüyoruz ve programın özerkliği ve öğrencinin özerkliğinin ilk karşımıza çıktığı nokta eğitim 
programı, bireyselleştirilmiş eğitim programı. Açıkçası ben buna biraz eleştirel yaklaşıyorum. 
Doğru kavram olarak düşündüğümüzde ya da yasal düzenlemelere baktığımızda evet, 
bireyselleştirilmiş eğitim programı var fakat bireyselleştirilmiş eğitim programı ne kadar özel? 
Adı üzerinde bireyselleştirilmiş, öğrenciye has geliştirilmiş program gerçekten ne kadar özel? Bu 
tartışılabilir çünkü biz geliştirdiğimiz programları aslında bir müfredat doğrultusunda 
geliştiriyoruz yani bizim tek özerk olduğumuz nokta programdan hedef ve amaç seçerken tek bir 
amaç seçmiyoruz, birden çok amaç seçiyoruz aslında sadece burada özerkiz. Müfredatın 
olmasının özerkliğin önünü tıkayan bir tıkaç olduğunu düşünüyorum ben. Bana göre müfredatlar, 
programlar olabildiğince öğrencinin gereksinimlerini karşılayacak düzeyde oluşturulan araçlar 
fakat karşımıza çıkan grup, özel gereksinimli çocuklar beraberlerinde o kadar farklı süreçler 
geçiriyorlar ki, o kadar farklı özellikler geçiriyorlar ki bazen müfredatı elinize aldığınızda amaç, 
hedef seçerken takılıp kalabiliyorsunuz. Bu çocuğun ihtiyacı olur gerçekten diyorsunuz ama 
müfredatın dışına da çıkamıyorsunuz. Peki ne kadar özerklik, burası biraz bana soru işareti. Hani 
o üç ayaklı yapı diye ifade ettim, belki mesela Amerika’da geliştirilmiş bir engelli yasası var, 
burada bireyselleştirilmiş eğitim programları var. Orada bireyselleştirilmiş eğitim programları 
toplantılarına öğrencinin kendisi de katılabiliyor, öğrenci kendisi hakkında karar verme sürecinde 
yer alabiliyor eğer performansı uygunsa. Bizde de bir kesim böyle fakat bizde çok ucu açık 
bırakılıyor, altı dolu değil mesela Amerika'da engelli yasası ile ilgili düzenlemeye yani 
bireyselleştirilmiş eğitim programları ile ilgili düzenlemeye baktığımızda Öğrencinin velisinin 
hangi tarzda bir masayı kullanabileceği, oturma pozisyonları dahi yasaya bağlanmış. Öğrencinin 
velisi ile öğretmen karşılıklı oturmasınlar, yan yana otursunlar diyor aslında asıl felsefe şu, ortak 
bir paydaya varmanın fiziksel olarak pozisyon alma yetkisi var ya da bunun etkisi ortak karar 
almayı etkiliyor. Bu kadar net ifadeler var, bizim de belki bunların altını açmamız gerekiyor. 
Altını doldurmamız gerekiyor, öğrencinin ve öğretmenin tam olarak özerk olabilmesi için. Okul 
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özerkliği olarak düşündüğümde, özel eğitim okulları için söylüyorum, dışarıdan genel eğitimde 
çalışan arkadaşlarımız hepsi şöyle düşünüyorlar, özel eğitim okulu kendi başına bir okul. Özerk 
mi, tam olarak özerk değil. Biz de karar alırken yazı yazıyoruz, yazdığımız yazılara cevap 
gelmesini bekliyoruz ve eğer onay görürsek biz adım atabiliyoruz. Onay göremezsek adım 
atamıyoruz dolayısıyla okulun karar alma süreci yarı özerk diye söylenebilir. Benim bu noktada 
eleştirdiğim bir konu var, belki bu özerkliğe denk gelebilecek bir şey. Bizim okullarımızda 
mesela ağır derecede otizmi olan çocuklar var, ama nasıl bir ortamdalar? Yerel eğitimdeki 
ortamın aynısı bizde de var. Öğrenci masası, sandalyesi, sınıf tahtası, klasik bir düzen. Peki bu 
klasik düzen bir özel gereksinimli çocuk için hatta otizm şiddetinin ağır olduğu bir çocuk için ne 
kadar ihtiyaçlarına hitap ediyor? Hitap etmiyor belkide ama siz burada şunu yapamıyorsunuz, bu 
öğrencinin özelliğine göre ben bu sınıfı yapılandırırım, değiştireyim, buraya puflar atayım, yerde 
oturalım, çeşitli sınıf düzenleri yapayım, tahtayı, sırayı, masayı kaldırayım, kaldıramıyorsunuz 
çünkü orada kurallar var. Tahta olacak, XXX şunlar olacak, Y olacak, Z olacak. Tamam bunları 
yaptınız ama o zaman şu gidiyor, çocuğun ihtiyaçları, gereksinimleri. Yarattığınız ortam bunu 
karşılayabilecek durumda değil. Açıkçası bu tarz yapılandırmalar için okulun özerk, öğretmenin 
özerk olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bunun üzerine düşünürken aklıma şu geliyor, 
Yeşim Hoca da bunu söylüyor. Peki bunun karşısındaki en büyük sorun ne? Bunun karşısındaki 
en büyük sorun kontrol edilebilirlik, güven, yeterlilik. Bu hak tanındığı zaman bu hak nasıl 
kullanılacak öğretmen tarafından ya da okul tarafından nasıl kullanılacak? Bunun denetimi nasıl 
sağlanılacak? Bir denetleme, kontrol etme kaygısı ile hep sınırlandırıyoruz. Bu burada olacak, o 
orada olacak, onun üstü şöyle olacak, onun altı böyle olacak ama bu belki bu belki genel eğitimde 
işe yarayabilir fakat özel eğitimli çocukların eğitim aldığı ortamda bu kadar kural sınırlandırmayı 
getiriyor. Bizim literatürümüzde bir kavram var; en az sınırlandırılmış eğitim ortamı, yani çocuğu 
en kapsayıcı eğitim olacak. Peki bu kadar denetleme kaygısı ile bu alanı sınırlandırırsak ne 
olabilir? Olacak şey şu, çocuğun bağımsızlaşmasını bir miktar engellemiş oluruz. Belki bunun 
üzerine çok düşünmemiz gerekiyor. Hem bu kadar özgürlüğü, özerkliği tanıyıp hem de aynı 
zamanda nasıl bunun işe yaradığını, sürecin güven esasında nasıl sürdürülebileceğine kafa 
yormamız gerekiyor. Bir diğer konu, benim son zamanlarda aklımda, biraz okul sürecinden 
çıkıyor belki programa giriyor, özel eğitimdeki programlara giriyor, bu dönemde fark ettiğim 
şeyler özellikle özel eğitimli çocuklar için çok fazla program yapıldığını görüyorum. Özellikle 
özel öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar için bu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan 
çocuklar için o da bir parçası olduğundan dolayı anlatıyorum, bir sürü program geliştiriliyor ve 
evet programlar önemli, bunlar işe yarayan programlar fakat şunu da görüyorum arkasında, bunu 
uygulayan profesyoneller programa öyle körü körüne ve katı bağlanıyorlar ki. Esnek 
düşünmüyorlar yani bu programın ötesinde düşünebilmek ne yazık ki kuralların dışına çıkmak 
gibi algılanıyor. Evet, yapılandırılmış programlara ihtiyacımız da var şüphesiz ama esnek 
düşünme de ihtiyacınız var çünkü karşımızdaki çocuklar her gün farklı özellik taşıyan çocuklar. 
Yapılandırılmış programlara ihtiyacımız olduğu kadar esnek düşünmeye de ihtiyacımız var. 
Öğrencinin gereksinime göre programı esnetme yetisini kullanmamız gerekiyor. 
Bireyselleştirilmiş eğitim programları toplantılarında aktif katılımı gerçekten çok önemli. Bu 
aynı zamanda kapsayıcı eğitim, kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim açısından da çok 
çok önemli çünkü çocukların da karar alma sürecinde yer almaları gerekiyor. Beni dinlediğiniz 
için çok teşekkür ederim.  
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SÖZLÜ BİLDİRİLER / ORAL PRESENTATIONS 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 1 

SALGIN SÜRECİ VE SONRASINDA ÖĞRETMENDEN 
ÖĞRETMENE YENİ NORMAL SİSTEM 

Sefa SEZER1 
ÖZET 

Bu çalışmamız ‘eğitim ve yaşanmış salgın süreci’ teması ile oluşturulmuştur. Çalışmamızın 
amacı, dünyadaki ve Türk eğitim sistemindeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin salgın süreci ve 
sonrasında dersler yönünde işlenişi, yönergesi, içerikleri ile öğretmenlerin yeni normal süreçte 
ki 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 
kurumlarının risk yönetiminde eğitimin belirli bir süre ara verilmesi durumuna karşı 
yapılabilecekler konusunda Türkiye’de ve diğer ülkelerde eğitim kurumlarının meydana getirdiği 
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 Sözcükler: Eğitim ve Salgın, Yeni Normal Sistem, Öğretmenden Öğretmene Yeni 
Normal, Uzaktan Eğitim, Eğitim Bilişim Ağı, Salgında Eğitim. 

 

1 Öğretmen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü /Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı/ Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü. 
Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı/ Bölgesel Kalkınma 
İktisadı Bölümü Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi. Orcid: 0000-0003-1394-1830 

Teacher, District Directorate of National Education/ Fırat University, Institute of 
Educational Sciences, Department of Educational Sciences / Educational 
Administration and Supervision. Siirt University, Institute of Social Sciences, 
Department of Economics/ Department of Regional Development Economics, 
Graduate Student with Thesis. Orcid: 0000-0003-1394-1830 
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Investigation Of Teachers Oath And Professional Values Of 
Teachers 

Abstract 

This study was created with the theme of "education and the epidemic process experienced". The 
aim of our study is to obtain results regarding the process of education and training activities in 
the world and in the Turkish education system during the epidemic process and afterwards in the 
direction of the courses, instructions, contents and all activities of teachers in the new normal 
process. It is to examine the changes in the learning process before and after the epidemic and 
the well-being of teachers, the effectiveness of leadership, technology and cooperation roles, and 
mission and vision-oriented studies in the new normal process. It is also to analyze the effects of 
the virus outbreak vision for Turkey and the world educational activities. 

In our study, it will contribute to understanding the activities of teachers in the transition to the 
new normal after the virus epidemic during the change process. Furthermore, this study of 
educational institutions be looking for a certain period of training in risk management situation 
in Turkey and in other countries about what can be done against the education agency that 
occurred brought change, methods used, to reveal what should be done by forming the differences 
in activity and in particular outbreak during and after the teachers in the new normal period It is 
very important in terms of directing the researches to be made. 

Keywords: Education and Epidemic, New Normal System, New Normal from Teacher to 
Teacher, Distance Education, Education Information Network, Education in Epidemic. 

Giriş 

Küresel olarak tüm ülkeyi her yönden etkileyen ve Türkiye’de de birçok sektörde dönüşüme ve 
yenileşmeye sebep olan korona virüs salgını günlük hayatı önemli derecede etkilemiştir. Uzak 
Doğu bölgesinde meydana gelerek kısa süreçte tüm dünyaya yayılan virüs salgını farklı alanlarda 
duraklamalara ve değişikliklere sebebiyet vermiştir. Böylece Türkiye’de ilk korona virüs salgını 
vaka durumu 11 Mart 2020 tarihinde ortaya çıkmış ve 11 Mart 2020 tarihinden sonra tüm 
sektörde ve birçok bölümde uygulanması gereken önemli adımlar atılmış ve en kısa sürede 
uygulanmıştır. Türkiye’de eğitim-öğretim sisteminde birçok faaliyet uygulamamızı etkileyen en 
önemli karar ise 16 Mart 2020 tarihi itibariyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesidir. 30 
Mart 2020 tarihine kadar yer alan yedi günlük sürecin ara tatil ve kalan yedi günlük sürecin ise 
uzaktan eğitim ile tamamlanacağı açıklanmıştır. Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk, 
23 Mart 2020 tarihinden itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformundan öğrenim sürecinin 
devam edebilmesi için öğrencilerin bulunduğu ortamdan uzaktan eğitimle eğitim-öğretim 
faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etmiştir(Altunel, 2020). 

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan verilere göre dünyada 770 milyon kişilik bir öğrenen 
grubun olduğu ve okulların, üniversitelerin kapanmasından etkilendiğini belirtmiştir. Türkiye’de 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumların ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bağlı 
üniversitelerin öğrenim süreçlerinde aksama olmaması ve öğrenim faaliyetlerini sürdürmek için 
bir kural haline gelen dijital eğitimde öğrenim çalışmalarını etkili ve verimli bir şekilde 
sürdürmüştür. Cumhurbaşkanlığının onayıyla Türkiye’deki okul öncesi, ilköğretim, ortaokul ve 
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lise kamelerinin öğretim sürecinin uzaktan eğitime dönüştürülmesi ile birlikte yükseköğretime 3 
hafta süreli yüz yüze eğitime ara verilmesi ilan edilmiş ve daha sonra 2020 yılı bahar döneminin 
dijital eğitim ile sürdürüleceği kamuoyuna açıklanmıştır(YÖK, 2020). 

Türkiye’de eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde yapılan işlemler mevzuattaki işlemler, temel 
yapı sistemi, personel kaynakları, öğeler ve eyleme dönük işlemler yönünde gerçekleştirilmiştir. 
Mevzuattaki işlemler, öğeler ve personel kaynaklarında belirli güncellemeler yapılmış, altyapı 
ve içerik konusunda etkin ve verimli faaliyetlerde bulunulmuştur. Hem Milli Eğitim Bakanlığı 
hem de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uzaktan eğitime dair birbirleri ile istişare 
de bulunarak önemli adımlar atmışlardır. Ders içerikleri ve uzaktan eğitimin alt yapısı için 
üniversiteler uzaktan eğitim birimi ile ihtiyaçların karşılanması için koordinasyon içerisinde 
eğitim-öğretim yılını tamamlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ise kendi bünyesindeki tüm 
birimlerle özverili faaliyetlerinin sürdürülmesi sağlanmış ve TRT tarafından Milli Eğitim 
Bakanlığı’na tahsis edilen kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı tüm derslerin 
yayınlanması da küresel ölçekte başarılı çalışmalardan biridir. Bu konuya ilk başta öncülük eden 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi ve TRT önemli destekte bulunmuştur(Yamamoto & Altun, 
2020). 

Öğrenim faaliyetlerinin sürdürülmesinde yenileşme, değişme ve uygulamalı olarak meydana 
gelen dijital yolla yapılan eğitim işlemleri süreci TRT’nin de katkısıyla ilkokul, ortaokul ve lise 
kademesinde televizyon kanalı ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kapsamında internet aracılığıyla 
öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin hizmetine sunulmuştur. Bu faaliyetlerden sonra ilerleyen 
süreç ise Türkiye’de durumun olumsuz olması ve tanı sayılarındaki artış sebebiyle 25 Mart 
tarihinde okulların 30 Nisan tarihine kadar yüz yüze eğitimin olmayacağı ve bu sürecin dijital 
olarak uzaktan eğitim şeklinde devam edeceği belirtilmiştir(SETAV,2020). 

Duvarsız Okul ve Teknoloji Dostu ‘Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’ 

Türkiye’de eğitim koronavirüs salgınından etkileniyor şeklinde bir ibarede bulunmamız çok 
doğru olmayacaktır. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 2012 yılında Türkiye’de oluşturulmuş, yenilik ve 
güncelleştirme çalışmaları yapılarak etkin ve verimli bir dijital materyale dönüşmüştür. Uzaktan 
olan gerçekleştirilen öğrenim sürecinin sistemsel olarak çok yönlü bir şekilde oluşturulması, 
öğrenim görenlerin bulunduğu ortamda zorlanmadan istediği içeriklere ulaşabilmesi eğitim 
teknolojilerinde ki yenilik sürecinin etkin kullanımına işaret etmektedir(Sezer, 2020a). 

Milli Eğitim Bakanlığı tüm şartları göz önünde bulundurarak üç TRT kanalı tarafından video 
formatından ki derslerini sosyal platform sayfalarında haftalık yayınladığı ders programları 
çerçevesinde öğrencilere sunmayı önemsemiştir. Türkiye sanal eğitim ve uzaktan canlı eğitim 
konusunda çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bilgi teknolojilerin alanında nitelikli işgücünün 
yer alması, Avrupa’ya kıyasla genç bir eğitim grubunun olması, genç bir nüfusun yer alması, 
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) alt sistemi, etkin ve verimli sanal eğitim içeriği üretebilecek nitelikli 
işgücünün yer alması ve dijital olarak öğrenim sürecini gerçekleştiren üniversitelerin yer alması 
önemli faktörlerden birkaç tanesidir. Türkiye güçlü imkânlar çerçevesinde dünyada rekabet 
gücüne sahiptir. Başarıda sona ulaşmak için ise eğitim ortamındaki liderler, öğretmen ve öğretim 
üyelerinin beceri ve kapasite yönündeki mesleki gelişimini uygulayabilmesidir. Böylelikle Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın lider yönündeki faaliyetleri ve 
verimli süreç yönetimleri çok önemli bir noktadır(Arkan, 2020). 
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2012 yılından itibaren Türkiye’deki eğitim yapısı da dijital materyallerin daha verimli kullanımı 
için yapılan projelerden birisi Eğitim Bilişim Ağıdır. Dijital materyal olarak eğitim 
teknolojilerinin verimli kullanımı bakımından önemli kaynaklar oluşturulmaktadır. Bu 
kaynaklarla birlikte daha önceki yıllarda yapılan projelerin sonuçlarının yeterli bir düzeyde 
değerlendirilmesi, projeleri ilgilendiren kaynakların meydana getirilmesi, proje yürütücü olarak 
görevli personellerin bilgileri saklandığı ve ilgili alanlarda ihtiyacı gidermek için projenin 
uygulanmasının değerlendirilmesini yaparak yalnız teknoloji uygulamalarını temin etmek ile 
eğitim sistemine kaynak oluşturulmamıştır. Ayrıca, bilişim olarak yazılımının küreselleşme 
sürecinde değişmesi ve yenileşmesiyle yapılan uygulamaların yer aldığı belirlenmiştir(Sezer, 
2020a).  

Virüs Salgını Sonrası Öğretmenleri Bekleyen Değişim  

30 Mayıs 2020 tarihinde İngilizce dilinde organize edilen T4 konferansı ‘Eğitimde Yeni Normal 
Ne Olacak?’ temasıyla küresel bir video konferans formatında düzenlenmiştir. Dünyadaki birçok 
öğretmen ve eğitimcinin bir araya geldiği konferansta salgın süreci boyunca edinmiş oldukları 
faaliyetlerden bahsetmişlerdir. Konferansta eğitimciler tarafından “işbirliğinin önemi, teknoloji 
kullanma düzeyi, liderlik özellikleri ve iyi olma sürecinin adımları” olarak 4 farklı alanda 
izlenimlere değinilmiştir. Küresel olarak eş zamanlı yayınlanan e-konferansta virüs salgını 
sonrası öğretmenlerin vizyon odaklı değişimi hakkında önem arz eden konulara yer 
verilmiştir(Sezer, 2020b). 

30 Mayıs 2020 tarihinde İngilizce dilinde organize edilen T4 konferansı ‘Eğitimde Yeni Normal 
Ne Olacak?’ temasıyla küresel bir video konferans formatında düzenlenmiştir. Dünyadaki birçok 
öğretmen ve eğitimcinin bir araya geldiği konferansta salgın süreci boyunca edinmiş oldukları 
faaliyetlerden bahsetmişlerdir. Konferansta eğitimciler tarafından “işbirliğinin önemi, teknoloji 
kullanma düzeyi, liderlik özellikleri ve iyi olma sürecinin adımları” olarak 4 farklı alanda 
izlenimlere değinilmiştir. Küresel olarak eş zamanlı yayınlanan e-konferansta virüs salgını 
sonrası öğretmenlerin vizyon odaklı değişimi hakkında önem arz eden konulara yer 
verilmiştir(Sezer, 2020b). 
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Şekil 1: Öğretmen olarak uygulamanızı en çok hangi kategoride geliştireceğinizi 
düşünüyorsunuz? 

Kaynak: (T4 Konferansı,2020). 

 

Konferans dört oturum olarak gerçekleştiği için her oturum öncesinde sunum yapan öğretmenler 
ve izleyiciler için uzaktan anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yukarıda verilen Şekil 1’de 
‘Öğretmen olarak uygulamanızı en çok hangi kategoride geliştireceğinizi düşünüyorsunuz?’ 
sorusuna % 35,1 oy ile ‘öğretmen işbirliği ve ekip çalışması’ cevabı verilmiştir. Bu cevabı % 
25,6 oy ile ‘öğretmen refahı’ takip etmiştir. Elbette öğretmen refahının sağlanması açısından 
sağlık ve mutluluğu yeni normale dönüşte öncelik haline getirmemiz gerekmektedir. Ankette % 
22,5 oy ile ‘öğretmen ve teknoloji’ ve % 16,9 oy ile ‘öğretmenin liderliği’ cevapları sunum yapan 
öğretmen ve izleyiciler tarafından verilmiştir(Sezer, 2020b). 

Salgın süreci ve yeni normal dönemde öğretmenlerin dijital materyalleri kullanmak adına 
teknoloji ile iç içe olduğu görülmüştür. Fakat hiçbir teknoloji sisteminin öğretmenin yerini 
tutamayacağı konusu da çok önemlidir. Dönüşüm merkezi odaklı olarak e-öğrenme araçlarını 
sosyal amaçlı kullanıldığını ve karar verme sürecinin merkezinde öğretmen ve öğrencilerin 
başrolde olması gerekmektedir. Yeni normal süreçte bulunurken teknolojik sistemler hakkında 
bilgi sahibi olunmalı ve eğitim sürecinde tüm eğitim paydaşlarıyla işbirliği halinde hareket 
edilmesi gerekmektedir(T4 Konferansı, 2020). 

 

Şekil 2: Okullarımız ve sistemleriniz eğitimi yeniden inşa etme planlarının merkezine ne 
koymalıdır? 

Kaynak: (T4 Konferansı,2020). 

 

Yukarıda verilen Şekil 2’de ‘Okullarımız ve sistemleriniz eğitimi yeniden inşa etme planlarının 
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merkezine ne koymalıdır?’ anket sorusu yer almaktadır. Şekil incelendiğinde % 75,6 oy ile 
‘öğrenci ve öğretmenlerin refahının sağlanması’ cevabı verilmiştir. Bu cevabı takip eden diğer 
cevaplar ise sırasıyla % 10,6 oy ile ‘müfredat sistemi’ ve % 13,3 oy ile ‘çocukları bütünsel ele 
almak’ olmuştur(Sezer,2020b). 

 

Şekil 3: Pusula Olarak Öğretmen: Yeni Yönelimler 

Kaynak: (T4 Konferansı,2020). 

 

Yukarıda verilen Şekil 3’de ‘Pusula Olarak Öğretmen: Yeni Yönelimler’ ile ilgili pusula bilgisi 
yer almaktadır. Şekil incelendiğinde öğretmenin geleceğe dönük uygulaması gereken temel 
faaliyetler yer almaktadır. Pusulada öğretmenin liderliği, öğretmenin işbirliği, öğretmenin refahı 
ve teknoloji düzeyi esas alınmıştır. Unutmamalıyız ki teknoloji sadece eğitimi kolaylaştıran bir 
dijital materyal özelliği taşımaktadır. Eğitimin her sürecinde nitelikli işgücünün temeli olan insan 
faktörü çok önemlidir. Teknoloji tek başına insan faktörünün yerini alamamaktadır. Sonuç olarak 
eğitim çerçevesinde insan faktörünün de nitelikli ve etkili bir işbirliği ile kullanılmasının önemli 
işlevler ortaya çıkartacağını belirtebiliriz(Sezer, 2020b). 

Araştırmanın Problemi 

Araştırmanın problemi, virüs salgını süreci ve sonrasında öğretmenlerin liderliği, öğretmenlerin 
işbirliği, öğretmenlerin refahı ve öğretmenlerin teknolojiyi kullanma düzeyi esas alınarak 
hazırlanmış ve eğitim-öğretim sürecindeki faaliyetleri irdelenmiştir. 

Araştırmanın Amacı 

Dünyada ve Türk eğitim sistemindeki virüs salgını süreci ve sonrası eğitim-öğretim 
uygulamalarında bulunan tüm çalışmaların öğretmenler açısından yeni normale geçişteki değeri 
ve hedefinin meydana getirilmesidir. Ayrıca dünyada ve Türk eğitim sisteminde alışılagelmişin 
dışında bir çalışma düzenine geçişte veya yeni sistemler geliştirmek durumundaki faaliyetlerine 
katkı sağlamaktır. Salgın süreci ve sonrasındaki yeni normale geçişte eğitim-öğretim 
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faaliyetlerindeki ders paketinde yer alan öğelerin öğrencilere ne şekilde ulaştırılacağı ve hem 
öğretmenler hem de öğrenciler için nasıl düşünüldüğünü ortaya çıkarmaktır. 

Araştırmanın Önemi 

Salgın süreci ve sonrasında eğitiminin pozitif ve negatif sebebini meydana getirerek olumlu 
yönde gelişen bir sisteminin meydana getirilmesi ve yeni normal süreçte okullarda yer alan 
herkesin hazır hale getirilmesinde güdülenme bakımından önemli bir pozitif gelişime neden 
olacağı tasarlanmaktadır. Çalışmamızın amacı, önemi ve kapsamı bakımından dünyadaki ve Türk 
eğitim sistemindeki eğitim-öğretim uygulamalarının salgın süreci ve sonrasında dersler açısından 
işlenişi, yönergesi, içerikleri ile öğretmenlerin yeni normal süreçte ki tüm faaliyetleri ile ilgili 
sonuçlara ulaşmaktır. Salgın öncesi ve öğrenme faaliyetlerinde ortaya çıkan yenileşme ve 
değişimler 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. 

Kuramsal Çerçeve ve İlgili Araştırmalar 

Araştırma kapsamındaki virüs salgını ve sonrası öğretmenler açısından eğitim faaliyetlerine 
yönelik vizyon etkileriyle ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Dünyada ve Türk eğitim sisteminde virüs 
salgını ve sonrası öğretmenlerin yeni normale geçişteki ki eğitim açısından olumlu yönler, 
faaliyetler,  vizyon açısından yapılması gerekenler ve sorunlara çözüm üretilmesi, virüs salgını 
ve sonrasında eğitimin okul iklimi bakımından verimi ve okul ikliminde yer alan her bireyin 
motivasyon açısından önemli bir artış yaşanacağı hedeflenmektedir. 

Literatür 

Virüs Salgını Süreci ve Sonrasında Öğretmenler 

Dünyada önemli bir soruna neden olan virüs salgını nedeniyle, 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren 
küresel olarak 191 ülkede okullar yüz yüze eğitime ara vermiştir. Yapılan araştırmalar 
neticesinde, dünyada 1.724.657.870 öğrenci virüs salgını sürecinden etkilenmiştir. Dünyada 
eğitim sistemlerinin sağlık yönünde ani olarak yaşanan bu tür olumsuzluklarla ilk kez 
karşılaşması ve hazırlıksız olduğu bu kriz sürecinde dünyada birçok ülkede eğitim-öğretim 
faaliyetlerindeki kayıpların en aza indirilebilmesi için birçok tedbirler alınmış ve uzaktan eğitim 
süreci başlamıştır. Dünyanın dört bir yanındaki öğretmenler öğrencilerine öğretmene devam 
etmek, öğrencilerine ve velilere her konuda destek olmak için uzaktan eğitim araçları ve 
uygulamalarıyla tanışmışlardır. Salgın sürecinde öğretmenler mesleki olarak standart alışmış 
oldukları yüz yüze etkileşim dışında dijital materyal olarak farklı yöntem ve araçlarla 
öğrencilerinin öğrenmeye devam etmesini ve yeni normale geçişte iyi olma halini pekiştirmek 
önemli amaçlarından biri olmuştur. Ayrıca virüs salgının günümüzde sosyal yaşamda meydana 
getirdiği psikolojik zorluklarla mücadele etmek zorunda kalmıştır(UNESCO, 2020). 

Salgın süreciyle ilgili 25 Mart 2020 tarihinde kamuoyuna açıklanan verilere göre küresel olarak 
okulların yüz yüze eğitime ara vermesinden etkilenen öğretmen sayısı yaklaşık 63 milyondur. 
Beklenmedik bir anda müfredata eklenen uzaktan eğitim faaliyetlerinin içeriklerini tam 
bilememesi, salgının meydana getirdiği endişeleri ve öğrencilere her yönden yardımcı olamama 
kaygısı salgın süreci ve sonrasında öğretmenleri telaşa sürüklemiştir. Dünya genelinde 
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öğretmenler bu süreci oldukça verimli ve etkin bir destekle şekillendirmeye çalışmaktadırlar. 
Öğrenciler için öğrenmeyi devam ettirmek adına uzaktan eğitimi sürdürmek, uzaktan eğitim için 
gerekli altyapıyı sağlamak, program ve içerikleri hazırlamayı sürdürmüşlerdir(TITFTE, 2020). 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yapılan araştırmaya göre eğitim 
sektörü içerisinde 98 ülkede 330 kişiye bir anket yapılmıştır. Ankette okulların kapatıldığı salgın 
kriz sürecinde eğitim sektörüyle ilgili ilk olarak müdahale bölümlerine ilişkin düşünceleri ve 
yorumları sorulmuştur. Katılımcılardan % 84 oranı kadar virüs salgını sürecinde öğrencilerin 
öğrenme faaliyetlerinin devamlılığının sağlanmasının çok önemli olduğunu belirtmişlerdir. Virüs 
salgını süreci ve sonrasında katılımcılar için önemli olan diğer iki seçenek ise %77,9 oy oranında 
öğretmenlere profesyonel destek sağlanması ve %77,6 oy oranında ise öğretmenlerin iyi olma 
halinin sağlanması yer almıştır(OECD, 2020). 

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerden beklenen 
faaliyetler zamanla görünür hale gelmiştir. Öğrencilere dijital eğitim kapsamında Eğitim Bilişim 
Ağı (EBA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) aracılığıyla uzaktan eğitim ile 
sürdürülen öğretmen faaliyetlerinde öğretmenler de özverili çalışmalarıyla öğrencilerine destek 
olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin mesleki yönünde gelişimleri için 
hazırlanan ve dijital yolla öğrenim kapsamında gerçekleştirilen kurs faaliyetleri ise bilişim 
teknolojileri veya dijital materyalleri kapsayarak gerçekleştirilmiştir(MEB, 2020). 

Türkiye’nin iletişim alanını kapsayan tüm bölümlerdeki gelişimi ve vizyona dönük 
uygulamalarıyla hiçbir kuşku yaşamadan kolaylıkla yerli dijital materyallerimizi 
öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin hizmetine sunabilmektedir. Türkiye’de 
uzaktan eğitim alanındaki alt yapının gelişmesi eğitimin dijital yönü bakımından da önemli bir 
adım oluşturmaktadır. Her kademe için tüm eğitim kurumları açısından hem dijital eğitim hem 
de yüz yüze sağlanacak eğitim modellerinde önemli bir değişim ve yenileşme 
sağlanacaktır(Sezer, 2020c). 

Pek çok öğretmen ilk kez karşılaştıkları uzaktan eğitim sürecine adapte olmaya çalışmış ve 
yaşamış oldukları sorunları çözmüştür. Virüs salgını sürecinde öğretmenler okul yönetimi ve 
öğrenci velilerinin isteklerini de karşılamaya devam etmiştir. Dünyada yer alan bazı uluslararası 
kuruluşlar, vizyon açısından şimdiden araştırmalara başlayarak okula dönüşün yeni normal 
süreçte salgının meydana getirdiği ve artışına neden olduğu öğrenme ayrımlarının ortadan 
kaldırılması için planlamaların yapılmasının ve eğitimde yer alan tüm görevlilerin hazır olması 
gerektiğinin altını çizmektedirler (UNESCO, 2020b). 

Sonuç  

Virüs salgını süreci ve sonrasında yeni normal döneme geçiş sürecinde bulunurken öğretmenliğin 
bir takım ruhuna benzetilmesi önemli bir yaklaşım olmuştur. Virüs salgını sürecinde yaşanan 
pandemi döneminde pek çok öğretmen öğrenme içeriklerini aniden çevrimiçi platform ve dijital 
materyallere geçişlerini gerçekleştirmişlerdir. Elbette öğretmenlerden uzaktan eğitime geçiş 
sürecinde teknoloji kullanma becerilerinin düzey olarak farklılık gösterse de ekip olarak 
işbirliğinde bulunulması, öğrenciler için öğrenme faaliyetlerinin devam etmesi adına sınırların 
genişletilerek önemli sonuçların meydana geldiği görülmüştür. İşbirliği faaliyetleri öğretmenler 
arasında sağlanmamış; karar veren kimselerin, ebeveynlerin, öğrencilerin ve eğitimin tüm 
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paydaşlarının hep birlikte işbirliği içerisinde olmasının etkin ve verimli sürece şahit olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Öğretmenler, öğrencilerinin okul ve sınıf iklimi içerisindeki gelişimlerini sağlamakla birlikte 
vizyonunu da inşa eden önemli bir rol üstlenmiştir. Elbette çocukların ilk öğretmenleri aile 
bireyleri olarak anne babalarıdır. Bu rol erken çocukluk dönemi öğrenme için çok önemlidir. 
Aynı amacı taşıyan paydaşlar olarak, eğitimciler ve aileler arasındaki iş birliklerinin 
artırılmasının bütüncül ilerlemenin ve gelişmenin önkoşulu olduğunun önemi oldukça büyüktür. 
Eğitim gelişimi bakımından geleceğe yönelik vizyonumuzu belirlemeli ve erken çocukluk 
gelişiminden itibaren iş birliği, liderlik faaliyeti, teknolojinin kullanımı ve iyi olma eylemleri 
içerisinde bu hedefe hep birlikte ulaşmak gerekmektedir. 

Salgın öncesi, süreci ve sonrasında da öğretmenler değişim için potansiyele sahiptir. Salgın 
sürecini fırsata çevirmek adına bu potansiyelin kullanılması çok önemli bir adım olacaktır. Yeni 
normale geçiş sürecinde yenilik ve değişim için daha çok faaliyetlerde bulunan, işbirliği 
içerisinde çalışan, imkânlar çerçevesinde daha özverili görevini yerine getiren öğretmenlere 
gereksinim olduğu sonucuna varılmıştır. Böylelikle vizyon odaklı hedefler arasında yeni normale 
geçiş sürecinde öğretmenler öğrencileriyle her yönden iletişimi sağlamalı,  okul iklimi veya gene 
olarak öğretmenler ürettikleri, sahip oldukları kaynakları diğer birbirleriyle paylaşması ve 
işbirliği içerisinde faaliyetlerde bulunması, hem öğretmen arasında hem de okullar arasında 
yardımlaşmasının öneminin bilinciyle hareket edilmesi gerekmektedir. Yeni normale geçiş 
sürecinde öğretmenler, eğitim içeriklerini güncel olarak öğrencileriyle paylaşması ve bu süreçte 
öğrencileri eğitimin planlama sürecine dahil etmesi çok önemlidir. Öğretmenler öğrencileriyle 
iletişimi sağlarken aynı zamanda ebeveynlerle iletişimi artırması ve onlarla iş birliği yapması ve 
sosyal destek kapsamında eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında hizmet yürüten kurum ve 
kuruluşlara destek sağlanması gerekmektedir. Böylelikle yapılan bu faaliyetlerden sonra 
öğretmenlerin mesleki çalışmalarını geliştirmek için profesyonel olarak planlanan sosyal 
öğrenmeyi geliştirmesi, eğitimde liderlik ve lider öğretmenleri desteklemesi, uyum 
programlarının takvimsel olarak güncellenmesi, mesleki gelişimi sağlanması ve desteklenmesi 
gerektiğinin sonuçlarına ulaşılmıştır. 
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Extended Summary 

Introduction 

It is planned that the development of a system that develops positively by creating a positive and 
negative cause of education during and after the epidemic process, and that it will cause a 
significant positive development in terms of motivation in making everyone involved in the 
schools in the new normal process. 
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It is the realization of the value and goal of all studies in education and training practices in the 
world and in the Turkish education system during and after the virus epidemic process in terms 
of teachers' transition to the new normal. In addition, it is to contribute to the activities in the 
world and in the Turkish education system in transition to an unusual working order or in 
developing new systems. It is to reveal how the items in the course package in educational 
activities will be delivered to students and how they are thought for both teachers and students 
during the epidemic process and the subsequent transition to the new normal. 

Method 

Based on the theme of 'COVID-19 and Education', information about the education-based change 
of teachers and the new normal process was obtained and a comprehensive research was 
conducted on teachers' professional and personal development data during the epidemic process. 

Findings (Results) 

Teachers, while maintaining communication with their students, should also increase 
communication with parents and cooperate with them, and support institutions and organizations 
that provide services within the scope of educational activities within the scope of social support. 
Thus, after these activities, it was concluded that teachers should develop professionally planned 
social learning in order to improve their professional work, leadership and leader teachers in 
education should be supported, adaptation programs should be updated calendarly, professional 
development should be provided and supported. 
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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 Anayasa’nın 
42/3 maddesi çerçevesinde 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 



ISPC2021 BİLDİRİLER KİTABI / PROCEEDINGS 
 

101	
 

School Autonomy in Turkey and Libertarian Education Approach 
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 

 

Giriş 

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 olunan eğitim felsefesinin de demokratik bir toplum 
oluşumuna katkı sağlaması beklenir. Demokrasinin ülkelerde iyi işlemesi, tutunması,  Çaha 
(2018)’nın ifadesiyle bir yaşam biçimi haline gelmesi eğitimde demokratik ortamların 
oluşturulmasına bağlıdır. Yönetilenlerin yönetime katılımı, kararlarda etkili olmaları diğer bir 
ifadeyle okul özerkliği adına adımların atılması bu açıdan önemlidir. Okullarda demokrasi 
bilincini geliştirme eğitimin temel felsefesi olarak düşünülmelidir (Tuncer, 2007). Bu açıdan 
bakıldığından okulun yönetim yapısı çok önemlidir.  OECD tarafından hazırlanan “21. yüzyılda 
dünya standartlarında bir okul nasıl inşa edilmeli?” başlıklı raporda da bu yaklaşımın altı 
çizilmektedir (OECD, 2018).  
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Ülkelerin sahip olduğu demokrasiler ile okul özerkliği arasında bir bağ olduğu düşünülmektedir 
(Yolcu, 2010). Yönetim anlayışı eğitime, okul özerkliğine etki etmektedir. Yolcu (2010) çoğu 
okulun Brezilya’da demokratik bir seçim sonucunda idarecilerini seçtiklerini bunun da 
Brezilya’da hayatın demokratikleşmesi ile doğrudan ilgili olduğunu söylemektedir. Otoriter ve 
baskıcı bir yönetim anlayışına sahip Çin’de ise örneğin ailelerin veya okul yöneticilerinin eğitim 
sorunlarına etki etmelerini beklemenin çok iyimser bir yaklaşım olacağı ifade edilmektedir 
(Giddens & Sutton, 2016; Lai-ngok, 2004: 68). 

Ayrıca vurgulanması gereken bir nokta da şudur: Aşağıdaki yazının tamamında eğitime bakış 
açısı ve okul özerkliği sistemci bir yaklaşımdan hareketle ülkemizin eğitim sisteminden bağımsız 
olarak düşünülmemiştir. Sistem bir bütündür. Akkuş & Alevok İzci (2018) sistem yaklaşımını 
“Doğadaki, toplumdaki ve bilim alanlarındaki olayları bütünsel olarak inceleyebileceğimiz bir 
çerçeve olarak kabul edebileceğimiz disiplinler arası bir teoridir” şeklinde açıklamaktadırlar. 
Dolayısıyla sistemin herhangi bir tarafındaki bozukluk sistemin tamamını etkileyeceğinden 
ülkemizin sahip olduğu eğitim sistemindeki yanlışlıkların da genel olarak eğitim sistemi üzerinde 
etkili olduğu düşünülmektedir. Aynı düşünceden hareketle eğitim sistemindeki yaklaşımların da 
okul özerkliği üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu açıdan önce genel olarak eğitim 
sistemi değerlendirildikten sonra özerklik konusu ele alınacaktır.  

Türkiye’de eğitim sisteminin çok ciddi sorunları olduğu konusunda hemen hemen herkes hem 
fikirdir.  Bu sorunların varlığı okul özerkliği noktasında sağlıklı adımların atılmasına engel 
oluşturduğu düşünülmektedir.   

Bu sorunlardan bir tanesi olarak Türkiye’de her şeyden önce eğitimin belli bir ideolojiye 
dayandığıdır. Anayasa’nın eğitim öğrenim hakkını düzenleyen 42/3 maddesi aşağıdaki gibidir:  

“Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim 
esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim 
yerleri açılamaz” (TBMM, 2021). 

Türkiye’de eğitim bu anayasa maddesi çerçevesinde ele alınmaktadır. Günümüzde Birleşmiş 
Milletlere üye yaklaşık 193 ülkesinin yarısının demokrasi ile yönetildiği ve geriye kalanlarının 
da en azından halklarının demokrasi istediği bir dünyada bu eğitim felsefesinin demokratik bir 
toplum oluşumuna katkı sağlayıp sağlamadığı kafalarda soru işareti oluşturmaktadır.  

Öncelikle Atatürk İlke ve Devrimleri konusunda “tüm toplumun” aynı şeyi anladığı tartışma 
konusudur. Bu konuda farklı yaklaşımlar ortaya konmaktadır. Ayrıca günümüz demokrasi 
anlayışı ise toplumun “belirli bir anlayışa” göre eğitilmesini sağlıklı bir yaklaşım olarak 
görmemektedir.  Modernite sonrası oluşan post-modern dünyada tek bir doğru yoktur. Herkesin 
farklı doğrusu, farklı dünya görüşü söz konusudur. Ayrıca geçmişte olduğu gibi ideoloji baskın 
bir dönemde de “yaşamamaktayız”. Bu yaklaşım sonucu bir ülkeyi yönetenler sadece kendi 
doğrularını en doğru olarak dayatırsa bu kabul edilemezdir. Böyle bir yapıdan özgür bireylerin 
yetişmesini beklemek hayal gibi durmaktadır.   

Yine Anayasa maddesinde yer alan “çağdaş bilim ve eğitim” birçok problemli durumu içinde 
barındırmaktadır. Bu noktada sorulacak soru şudur: Çağdaş bilim anlayışı nedir? Cumhuriyetin 
kurulduğu yıllarda tüm dünyada “pozitivizm” çok yaygın olarak kabul görüyordu ve popülerdi. 
Ama bugün için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Post-Modern bir dünyada pozitivizm eski 
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saygın konumunda değildir. O yıllarda Durkheim ön plandaydı bugünse Weber’in yoruma dayalı 
yaklaşımları daha fazla revaçtadır (Şimşek, 2014). O halde “çağdaş bilim” olarak ne alınacaktır 
sorusu da kafalarımızda soru işareti olarak durmaktadır (Köker, 2020: 233). 

Yine aynı anayasa maddesine göre “eğitim devletin gözetim ve denetimi altında yapılır” 
denmektedir.  Bu cümleden hareketle devletin benimsemediği bir eğitimi almak mümkün 
gözükmemektedir. Oysa günümüzdeki modern demokrasilerde devlet bireysel hak ve 
özgürlüklere saygılı olmalı, eğitimde de bireylerin seçimlerine saygı duymalıdır. Diğer bir 
ifadeyle “tarafsızlığını” korumalıdır. Ancak devlet sahip olduğu anlayışı modern yönetim 
anlayışının hâkim olduğu demokrasilerde olmaması gerektiği halde ülkedeki eğitimi “sahip 
olduğu anlayışa” göre şekillendirmektedir. Bugün Türkiye’de eğitim devletin tekeli altındadır. 
Anaokulundan yüksek öğretime kadar tam anlamıyla eğitim ve öğretim devletin istediği biçimde 
şekillenmiştir. Tüm eğitim veren kurumlar özel ve resmi fark olmaksızın devletin belirlediği 
eğitim anlayışına göre hareket etmek zorundadır. Özel öğretim kurumlarında da bu manada bir 
farklılık yoktur. Özel öğretim kurumlarının adı dışında özel bir tarafı gözükmemektedir. Özel 
okulların mülkiyeti özeldir ve işletme hakkı şahıslara veya şirketlere aittir. Özel öğretim 
kurumlarında uygulanan eğitim öğretim felsefesi ve anlayışı bütünüyle Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından yani devlet tarafından belirlenmektedir. Öğretmen, müdür atamasından fiyatların 
belirlenmesine, binalar ve sınıfların metrekaresinden içerdeki ışık seviyesine, odadaki masa, 
sandalye ve asılacak portreler kadar her şey devletin istediği gibi olmak zorundadır. ABD’nin en 
iyi okulunun müdürünü ülkemizde müdür atamak neredeyse imkânsız gibidir. Özetle eğitimi 
devlet kendi tekeline almış durumdadır ve kendi ideolojik referansına göre sürdürmektedir. 
Müfredatından öğretmen ve yönetici atamasına kadar tamamen devletin denetim ve gözetimi 
altındadır. Yüksek Öğretimde de Harvard Üniversitesinin rektörünü getirip özel bir üniversiteye 
rektör yapmak neredeyse imkânsız gibidir.  

Sonuçta bağımsız düşünebilen, ezberci olmayan, sorgulayan bireylere olan ihtiyaç açıktır. Okul 
özerkliğinin olduğu eğitim yapısı içinde bu şekilde bireylerin yetiştirilmesinin “okul ortamına” 
ve “okul yönetim anlayışına” bağlı olduğu düşünülmektedir. Sorulacak soru şudur: Bu şartlar 
altında “okul özerkliğinin” gerçekleştirilebilme şansı var mıdır? Aşağıda bu çerçevede otoriter 
ve özgürlükçü eğitim anlayışı karşılaştırması yapılarak okul özerkliğine farklı bir bakış açısı 
ortaya konulacaktır.   

1. Günümüzde Eğitim Sorunu-Otoriter ve Özgürlükçü Eğitim anlayışı ile Okul 
Özerkliği Bağlantısı 

Günümüzde eğitime bakış açısının iki başlık altında toplandığı varsayılırsa bunlar otoriter ve 
özgürlükçü bakış açısı olarak adlandırılabilir.  

Geçmiş yüzyıllarda tarım toplumu olarak adlandırılan dönemlerde insanlar ağırlıklı olarak 
tarımla uğraşırlardı. Uğraşılan tarımla ilgili kimse bir eğitimden geçmez, bu mesleği öğrenmek 
için bir eğitim kurumuna gitmeden aileden, babadan öğrenirlerdi. Sonraki dönemlerde sanayi 
devriminin gerçekleşmesiyle, kırsallardan şehirlere göçün ardından yeni yeni meslekler ortaya 
çıkmaya başladı. Doğal olarak tarım dışı yeni meslekler ortaya çıkmaya başladı. Bu yeni 
meslekler babadan, deden öğrenilemiyordu ve bu meslekleri öğrenmek için ise belirli bir eğitim 
alınması gerekiyordu. Yeni mesleklerin öğrenilmesine duyulan ihtiyaç beraberinde bu 
mesleklerin öğretileceği yeni eğitim kurumlarının ortaya çıkmasına sebep oldu. Özel sektörün 
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henüz eğitim alanında faaliyetlerinin olmadığı bu dönemlerde doğal olarak devlet bu ihtiyaç 
duyulan mesleklerde insanların eğitilmesi için değişik eğitim kurumları açmaya başladı. İnsanlar 
zorunlu olarak bu kurumlara gitmeye başladılar. Bunu bir başka yönü eğitim vasıtasıyla bireyin 
aynı zamanda sosyalleşmesi sağlanıyordu. İnsanlar böylece aynı zamanda devletle 
bütünleşiyordu.  Böylece modern dünyada eğitimin ilk adımları atılmaya başlanmıştı.   

Çaha, (2019: 156) modern dünyada eğitimin arkasındaki felsefeyi iki ana başlıkta toplamaktadır. 
İlk yaklaşım “Otoriter Eğitim Anlayışı” olarak adlandırılmaktadır. Bu anlayışta merkezi bir yapı 
ve o yapının belirlediği kurallar çerçevesinde eğitim sürdürülmektedir. Eğitim kurumlarında 
devlet tekeli hakimdir. Sivil toplum kuruluşlarının eğitimde etkinliği çok fazla değildir. 
Genellikle yönetimler şeffaf olmamakla beraber hesap sorulabilme durumu da yok gibidir. Devlet 
bireylerin, meslek gruplarının yararını değil değil toplum yararını üstün tutmaktadır. Bu 
yaklaşımda insanlar devlet tarafından kullanılmak üzere bir kaynak ya da araç olarak 
değerlendirilmektedir. İnsanlar eğitim yoluyla dönüştürülmeli ve devletin gerçekleştirmek 
istediği amaçlar için ya da diğer bir ifadeyle oluşturulmak istenen insan tipine uygun bir şekilde 
yetiştirilmelidir. Burada amaç “homojen” bir toplum oluşturmaktır. Günümüzde tüm dünya 
ülkelerine bakıldığında Japonya dışında hemen hemen bütün dünya ülkelerinde yaşayan 
insanların kültürleri, inançları, etnik kökenleri farklıdır ve bunu gerçekleştirmenin ne kadar zor 
bir çaba olduğu ve gerçekleştirilmesinin zorluğu üzerinde düşünmek gerekir. Ayrıca bu yaklaşım 
demokrasinin olmazsa olmazı olarak değerlendirdiğimiz “çoğulcu” anlayışla da 
uyuşmamaktadır. Bu anlayışa göre tek bir gerçek ve tek bir doğru vardır. O da devlet vasıtasıyla 
topluma doğru diye kabul edilen düşüncenin aktarılmasıdır. Dolayısıyla tüm toplum bu düşünce 
doğrultusunda “eğitilip dönüştürülmelidir”. Bu açıdan otoriter yönetimler eğitime çok önem 
verir. Eğitim bireylerin değişik alanlardaki potansiyellerini ortaya çıkaran bir etkinlik değil, ana 
amacı insanları tek bir gerçek etrafında değiştirip-dönüştürmektir. Devlet iradesi yanılmaz ve 
mutlaktır. Modern dünyada bugün gelinen nokta itibariyle oluşmuş otoriter çizgideki felsefenin 
eğitim öğretime yüklediği misyon maalesef budur. Fransa buna verilebilecek en iyi örnektir. 
Fransa’da medeni olmak, Fransız olmakla eşdeğerdir. Cezayir’i işgal ettiklerinde Fransızlar 
Fransızca konuşmakla, Fransız kültürünü içten benimsemekle ancak uygar bir vatandaş 
olunabileceğini söylemişlerdi. Tarihçi Eugen Weber, meşhur “Köylülerden Fransızlara” adlı 
kitabında, büyük ölçüde kırsala hapsolmuş, "barbarlar tarafından meskûn" edilmiş ve 
karmakarışık kültürlerle malûl bir ülkenin 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra nasıl bir dönüşüm 
geçirdiğini ve bu sayede bize modern anlamda Fransız kimliğinin “yaygın ve zorunlu eğitim” 
anlayışı ile kaba saba konuşan bir Fransız köylüsünü nasıl “Fransız vatandaşına” dönüştürdüğünü 
anlatır (Weber, 2017). Aynı şekilde Alman düşünür Hegel’de sıradan insanı eğitim yoluyla 
asimile edip medenileştirmemiz gerektiğini ileri sürer (Hausmann, 1957). Hegel özgürlüğü 
devletle bütünleştiğimiz ölçüde kazanabileceğimizi söyler. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş 
yıllarında da buna benzer bir yaklaşımın ortaya konulduğu söylenebilir.  

Çaha (2019: 156) İnsanı değerlendirilecek bir kaynak olarak gören otoriter eğitim yaklaşımının 
üç sonucu olduğunu söylemektedir: İlk olarak bu tür bir eğitim yaklaşımının sonucunda homojen 
yani tek tip bir toplum ortaya çıkar. İkinci olarak yukarda bahsedilen türden geçen toplum otoriter 
bir karakterde olur. Toplumun bütün bireylerinin aynı tür eğitim aldığı farklılıklara fırsat 
verilmediği böyle bir durumda toplumda farklı düşüncelerin olması çok zordur. Üçüncü olarak 
da bu tür eğitimin yaygın olduğu toplumlarda farklılıklara karşı bir anlayış olmadığı gibi, saygı, 
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tartışma kültürü, hoşgörü gibi duygulardan bahsetmenin zor olduğu ifade edilmektedir. Eğer 
yönetim biçimi olarak demokrasi benimseniyorsa tek-tipleştirici bir anlayışla demokratik bir 
toplum oluşturmanın zor olduğu söylenebilir. Otoriter sistem toplumdaki bireylerin aynı şekilde 
düşündüğü, aynı şekilde inandığı, aynı bilgiyi referans aldığı aynı türden bir toplumdur. Farklılığı 
esas almayan bir eğitim anlayışı demokrasinin yolunu kapattığı gibi ve onun zeminini de ortadan 
kaldırmaktadır (A.g.e., 2019).   

Modern dünyada gelişen ikinci eğitim anlayışı ise “özgürlükçü eğitim” anlayışıdır.  Bu anlayışı 
anlatmadan önce özgürlük tanımı ve bireyin sahip olduğu özgürlüklerden bahsetmek gerekir. 
Türk Demokrasi Vakfının “Demokrasi nedir?” kitabında özgürlük; “Bireyde özgür düşüncenin, 
özgür eyleme dönüşme süreci” olarak tanımlanmaktadır (TDV, 1992: 9). Tuncer (2007) 
“İlköğretim okulu yöneticilerinin örgütsel özerkliğe ilişkin görüş ve önerileri” başlıklı 
makalesinde özgürlüğü düşünme, düşünce, vicdan ve irade özgürlüğü olarak ortaya koymaktadır. 
Düşünme özgürlüğünü kişinin iç veya dış kaynaklı caydırıcı etkiden bağımsız düşünme; düşünce 
özgürlüğünü ifade etme, örgütlenme ve eyleme geçme olarak; vicdan özgürlüğünü bireyin etki 
altında kalmadan kendi değer yargılarına uygun hareket etmesi ve son olarak irade özgürlüğünü 
de kişinin kendi değer yargılarına göre eylemde bulunmayı reddetme hakkı olarak 
tanımlamaktadır. Başaran (1986: 51-52) ise yukarıdakilere ilave olarak üzerinde durulması 
gereken bir özgürlük türünün de eylem özgürlüğü olduğunu söylemektedir. Bu da bireylerin 
düşünce, düşünme, vicdan ve irade özgürlüklerinin var olmasının yetmediğini aynı zamanda 
bunları kullanabilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Önder özgürlüğü bir başka yönüyle 
değerlendirip okullarda beş temel özgürlükten bahsetmektedir.  

Önder (2000: 14-15) eğitim kurumlarının özgürlüklerin rahatça yaşanabildiği ortamlar 
olduğundan bahsederek bu özgürlükleri beş temel özgürlük olarak tanımlamaktadır. Bilme, 
konuşma, belirtme, karar verme ve kendi olabilme özgürlüklerdir. Bilme özgürlüğü merak 
ettiğini sorabilmektir. Konuşma özgürlüğü düşündüklerini olumlu ya da olumsuz olsun rahatlıkla 
ifade edebilmesidir. Belirtme özgürlüğü ise duygularını hem kontrol etme hem de rahatlıkla ifade 
edebilmesidir. Belirtme özgürlüğü özgür karar verebilmesi kabul veya reddetme halidir. Kendi 
olabilme özgürlüğü ise kişinin ne olmak istediğine kendisinin karar verebilmesidir. Yukarıda da 
ifade edildiği gibi kişi bir eylemde bulunarak bu özgürlüklerini yaşayabilecektir. Buna katılım 
da denebilir. Bu katılım demokratik bir ortamın oluşmasının göstergesidir.  

Ayrıca Kuçuradi (1998)’nin öğretmenleri özgür olmayan bir eğitim sisteminin öğrencilerinin de 
özgür olamayacağını söylemesi okul özerkliği açısından önemlidir. Dolayısıyla okul ortamının 
demokratik olmasının da öğretmenlerin ve öğrencilerin özgür olmalarına ve okul özerkliğine 
ulaşmasında yine önemli olduğu düşünülmektedir (Rogovsky, 1994).  

Burada okul özerkliği için çokça demokrasi vurgusunun yapıldığının altını çizmek gerekir. 
Çünkü okul özerkliği ile demokrasi arasında sıkı bir bağ olduğu düşünülmektedir. Okul özerkliği 
bağımsız, özgür, katılımcı bireyler hedeflediği varsayılmaktadır. Bu konuda De Grauwe (2005: 
272) okul özerkliğinin ne olduğunun net bir şekilde ortaya konulması gerektiğinden bahsederek 
bu özerklikten beklenen faydaların da belirtilmesi gerektiğini ifade etmekte ve ilk olarak 
demokrasiye vurgu yapmaktadır. Ortaya konan faydalar şunlardır:  

Demokrasiyle ilgili fayda olarak kararların alınmasında öğretmen ve ailelerin katılımının 
sağlanması ifade edilmektedir. Diğer bir fayda kararların okulda alınmasıdır. Bu okulu 
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ilgilendiren kararların okulda alınmasıdır. Bu akılcı ve gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. Ayrıca 
okulda alınan kararlar daha etkili olabilmektedir.  Üçüncü fayda bürokrasinin azalmasıdır. Okulla 
ilgili kararların merkezde alınması hem bürokrasiyi hem de süreyi azaltmaktadır. Dördüncü fayda 
hesap verilebilirliktir. Okulla ilgili alınan kararları okul seviyesinde alınması okul yöneticilerinin 
daha şeffaf olmalarını gerektirmektedir. Bu da hesap verebilirliğin ön plana çıkması yol 
açmaktadır.  Son fayda ise kaynakların artırılmasıdır. Ailelerin yönetimde söz sahibi olmaları 
onları okulun ve öğrencinin başarısı için daha çok çaba içinde olmalarını, sahip oldukları 
kaynakları da bunun için seferber etmelerine sebep olmaktadır. Sonuçta De Grauwe (2005) 
demokrasiye ve özgürlükçü yaklaşıma vurgu yapmaktadır.  

Özerklik kavramının demokratik toplumlarda olabileceğinin altını çizmek gerekir. Weale (1999: 
63)  demokrasi-özerklik arasındaki ilişkileri incelerken “bireysel özerkliğin” önemine dikkat 
çekmekte ve bunu da “Bireylerin yaşamları üzerinde denetim hakkına sahip olmasıdır” şeklinde 
açıklamaktadır.  

“Özgürlükçü eğitim anlayışında birey doğuştan aklı ve vicdanı olan birisi olarak düşünülür. 
Bu açıdan kişi eğitilebilir ama dönüştürülmesi düşünülmez. Eğitimin temel amacı o bireydeki 
potansiyeli eğitim aracılığı ile ortaya çıkarmaktır. Bu potansiyeli ortaya çıkaracak imkanları ona 
sunmaktır. Devlet ona bu imkanları hazırlar. Bu şekilde birey daha özgür bir biçimde topluma 
hizmet etme fırsatı bulur. Bu eğitim anlayışı sayesinde eğitim bireye sorgulamayı, eleştiriyi, 
analitik düşünme kabiliyetini ve yaratıcı düşünmeyi kazandıran bir etkinliğe dönüşmüş olur.  

Eğitimi özgürlükçü bir yaklaşımla ele aldığımız zaman devletin eğitimdeki rolü de önemli bir 
noktaya taşınır. Yazının aşağıdaki bölümlerinde de tartışılacağı gibi eğitim devletin zorunlu bir 
görevi olarak görmemek gerekir. Bu yaklaşımdan hareketle özel sektörün ve sivil toplum 
kuruluşlarının eğitim faaliyetinin (Non-formal eğitim) içinde daha fazla olması gerekir. Bunun 
başarılı bir model olduğuna en iyi örnek geçmişteki “Osmanlı Eğitim Sistemidir” (Çaha, 2019). 
Osmanlı İmparatorluğu’nda yaygın eğitim vakıflar tarafından finanse edilerek medreselerde 
verilirdi. Formel eğitimden geçmeyen birçok kişi eğitim faaliyetinin içinde olarak Arapça, Kuran, 
hadis öğrenip okuyabiliyordu. Bilenin bilmeyene öğretmesi hadisinden hareketle bilenler 
bilmeyenlere gündelik hayatın içinde öğretirlerdi.  İnsanlar okul yüzü görmeden Arapça 
öğrenebiliyorlardı. Çaha (2019: 160) “Bizde Cumhuriyet Kurulduğunda okuma yazma bilenlerin 
oranı, Fransa’da Cumhuriyet kurulduğunda okuma yazma bilenlerin oranından çok daha fazla 
olduğunu” ifade etmektedir.  

Sivil toplum kuruluşlarının eğitim faaliyetlerinin içinde bulunmalarına örnek olmak üzere 
Anadolu’daki medreselerin bir zamanlar sadece dini ilimlerin değil aynı zamanda pozitif 
bilimlerin de önemli merkezleri olduğunu vurgulanması gerekir. Buralarda fizik, matematik, 
astronomi, felsefe gibi disiplinler en üst noktasına çıkmıştır. Bunlara örnek olmak üzere 
Kırşehir’de 1274 yılında kurulan “Caca Bey Medresesidir”.  

Eğitimin özgürlükçü bir anlayışta olması için sivil toplum kuruluşlarının eğitim faaliyetinin 
içinde bulunmasına diğer bir örnek de Amerika’daki eğitim sistemidir. Bilindiği gibi ABD’de 
deki eğitim öğretim büyük ölçüde sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleşmektedir. Eğitim 
öğretim devletten gerçekleştirdiği bir faaliyetten olmaktan çok sivil toplumun bir faaliyet 
alanıdır. ABD’nin sahip olduğu demokrasi, küresel bir güç olma sıfatı, sahip olduğu teknoloji ve 
bilgi gücü halen geçerli olan eğitim anlayışı sayesindedir. ABD’de ilköğretimin yüzde 70’i, 
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kolejlerin yüzde 60’ı, üniversitelerin yüzde 40’ı sivil toplum kuruluşlarına aittir. Bir diğer 
vurgulamamız gereken nokta da devletin elindeki kurumlar da özel sektör mantığı ile 
işletilmektedir.   

Çaha (2019: 162) özgürlükçü eğitim sisteminin iki önemli sonucu olduğundan bahseder: Bu 
sonuçlardan birincisi; eğitim son derece başarılı olarak yürümektedir. Çünkü hemen hemen 
herkes daha iyi eğitim almak için özgürlükçü eğitim anlayışının olduğu ABD’ye gitmektedir. 
İkinci sonuç ise; eğitim sistemi demokrasi ve sivil topluma hizmet etmektedir. ABD’deki her 
eğitim kurumu kendi eğitim politikasını ve kendi müfredatını belirlemektedir. Gülmez (2001) 
kişilere kanunla ne yapacaklarının söylenmesinin yerine ne yapmayacağının söylenmesinin daha 
demokratik bulmaktadır. Bu yaklaşımın insanların daha özgür olmalarını sağlayacağı 
düşünülmektedir. Her iki durumda da belirlenen eğitim politikasını başarısını ise “Piyasa” 
belirlemektedir.  

2. Türkiye’deki eğitim sistemi ile okul özerkliği bağlantısı ve çözüm önerileri   

Öncelikle şunu hemen ifade etmek gerekir ki bu yazıdaki bakış açısının temelini okul özerkliği 
ve demokrasi bağlantısı oluşturmasına karşın Türkiye’deki okul özerkliği başka bir mecrada 
gitmektedir. Ayrıca Türkiye’deki okul özerkliği uygulamaları birçok Avrupa ülkelerinden farklı 
bir yönde düşünülmektedir (Yolcu, 2010: 264). Türkiye’deki eğitim sisteminin Cumhuriyetin 
kuruluşundan beri “merkeziyetçi” bir yapıda olması bunun en büyük sebebi olarak gösterilebilir. 
Türkiye’de okul özerkliği çalışmaları özgürlükler ve demokrasi açısından çok yasa-
yönetmeliklerle yapılacak düzenlemeler şeklinde algılanmaktadır. Nitekim bir “düzenlemeye” 
gidilerek okul-aile birliklerinin yapısında değişikliğe gitmek suretiyle hesap verebilme, velilerin 
yönetime katılmaları gibi konularda adımlar atılmıştır. Kanuni düzenlemeler ve yönetmeliklerle 
bunu zemini oluşturulmaya çalışılmıştır. Öğrencilerin ve öğretmenlerin özgür olabilmeleri adına 
somut adımlar maalesef yoktur. Merkezi yapının kontrolü elden bıraktığına dair işaretler yok 
gibidir.  

Bu açıdan okul özerkliğini daha çok demokrasi ve özgürlükler açısından değerlendirdiğimizde 
bireyin özgürleşmesini ve ezbercilikten çok sorgulayıcı bir yapıya bürünmesini sağlamak, 
bireydeki eleştirel mantığın gelişmesine yardımcı olmak, bireyin yaratıcılığını geliştirmek gibi 
bir amaç söz konusu olması durumunda toplam dört başlık altında özetleyebileceğimiz öneriler 
şunlardır (Çaha, 2019: 170). Burada kişileri teslim alan, onları çepeçevre kuşatıp, beynini adeta 
yıkayarak onu adeta zap-u-rapt altına alan, kişileri eleştirel düşünmekten alıkoyup sadık bir 
vatandaş haline getiren anlayışa uzak bir yaklaşım olduğunun altını çizmek gerekir.  

2.1. Eğitimin temel amacı insan düşüncesinin her zaman özgür olmasıdır 

İnsan düşüncesinin özgür olmasına en iyi örnek Rousseau (2012: 4)’nun “Toplum Sözleşmesi” 
kitabındaki şu sözüdür: “İnsan özgür doğar oysa her yerde zincire vurulmuştur”. Çaha (2019) bu 
durumu bir fanusa benzetir. Fanusun içinde toplumun gelenekleri, görenekleri, inançları, 
alışkanlıkları ve ön yargıları vardır. İşte insanoğlu bu fanusun içinde doğar. Toplumun sahip 
olduğu eğitim sistemi sizi bu fanusta kalmaya mahkûm edebileceği gibi sizi sorgulayıcı bir tutum 
kazanarak daha özgürce hareket etmenize de yardımcı olabilir. Özgür hareket edince kendi 
seçimleriniz doğrultusunda kendi yolunuzu belirlemiş olursunuz. Bu size eleştirel düşünce 
yeteneği kazandırdığı gibi analiz yeteneğinizi geliştirir, sorgulamayı öğretir. Fanusu oluşturan 
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değerlere “körü körüne” bağlılık sizi köleleştirir.  Rousseau (2012) yukardaki ifadelerinin 
devamında bu durumu “Köleler zincirler içinde her şeyi, hatta onlardan kurtulma isteğini bile 
yitirirler. Köleliklerini sever hale gelirler” şeklinde ifade etmektedir.  

2.2. Eğitimin bir diğer amacı insana formasyon ve disiplin kazandırmaktır 

İnsanlar hayatları boyunca sahip oldukları mesleğin dışına çıkmayacak şekilde 
formatlanmamalıdırlar. Bir meslekle ilgili olarak belli bir formasyona sahip olmalıdırlar. Kişinin 
sahip olduğu meslekten aldığı zihinsel disiplin ve formasyon başka mesleğe de 
uyarlanabilmelidir. Kişi okulunu bitirdikten sonra önüne hangi yol çıkmışsa o yolu kullanarak 
hayata atılmakta ve yoluna devam etmektedir. Buradaki yaklaşım şu şekilde olmalıdır: Öğrenci 
bir yandan bir mesleki disiplin kazanırken diğer yandan da hem o mesleğin inceliklerini kavrama 
ve o mesleği geliştirmenin yolunu öğrenmelidir. Çaha (2019) bu durumu “Bilim yapmakla film 
yapmanın yolu ve mantığı aynıdır” şeklinde ifade etmektedir. Burada önemli olanın mezunlara 
problemlere yaklaşma ve çözüm bulma yeteneği kazandırmaktır. Öğrenci öyle bir formasyon 
kazanabilmeli ki sahip olduğu mesleğin kölesi olmasın başka mesleklerde de çalışabilsin.   

2.3. Eğitimi çok boyutlu olmalıdır  

İnsanın ruh, beden ve zihin şeklinde ifade edeceğimiz üç boyutu olduğu düşüncesinden hareketle 
eğitim sitemimizin de üç boyutlu olması gerekir. Diğer bir ifadeyle insanın ruhunun, bedeninin 
ve zihninin eğitilmesi gerekir. Okul öğrencinin dersliklerde zihnini eğitirken, spor salonlarında 
veya yüzme havuzlarında bedenini eğitmeli, aynı zamanda da sanatın her türlüsünü öğreten 
atölyelerde ruhunu eğitmelidir. Aklın eğitilmesi kadar beden ve ruhun da eğitilmesinin önemli 
olduğunu vurgulamamız gerekir. Eğitim sisteminin yetiştirdiği öğrenciler zihinsel olarak 
sorunları kolay kavrayan ve sorunlara eleştirel ve sorgulayıcı yaklaşan, çok yönlü, yaratıcılık 
yeteneği gelişmiş; fiziksel olarak sağlıklı ve güçlü bir yapıda; aynı zamanda ruhen de belirli bir 
sanatın inceliklerini yerine getirecek kadar eğitim almış olmaları gerekir.  İbn-i Sina ve Farabi 
bu konuda en iyi iki örnektir. İbn-i Sina hem gelmiş geçmiş en iyi tıp bilgini olmakla birlikte en 
iyi felsefecidir de. Farabi ise İslam felsefesinin babasıdır ama aynı zamanda bir musikişinastır. 
Her ikisi de çok boyutlu bir eğitim anlayışının ürünüdürler. 

2.4. Eğitim bir beyin yıkama faaliyeti olmaktan çıkarılması gerekir  

Buradaki ana düşünce devletin öğrencinin eğitiminin almasına yardımcı olması, iyi eğitim 
almasının altyapısını oluşturması gerekir. Herkese kapısını açan, öğrencisini müşteri gibi görüp 
memnun eden ve piyasanın ihtiyaçlarına karşılık veren onu dinleyen bir eğitim sistemi olmalıdır. 
Eğitimin, okullarımızın, öğretmenlerimizin, rektörün ya da okul müdürünün niteliğini, kalitesini 
belirleyen şey piyasa olmalıdır. Devlet kimin öğretim üyesi, kimin rektör olmasıyla 
uğraşmamalıdır.   

Sonuç olarak eğitim sistemindeki tercihler demokrasinin gelişmesi yönünde yapılırsa eğitimin 
çıktılarının da o ölçüde başarılı olacağı düşünülmektedir. Özgürlükçü anlayış bizim eğitim 
kurumlarımızda daha gerçekçi, piyasanın ihtiyaçlarını dikkate alan, bireyin gelişmesine odaklı, 
ondaki potansiyeli ortaya çıkarmayı hedefleyen bir yapıdadır. Bu açıdan otoriter eğitim 
yaklaşımlarından uzak durmamız gerektiği çok açıktır. Okul özerkliğinin gerçekleşmesi için 
ortamın daha demokratik olması kaçınılmazdır. Çelik (1997 :15); Kontaş (1997) ve San (1985) 
eğitim kurumlarında demokratik ortamların olmasının önemli olduğu, bunun da demokrasiye 
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inanan ve demokrasiyi benimsemiş yöneticilerle olacağını vurgulamaktadır. Okul özerkliğini 
konuşmadan önce varsa demokrasi sorunu çözülmelidir. Tıpkı akvaryumdaki balıklara benzer 
şekilde balıkları konuşmadan önce akvaryumun suyu temiz olmalı, balıkların rahatlıkla 
yaşayabileceği bir su olmalıdır. Demokrasi olmadan okul özerkliğini konuşmak ne derece 
anlamlı olur? Bunu üzerinde düşünmek gerekir.  
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Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 3 

EĞİTİM BİLİMİNDE FARKLI ŞEKİLLERDE 
KULLANILAN ÖZERKLİK KAVRAMININ HUKUKİ 

AÇIDAN (VE ÖZELLİKLE İDARE HUKUKU AÇISINDAN) 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi 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, 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. Eğitim bilimlerinde hedeflenen sonuçları sağlamada ciddi şüpheler 
olmakla birlikte, eğer özerklik yolunda ciddi adımlar atılacaksa bunun Anayasa ve milli eğitime 
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 
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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 KELİMELER: İdari Özerklik, Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim, 
Hiyerarşik Denetim, Kamu Tüzel Kişiliği, Milli Eğitim Sistemi Reformu. 

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 bir çerçevede ele alındığında ise özerklik, merkeziyetçiliğin karşıtı 
olarak kullanılmaktadır. 

Bildiride, belirtilen özerklik görünümlerinden, Covid-19 salgın hastalığının getirdiği 
gereksinimler de dikkate alınarak okul ve öğretmen özerkliği ile özerklik merkeziyetçilik ilişkisi 
idare hukuku açısından değerlendirilecektir. Bu nedenle tebliğde aynı kavramın farklı bilim 
alanlarında nasıl anlaşılabileceği irdelenmektir. Yöntem olarak ise özerklik kavramının hukuki 
açıdan üzerinden gidilerek eğitim uygulamalarında bunun olası hukuki çerçevesi ortaya konmaya 
çalışılacaktır. Mesleği doğrudan uygulayan veya mesleğin uygulayıcılarını yetiştiren eğitim 
bilimlerinde yapılan tartışmalar her ne kadar faydalı olsa da tartışmaların ve ileri sürülen öneri 
ve değişiklerin yapılma ve uygulama boyutu hukuk özellikle idare hukuku üzerinden 
gerçekleştirilmektedir. 

Özerklik idare hukukunda öncelikle yerinden yönetimin, kamu tüzel kişiliği ve merkezi idarenin 
vesayet denetimi ile birlikte unsurları arasında yer almaktadır2. Az veya çok özerkliğe sahip 
olmayan bir kuruluşun yerinden yönetim kuruluşu olarak nitelendirilmesi mümkün değildir3. 
Özerklikle yerinden yönetimin bu yakın ilişkisi nedeniyle konu bizi yerinden yönetim – 
merkezden yönetim ayrımına getirmektedir. Merkezden yönetim – yerinden yönetim ayrımında, 
merkezden yönetim kamu hizmetlerinin başkentten planlanıp taşradan yürütülmesi iken4 
yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin tek elden merkezden değil devlet dışındaki kamu tüzel 

 
2  Kemal Gözler, Gürsel Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, 21. bs., Ekin, Bursa, 2019, 

s. 80-81. 
3  A.e., s. 81 
4  Ramazan Çağlayan, İdare Hukuku Dersleri, Adalet, Ankara, 2016, s. 92. 
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kişiliklerince yürütülmesidir5. Merkezden yönetimde taşra birimleri merkeze sormadan ve ona 
danışmadan esaslı karar alamamaktadır6. 

Merkezden yönetimin sert ve katı bir şekilde uygulanması mümkün değildir7. Günümüzde 
ülkemizde ve diğer ülkelerde merkezden yönetim ile yerinden yönetim uygulamasına birlikte yer 
verilmektedir8. Merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkelerinin hangi şekilde uygulanacağı 
ve bu bağlamda idari teşkilatın nasıl gerçekleştirileceği konusunda parlamentoların anayasal ve 
yasal değişiklikler yapma takdiri bulunmakla birlikte her ülkenin kendi tarihi, siyasi, ekonomik 
ve sosyolojik geçmişi bu konuda başka bir belirleyici durum olmaktadır9. 

Eğitim kamu hizmetine bakıldığında ülkemizde ilk ve orta öğretim hizmetleri bir milli kamu 
hizmeti olarak değerlendirilmekte10 ve Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde teşkilatlanmaktadır11. 
Eğitim ve öğretim hizmetleri Anayasa’nın 42. maddesinde yer alan hükümler uyarınca ister 
devlet okullarında ister özel okullarda olsun Devletin sorumluluk ve kontrolünde 
gerçekleştirilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı ise ister devlet okullarında isterse de özel 
okullarda gerçekleştirilsin merkezi idare içerisinde bu hizmetin doğrudan yürütücüsü ve/veya 
gözeticisi olan birimdir. Milli eğitimde merkezden planlama yapılarak bakanlık, vali (il milli 
eğitim müdürlüğü), kaymakam (ilçe eğitim müdürlüğü), okul müdürü ve öğretmenler 
sıralamasıyla bu hizmet tüm çapında sunulmaktadır. 

İdarenin bulunduğu her yerde nasıl merkezden yönetim yerinden yönetim uygulamalarını bir 
arada görmekteysek, hiyerarşik denetim ile vesayet denetimini de bir arada görmekteyiz. 
Hiyerarşik denetim sadece merkezi idare bünyesindeki milli eğitimin bakanlık taşra zincirinde 
bulunmamaktadır. Merkezi idare dışında her bir yerinden yönetim kuruluşunun da kendi 
içerisindeki düzeni ve ahengi sağlaması için hiyerarşik ilişkiye ve hiyerarşi denetimine ihtiyacı 
vardır. Ayrıca merkezi idare tarafından yerinden yönetim kuruluşlarına yönelik yapılan denetim 
ise vesayet denetimi olarak adlandırılmaktadır. Örneğin üniversite içerisinde rektörün en üstte 
yer aldığı ve dekan/müdür, bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı veya genel sekreter, genel 
sekreter yardımcısı, birim müdürü şeklinde aşağı birimlere doğru inen kademelenme hiyerarşik 

 
5  Gözler, Kaplan, a.g.e., s. 80; Oğuz Sancakdar vd., İdare Hukuku, 8. Bs., Seçkin, 

Ankara, 2019, s. 112. 
6  Ali D. Ulusoy, Yeni Türk İdare Hukuku, Yetkin, Ankara, 2019, s. 151. 
7  Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, 12. bs, 

Savaş, Ankara, 2020, s. 146. 
8  Sancakdar vd., a.g.e., s. 102. 
9  A. Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku: Genel Esaslar, 10. bs., 2. Cilt, 

Turhan, Ankara, 2014, s. 145; Ender Ethem Atay, İdare Hukuku, 4. bs, Turhan, 
Ankara, 2014, s. 207-208; Sancakdar vd., a.g.e., s. 95. 

10  Atay, a.g.e., s. 210. 
11  Çağlayan, a.g.e., s. 92. 
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bir ilişkiyi ortaya koymaktadır. Merkezi idarenin üniversiteler üzerinde yaptığı denetim ise 
vesayet denetimi olarak adlandırılmaktadır. 

Anayasa’dan, yasalardan ve idare hukukunun genel ilkelerinden görüldüğü üzere devlet ilk ve 
orta öğretimi milli bir kamu hizmeti olarak doğrudan üstlenmekte devlet okulları aracılığıyla 
veya yine devletin kontrolü altında özel okullar aracılığıyla bu hizmet yerine getirilmektedir. 
Mevcut yapı içerisinde ilköğretim ve ortaöğretimde görece müfredat özerkliği olan tek kurum 
sadece yabancı öğrencilerin kaydolabileceği milletlerarası özel öğretim kurumladır. 5580 sayılı 
Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda diğer özel öğretim kurumları ile birlikte çerçevesi çizilen 
bu kurumlar, ülkemizde bulunan yabancı özel sektör veya konsolosluk – büyükelçilik 
çalışanlarının çocuklarının eğitimini sağlamakta olup bu kurumlara Türk vatandaşı olan 
çocukların kayıt olmaları mümkün değildir. Mili Eğitim Bakanlığı bu kurumlar üzerinde denetim 
hakkına sahip olmakla bu kurumlar öğretim programları, eğitim-öğretim faaliyetleri ve diğer 
hususları kendilerince hazırlanan esaslara göre (Bakanlıkça onaylanmak şartıyla) 
yürütmektedirler. Yasa’nın bu kurumlardaki eğitim-öğretim faaliyeti bakımından tek şart “Türk 
Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, güvenliğine ve menfaatlerine aykırı, Türk 
Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerleri aleyhinde” eğitim-öğretim yapmama 
şartıdır (5580 sayılı Yasa madde 5). 

Milletlerarası özel okullar, diğer özel okullar gibi Millî Eğitim Bakanlığı’ndan izin almak ve 
belirli ölçüde Bakanlığın denetimine tabi olmakla beraber diğerlerinden farklı olarak ilgili olduğu 
başka ülkenin müfredat sistemine bağlıdır. Bu okulların amacı ülkemizdeki yabancı ebeveynlerin 
çocuklarının kendi ülkelerinde müfredat sisteminden geri kalmasının önüne geçmektir. Sayısı az 
olan bu niteliğe sahip okulların (13 ilde 162 kurum12) tüm ülke çapındaki ilk ve ortaöğretime 
özerklik açısından örnek teşkil etmesi mümkün değildir. 

Üniversiteler ise gerek tüzel kişiliğe sahip olmaları gerek özerklikleri bakımından ilköğretim ile 
ortaöğretim kurumlarından ayrılmaktadır. Devlet ile devletten ayrı bir tüzel kişiliği olan 
üniversiteler arasındaki hukuki ilişkide bilimsel özerklik merkezde yer almakta, bilimsel özerklik 
ise üniversite özerkliğini gündeme getirmektedir13. Üniversite özerkliğinin çeşitli unsurları 
sayılmaktadır: Bunlar ayrı bir tüzel kişiliğin varlığı, bilimsel araştırma ve öğretimin hem 
örgütlenme hem de disiplinin de özerklik, personel seçim özerkliği, organların oluşumunda 
özerklik, kendisine tahsis edilmiş malların kullanımında özerklik gibi çeşitli yönlerden 
kavranabilir14. Bilimsel özerklik kavramı yerine bilimsel özgürlük, bilim özgürlüğü de ileri 

 
12  Anadolu Ajansı 28.04.2019 tarihli haber https://www.aa.com.tr/tr/egitim/ozel-

milletlerarasi-okullar-icin-mobis-donemi-/1464476 (erişim tarihi 13.06.2021) 
13  A. Ülkü Azrak, “Devlet ve Üniversite”, İdare Hukuku İlimleri Dergisi, Cilt:9 , 

Sayı:1-3, 1988, s. 23. 
14  A.e., s. 24. 
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sürülmektedir. Üniversite bilimsel araştırma, inceleme ve diğer faaliyetlerin özgürce yapıldığı 
bir yer olmalıdır. Bu noktadaki bir eksiklik üniversite özerkliğinin anlamını kaldırmaktadır15. 

İlk ve orta öğretim kurumlarının devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahip olan 
üniversiteler ile karşılaştırılması sonucunda, bu kurumların üniversiteler gibi özerk olması 
tartışılmıştır16. Üniversiteler hemen yukarıda belirtildiği gibi bilimsel özgürlüğün 
gerçekleştirilmesi için devletten ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip olup farklı hususlarda özerkliğe 
sahiptirler. İlk ve orta öğretim kuruluşlarının üniversiteler gibi ayrı bir kamu tüzel kişiliğinin 
olması hukuki olarak mümkün olmadığı gibi pratikte de mümkün değildir. Okullara tüzel kişilik 
tanınması, sayıları elli binin üstünde17 olan devlet okullarının her birine devlet tüzel kişiliğinden 
ayrı tüzel kişilik verilmesi anlamına gelecektir. Birden fazla okulun birleşerek bir yönetim 
oluşturulması ve bu yönetime tüzel kişilik tanınması da yeterli bir çözüm olmayacaktır. Kurulan 
tüzel kişilikler de personel ve mali açıdan da yeterli desteği göremeyeceğinden verimli 
çalışamayacaklardır. Başka bir bakanlıktan örnek vermek gerekirse, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
devlet hastanelerinin yönetiminde de il bazında kamu hastane birlikleri kurulmakla birlikte 
bunlar merkezi idarenin dışındaki birimler değildir; bakanlığın teşkilat çatısı altındadır. 

Özerkliğin ve yerinden yönetimin bu örnekleri incelenirken Amerika Birleşik Devletinde görülen 
ve “imtiyazlı/özel izinli okul” olarak tercüme edilebilecek olan “charter school” üzerinde de 
durulmaktadır18. İmtiyazlı okullar Amerika’da 1991 yılında Minnasota eyalatinde kurulmaya 
başlamıştır. Bu okullarda okuyan öğrenci sayısı, 2000’li yılların başında yaklaşık 300.000 iken19 
2016 yılında 3.000.000’a kadar yaklaşmıştır20. Amerika’da ilk ve orta öğretim konusu eyaletlere 

 
15  A.e., s. 24-25. 
16  Pelin Taşkın, K. Funda Nayır, “Okulların Tüzel Kişiliği Var Mıdır? Olmalı 

Mıdır?”, CBU Sosyal Bilimler Degisi, Cilt:13, Sayı:4, 2015, b.a. 
17  Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2019-2020, 

https://sgb.meb.gov.tr/www/mill-egitim-istatistikleri-orgun-egitim-2019-
2020/icerik/396 (erişim tarihi 13.06.2021) 

18  Leyla Yılmaz Fındık, Yüksel Kavak, “PISA 2012 Sonuçlarına Göre Yönetici 
Liderliği ve Okul Özerkliğinin Öğrenci Başarısına Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:32, Sayı:4, 2017, s. 951-952. 

19  Barbara M. De Luca, R. Craig Wood, “The Charter School Movement in the United 
States: Financial and Achievement Evidence from Ohio”, Journal of Education 
Finance, Cilt:41, Sayı:4, Spring, 2016, s. 438.  438-450. 
https://www.jstor.org/stable/44162567 (erişim tarihi 09.06.2021) 

20  J. Celeste Lay, Anna Bauman, “Private Governance of Public Schools: 
Representation, Priorities, and Compliance in New Orleans Charter School 
Boards”, Urban Affairs Review, Cilt:55, Sayı:4, Sage, 2019, s. 1007. 
https://021240i32-y-https-journals-sagepub-com.proxy.beykent.deep-
knowledge.net/doi/pdf/10.1177/ 1078087417748783 (erişim tarihi 09.06.2021) 
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bırakıldığından, her bir eyaletin yasama meclisi, eyalet anayasasının hükümleri dairesinde bu tür 
imtiyazlı okulların yapısı, oluşumu, temel nitelikleri, amacı, finansal kaynakları konusunda farklı 
kurallar koymaktadır. Bu nedenle eyaletlerdeki imtiyazlı okul uygulamaları arasında da 
farklılıklar bulunmaktadır21. İmtiyazlı okul (charter school) farklı yapısal, çalışma, örgütlenme 
niteliklerine sahip kurumları kapsayan bir şemsiye kavram olarak kullanılmaktadır22. 

Amerika’da şehir merkezi – banliyö arasındaki demografi, gelir ve servet farklılıkları nedeniyle, 
kamusal finans kaynağını yerel vergilerden çoğunlukla da emlak vergisinden alan devlet okulları 
arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle banliyölerdeki devlet okulları genel olarak 
iyi koşullarda iken şehir merkezlerindeki devlet okullarının önünde ciddi problemler 
bulunmaktadır. Bu tür imtiyazlı okulların asıl amacı şehir merkezlerinde yaşayan ebeveynlere 
artık geride kalmış ve kötü koşullara sahip devlet okulları ile rekabet edebilecek bir okul 
alternatifi sunmaktır23. Eyaletler arası farklılıklarına rağmen bu tür okullar genel olarak devlet 
okullarından müfredat ve disiplin yönlerinden farklılaşmaktadır24. Getirilen farklılıkların altında, 
farklı kökenlerden gelen, imkanları az olan çocuklara daha iyi eğitim imkânı sunmak ve 
Amerika’da yaşanan “okuldan hapishaneye boru hattı (school to prison pipeline)”25 olarak 
adlandırılan gerçekliğin önüne geçmek gibi sebepler yer almaktadır. Amerika’da bir ihtiyaç 
sonucu ortaya çıkan, destekleyenleri kadar eleştirenleri26 de olan imtiyazlı okulların Türk idari 
teşkilatına ve milli eğitim sistemine eklenmesi ve uyması mümkün değildir. 

Eğitim bilimlerinde, alıntılanan yaklaşımın ifadesiyle bürokratik merkeziyetçiliğe alternatif 
olarak görülen farklı ülkelerdeki özerklik ve yerelleşme uygulamaları, siyasal liberalizm, 

 
21  De Luca, Wood, a.g.e., s. 438. 
22  Ian Kingsbury, Robert Maranto, Nik Karns, “Charter School Regulation as a 

Disproportionate Barrier to Entry”, Urban Education, Sage, Mayıs 2020, s. 3. 
https://021240i32-y-https-journals-sagepub-com. proxy.beykent.deep-
knowledge.net/doi/pdf/10.1177/0042085920923011 (erişim tarihi 09.06.2021); J. 
Celeste Lay, Anna Bauman, “Private Governance of Public Schools: 
Representation, Priorities, and Compliance in New Orleans Charter School 
Boards”, Urban Affairs Review, Cilt:55, Sayı:4, Sage, 2019, s. 1007.  

23  De Luca, Wood, a.g.e., s. 438-439; Kingsbury, Maranto, Karns, a.g.e., s. 3. 
24  Patrick L. Baude et. al., “The Evolution of Charter School Quality”, Economica, 

London School of Economics, Cilt:87, Sayı:345, 2020, s. 162. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-
live&db=edselc&AN=edselc.2-52.0-85059651820 (erişim tarihi 09.06.2021); De 
Luca, Wood, a.g.e., s. 439. 

25  Leo Casey, “The Charter School Challange”, New Labor Forum, Cilt:24, Sayı:1, 
City University of New York, 2014, s.26. 22-30. 
http://www.jstor.org/stable/24718566 (erişim tarihi 09.06.2021) 

26  Kingsbury, Maranto, Karns, a.g.e., s. 3; Casey, a.g.e., s.26. 
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federalizm, halkçı yerelcilik, katılımcı demokrasi, hedeflere göre yönetim, yönetsel yerinden 
yönetim, piyasaya dayalı yerinden yönetim ve yetki genişliğidir gibi örneklerle açıklanmaktadır. 
Bu uygulamalar yetkinin aktarılması itibariyle, daha genel kabul gören ayrıma göre yetki 
genişliği, yetki devri ve yerinden yönetim olarak ortaya konulmaktadır27. En geniş gruplandırma 
oldukça dağınık ve birbiri ile ilgisi olmayan, disiplinler arası uygulamaları içermektedir. Bu 
nedenle konuya hukuki açıdan yaklaşmaya imkân vermemektedir. Daha derli toplu ve hepsi de 
idare hukuku sınırları içerisinde olan üçlü ayrım dikkat çekicidir. Türk hukuk sistemi ve devlet 
yapısında ayrımdaki kavramlardan yalnızca yerinden yönetim özerkliği içine alan almaktadır; 
yetki devri ve yetki genişliği ise merkezi idare uygulaması içerisinde görülen ve merkezden 
yönetimin olumsuz yönlerini azaltmaya yönelik uygulamalardır. 

Belirtilmiş olan örneklerin veya okullara çeşitli şekillerde özerklik verilmesinin eğitim 
bilimlerinde ve alanlarında hedeflenen sonuçları sağlamayacağı açıktır. Kaldı ki bu değişiklikler 
Anayasa ve milli eğitime ilişkin birçok yasayı da içine alan bir mevzuat değişikliğini 
gerektirmektedir. Burada eğitim bilimleri alanındaki özerkliğin anlamı ve kapsamı ile hukuktaki 
özerkliğin anlamı ve kapsamı arasında farklılıklar bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse biraz 
önce de değinildiği gibi yetki devri ve yetki genişliği hukukta (özelinde idare hukukunda) 
merkezden yönetim tarzının ve hiyerarşinin içerisinde yer almaktadır. 

Açıklanan nedenlerle asıl tartışılması gereken mevcut merkezden yönetim şekli ve hiyerarşi 
ilişkisi içerisinde çözümün nasıl bulunacağıdır. Bu nedenle öncelikle hiyerarşi ilişkisinin ve 
hiyerarşik yetkinin Türk idare hukukunda nasıl anlaşıldığının kısaca ortaya konulması 
gerekmektedir. Öğretinde normlar hiyerarşisine de benzetilen28 hiyerarşi ilişkisinde bir tüzel 
kişilik bünyesindeki makamlar ve görevliler kendi aralarında üstten alta (ve şekilde alttan üste) 
derecelenmekte ve sıralanmaktadır29. İdare içerisindeki eşgüdüm, hizmetlerin düzgün işlemesi 
ile idarenin bütünlüğü hiyerarşik denetimle sağlanmaktadır30. Hiyerarşi içerisinde üstteki makam 
veya görevli alttakine, özellikle mevzuatın nasıl uygulanacağı ve görevlerin nasıl yerine 
getirileceği konusunda emir ve talimat verebilir, altında olanların çalışma düzenine yönelik 
kararlar alabilir31. Bununla birlikte hiyerarşik amir altın yerine geçerek (ikame) karar alamaz32.  

Hiyerarşiye ilişkin belirtilen temel kurallar bu olmakla birlikte hiyerarşinin idare içerisinde her 
teşkilat ve her birim içerisinde veya her türlü faaliyet sırasında aynı uygulanması mümkün 
değildir. Hiyerarşinin uygulanma şekil ve yöntemi konusunda öğretide değerlendirmeler 

 
27  Yunus Emre Ömür, “Eğitimde Neoliberal Yerelleşme ve Eleştirisi”, Trakya 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, 2017, s. 13. 
28  Sancakdar vd., a.g.e., s. 102. 
29  Metin Günday, İdare Hukuku, 10.bs., İmaj, Ankara, 2015, s. 81. 
30  Turan Yıldırım et. al., İdare Hukuku, 7. bs., Onikilevha, İstanbul, 2018, s. 25; 

Gözler, Kaplan, a.g.e., s. 114; Ulusoy, a.g.e., s. 143. 
31  Yıldırım et. al., a.g.e., s. 25; Akyılmaz, Sezginer, Kaya, a.g.e., s. 177-183. 
32  A.e., s. 182; Gözler, Kaplan, a.g.e., s. 116-117. 
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yapılarak idare içerisindeki birtakım görevlilerin hiyerarşiye tabi olmadığı belirtilmiştir. Buna 
göre hakimlerin ve askerlerin hiyerarşi ilişkisi dışında olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yüksek 
öğretim elemanları ile idare içerisindeki teknik elemanların da mesleki çalışmaları çerçevesinde 
hiyerarşik denetimin dışında oldukları ileri sürülmüştür33. 

Hiyerarşinin görünümlerine ilişkin olarak sadece hiyerarşik denetimin dışında olup olmama 
ayrımı ile yetinilmemesi, farklı gruplandırmaların yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Öncelikle 
belirtmek gerekir ki hakimler anayasal kurallar çerçevesinde hiyerarşik denetimin tamamen 
dışındadır; üst mahkemeler dahi kanun yolları incelemesi dışında nasıl karar verileceği 
konusunda alt mahkemelere talimat veremezler. Askerlerin hiyerarşik denetim dışında olduğu 
savunulabilir. Ancak onlar kendine özgü bir hiyerarşi ilişkisi içerisindedirler. Bu bakımdan Türk 
Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilatı ve Jandarma gibi kolluk güçleri diğer kamu görevlilerine 
göre kendi içlerinde daha sıkı bir hiyerarşi ilişkisi içerisindedirler. Kolluk faaliyetlerinde 
bulunmayan görevlilerin ise genel kurallara tabi hiyerarşi ilişkisi içerisinde olduğu söylenebilir. 
Tartışmada asıl önemli olan öğretmenlerin “işlevlerinin özelliği veya teknik mahiyeti itibariyle 
hiyerarşiye tabi olmayan görevliler”34 grubu içerisine girip girmeyeceğidir. 

Kendileri teknik bir görevli olmasa da öğretmenlere görevlerini yerine getirmede ulusal 
müfredatın dışına çıkılmadan belirli bir hareket alanının verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. 
Sağlık ve milli eğitim gibi milli kamu hizmetlerinde, hizmetin görüldüğü, gerçekleştirildiği, 
yerine getirildiği yer doktorun muayene odası – ameliyathanesi, öğretmenin ise sınıfıdır. Her iki 
hizmette de doktor ve öğretmen kapalı bir alan içerisinde hizmetin alıcısı ile doğrudan, kişisel ve 
mesleki bir ilişki içerisine girmektedirler. Bu itibarla bakanlığın planlamaları, il ve ilçe 
müdürlüklerinin yönlendirmeleri hizmetin yürütülmesinde önemli olmakla birlikte, merkezinde 
yer almamaktadır. Hizmet, hemen belirttiğimiz niteliklerdeki mesleki gayretler içerisinde 
hiyerarşik zincirin en aşağısında yer alan görevli tarafından yerine getirilmektedir. Açıklanan 
nedenlerle kamu hizmetlerinin ilgili kamu görevlisinin doğrudan, kişisel ve mesleki bir ilişkisi 
ile gerçekleştiği durumlarda, doğası gereği kendine özgü bir hiyerarşi ilişkisi bulunmaktadır. 
Eğitim alanında milli müfredatın öğretmenlere belirli ölçülerde kendilerini ve dolayısıyla 
öğrencilerini geliştirmeye olanak verecek hareket alanı vermesi kanaatindeyiz. 

Bu durum eğitim bilimleri alanında bir ihtiyaç olarak hissedilmektedir. Eğitim bilimleri 
camiasında özellikle öğretmen özerkliği, öğretmenin eğitim mesleğindeki yetkisi ve özgürlüğü35, 

 
33  Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, 3. bs., III Cilt, Cilt:2, 

İstanbul, Hak Kitabevi, 1966, s. 604-604; İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun 
Akgüner, İdare Hukuku, 3. bs., Der Yayınları, İstanbul, 2008, s. 190-191; Gözler, 
Kaplan, a.g.e., s. 119. 

34  Onar, a.g.e., s. 604-604. 
35  Yusuf Canbolat, “Professional Autonomy of High School Teachers in Turkey: A 

Retrospective and Prospective Policy Analysis”, Education and Science, Türk 
Eğitim Derneği, Cilt:45, Sayı:202, 2020, s. 142. 
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eğitim süreçlerindeki özerklik, kişisel ve mesleki gelişim çalışmalarına katılma36, mesleki 
potansiyelin sınırlarının zorlanması37 şeklinde anlam kazandığı görülmektedir. İstenilen 
hedeflere ulaşılması için milli eğitim müfredatının öğretmenlere belirli ölçüde hareket alanı 
tanıması bir ihtiyaç olduğu gibi öğretmenlerin iyi yetiştirilmesi de ayrı bir ihtiyaçtır. Böylelikle 
öğretmenler kendisine tanınan hareket alanı içerisinde hem kendisini hem de öğrencilerini en iyi 
şekilde geliştirebilecektir. 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanıp düzenlenen, “Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye” 
özdeyişi başlıklı 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde, milli eğitimin geneli için, okul gelişim 
modelinin geliştirilmesi, okul bazında veriye dayalı yönetime geçilme gibi hedefler 
gözetilmektedir. Aynı belgede ayrıca öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin 
yeniden yapılandırılması amacıyla, yatay ve dikey kariyer uzmanlık alanları oluşturulması, insan 
kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesinin sağlanması 
amaçlanmaktadır. 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde teknolojik yatırımlar da vurgulanmaktadır. 
Belgede yer alan hedefler ve amaçlar doğru olmakla birlikte, biraz önce değinildiği üzere 
öğretmenlere milli müfredat içerisinde hareket alanı verecek, öğretmenlerin hem kendilerini hem 
de öğrencilerini geliştirecek imkanlar geliştirilmediği sürece, bu hedef ve amaçlar yetersiz 
kalacaktır. 

Son olarak Covid-19 salgınının okullar ve eğitim üzerindeki olumsuz etkisine karşı alınabilecek 
idari tedbirlere de değinmek gerekmektedir. Salgın etkilerini halen sürdürmeye devam ederken, 
bu salgın süresince ilk ve orta öğretimde tüm okul kapama ve açmalarının tek bir merkezden 
ortak alındığı görülmektedir. Halbuki şehir bazında bulaşı, hasta ve vefat sayıları birbirinden çok 
farklıdır. Merkezden yönetim uygulaması içerisinde yer alan ve Anayasamızda da cevaz verilen 
yetki genişliği ilkesinin okulların açık kalıp kalmayacağı bakımından uygulanması gerekirdi. Bu 
bağlamda illere verilmiş olan yetki genişliği çerçevesinde ve valiliğin gözetiminde, il umumi 
hıfzıssıhha meclislerinin de görüşü alınarak okulların ve sınıfların ildeki salgın sayılarına 
bakılarak dinamik bir şekilde açılıp kapanması mümkün olabilirdi. Temennimiz, anayasal bir 
imkân olan yetki genişliğinin etkin bir şekilde uygulanarak, önümüz kış mevsiminde vaka 
artışlarına rağmen daha iyi durumda olan şehirlerde yaşayan çocukların eğitim ve öğretimine 
kısmen de olsa okuldan devam etmesinin sağlanmasıdır. 
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ÖZET 

Bu araştırma; İstanbul’un 33 ilçesindeki 51 Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev 
yapmakta olan 306 kişilik “yönetici ve atölye/meslek dersi öğretmenlerinin okul-sektör işbirliği 
çalışmalarının okul özerkliğine etki algısını” 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 seçimine katılıma 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. 

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, okul sektör işbirliği. 

Summary 

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. 
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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, school sector collaboration 

 

Giriş 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte devlet düzenini ve hizmetlerini sağlayacak 
teşkilatlar da oluşturulmaya başlanmıştır. 1926’da yürürlüğe giren Maarif Teşkilâtına Dair 
Kanun’a göre Maarif mıntıkaları ile birlikte İstanbul Maarif Eminliği de kurulmuştur. İstanbul 
Maarif Eminliği ’ne bağlı iller; Kocaeli, Bursa, Bolu, Zonguldak idi… Cumhuriyet dönemi 
rejiminin eğitim sahasında en radikal reformları gerçekleştirdiği yıllarda İstanbul Maarif 
Eminliği, idaresi altındaki illerde yerel bir bakanlık gibi faaliyet göstermiştir… Merkeziyetçiliği 
devletin bölünmezliğinin güvencesi olarak gören Cumhuriyet dönemi rejimi, Maarif eminlikleri 
vasıtasıyla adem-i merkeziyetçi bir yönetim tecrübesi edinmiştir. Bakanlık merkez örgütü ile 
yerel idareler arasında bir ara birim olarak görev yapan Maarif eminlikleri; ülke genelinde de 
oldukça başarılı olmuştur. Ancak bazı mahzurları görüldüğünden 1931’de kaldırılmıştır… 
Bundan sonra Türk eğitim sistemi, bugüne kadar devam eden merkeziyetçi bir döneme girmiştir 
(Gündüz, M. & Öztürk,2015). 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana özellikle eğitim alanında izlenen politikalar 
değerlendirildiğinde aşırı bir merkeziyetçilik göze çarpmaktadır. Eğitim ile ilgili en temel 
politika ve programlardan yerel düzeyde alınabilecek kararlara varıncaya dek bütün direktifler 
ve uygulamalar bakanlık tarafından belirlenmektedir ancak eğitim alanındaki bu merkezileşme 
yerel uygulamalar bağlamında birtakım sorunları çözmek şöyle dursun hâlihazırdaki sorunlara 
yeni sorunlar eklemektedir. Personel sayısı bakımından ve hitap ettiği kitle bakımından dünyanın 
en büyük ikinci kamu kuruluşu olan Millî Eğitim Bakanlığı artık bütün merkezi ve taşra örgütleri 
ile örgün eğitimde, 54 bin 715'i resmi okul, 13 bin 870'ü özel okul, 4'ü açık öğretim okulu olmak 
üzere toplam 68 bin 589 okul bulunuyor. (Milli Eğitim İstatistikleri; Örgün Eğitim, 2020) Bugün 
sadece merkezden alınan kararlarla sağlıklı şekilde yönetememektedir. Dünyanın hızla değiştiği, 
bireysel toplumsal beklenti ve ihtiyaçların günden güne farklılık gösterdiği ve bireyselliğin ön 
plana çıktığı günümüzde, eğitim kurumlarının da kendini bu değişim ve yenileşme hareketine 
uydurması zorunludur. Millî Eğitim Bakanlığı bu çerçevede yakın gelecekte kamu okulların da 
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uygulanmak üzere özerk yönetim uygulamalarına geçmesi kaçınılmaz görünmektedir (Baş, M. 
2017).   

Eğitim-öğretim alanında okul özerkliği konusu literatürde; yönetsel, mali, öğretimsel ve örgüt içi 
özerklik olmak üzere dört başlık altında incelendiği görülmektedir. Bu konuda ülkemizde 
yapılmış çeşitli araştırmalarda öğretmen, yönetici, öğrenci, idari ve mali boyutta çeşitli sonuçlar 
çıkarılarak diğer ülkelerle karşılaştırılmıştır. Ancak bu çalışmalar arasında meslek liselerinde 
yapılmış kapsamlı araştırmalar bulunmamaktadır.  

Eğitim sisteminin temel uygulayıcısı olan öğretmenlerin mesleki konularda belirli bir yetki ve 
özgürlük alanına sahip olmaları şeklinde tanımlanabilecek özerklik kavramı, öğretmenlerin karar 
verme ve öğrenciler ile ilgili konularda öngörülen mesleki seçimleri yapabilme özgürlüğü; 
eğitimin planlanması, geliştirilmesi ve yönetimi süreçlerine katılmaları olarak tanımlanmakta ve 
çalışma ortamıyla ilişkilendirilmektedir (Ayral, M. vd. 2014). 

İlköğretim okulu yöneticilerine göre okul yönetimi, okulda yürütülen işleri denetleme ve 
gerektiğinde düzeltme yetkisine tamamen sahiptir. Yöneticiler ayrıca okulda alınan yönetsel 
kararların okul personeline iletilmesini büyük ölçüde okul yönetiminin yetkisinde görmektedir. 
Okul içi yönetsel süreçlerde büyük ölçüde özerktir.  Okul yönetimi özel kişilerle büyük 
ölçüde işbirliği yaparak mali kaynak sağlayabilir. Buna ek olarak yöneticiler büyük ölçüde, okul 
yönetiminin özel kişilerden bağış veya hediye yolu ile kaynak temin edebileceğini 
düşünmektedir. Mali konularda yüksek düzeyde inisiyatif kullanmaktadırlar. Öğrenci ve 
öğretmenler düşüncelerini açıklamakta büyük ölçüde özgürdür. Yöneticiler, öğrenci ve 
öğretmenlerin yönetimi eleştirmekte büyük ölçüde özgür olduğunu düşünmektedir. Örgüt içi 
özerklik boyutunda yöneticilere göre öğretmenlerin en fazla sahip olduğu özgürlük ders akısında 
bazı konuları öne çıkarabilirken bazılarını geri plana atabilmektir. Yöneticiler, alanları ile ilgili 
kullanacakları yöntem ve teknikleri belirlemekte öğretmenlere büyük ölçüde özgürlük 
tanımaktadır (Fidan, T. 2007). 

Eğitimde yerelleşme birçok dış görünüşe sahip olmasına karşın, “okul özerkliği” eğitim 
yönetiminde yerelleşmenin en güçlü yapılarından biri olarak ortaya çıkmaktadır. Okul 
özerkliğinin, neo-liberal dönüşümün yaşandığı ülkelerde çeşitli programlar yoluyla uygulamaya 
konulduğu görülmektedir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar okul özerliğinin beklenilenden 
öte, karışık ve eşitsizlik üreten bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır (Yolcu, H. 2010: 253-273 
). 

“…OECD ülkeleri baz alınarak yapılan araştırmalarda okul liderliği rollerinde önemli 
değişiklikler olduğu ve okulların özerkliğinde artış eğilimi gözlendiği hesap verebilirlik 
uygulamaları yaygınlaştığı ve eğitim faaliyetleri, öğrenmeye odaklandığı ortaya konulmuştur. 
(Bracci, 2010; PISA In Focus, 2011; Principal Autonomy Research Project, 2007)…Bireyleri 
çağın gereklerine uygun eğitim öğretim işlevlerini yerine getirme yolunda okullar kendilerine 
tahsis edilen insan ve madde kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullan(a)madıkları 
görülmektedir (Hanusek, 1986) Bu bağlamda yapılan çalışmalarda (Bracci, 2010; Eskeland ve 
Filmer, 2007; Triant, 2001) Güney Amerika’da ve bazı Avrupa ülkelerinde okul yöneticilerine 
eğitim temel girdisini oluşturan alanlarda (öğretmen- öğrenci seçimi, müfredat ve konu 
belirleme, kurumsal bütçeleme serbestisi, örgütsel yapılanma, veli katılımı vb.) özerklik verilerek 
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okul kurumunun bireysel inisiyatif alarak öğrenci öğrenme süreçlerine müdahalelerde bulunmak 
suretiyle öğrenci başarısının artığını ortaya koymaktadır (Baş, M., 2017Ç 147-169). 
Okul Merkezli Yönetim, Türk Eğitim Sistemindeki okullarının yeniden yapılandırılmasında ve 
etkili okul özelliklerini kazanmasında, okul toplumu üyeleri (yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler, 
uzmanlar, veliler, iş ve okul çevresi grupları, liderler) arasında etkili bir demokratik iletişim ve 
karar alma sürecinin gerçekleştirilmesinde, katılım ve özerkliğe dayalı yeni bir paradigmanın 
ortaya konulmasında temel bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır (Aytaç, T., 2014: 69-75).   
Eğitim-öğretimde özerklik konusunda yapılmış çalışmalarda, daha fazla özerkliğe sahip olan 
öğretmenlerin, mesleklerine yönelik daha fazla istekli ve gönüllü olduklarını belirten sonuçlara 
ulaşılmıştır. Dolayısıyla, öğretmen özerkliği ile öğrenci başarısı arasında olumlu bir ilişki 
beklenmektedir. Araştırma sonucunda, öğretmen özerkliğinin okul ortamında yer verilmesi 
gereken bir unsur olduğu söylenebilir. Ayrıca, öğretimin içeriği ile doğrudan ilgili olmayan 
disiplin ve değerlendirme politikalarıyla öğrenci başarısı arasındaki ilişkinin, derslerin ve ders 
içeriğinin belirlenmesi maddeleri kadar etkili olmasının, başarı üzerindeki değişkenlerin (okul 
disiplini gibi) daha geniş kapsamda ele alınmasını zorunlu kıldığı söylenebilir. Ayrıca, özerklikle 
ilgili alanın, öğretmen grubunun okul içi ya da okul dışı oluşuna göre öğrenci başarısı üzerindeki 
etkisini farklılaştırabilmektedir (Ayral, M. vd.,2014: 207-218) 
Öğretmenlerin özerklik davranışları ile iş doyumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi araştırması 
sonuçlarına göre, öğretmenlerin genel özerklik davranışları orta düzeyin üzerindedir. 
Öğretmenler, özerklik boyutları arasında en çok öğretme süreci; en az mesleki gelişim özerkliği 
davranışları sergilemektedir. Öğretmenlerin iş doyumları orta düzeydedir. Öğretmen özerkliğinin 
boyutları, öğretmenlerin iş doyumu düzeylerinin %12’sini açıklamaktadır. Mesleki iletişim 
özerkliği ve mesleki gelişim özerkliği, öğretmenlerin iş doyumunun önemli yordayıcılarıdır 
(Çolak, İ. vd., 2017: 189-208). 

“Okul ikliminin tüm boyutları ile öğretme süreci özerkliği” konulu bir araştırmada, öğretim 
programı özerkliği, mesleki gelişim özerkliği ve genel özerklik arasında düşük; mesleki iletişim 
özerkliği arasında orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Öğretmenlerin özerk 
davranışları sonucunda elde ettikleri başarıları ödüllendirmeli, başarısızlıklarda ise sorumluluğa 
ortak olmalıdırlar. Öğretmenlere eğitim öğretim süreçlerinde verilecek sınırsız özgürlük doğru 
değildir. Ancak etik, bilimsel ve pedagojik ilkeler çerçevesinde öğretmenlere, öğretimi doğrudan 
ilgilendiren kararlarda özgürlük verilebilir. Türkiye’de öğretmenlerin eğitimin merkezi yapısı ve 
yasal mevzuata karşın önemli düzeyde özerklik davranışları sergilediğini göstermektedir. Bu 
noktada öğretmenlerin özerkliği kullanmada istekli olduğu söylenebilir. Yapılacak 
düzenlemelerle öğretmenlere özerklikler sağlanarak bu durum meşrulaştırılmalıdır (Çolak, İ. & 
Altınkurt, Y.,2017: 33-71)   

Millî Eğitim Bakanlığı Haziran/2010’da “MEB Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması” adıyla 
kapsamlı bir çalıştay düzenlemiştir. Bu çalışmasında genel hedef olarak; gelişmiş ekonomi ve 
bilgi toplumu yaratarak, uluslararası ve Avrupa standartlarına uygun Türk insanının ihtiyaçlarını 
karşılayan verimli, etkin ve kaliteli bir milli eğitim sistemi oluşturmak belirlenmiştir. Eğitim 
hizmetinin sunulduğu okulları merkeze alan bir anlayışla; nitelikli eğitime odaklanan, yönetsel 
esnekliklere sahip güçlendirilmiş okullar oluşturmak hedeflenmiştir. 

Geleneksel kamu yönetim anlayışı yerine yerel ve yerinden yönetim ağırlıklı, yatay organizasyon 
yapısı ve yetki devrini öngören yeni kamu yönetimi anlayışı benimsenmiştir. “Millî Eğitim 
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Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” tasarısı taslağı hazırlanmıştır. İlk kez bu yasal 
bir metin taslağında “özerklik ve paydaş STK” kavramlarına yer verilmiştir.  

Kanun taslağında tanımlar içinde; “Eğitim hizmetlerinin özerkliği: Atama, yatırım ve harcama 
gibi operasyonel plandaki konularda bu Kanunda öngörülen ilkelere uygun karar alma ve 
uygulama yetkisinin Bakanlığın taşra teşkilatındaki yetkililerde bulunmasını, Paydaşlar: Eğitim 
hizmetlerine yardımcı olan sivil toplum örgütlerini” tanımlanmıştır. 

Taşra Teşkilatı başlığında, Madde 12/(2)…İl ve ilçe millî eğitim müdürlerinin atama ve harcama 
yetkileri alanında mülki idare amirleriyle olan ilişkisi eğitim hizmetlerinin özerkliği ilkesi 
uyarınca yürütülür. 

Eğitim-öğretim kurumlarının yönetimi başlığında; 

Madde 16/(2) Müdürün görevleri: Eğitimin bütünlüğü ve özerkliği ilkelerini göz önünde 
bulundurarak, Bakanlık ve il stratejik planları ve okulun paydaşlarının katılımıyla hazırlanan okul 
stratejik planı çerçevesinde, kaliteli ve etkin nitelik taşıyan bir eğitim hizmeti vermek 
amacıyla…yapmaktır. Okul yönetim organları olarak “Okul yönetim kurulunun oluşumu, görev 
ve yetkileri” aşağıdaki şekilde yer almış ve detaylı çalışma usul ve esaslarının ayrıca çıkarılacak 
yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir. 

Madde 18- (1) Okul yönetim kurulu, okulla ilgili paydaşların dengeli bir şekilde temsil edildiği 
idari faaliyetlerde okul müdürüne yardımcı bir organ olup görevleri aşağıdaki gibidir:  

a) Bakanlık, il millî eğitim müdürlüğü ve okul danışma kurulu, okul-aile birliği kararları ile 
uyumlu olarak hazırlanan okul stratejik planının uygulanmasında okul müdürüne yardım etmek, 

b) Okulun eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, 

c) Performansa dayalı bütçeleme ilkelerine uygun olarak okulun yatırım, program ve bütçe 
tasarısını hazırlamak, 

d) Okul müdürünün okul yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 

e) Öğrencilerin kayıt-kabul işlemleri, nakil gelenlerin ders intibakları ve çıkarılmaları ile 
eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 

f) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Özetle; eğitimde özerklik, MEB’nın taşra teşkilatları olan İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve 
kendilerine bağlı olan tüm okul ve kurumların “yönetsel, mali, öğretimsel ve örgüt içi” kararlarda 
merkez teşkilatına danışmadan kararlar alıp uygulayabilmesi olarak düşünülebilir. Sınavla 
öğrenci alan ortaöğretim kurumları (liseler) ve üniversitelere öğrenci kayıtlarının merkezi sınavla 
yapılıyor olması başta olmak üzere birliktelik gerektiren konularda ortaya çıkması muhtemel 
farklılıklar sorun oluşturabilecektir. Covid-19 Pandemisi döneminde salgının yayılması ve 
etkinliğine bağlı olarak iller düzeyinde “il hıfzıssıhha kurulları” kararıyla okulların eğitime ara 
verebilmesi yetkisi Valiliklere bırakılmıştır. Bu yetki geçmişte sadece aniden ortaya çıkan 
olağanüstü durumlar için kısa süreli yetki kullanımlarına imkan vermekteydi. 

Öte yandan okul özerkliğine bağlı yapılacak farklı uygulamalar; henüz okul yöneticiliğinin 
eğitimi verilen, yetiştirilmesi, seçilmesi, atanması, yer değiştirmeleri, kariyerleri konusunda 
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kabul görmüş işleyen bir sistematiği olmayan, profesyonel bir meslek görülmeyen, kişilerin de 
kazanılmış daimi görev unvanı olarak kabul edilememiş olması çok farklı uygulamalarla 
karşılaşılacağı, bunun zaten tartışılmakta olan eşitsizliği artıracağı ve karışıklıklara sebep 
olacağını düşündürmektedir. Şu an yöneticileri mevzuatı farklı yorumlamaları sebebiyle yapılan 
şikayetlerin, özerklik altında kişilerin yönetim tarzı farklarıyla birlikte özellikle taleplerin yerine 
getirilmediği durumlarda emsal gösterileceği açıktır.  

Öğretmen özerkliğinde ise yapılan araştırmalara göre; kendilerini daha özgür hissedecek 
öğretmenlerin daha istekli ve gönüllü olarak işlerini yapacağı, bu durumun da öğrenci başarısına 
olumlu etki edeceğini düşündükleri için özerklik kullanmaya daha istekli oldukları ortaya 
çıkmaktadır.  

Problem Durumu 

Eğitim, tüm toplumlar için başlı başına çözülmesi ve başarılı olunması için önemsenen ve ilk 
sıralarda görülen bir problemdir. Bu problem alanı içinde ülkelerin refahına, kalkınmasına ve 
sanayileşmesine en çok ve hızlı etki ettiği düşünülen mesleki ve teknik eğitim alanında ihtiyaç 
duyulan nitelikli insanların yetiştirilmesi önemli görülmektedir. Türkiye gibi genç bir nüfusa 
sahip neredeyse nüfusunun üçte birinin öğrenci olduğu bir ülkede eğitimin tüm karar ve 
ihtiyaçlarının devlet örgütünden beklenmesi, talep ve problemlerin çözümünü yavaşlatmakta ve 
memnuniyeti azaltmaktadır. Üstelik çok farklı coğrafi, sosyo-kültürel ve ekonomik şartların 
yaşandığı ülkede bu büyük ve önemli hizmetin merkezden taşra teşkilatları aracılığıyla 
yürütülmeye çalışılması çarkların yavaşlamasına sebep olmaktadır. 

Türkiye’de tüm yönetim alanlarında olduğu gibi eğitim sisteminde de merkeziyetçi yönetim 
anlayışı hâkimdir. Ancak her öğrencinin, okulun ve bölgenin ihtiyacı farklı olabildiğinden, bu 
yönetim anlayışı ile taleplerin doğru tespit edilip karşılanması güçleşmektedir. Tüm bu 
ihtiyaçların tespit edilmesinden karşılanmasına kadar olan süreçlerin etkili bir işleyiş içerisinde 
olmasını sağlamak amacıyla bürokratik uygulamaların ortadan kaldırılmasını ve yetki 
paylaşımının gerçekleşmesini öngörmektedir (TEDMEM Türk Eğitim Derneği, Ulusal Eğitim 
Programı, 2015). 

Eğitim alanında beş yılda bir yapılan Milli Eğitim Şuraları, isteğe bağlı gerçekleştirilen 
çalıştayların, yılda bir iki defa yasal zorunluluktan toplanan İl/İlçe Milli Eğitim Komisyonların, 
okullardaki öğretmenler kurulu ve sınıf/şube/ders zümre toplantılarının varlığı ve öğretimsel 
özerkliği kısmen sağlaması ve her okul düzeyinde var olan okul-aile birliklerinin ötesinde karar 
alma ve uygulamada rol, yetki ve sorumluluk paylaşımı bulunmadığı bilinmektedir. Mesleki ve 
teknik eğitim alanında ise sektörü temsil eden Oda ve temsilci mesleki sivil toplum örgütlerinin 
nitelikli insan yetiştirilmesi adına sürece tam dahil olma girişimleri son yıllarda yaygınlaşmıştır. 
Bu konu henüz sistematik bir hale ulaşmamış olsa da her geçen gün artan bu çalışmalardan 
beklentiler de artmaktadır.  

Eğitimde özerklik temelinden hareketle olmasa bile yerelde yürütülmeye başlanan bu 
çalışmaların aynı zamanda özerklik adına küçük başlangıçlar olarak kabul edilebilir. Bu durumun 
asıl aktörleri meslek liselerinin yönetici ve öğretmenlerince nasıl anlaşıldığı ve algılandığının 
bilinmesi çalışmaların devamı ve başarıya ulaşması adına önem arzetmektedir.  
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Covid-19 Pandemi sürecinin araya girmesiyle sektörle yürütülen proje ve işbirliği çalışmaları da 
diğer tüm eğitim faaliyetleri gibi olumsuz etkilenmiş olsa da yapılanların izleme, ölçme ve 
değerlendirmesi yapılarak hedeflere ulaşılma düzeyinin belirlenmesi gereklidir. Süreç içinde yer 
alan tarafların yapılanları/yapılamayanları nasıl algılayıp yorumladığının da bilinmesi sürecin 
başarıyla devam edebilmesinin ön koşulu sayılmalıdır.  

Araştırmanın Amacı 

Türkiye’de son on yıl içinde Cumhurbaşkanlığı düzeyinden başlayarak mesleki ve teknik eğitime 
özel önem verilmesiyle bu alanda yapılan düzenlemelerin özellikle Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) üyesi olarak illerde teşkilatlanmış odaların sektörel bazda eğitime destekleriyle 
yeni bir boyuta ulaşmıştır. İstanbul İli özelinde İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret 
Odası ve Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) gibi sektör temsilcilerinin İstanbul 
Milli Eğitim Müdürlüğünce “Mesleki Eğitimde Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli” olarak 
isimlendirilen çalışma, bakanlık düzeyindeki politikalara da etki ederek ülke geneline yayılmaya 
başlamıştır. Bu kapsamda MEB’nın yasal bir düzenlemeye kavuşturduğu Merkez Mesleki ve 
Teknik Okullar Yönetim Kurulları yanında İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve MTAL Okul 
Müdürlükleri düzeyinde kurulların çalışmaya başlaması, mesleki eğitim konusundaki kararlar 
yerel düzeyde alınarak uygulanmaya başlanmıştır. Hatta projeye dahil okul yöneticileri ve 
öğretmenlerinin yerelde belirlenip görevlendirilmeleri için MEB’na teklif edilmeye başlanmıştır.  

Dünyada demokrasinin ileri düzeyde uygulaması olarak kabul edilen yönetişim ve yerel 
yönetimlerin güçlendirilmesinin bir göstergesi olarak kaynakların, karar alma ve uygulamada 
yetki ve sorumlulukların olabildiğince yereldeki kurumlara da devredilmesi ve özerkliğe geçiş 
talep ve çalışmaları eğitim alanında da beklentisi başlamıştır.  

Bu araştırma; Türkiye evrenini en iyi temsil ettiği düşünülen İstanbul örnekleminde Mesleki ve 
Teknik Anadolu Liselerinde görev yapmakta olan yönetici ve atölye/meslek dersi 
öğretmenlerinin okul-sektör işbirliği çalışmalarının okul özerkliğine etki algısını ölçmeyi ve bu 
konuda bilgi toplayıp yeni öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Yöntem 

Araştırmacı tarafından tümevarım yöntemiyle nitel bir araştırma yapılmaya çalışılmıştır. “H0 
Hipotezi: Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile sektör işbirliğinin okul özerkliğine olumlu 
yönde etki etmekte, yönetici ve öğretmenlerce olumlu algılanmaktadır” araştırma varsayımı 
olarak belirlenmiştir. Alt hipotezler olarak sayılabilecek toplam 35 (otuzbeş) adet varsayımı 
oluşturan Likert-tipi sorudan (yargı cümlesi) ve dört ölçekli “katılıyorum (4), kararsızım (3), 
fikrim yok (2), katılmıyorum (1)” sıralı değişkenlerinden oluşturulan bir anketle (EK. 1-) Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) (kısaca; meslek lisesi) yöneticileri (okul müdürü ve 
yardımcıları) ile atölye ve meslek dersi öğretmenlerine sorulmuştur.  

Ayrıca, katılımcıların anket sorularının dışında farklı görüş ve önerilerini ifade edebilmeleri için 
serbest düşüncelerini anketin sonunda bir soruya da serbestçe yazabilmelerine imkân tanınmıştır. 
Bu kapsamda 42 (kırkiki) katılımcı görüş belirtmiştir. Bu görüşler çoğunlukla sektörle 
işbirliği/hamilik, okul özerkliği ve diğer öneriler başlıklarında ve farklı içerikte toplanmaktadır. 
Tekrar eden fikir ve öneriler rapora bir kez yansıtılmıştır. 
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Anket soruları, Öncü Eğitim Yöneticileri Derneğinin konu hakkındaki başlattığı öncü 
çalışmalara, araştırmacının kişisel bilgi ve deneyimlerine, İstanbul’daki meslek liseleriyle 
üniversiteler, MÜSİAD, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası ile yapılan çalışmalar 
sonucunda hazırlanan dokümanlara, Milli Eğitim Bakanlığınca ve kurumlarca yayınlanan 
istatistiklere, eğitim konularında çalışma yaparak görüşlerini kamuoyuyla paylaşan sivil toplum 
örgütleri raporlarına dayanarak hazırlanmıştır. Anket, katılımcılarına uygulanmadan birkaç 
meslek lisesinin okul müdürlerine gönderilerek incelemeleri ve önerilerle katkıları alınarak 
yeniden düzenlenmiştir. 

Çalışma Grubu 

Hazırlanan anket; İstanbul İli evreninde 33 ilçesinde sektörle işbirliği protokolü imzalamış 
okullar arasından rastgele seçilen 51 (ellibir) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (MTAL veya 
kısaca meslek lisesi/okul) görev yapan yönetici ve öğretmenlerinden olasılıksız amaçlı ve 
gönüllü katılmayı kabul eden 306 (üçyüzaltı) kişi tarafından doldurulmuştur. Okulların 
seçiminde, anketin mesleki ve teknik eğitim verilen farklı meslek alanlarının tümünü kapsayacak 
olmasına dikkat edilmiştir.  

Kapsam ve Sınırlılık 

Bu araştırmanın evreni olarak seçilen İstanbul ili, ülkenin eğitim büyüklükleri açısından beşte 
birini temsil etmektedir.  İstanbul’da oluşturan 39 ilçeden 33’ündeki toplamda da 300 meslek 
lisesinden proje uygulanan 104 okulun 51’i örneklem olarak belirlenmiştir. Bu sebeple ankete 
dahil edilen örneklemin ülke genelindeki tüm meslek liselerini temsil ettiği kabul edilmiştir.  

Verilerin Toplanması 

Hazırlanan anket, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik 22/01/2021 tarih E.19516945 
sayılı onayı/izniyle uygulanmıştır. Covid-19 Virüsü Pandemisinin devam etmesi sebebiyle 
okulların yüzyüze açılmasının netleşmemiş olması, sonrasında da temas ve hareketlilik 
oluşturarak virüs bulaşımına sebep olmamak için anketin zorunluluk olarak teknolojik imkânlar 
kullanarak internet üzerinden oluşturulan Google Form aracılığıyla doldurulmasını 
gerektirmiştir.  

Okul müdürlerine cep telefonuyla anket linki ve açıklama gönderilerek kendisinin doldurması, 
müdür yardımcıları ile atölye ve meslek dersleri öğretmenlerine ulaştırmaları gönüllü ve istekli 
olanların doldurmaları istenmiştir. Bir hafta içinde veri serisi oluşturacak sayıya ulaşılmıştır.  

Anket sorularının anlaşılır olmasına ve katılımcıların kısa sürede kolayca cevaplandıracağı 
şekilde düzenlenmesine özel dikkat gösterilmiştir. Geri dönüşlerden,  anketi eksiksiz 
doldurmalarından ve serbest düşünceler kısmında yazılan anlamlı analiz, sorun ve önerilerden 
soruların tam anlaşıldığı sonucuna varılmıştır. Veriler 2021 yılı Şubat ayında toplanmıştır.  
Ankette katılımcıların demografik ve kişisel bilgileri istenilmemiştir. Anketi oluşturan sorular 
sektörle işbirliği ve okul özerkliği gibi iki ayrı konu gibi gözükse de aslında birbirini destekleyen 
ve tamamlayan sistemin/sürecin parçalarıdır. 

Verilerin Analiz Yöntemi 
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Geri dönüşü sağlanan anketler öncelikle cevaplayıcıların eksik soru bırakıp bırakmadıkları 
kontrol edilmiştir. Sorular bazında verilen cevaplar kategorilere göre ayrı ayrı ve tek tek 
işaretlenerek toplam frekansları sayılmış ve yüzdelikleri hesaplanmıştır. Sorular bazında 
cevaplama sayıları ve yüzdeleri bir tablo da birleştirilmiştir. Cevaplayıcıların serbest düşünceleri 
belirttikleri kısım ayrıca ele alınarak sektörel işbirliğinin, okul özerkliğinin lehinde ve 
aleyhindeki düşünceler ile konuyu ilgilendiren diğer fikirler derlenmeye çalışılmıştır. Anket 
cevaplarının analizinde yapılan tercihlerin frekanslarıyla puan değerlerinin çarpımı cevaplayıcı 
sayısına bölünerek “ X = ortalama” değerleri hesaplanmıştır. Bu değerler, literatür, serbest 
cevaplar ve araştırmacının mesleki birikimiyle yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Geçerlik ve Güvenirlik  

Ankete cevap veren yönetici ve öğretmenlerden kesinlikle okulu, görevi ve kişisel bilgileri 
istenmemiştir. Cevaplarında samimi ve tarafsız oldukları, sorulanların kendi eğitim yaşantılarını 
içermesi sebebiyle belli düzeyde bir kanaate sahip oldukları, gönüllü, ilgili ve istekli olarak 
araştırmacının sorularla kastettiği konuları anladıkları düşünülmektedir. Sorularda bir imada 
bulunulmadığı, açık ve net olarak tanımlandığı, araştırmanın anketini cevaplama ortamı 
kendilerine en uygun yerde, yeteri kadar cevaplama süresi olduğundan cevaplarında olumsuz 
hiçbir etkili unsur olmayacağından anketi yapan kişi ve kuruma büyük oranda güven duydukları, 
itimat gösterdikleri ve konuya inandıkları varsayılmaktadır. 

Katılımcıların tüm sorularda tüm cevapları işaretlediklerinin ve verilen cevaplardan birbiriyle 
çelişen sorular olmadığının ve serbest düşüncelerinde de önemli tespitlerde ve beyanlarda 
bulunduklarının görülmesi soruların ciddiyetle okunduğu kanısı oluşturmuştur. Anket 
uygulayıcılara araştırmacı tarafından yüzyüze görüşülmediği ve öncesinde eğitim ya da özel 
açıklamalar yapılmadığı için uygulayıcının etkisinde kalma ve yönlendirme endişesi olmadan 
orta düzeyde geçerlik ve güvenirlik üzerine kurgulanmıştır. 

Bulgular 

Bu konuda daha önce yapılan araştırma ve yazılan raporlardan giriş kısmında bir özet verilmiş 
olduğundan burada sadece araştırma bulguları açıklanmaktadır. Araştırma varsayımı olarak “H0 
Hipotezi: Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile sektör işbirliğinin okul özerkliğine olumlu 
yönde etki etmekte, yönetici ve öğretmenlerce olumlu algılanmaktadır.” Öngörüsü doğrultusunda 
hazırlanan anket sorularına % 47,79 oranında “katılıyorum” cevabı verilerek hipotezin orta 
düzeyde gerçekleştiği/doğrulandığı belirlenmiştir. 

Ankete verilen cevaplara, soruların tümü birden tekbir soruymuş gibi düşünülerek ortalama çıkan 
sonuç (EK-…. ) olarak bakıldığında; Katılımcıların 35 (otuzbeş) soru toplamına ortalama olarak 
% 47,79 oranında “katılıyorum”, % 21,13 oranında “kararsızım” ve % 11,59 oranında “fikrim 
yok”,  % 19,48 oranında “katılmıyorum”,  cevabı verdiği görülmektedir. 

Kararsızım seçeneğini işaretleyen katılımcıların tercihlerini eşit oranda (yarı yarıya) katılan ve 
katılmayan cevaplarına dahil edildiğinde; % 58 “katılıyorum” ve % 30 “katılmıyorum” 
şeklinde daha net bir tablo ortaya çıkmaktadır. Buradan H0 hipotezinin % 58 oranında yine orta 
düzeyden doğrulandığı söylenebilir. 
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Tüm katılımcıların anket sorularına verdikleri olumlu (katılıyorum cevapları toplamı) cevapların 
yüzdelik dağılımına göre;  

a) % 39 ve altında oy verilen 8 soru: (6, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 31) (düşük 
düzeyde) 

b) % (40 – 59) arası oy verilen 22 adet soru     (orta 
düzeyde) 

c) % (60 – 80) arası oy verilen 6 adet soru: (2, 21, 22, 23, 27, 29) (yüksek 
düzeyde) 

d) % (81 – 100) arası oy verilen Soru yoktur         (çok yüksek 
düzeyde) 

Ankete Verilen Cevapların İncelenmesi 

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile sektör işbirliğinin okul özerkliğine olumlu yönde etki 
edip etmediği, bu okullarda görev yapan yönetici ve atölye ve meslek dersleri öğretmenlerince 
olumlu/olumsuz algılanma durumunun tespiti amacıyla yapılan bu araştırmada; katılımcıları 
sorulan 35 (otuzbeş) soruya cevap veren 306 kişinin verdiği cevapların x= ortalama değerleri 
hesaplanmıştır.  

Buna göre; Tüm sorulara verilen cevapların toplam ortalama değeri x = 2,97 ( 4 dört üzerinden) 
olarak hipotezin doğrulandığı ve gerek sektörle işbirliğinin gerekse bu çalışmaların okul 
özerkliğine etkisinin olumlu algılanma düzeyinin iyi olduğu görülmektedir. Meslek lisesi 
yönetici ve öğretmenlerinin, özerklik konusunda verdiği cevaplara göre en yüksek düzeyde 
desteklenen ilk üç sıradaki soru/görüş/yargılar; 

22. soruda; “Okul özerkliği, hesap verebilirlik ilkesinin uygulanmasına bağlıdır.” Cevaplar 
arasında en yüksek düzeyde ( x= 3,51 ) desteklenmiştir. Daha sonra ikinci sırada 21. Soru olan 
“Yönetici özerkliğinin temeli; insana, yöneticiye ve sisteme güveni gerektirir.” Yargısı da  ( x= 
3,46 ) desteklenmiştir. Üçüncü sırada ise 23. Soru olan “Eğitimde özerklik için yasal 
düzenlemeler gerekmektedir.” Yargısı ( x= 3,43 ) düzeyinde desteklenmiştir. 

Okul Sektör İşbirliği Modeli, Proje ve Protokolün uygulanması konusunda ise en çok 
desteklenen fikirlerden ilk üç sırayı; 2. Soru “Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin 
artırılmasına katkı sağlanmıştır.” ( x= 3,45 ) ile ilk sırada, ikinci sırayı 7. Soru  “Mesleki ve 
teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilmiştir.” ( x= 3,21 ) ve üçüncü sırayı 
ise 3. Soru olan “Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik, erişim imkânları artırılmıştır.” ( x= 
3,14 ) düzeyinde desteklenmiştir. 

Toplam otuzbeş soru içinde en düşük düzeyde desteklenen son üç fikir ise; 15. Soru 
“Okullarımızda yaşanan disiplin problemleri, şiddet, bağımlılık gibi yaşanan sorunların 
azalmasına ciddi katkısı olmuştur.” ( x= 2,48 ), 17.soru “Firmayla işbirliğiyle okulda üretim 
yapılması okul mali özerkliğine katkı sunmaktadır.” ( x= 2,55 ) ve 31. Soru “Okul yöneticileri, 
mevcut sistemde personeli ödüllendirme konusunda yeterli özerkliğe sahiptir.” ( x= 2,43 ) olarak 
gerçekleşmiştir. 
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Sonuç olarak ankete katılan cevaplayıcıların araştırma hipotezini oluşturan alt soru/yargı 
cümlelerinin tümüne orta düzeyin üstünde katıldıklarını beyan ettikleri, hem okul-sektör 
işbirliğini hem de okul özerkliğini olumlu yönde destekleri ortaya çıkmaktadır.  

Anketin x = 2,97 değeri altında desteklenmiş olan onsekiz soruya bakıldığında; 

Okul yöneticilerinin personellerini ödüllendirme konusunda yeterli özerkliğe sahip olmadıkları, 
öğrenciler arasındaki disiplin, şiddet ve bağımlılık sorunlarının azalmasına ciddi katkısı 
bulunmadığını, okuldaki üretimin ekonomik özerkliğe yeterince katkı sunmadığı, yurtdışında 
yatırım yapan iş insanlarının ihtiyaç duyduğu meslek elemanlarının yeterince yetiştirilemediği, 
hamilik kapsamında öğretmen ve öğrencilere özel eğitimler verilemediği, okul yöneticilerinin 
görevlendirilmesinde sektörün söz sahibi olmasının mesleki eğitimin gelişimine olumlu etkisi 
olmadığı, firmaların başarılı öğrencilere burs, staj ve istihdamda beklenen desteği sunmadıkları, 
hamilik projesinin okulun kurumsal özerkliğine düşük düzeyde olumlu katkı sunabildiği, 
öğrencilerin meslek ahlakı ve ahilik değerlerine sahip olarak yetişmesine düşük düzeyde katkı 
sağlayabildiği, okul atölye ve laboratuvarlarının donanım ve teknolojik altyapılarının sektörle 
yeterince uyumlu hale getirilemediği, firmaların öğrenci ve öğretmenleri kültürel ve açıdan fuar-
seminer-yarışma ve konferansları katılımı düşük oranda destekledikleri, yine hami firmaların; 
müfredatların güncellenmesine yeni yaklaşım geliştirilmesi, yerel düzeyde sorunların çözümüne 
katkı ve eğitim ortamı ve insan kaynaklarının geliştirilmesinde düşük düzeyde destek verdikleri 
sonucu çıkarılabilir. 

“Eğitim camiası olarak özerkliğin kültürel açıdan bize uygun olmadığı” yargısının az 
desteklenmiş olması iyi bir durum olarak bu konuda çalışma yapılması, uygun yasal 
düzenlemeler ve eğitimler sonrası özerkliğin eğitimde uygulanabileceğini düşündüklerini ortaya 
koymaktadır.  

Cevaplayıcıların “kararsızım” cevabı verme oranlarının % 25 ve üzerinde olduğu sorulara 
bakıldığında; okul, öğrenci ve öğretmen özerkliğinin sağlanmasıyla eğitimde başarının artacağı, 
okul yöneticileri finansal kaynakları yönetme yeterliliğine sahip olduğu, okul yöneticilerinin 
özerk olması, öğretmenlerin mesleki başarısını ve gelişimini artıracağı, okul yönetici ve 
öğretmenleri esnek öğretim programları uygulayacak yetkinliğe sahip olduğu, özerkliğin kişisel 
ve keyfi davranışları yol açabileceği, yurtdışında yatırım yapan iş insanlarının ihtiyaç duyduğu 
meslek elemanları yetiştirilmekte olduğu, eğitim camiası olarak eğitimde özerkliğin kültürel 
açıdan bize uygun olmadığı konularında kararsız kaldıkları ve tereddütleri olduğu 
anlaşılmaktadır. Genel toplamda kararsızım cevabı verilen soruların ortalama değeri % 21,13 
olarak çıkmıştır.  

Cevaplayıcıların “fikrim yok” cevabı verme oranlarına bakıldığında; genel toplamda % 
11,59 olarak düşük düzeyde gerçekleştiği diğer bir ifadeyle % 90’a varan oranda tüm sorularda 
bazılarında tereddütleri olsa bile bir fikirlerinin olduğu buradan da anket sorularının açık net ve 
anlaşılabilir düzeyde hazırlandığını göstermektedir. Öte yanda fikrim yok cevabı verilen 
soruların 5,23 ile 23,20 oranı arasında dağılım göstermektedir. Bu dağılım içinde nispi olarak 
fazla çıkan konularda paydaşlarla daha fazla bilgi paylaşımı gerektiği düşünülmektedir. En çok 
fikrim yok cevabı verilen sorular sırasıyla;  
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17. Soru: “Firmayla işbirliğiyle okulda üretim yapılması okul mali özerkliğine katkı 
sunmaktadır” (% 23,20) ,  

18. Soru: “Sektör temsilcilerinin yer aldığı MTO YK’nun bulunması okul yönetsel 
özerkliğine katkı sağlamıştır.” (% 20,26) 

19. Soru: “Okul-sektör işbirliği modelinde okul-firma eşleştirme/hamilik uygulanmasıyla 
okulumuz kurumsal özerkliğine katkı sağlanmıştır.” (% 20,26) 

Genel Değerlendirme 

Ülkemiz okulları içinde meslek liselerinin yöneticilerinin atanması yetkisi ikibinli yıllara yönetici 
atama yönetmeliği yayınlanıncaya kadar doğrudan merkez teşkilatında genel müdürlükler 
tarafından yapılmaktaydı. Bu durum taşrada bu okulları genel müdürlükle sürekli irtibat halinde 
olmaya, yakınlaşmaya ve sorunlarının çözümünü de yerelden değil merkezden 
beklenmesi/istenmesine sebep olmuştur. Binalarının büyüklüğüyle merkezden doğrudan destek 
gören meslek liseleri, ilçesinde diğer okullara göre daha güçlü ve özerk görünmüşlerdir. Kendine 
yetebilen, sorunlarını çözebilen ve çevresindeki okul ve kurumlara da bu konularda destek 
olabilen meslek liseleri bu açıdan diğerlerinden avantajlı sayılmaktaydı. Hatta bu durum okul 
içindeki farklı meslek alanlarında eğitim verilen bölümlerin atölye binalarının çoğunlukla 
birbirinden ayrı bağımsız bir birim gibi algılanmaktaydı. Ana derslik ve yönetim binalarıyla çok 
fazla ilişkileri/iletişimleri olmadan eğitime devam etmekteydi. 

Bu itibarla meslek liselerinin eğitim-öğretimde özerklik yaklaşımlarına daha sıcak ve olumlu 
bakabilecekleri beklenmiştir. Ancak en yüksek düzeyde desteklenen sorulara verilen; hesap 
verebilirlik ilkesinin uygulanmasını, insana-yöneticiye ve sisteme güveni, yasal düzenlemeleri 
temel şart olarak gören cevaplara bakınca eğitim yönetiminde genel güven eksikliği olduğunu 
düşündürmektedir.  

Sektörün, proje okulun yönetimine katılması eğitim yönetimine farklı bir boyut getirmiştir. 
Ankette verilen serbest cevaplardan okul yöneticilerinin sektör temsilcisi hami firmayla yapılan 
protokolle daha çok ekonomik destek gerektiren yatırım/donanım ihtiyaçlarının karşılanmasını 
bekledikleri belirtilmiştir. İlk yıllar uygulamasında zihinsel dönüşüm gerçekleşene kadar 
karşılıklı çeşitli beklenti ve algı farklılıklarının da olmasını normal karşılamak gerekir.  

Anket soruları sonunda cevaplayıcıların aynı konularda sorular dışında belirtmek istediği 
fikirlerini serbestçe yazabilmesi için açılan bölüme kırkiki fikir paylaşılmıştır. Bu fikirleri ortak 
yönleri dikkate alarak tasnif edildiğinde; okul-sektör/sanayi işbirliği İstanbul Modeli kapsamında 
proje okul olarak seçilen bir veya fazla firma ile protokol imzalayarak Hamilik Çalışması 
yürütülen okullardan bu konuda gelen fikirler, okul özerkliği konusundaki fikirler ile mesleki 
eğitim geneli hakkında fikirler olarak üç ana başlık altında değerlendirilmiştir. Genel olarak bu 
çalışmaları destekleyenler çoğunlukta ve karşı olanlar azınlıkta olmasına rağmen kişilerden ve 
uygulamadan kaynaklı eksik ve aksaklıkların görüldüğünü belirtenler de olmuştur.  

Sektörden bir firma ile Hamilik Protokolü imzalamak suretiyle işbirliği yapan okul 
yöneticilerinden; henüz bu projenin faydasını göremediklerini, hamilerin daha aktif ve 
profesyonel davranmalarını beklediklerini, okula maddi destek beklentilerinin karşılanmadığını, 
hamilerin sadece bir alandan değil okuldaki diğer alanlardan da seçilmesi gerektiğini, hamilerin 
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seçiminde de kriterler olması ve daha dikkatli seçilmesini, bu çalışmaların MEB’nca düzenli 
raporlaştırılarak takip ve denetlenmesi gerektiğini, hamilerin okul ve öğrencilerden bekledikleri 
niteliklerle eğitimin hedeflerinin örtüşmeyebileceğini, hamilerin ve sektörün de eğitime 
ihtiyaçları bulunduğunu, hamilerin belli zaman aralıklarıyla değiştirilmesinin faydalı olacağını, 
hamilerin daha istikrarlı ve niyetlerinde samimi olmalarını beklediklerini, hamilerin okulları 
ticarethane gibi görmelerinin doğru olmadığını, bazı okullara hamilere projenin dayatma ve 
zorlamayla olumlu neticeler alınamadığını, sektör işbirliğinde okula teknolojik destek, staj, burs 
ve mezun istihdamının en önemli konular olduğunu, en çok atölye donanımlarının sektöre 
eşdeğer düzeye çıkarılmasını beklediklerini,  projenin okula olumlu bir hava kattığını hatta daha 
ileri giderek tüm meslek liselerinin sektöre devredilmesi gerektiğini beyan edenler olmuştur.  

Sektörle işbirliğiyle ilişkili genel olarak da mesleki ve teknik eğitim için; mezunlardan istihdam 
edilenlere asgari ücretin üstünde hak ettikleri ücretin verilmesini, öğretmenlerin teknik açıdan 
kendilerini yenilemeleri için iki yılda bir değerlendirilmelerini, okullarda eğitim verilen alanların 
okul çevresindeki sektörlerle uyumla hale dönüştürülmelerini, veli desteği olmadan çocukların 
mesleki eğitime ilgilerinin artmayacağını, öğrencilerin alan tercihlerini isabetli yapamadıklarını, 
teknolojinin üst düzeyde olduğu alanlarda bazı öğrencilerin akademik düzeylerinin yetersiz 
kaldığını, bir okulda okul müdürünün ve yönetiminin nitelikli olması halinde her şeyin daha güzel 
olabileceğini, okul yöneticilerinin seçiminde liyakate önem verilmesi gerektiğini, öğretmen 
yetiştirmeye özel önem verilmesini, okul yönetimlerinin sektör işbirliği ve iletişimi konusunda 
özel eğitime tabi tutulması gerektiğini belirtmişlerdir.  

Okul özerkliği konusuyla ilgili olarak; eğitimde özerkliğe karşı olduğunu açıkça beyan edenlerin 
yanında, torpili ve sendikal adam kayırmacılığını artıracağını, sendikaların kötü kişi ve 
uygulamaları korumamaları gerektiğini,  belediyeler ve yerel kurum/kuruluşlarca okulların 
madden desteklenmesi gerektiğini, özerkliğin okulu şirket gibi görmeye ve yönetmeye yol 
açabileceğini, okulların bütçe konusunda kısmi özerk hale getirilebileceğini, özerkliği kısmı 
olarak pilot uygulamalarla test ederek yol alınması gerektiğini, mali özerklik verilmesi halinde 
dezavantajlı bölgelerde okulların zor duruma da düşebileceğini, okul yönetimlerinin hastanelerde 
olduğu gibi profesyonel işletmecilerden seçilebileceğini, özerkliğin yasal sınırlarının çok iyi 
belirmesini, yöneticileri bu konuda deneyip değerlendirmek gerektiğini, okulların öğrencilerini 
seçerek almaları gerektiğini, okul harcamalarından sektör temsilcilerinin de söz hakkı olması 
gerektiğini beyan etmişlerdir.  

Meslek lisesi meslek dersleri öğretmenleri ve yöneticilerinin proje/protokol okulu olarak 
seçilerek sektörden bir firma ile eşleştirilmesi ve “Hamilik Protokolü” imzalamış olmasıyla 
öğrenci ve öğretmenin meslek öğretimi odağından daha çok okullarının fiziki eksiklerinin 
tamamlanması, koşullarının iyileştirilmesi gibi maddi beklenti içine girdikleri de anlaşılmaktadır.  

Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak ankete katılan cevaplayıcıların araştırma hipotezini oluşturan alt soru/yargı 
cümlelerinin tümüne orta düzeyin üstünde katıldıklarını beyan ettikleri, hem okul-sektör 
işbirliğini hem de okul özerkliğini olumlu yönde destekleri ortaya çıkmaktadır. Tüm sorulara 
verilen cevapların toplam ortalama değeri x = 2,97 ( 4 dört üzerinden) olarak hipotezin 
doğrulandığı ve gerek sektörle işbirliğinin gerekse bu çalışmaların okul özerkliğine etkisinin 
olumlu algılanma düzeyinin iyi olduğu görülmektedir. 



ISPC2021 BİLDİRİLER KİTABI / PROCEEDINGS 
 

135	
 

Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları (liseler) ve üniversitelere öğrenci kayıtlarının 
merkezi sınavla yapılıyor olması başta olmak üzere birliktelik gerektiren konularda ortaya 
çıkması muhtemel farklılıklar sorun oluşturabilecektir. 

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile sektör işbirliğinin okul özerkliğine olumlu yönde etki 
edip etmediği, bu okullarda görev yapan yöneticiler ile atölye ve meslek dersleri öğretmenlerince 
olumlu/olumsuz algılanma durumu için iddialı bir yargı ve sonuç bildirebilmek zordur. Bunun 
için aynı okullarda sektör işbirliği öncesi özerklik algısı hakkında veriye sahip olunması veya 
aynı çalışmanın şu anda okul-sektör işbirliği uygulaması yapılmayan eşdeğer diğer meslek 
liselerinde de yapılarak karşılaştırma yapılması gerekmektedir. Öte yandan aynı okullarda görev 
yapan kültür dersleri öğretmenlerinin de fikirlerinin alınması faydalı olacaktır. Bu konuda 
çalışma yapacak araştırmacıların bu hususları da göz önünde bulundurması gerekmektedir. 

Henüz okul yöneticiliğinin eğitimi verilen, yetiştirilmesi, seçilmesi, atanması, yer değiştirmeleri, 
kariyerleri konusunda kabul görmüş işleyen bir sistematiği olmayan, profesyonel bir meslek 
görülmeyen, kişilerin de kazanılmış daimi görev unvanı olarak kabul edilememiş olması çok 
farklı uygulamalarla karşılaşılacağı, bunun zaten tartışılmakta olan eşitsizliği artıracağı ve 
karışıklıklara sebep olacağını düşündürmektedir. Şu an yöneticileri mevzuatı farklı 
yorumlamaları sebebiyle yapılan şikayetlerin, özerklik altında kişilerin yönetim tarzı farklarıyla 
birlikte özellikle taleplerin yerine getirilmediği durumlarda emsal gösterileceği açıktır.  

Öğretmen özerkliğinde ise yapılan araştırmalara göre; kendilerini daha özgür hissedecek 
öğretmenlerin daha istekli ve gönüllü olarak işlerini yapacağı, bu durumun da öğrenci başarısına 
olumlu etki edeceğini düşündükleri için özerklik kullanmaya daha istekli oldukları ortaya 
çıkmaktadır.  

Proje ve işbirliği çalışmaları da diğer tüm çalışmalar gibi başlarken iyi niyetle hedef ve 
amaçlarına yüzde yüz ulaşmak için çaba gösterilmesine rağmen doğal bir sonuç olarak tüm 
okullarda tüm faaliyetlerin tam istenildiği gibi tamamlanamamış olması da doğal karşılanmalıdır. 
Üstelik bu süreçte yaşanan bir yıldır devam eden Covid–19 Virüs Pandemisi sebebiyle kesintinin 
de olumsuz etkisi olduğu düşünülmektedir. Buna rağmen İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 
yürütülen 39 okulun işbirliği protokolü kapsamında; hami/paydaş firmalar ile okullar arasında 
toplam 353 toplantı yapılmış, 1459 katılımcıyla çeşitli etkinlikler, 1015 toplantı saati, 189 proje 
yönetim kurulu üyesiyle 422 çeşitli görevler belirlenerek çalışma yürütülmüştür. Toplantılarda 
gündem olarak; okul yönetimi, eğitim-öğretim, müfredat, öğretmen, öğrenci, okul, staj, istihdam, 
veli, altyapı ve teknoloji, yeni paydaşlar, araştırma inceleme, etkinlik, söyleşi, konferans, sosyal 
yardım, teknik gezi, ziyaretler ve lobi faaliyetleri olarak belirlenmiştir. 

Yürürlükteki mevzuata göre okul yöneticileri öğretmenleri doğrudan ödüllendirememekte, 
üstlerine teklif götürerek süreçte rol oynamaktadır. Okul yöneticilerinin is görenlerin 
ödüllendirilmesi konusunda karar verici konumda olması, is görenleri motive etmekte 
kendilerine yardımcı olurken okulların yönetsel özerklik düzeylerini yükseltebilir. Okul 
yöneticilerinin ceza yetkisi kınama, uyarı v.b. ilk asama cezalarla sınırlı kalmamalıdır. Okul 
müdürleri gerekli koşullar oluştuğunda kurulacak okul yönetim kurullarının da onayını almak 
kaydı ile is görenlerin isine son verebilmelidir. Okuldaki günahlardan da sevaplardan da bir 
noktaya kadar yönetici sorumludur. Ancak okulun entelektüel sermayesini ifade eden 
öğretmenleri ve onların okul başarısındaki rollerini yok saymak da doğru değildir. Okulları, tek 
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adam yönetiminin etkili olduğu kurumlar hâline getirmek, okullara büyük oranda zarar verebilir 
(Cemaloğlu N., 2019) 

 

“Eğitim camiası olarak özerkliğin kültürel açıdan bize uygun olmadığı” yargısının az 
desteklenmiş olması iyi bir durum olarak bu konuda çalışma yapılması, uygun yasal 
düzenlemeler ve eğitimler sonrası özerkliğin eğitimde uygulanabileceğini düşündüklerini ortaya 
koymaktadır. Türk Eğitim Sistemine özel sektör ve işletmeci bir mantıkla daha kaliteli bir eğitim 
yönetimi sergilemek ve hızlı kararlar alınması adına özerk davranışlar bazen hatalar yapılmasına 
da yol açabilir. Özerklik, devletin kamu hizmetlerindeki denetim, gözetim ve yaptırım etkisinin 
azaltılması uygulamasına gelmemelidir. Amaç, çocuk ve gençlerin en temel haklardan olan 
eğitimi, en iyi şekilde alarak yaşama hazırlanabilmeleri olmalıdır.  

      Kaynakça 

Ayral, M. vd.,(2014) “Öğretmen özerkliği ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki: PISA örneği”, 
Year 2014, Volume , Issue , Pages 207 – 218, DergiPark, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 
https://dergipark.org.tr/en/pub/ebader/issue/44670/554819 

Aytaç, T., (2014)  “Okul Merkezli Yönetim”, Ankara Üniversitesi, s.69-75 Eğitim Yönetimi 
ve Planlaması Anabilim Dalı, Http://213.14.10.181/index.php/EB/article/view/5347/1504 

Baş, M. (2017). “Farklı Ülkelerde Okul Özerkliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi; 
Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Mustafa Kemal Üniversitesi SBE Dergisi Archive Volume 14, 
Issue 38, https://dergipark.org.tr/en/pub/mkusbed/issue/30676/307277 

Baş, M., (2017) “Farklı Ülkelerde Okul Özerkliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi; 
Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Archi ve Volume 14, Issue 38, Pages 147 -169 
https://dergipark.org.tr/en/pub/mkusbed/issue/30676/307277 

Cemaloğlu N., (2019), Yönetimin Pin Kodu, Pegem Akademi, Ankara 

Çolak, İ. & Altınkurt, Y.,(2017) Okul İklimi ile Öğretmenlerin Özerklik Davranışları 
Arasındaki İlişki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt 23, Sayı 1, ss: 33-71, 
https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/ogretmen-ozerkligi-olcegi-toad_0.pdf 

Çolak, İ. vd., (2017)“Öğretmenlerin Özerklik Davranışları İle İş Doyumları Arasındaki 
İlişki”, Year 2017, Volume 9 , Issue 2, Pages 189 – 208, Dergi Park, Karadeniz Sosyal Bilimler 
Dergisi, https://dergipark.org.tr/en/pub/ksbd/issue/34220/383408 

Fidan, T.(2007), “Ankara İli İlköğretim Okulu Yöneticilerinin örgütsel Özerkliğe İlişkin 
Görüş ve Önerileri- Yüksek Lisans Tezi”, Ankara Üniversitesi 

Gündüz,  M. & Öztürk, C. (2015). Cumhuriyet Döneminde İstanbul’da Eğitim, Cilt 9. 
https://istanbultarihi.ist/345-cumhuriyet-doneminde-istanbulda-egitim?q=e%C4%9Fitim 

 



ISPC2021 BİLDİRİLER KİTABI / PROCEEDINGS 
 

137	
 

Mustafa AYRAL vd.(2014), “Öğretmen özerkliği ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki: PISA 
örneği”, Year 2014, Volume , Issue , Pages 207 – 218, DergiPark, Eğitim Bilimleri Araştırmaları 
Dergisi, https://dergipark.org.tr/en/pub/ebader/issue/44670/554819 

TEDMEM Türk Eğitim Derneği, Ulusal Eğitim Programı, (2015), Pelin Ofset, Ankara. 

Yolcu, H.,(2010). “Neo-liberal dönüşümün yaşandığı ülkelerde yerelleşme ve okul özerkliği 
uygulamaları”, , Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2010 Cilt: 6. 
Sayı: 12ISSN: 1303-9245 S: 253 – 273, 
https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFMk1Ea3pNdz09 

 

 

 

 

  



ISPC2021 BİLDİRİLER KİTABI / PROCEEDINGS 
 

138 
 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 5 

TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÖZERKLİK İLE 
İLGİLİ TEZLERİN İNCELENMESİ 

Examining The Theses On Autonomy İn Preschool Education İn 
Turkey 

Halime Nur SEZER 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

hnsezer@fsm.edu.tr 

 

ÖZET 

Okul öncesi, 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 Kurumu (YÖK)’ün tarama ortamında “okul 
öncesi, eğitim, özerklik” anahtar sözcükleri kullanılmıştır. Doküman taraması sonucunda; son 
yirmi yılda yapılmış okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili toplam13 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. 

ABSTRACT 

Preschool has an important place in the development of individuals; Quality content and 
comprehensive programs delivered at an early age make a positive difference in the long run. 
Individuals who learn at an early age can ensure their personal development; they can effectively 
use skills such as self-assessment, research, management of education and providing out-of-class 
learning. The aim of this study is to examine the theses about autonomy in preschool education 
in Turkey. In the study, document analysis method was used in qualitative research design. In the 
identification of theses, the keywords "preschool, education, autonomy" were used in the 
scanning environment of the Higher Education Council (YÖK). As a result of document 
scanning; A total of 13 postgraduate theses related to autonomy in pre-school education made in 
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the last twenty years have been reached. The data were collected with an eleven-item form 
created by the researcher and content analysis was performed. In line with the findings of the 
study, it was stated that the theses were mostly made at the master's level, in the departments 
affiliated to the Institute of Social Sciences, and in the theses, the children's attachment, 
assertiveness, autonomy, empathy levels, emotion regulation, problem solving skills; It was 
concluded that school climate, burnout, teacher opinions and family expectations were studied. 

Keywords: Preschool, Education, Autonomy. 

 

GİRİŞ 

Eğitim konusundaki yenilikleri takip etmek alanda çalışanlar için elzemdir. Eğitimde hedef, 
öğrencinin ezbercilikten uzak, kritik analitik düşünme, araştırma, sorgulama, çözümleme, karar 
verebilme ve öğrenmelerinin sorumluluğunu alabilme yetilerini kazandırmaktır. Amaç bireylere 
bir şeyleri öğretmek değil, hayat boyu geçerliliğini koruyacak “öğrenmeyi öğretme” becerilerini 
kazandırmaktır. Bu becerilerin kazandırılmasında bireylerin kendi süreçlerini yapılandırmaları 
ve yönetmeleri önemlidir. Bu amacı gerçekleştirmede dikkat çeken özelliklerden biri de 
özerkliktir.  

Okul öncesi, bireylerin gelişiminde önemli yer tutmaktadır.  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. Çağdaş ve demokratik toplum olmanın gerekliliklerinden biri; özgür 
düşünebilen, düşündüğünü ifade edebilen, kendi kararlarını alan, sorgulayan, eleştiren, araştıran 
ve problem çözen bireyler yetiştirmektir.  

Bu özellikleri taşıyan bireylerin yetiştirilmesi eğitim sistemi ile doğrudan ilişkilidir. Eğitim 
sisteminin ilk basamağı ise bireylere kazandırılacak özelliklerin temelinin atıldığı okul öncesi 
dönemdir (Yıldırım, 2007). Türk dil kurumu sözlüğüne göre (2011) özerklik; yönetim 
bakımından dış denetimden bağımsız olma, kişinin, kendi davranışlarını düzenleme ve bu 
davranışlara yön verme konusunda bir ölçüde bağımsız oluşu, (2021) bir topluluğun, bir 
kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı, muhtariyet, otonomi, 
otonomluk (bilimsel özerklik, üniversite özerkliği) olarak tanımlanmaktadır. 

Genel olarak özerklik ve özgürlük kavramları birbirinin yerine kullanılmaktadır. Özgürlük, 
hiçbir etki altında kalmadan hareket edebilme, konuşabilme, düşündüklerini söyleyebilme gücü 
ya da farklı bir söyleyişle sonuca erdirme, bir şeyi yapabilme başarısını ifade etmekte; özerklik 
ise, daha genel olup bireylerin ya da toplulukların kendi kendini yönetebilmesi, dışarıdan 
herhangi bir güç, kontrol mekanizmasına bağlı olmaksızın kendi yaşamlarını  devam ettirebilmesi 
yani düşünme ve karar alma özgürlüğüne verilen isimdir.. 

Bireyin toplum içinde sağlıklı ve özerk bir kişilik geliştirebilmesi için; kendisini zayıf ve güçlü 
yanlarıyla gerçekçi olarak tanıması, çevresiyle ve içinde yaşadığı toplumla bütünleşirken, diğer 
yandan da kendisine özgü bir şekilde ayrışabilmesi gerekmektedir (Karadayı, 1997). Birçok 
araştırmacı çocuğun sağlıklı gelişim sürdürebilmesinin özerklik ihtiyacının dengeli biçimde 
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karşılanmasına bağlı olduğunu ifade etmektedir (Chirkov, Ryan, Kim ve Kaplan, 2003; 
Erkmen, 2011; Kağıtçıbaşı, 1998).  

Bireyler kendini tanıma yolunda hedeflerini ulaşırken ve Maslow’un insancıl kuramına göre 
kendini gerçekleştirirken bazı özellikleri taşırlar. Bu bağlamda bireylerde gözlenen özellikleri şu 
şekilde sıralanmaktadır (Burger, 2006);  

“Gerçeği yeterli algılama, Kendini, başkalarını ve doğayı kabul etme, Kendiliğinden olma, 
Sorunlara odaklanma, Yalnızlıktan zevk alma, Kültür çevreden bağımsız olma, Yenilik arayışı 
içinde olma, Daha sık doruk deneyim yaşama, İnsanlığa yardımcı olmak konusunda içten istekli 
olma, Daha az insanla derin ilişkiler kurma, Demokratik değerlere sahip olmak, Amaç ve araçlar 
arasında ayırım yapma, Filozofik gülmece (mizah) duygusuna sahip olma, Yaratıcı olma, 
Kültürleştirmeye karşı dayanıklı olma.” 

Özerklik (otonomi) ilgili alan yazında kişinin, kendi hayatını, kendi planlarına uygun olarak 
yaşama, kişinin kendini yönetebilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (BenIshai, 2008). Bir 
başka benzer tanım ise özerkliğin, bireyin kendi hayatını sürdürebilmesini mümkün kılan 
kapasitelerin tümü olduğunu vurgulamaktadır (Anderson & Honneth, 2005). Christman’a (2005) 
göre özerklik ile ilişkilendirilen özellikler, okul gibi eğitimsel, aile, topluluk ilişkileri gibi sosyal 
ve farklı konularda deneyim kazanımı gibi kişisel olmak üzere süreçlendirilmektedir. Özerklik 
bu tanımların dışında da davranışı organize etme yeteneği (Noom, Decovic ve Meeus, 1999), 
kişinin hayatıyla ilgili yargıda bulunma yeteneği (Critteneden, 1990), gereksinimleriyle ilgili 
amaçlarını devam ettirebilme yeteneği ve davranışları becerilere ve seçimlere göre yönetebilme 
yeteneği (Helming, 2006) olarak tanımlanmıştır. 

Özerklik bir olgu olarak, yerli ve yabancı literatürde çalışılmaktadır. Özerkliğin gelişiminde 
bilişsel beceriler kadar duyuşsal becerilerin gelişimi de önemlidir. Kişinin belirlediği amaçları 
doğrultusunda olumlu ve olumsuz duygularını kontrol edebilmesi ve yönetebilmesi önemlidir. 
Ülkemizde de 2000‘li yıllardan itibaren alınyazında okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili 
çalışmalara rastlanmaktadır. İlk zamanlar psikoloji bölümlerince daha çok çalışılan olgu zamanla 
eğitim bilimlerinde sıklıkla çalışılmıştır. Eğitim sistemini işler hale getirme ve yenileme 
çalışmaları doğrultusunda özerklik; öğrenci, öğretmen, program ve ebeveyn bakış açılarıyla 
tartışılmaktadır. 

Okul öncesi eğitimde özerklik, eğitimin olduğu her alanda ve yaşta çalışılmaktadır. Okul öncesi 
eğitim düzeyinde (Mezirciyan, 2013), ilköğretim düzeyinde (Sayın, 2010), alanda çalışan 
öğretmenlerle (Çiçek, 2013) ve annelerle (Nacak, 2009) yapılmış çeşitli çalışmalar 
bulunmaktadır.  

Okul öncesi eğitimde özerklik ile çalışılan konular alan yazın literatürde, bazen bir Okulöncesi 
eğitim kurumlarında uygulanan program (Kaya, 2000) bazen çocukların özerklik (otonomi) ve 
atılganlık düzeylerine etki (Şahin, 2009; Kaya, 2000) annelerin gelişimsel beklentileri (Güngör, 
2015), okul iklimi ile öğretmenlerin özerklik davranışları (Çolak, 2016) şeklinde çeşitli 
başlıklarda görülmektedir. 

Bu araştırmada okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili tezler incelenmiş ve çocukların özerkliğine 
etki eden faktörler; öğretmen, aile, çocuk tutum ve algılayışlarına ilişkin belgeler incelenmiştir. 
Bu çalışma sonucunda elde eden verilerin okul öncesi eğitimde özerkliği algılamada; öğretmen, 
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öğrenci ve ebeveynlere özerklik kazandırmaya yönelik ileriye dönük uygulama ve araştırmalara 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de yapılmış okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili lisansüstü 
tezlerinin incelenmesidir. Ana amaç doğrultusunda aşağıdaki alt problem sorularına yanıtlar 
aranmıştır. 

a. İncelenen lisansüstü tezlerinin tez türü (yükseklisans/doktora) açısından dağılımı 
nasıldır? 

b. İncelenen lisansüstü tezlerini yürüten danışman unvanı açısından dağılımı nasıldır? 

c. İncelenen lisansüstü tezlerinin yapıldığı yıl açısından dağılımı nasıldır? 

ç. İncelenen lisansüstü tezlerinin yapıldığı üniversite, enstitü ve anabilim dalı açısından 
dağılımı nasıldır? 

d. İncelenen lisansüstü tezlerinin örnekleminin yaş grubu açısından dağılımı nasıldır? 

e. İncelenen lisansüstü tezlerinde kullanılan araştırma türü ve analizler açısından dağılımı 
nasıldır? 

f.  İncelenen lisansüstü tezlerinde veri toplanılan illere göre dağılımı nasıldır? 

g. İncelenen lisansüstü tezlerinde okul öncesi eğitimde özerklik ile karşılaştırılan 
değişkenler açısından dağılımı nasıldır? 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın desenine, örnekleme, veri toplama araçlarına ve veri toplama sürecine 
yer verilmiştir.  

Çalışmanın Deseni 

Bu çalışma, bilimsel araştırma yöntemlerinden “nitel araştırma” yöntemi ile yapılandırılmıştır. 
Nitel araştırmalarda, algı, olay ve durumlar, doğal ortamlarında ele alınırken, insanların 
yükledikleri anlamlar açımlanarak yorumlanmaktadır (Merriam, 2015). Nitel araştırma; 
“görüşme, gözlem ve doküman analizi” gibi yöntemlerin kullanıldığı, konuyla ilgili algı ve 
olayların doğal ortamında çok yönlü ve bütüncül bakış açısıyla gerçekçi bir biçimde ortaya 
konulmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma türüdür (Karataş, 2015). Bu araştırma 
ile okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili Türkiye’de yapılmış lisansüstü tezler araştırmacının 
geliştirmiş olduğu form doğrultusunda değerlendirilmiştir.  

Örneklem 

Bu araştırmada çalışmanın amacına uygun olarak; amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmada YÖK’ün Ulusal Tez Veri Merkezinde bulunan okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili 
lisansüstü tezleri araştırmanın veri kaynağını oluşturmuştur. “Amaçlı örnekleme, araştırmacının 
amaçlarına en uygun kitleden seçilen kişi ya da objeler ile, yanıtların aranmasıdır. Seçimde ölçüt, 
kolaylık yanında, amaca uygunluktur.” (Aziz, 2008; s. 55). Araştırmacı amacına uygun olarak 
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okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili tezlerin tespiti için anahtar kelimeler belirlenmiştir. 
Tezlerin belirlenmesinde “okul öncesi, eğitim, özerklik” anahtar sözcükleri kullanılmıştır. 
Doküman taraması sonucunda okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili toplam 13 lisansüstü tezine 
ulaşılmış ve çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan “Okul Öncesi 
Eğitimde Özerklik ile İlgili Lisansüstü Tez Çalışmaları İnceleme Formu” kullanılmıştır. Form 
daha önce yapılmış tez inceleme formları incelenerek hazırlanmıştır. Hazırlama aşamasından 
sonra uzman görüşü alınmıştır. Görüşler doğrultusunda “Okul Öncesi Eğitimde Özerklik ile İlgili 
Lisansüstü Tez Çalışmaları İnceleme Formu” son halini almıştır. Bu formun içeriğinde, tez türü, 
danışman ünvanı, yapıldığı yıl, yapıldığı üniversite, enstitü, anabilim dalı, örneklemin yaş grubu, 
araştırmanın türü, yapılan analiz türü, verilerin toplanıldığı il ve tezlerde “okul öncesi eğitimde 
özerklik” ile karşılaştırılan değişkenler şeklinde toplam 11 madde bulunmaktadır.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Çocuk gelişimi alanında çalışan araştırmacı tarafından yapılan tarama sonucunda, YÖK’ün 
Ulusal Tez Veri Merkezinde bulunan 13 lisansüstü tezi, Nisan-Mayıs 2021 tarihleri arasında 
incelenmiştir. İncelenen her tez araştırmacı tarafından “Okul Öncesi Eğitimde Özerklik ile İlgili 
Lisansüstü Tez Çalışmaları İnceleme Formu” na not edilmiştir. Doküman incelemesi yoluyla 
toplanan veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir.  

İçerik analizinde amaç, eldeki verileri anlamlandırmaya yardımcı olacak ilişki ve kavramlara 
ulaşmaya çalışmaktadır. Veriler içerik analiziyle belirli kavram ve temalar çerçevesinde bir araya 
getirilerek incelenir; birbirine benzeyen veriler okuyucunun anlayabileceği bir biçimde 
düzenlenip yorumlanır (Karataş, 2015).  Araştırmanın güvenirliğini sağlamak amacı ile bazı 
stratejiler kullanılmıştır. Araştırmada izlenen strateji ise Merriam (2009/2013)’ın vurguladığı 
“araştırmacı duruşu” stratejisidir. Bu stratejiye göre ise araştırmacı, herhangi bir şekilde 
incelemeyi etkileme olasılığı bulunan kendi kişisel varsayımları, dünya görüşü, ön yargıları ve 
kuramsal pozisyonu hakkında muhasebe yapmalıdır. Bu araştırmada, incelenen tezlerin bu 
şekilde objektif bir değerlendirmeyle incelenmesi amaçlanmıştır. 

BULGULAR 

Bu çalışmada Türkiye’de okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili lisansüstü tezler başlıklar altında 
incelenmiştir. 

İncelenen Lisansüstü Tezlerinin Tez Türü (Yüksek Lisans/Doktora) Açısından Dağılımı 
Nasıldır? 

Türkiye’de yapılmış okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili 13 lisansüstü tezinin tez türü 
açısından dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “tez türü” 
değişkenine göre dağılımı 
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Tez Türü N % 

Doktora 1 7,7 

Yüksek lisans 12 92,3 

Toplam 13 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde, “okul öncesi eğitimde özerklik” ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin 
%7,7’si doktora tezi, %92,3’ü yüksek lisans tezi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bir diğer ifade 
ile “okul öncesi eğitimde özerklik” ile ilgili lisansüstü tezlerinin ağırlıklı olarak yüksek lisans 
düzeyinde hazırlandığı tespit edilmiştir.  

İncelenen Lisansüstü Tezlerini Yürüten Danışman Unvanı Açısından Dağılımı Nasıldır? 

Araştırma kapsamına alınan 13 lisansüstü tezi yürüten danışmanın unvanına göre dağılımı Tablo 
2’de verilmiştir. 

Tablo 2.  Okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “tez 
danışmanın unvanı” değişkenine göre dağılımı 

Danışman Unvanı N % 

Prof. Dr. 4 30,8 

Doç. Dr.  2 15,4 

Yrd. Doç. Dr. 6 46,2 

Dr. 1 7,7 

Toplam  13 100 

 

Tablo 2’e göre, “okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “teze destek 
veren danışmanın unvanı” değişkenine göre dağılımı incelendiğinde, yayınlanan lisansüstü 
tezlerinin %30,8’inin danışmanın profesör doktor, %15,4’ü doçent doktor, % 46,2’si yardımcı 
doçent doktor, %7,7’si doktor unvanlı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bir diğer ifade ile 
Türkiye’de yayımlanan Okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili tezlerin yarısını yakını Yrd. Doç. 
Dr.. unvanına sahip akademisyenler tarafından yürütülmüştür.  

İncelenen Lisansüstü Tezlerinin Yapıldığı Yıl Açısından Dağılımı Nasıldır? 
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Okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin yapıldığı yıl değişkenine 
göre yüzde ve frekans analizi Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “yapıldığı yıl” 
değişkenine göre dağılımı 

Tezlerin yapıldığı 
yıllar 

N % 

2019 1 7,7 

2018 1 7,7 

2017 1 7,7 

2016 2 15,4 

2015 1 7,7 

2013 2 15,4 

2010 1 7,7 

2009 2 15,4 

2006 2 15,4 

2005 1 7,7 

2000 1 7,7 

Toplam 50 100 

 “Okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili yapılmış yüksek lisans tezlerinin “yapıldığı yıl” 
değişkenine göre dağılımını veren Tablo 3 incelendiğinde, tezlerin %15,4’ünün 2016, 2013, 
2009, 2006 yıllarında ve %7,7’sinin 2000, 2005, 2010, 2015, 2017, 2018, 2019 yıllarında 
yapıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bir diğer ifade ile “okul öncesi eğitimde özerklik” ile ilgili 
lisansüstü tezlerin farklı yıllarda yapılmış olduğu tespit edilmiştir.  

İncelenen Lisansüstü Tezlerinin Yapıldığı Üniversite, Enstitü ve Anabilim Dalı Açısından 
Dağılımı Nasıldır? 

Araştırma örneklemine dahil edilen okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili olan 13 lisansüstü 
tezinin yapıldığı üniversite, enstitü ve anabilim değişkenine göre dağılımı Tablo 4, 5 ve 6’da 
verilmiştir. 
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Tablo 4.  Okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “yapıldığı 
üniversite” değişkenine göre dağılımı 

Üniversite Doktora Yüksek Lisans  

 N % 

Gazi Üniversitesi 1 - 7,7 

Selçuk Üniversitesi - 2 15,4 

Hacettepe Üniversitesi - 1 7,7 

Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi 

- 1 7,7 

Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Ünive 

- 1 7,7 

İstanbul Aydın Üniversitesi - 1 7,7 

İstanbul Bilgi Üniversitesi - 1 7,7 

Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi 

- 1 7,7 

Maltepe Üniversitesi - 1 7,7 

Haliç Üniversitesi - 1 7,7 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi - 1 7,7 

Koç Üniversitesi  - 1 7,7 

Toplam  1 12 100 

 

 Tablo 4’teki “okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “yapıldığı 
üniversite” değişkenine göre dağılımı incelendiğinde, yayınlanan yüksek lisans tezlerinin 
%15,4’ünün Selçuk Üniversitesinde, %7,7’sinin Gazi, Hacettepe Üniversitesinde, Muğla Sıtkı 
Koçman, Hasan Kalyoncu, Maltepe, Haliç, Koç, Bilgi, Aydın, Burdur Mehmet Akif Ersoy, 
Kütahya Dumlupınar Üniversitelerinde yapıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
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Tablo 5. Okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “tezin yapıldığı 
enstitü” değişkenine göre dağılımı 

Enstitü N % 

Eğitim Bilimleri 4 30,8 

Sosyal Bilimler 8 61,6 

Sağlık Bilimleri 1 7,7 

Toplam  13 100 

 

Okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “yapıldığı enstitü” 
değişkenine göre dağılımı incelendiğinde, %61,6’sının sosyal bilimler, %30,8’inin eğitim 
bilimleri, %7,7’sinin sağlık bilimleri enstitülerinde yapıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bir diğer 
ifadeyle okul öncesi eğitimde özerklik ilgili yapılmış tezlerin yarısından fazlasının sosyal 
bilimlerine bağlı olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 6. Okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “anabilim dalı” 
değişkenine göre dağılımı 

Anabilim Dalı N % 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma 1 7,7 

Eğitim Bilimleri 1 7,7 

Çocuk Gelişimi 2 15,4 

İşletme 1 7,7 

Psikoloji  4 30,8 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi 2 15,4 

Temel Eğitim  2 15,4 

Toplam  13 100 
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Tablo 6 incelendiğinde, örnekleme alınan lisansüstü tezlerinin %30,8’inin psikoloji, %15,4’ü 
Eğitim Yönetimi ve Denetimi, %15,4’ü Çocuk Gelişimi, %15,4’ü Temel Eğitim, %7,7’sinin 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma, %7,7’sinin Eğitim Bilimleri ve %7,7’sinin İşletme anabilim 
dallarınca yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bir diğer ifadeyle okul öncesi eğitimde özerklik ile 
ilgili yapılan lisansüstü tezlerin çoğunlukla sosyal bilimleri enstitüsüne bağlı anabilim dallarına 
bağlı olarak yayımlandığı tespit edilmiştir. 

İncelenen Lisansüstü Tezlerinin Örnekleminin Yaş Grubu Açısından Dağılımı Nasıldır? 

Araştırma kapsamına alınan okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili lisansüstü tezlerinin örneklem 
grubunun yaş düzeyi değişkenine göre dağılımı Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo 7. Okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “örneklemin 
yaş grubu” değişkenine göre dağılımı 

Örneklemin Yaş Grubu n % 

Anne 3 23,1 

İlkokul Öğrencisi  

Üniversite Öğrencisi 

1 

1 

                 7,7 

7,7 

36-72 Aylık Çocuklar 7 53,9 

Öğretmen 4 30,8 

Toplam  50 100 

 

Okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “örneklem yaş grubu” 
değişkenine göre dağılımı incelendiğinde, %7,7’sinin üniversite öğrencisi, %7,7’sinin ilkokul 
öğrencisi, %30,8’inin öğretmen, %23,1’inin anne ve %53,9’unun ise 36-72 aylık anaokuluna 
giden çocuklardan oluştuğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bir diğer ifadeyle, okul öncesi eğitimde 
özerklik ile ilgili Türkiye’de yapılmış lisansüstü tezlerinin büyük bir çoğunluğunda örneklem 
grubu okul öncesi öğrencilerinden oluşmaktadır.  

İncelenen Lisansüstü Tezlerinde Kullanılan Araştırma Türü ve Analizler Açısından 
Dağılımı Nasıldır? 

Çalışma kapsamına alınan lisansüstü tezlerin araştırma türü ve veri analizinde kullanılan analizler 
açısından dağılımları Tablo 8 ve Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 8. Okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “tezde kullanılan 
analiz tekniği” değişkenine göre dağılımı  
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Analiz Tekniği n 

T-testi 5 

ANOVA 4 

Korelasyon 4 

Frekans 7 

Kruskall-Walls 2 

Mann Whitney-U 2 

Varyans 6 

Kolmogrof Smirnow 3 

Aritmetik Ortalama 6 

Standart Sapma                                         Spearman's 
Korelasyon Katsayısı Regresyon analizi                                     
Kolmogorov - Simirnov                                   Shapiro – 
Wilks  

5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Tablo 8 incelendiğinde, incelenen tezlerDE t-testi, korelasyon,  Anova, frekans dağılımı, 
kolmogrof smirnow, regresyon ve aritmetik ortalama, faktör analizi ve varyans, standart sapma 
ve mann whitney-u ve kruskall-wallis testleri kullanıldığı  bulgusuna ulaşılmıştır. 

Tablo 9. Okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “tezde kullanılan 
yöntem” değişkenine göre dağılımı 

Yöntem N % 

Nicel 9 69,3 

Nitel 3 23,1 
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Nicel + Nitel 1 7,7 

Toplam  13 100 

        

Tablo 9’daki okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “tezde 
kullanılan bilimsel yöntem” değişkenine göre dağılımı incelendiğinde, tezler %23,1’inde nitel, 
%69,3’ünde nicel ve %7,7’inde ise karma teknik kullanılmıştır. 

İncelenen Lisansüstü Tezlerinde Veri Toplanılan İllere Göre Dağılımı Nasıldır? 

Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerinin verilerinin toplandığı illere göre dağılımı 
Tablo 10’da verilmiştir. 

Tablo 10. Okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin “verilerin 
toplandığı il” değişkenine göre dağılımı 

Verilerin Toplandığı İl n % 

İstanbul  5 38,2 

Ankara  2 15,4 

Konya  2 15,4 

Muğla 1 7,7 

Burdur 1 7,7 

Gaziantep 1 7,7 

Kütahya 1 7,7 

Toplam 13 100 

 Tablo 10 incelendiğinde, tezlerin %38,2’sinin İstanbul, %15,4’ünün Ankara, %15,4’ünün 
Konya, %7,7’sinin Burdur, Muğla, Kütahya ve Gaziantep illerinde yapıldığı bulgusuna 
ulaşılmıştır. Bir diğer ifade ile okul öncesi eğitimde özerklik üzerine yapılan tezlerin çoğunlukla 
Ankara ve İstanbul ilinde yapıldığı görülmektedir.  

İncelenen Lisansüstü Tezlerinde “Okul Öncesi Eğitimde Özerklik” İle Karşılaştırılan 
Değişkenler Açısından Dağılımı Nasıldır? 

İncelenen lisansüstü tezlerin okul öncesi eğitimde özerklik ile karşılaştırılan değişkenlere göre 
dağılımı Tablo 11’de verilmiştir.  
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Tablo 11.  Okul öncesi eğitimde özerklik ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin “okul öncesi 
eğitimde özerklik ile karşılaştırılan değişkenlere” göre dağılımı 

Karşılaştırılan Durumlar N % 

Bağlanma  3 23,1 

Anne Beklentileri 4 30,8 

Özerklik Desteği, İhtiyaç Doyumu 
Ve İyi Olma 

1 7.7 

Sosyal Problem Çözme  1 7.7 

Empati Becerileri  1 7.7 

Anne-Baba Tutumları 1 7.7 

iç-dış odaklılık, benlik algısı 1 7.7 

Örgüt Sağlığı 1 7.7 

Duygu Düzenleme 1 7.7 

Okul İklimi  1 7.7 

Öğretmen Özerklik Davranışı 1 7.7 

Öğretmen Görüşü 1 7.7 

Öğretmen Tükenmişlik Düzeyi 1 7.7 

Atılganlık Düzeyleri 2 15.4 

Uygulanan Program  1 7.7 

Öğrenci Görüşü 1 7.7 

 

Tablo 11 incelendiğinde, okul öncesi eğitimde özerklik tezlerin %30,8’inde anne beklentileri ile, 
%23,1’inde bağlanma becerileri ile, %15,4’ünde atılganlık düzeyleri ile, %7,7’sinde özerklik 
desteği, ihtiyaç doyumu ve iyi olma, %7,7’sinde öğrenci görüşü, %7,7’sinde uygulanan program 
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, %7,7’sinde öğretmen tükenmişlik düzeyi, %7,7’sinde , %7,7’sinde öğretmen görüşü , 
%7,7’sinde öğretmen özerklik davranışı , %7,7’sinde okul iklimi, %7,7’sinde duygu düzenleme, 
%7,7’sinde ,%7,7’sinde sosyal problem çözme, %7,7’sinde empati becerileri, %7,7’sinde anne-
baba tutumları, %7,7’sinde iç-dış odaklılık, benlik algısı ile karşılaştırılarak yapıldığı bulgusuna 
ulaşılmıştır. 

TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Okul öncesi eğitimde özerklik farklı alanlarda çalışılan bir olgudur. İncelenen tezler ışığında okul 
öncesi eğitimde özerklik problem çözme, eleştirel düşünme, zaman yönetimi, hedef belirleme gi 
yönleri bulunmaktadır. 21. yüzyıl yaşam becerileri de denilen bu becerilerin kazandırılması 
öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alan gelişimleri için önemlidir. 

Her yaşta çalışılan okul öncesi eğitimde özerklik bireylere kazandırılması önemlidir. Okul 
öncesinden yükseköğretime kadar her süreçte yapılacak çalışmalarla uygun programlar 
oluşturularak uygulamalar yapılabilir. Yaygınlığının artırılması için öğretmenlerin ve ailelerin 
bilgilendirilmesi ve programa dahil edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu tür çalışmalarla 
öğrencilerin okul öncesi eğitimde özerklik becerileri belirlenerek, becerilerini arttırmak için 
uygun eğitim ve öğretim metodları geliştirilebilir.  

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.  

Okul öncesinde özerklik ile ilgili tezlerin analizi sonucunda; çocuk, ebeveyn, okul ve öğretmen 
ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve yaşanan son gelişmeler ve Covit19 Pandemisi tecrübeleri 
ışığında geleceğe yönelik eğitimsel, sosyal-kültürel ve kişisel gelişimin desteklendiği çok yönlü 
programların hayata geçirilmesi, konuyla ilgili tüm paydaşların etkin katılımının sağlanmasının 
faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 6 

Öğrenme-Öğrenci-Öğretmen Bağlamında ÖZERKLİK  

Ayşegül Ünal SARAÇ 

Uzman Psikolog 
Çocuklar daha bağımsız hale geldikçe dünyayı kendi başlarına keşfederler ve kendilerini nasıl 
ifade edeceklerini anlarlar. Çocukların bir benlik duygusu geliştirmelerine yardımcı olmak 
için mutlaka “Erken Çocukluk Yıllarında” özerklik teşvik edilmelidir.  

Erken çocukluk eğitimiyle ilgili olarak özerklik, çocuklara kendileri ve yaptıkları seçimler 
üzerinde kontrol sahibi olduklarını bilmelerini sağlamak anlamına gelir. 

Katıldıkları etkinliklerden, nasıl oynadıklarına ve akranlarıyla nasıl etkileşim kurduklarına kadar, 
özerklik, bir çocuğun sınıfta yaptığı her şeyde rol oynar.  

Nasıl bağımsız olunacağını öğrenmek, okul öncesi çocukların gelişimi için kritik bir beceridir, 
çünkü onlara daha sonraki yaşamlarında daha büyük sorumluluklar üstlenirken nasıl 
davranacaklarını öğrenirler. 

 ÖZERKLİK bir çocuğun gelişimini nasıl etkiler? 

A- Kontrolde Hissetmek 

Çocukların güven inşa etmek için hayatlarının tüm yönleri üzerinde tam kontrol sahibi olmaları 
beklenemese de, belirli bölümler üzerinde kontrol sahip olduklarını hissetmeleri gerekir. 

B-Benlik Saygısını Artırma 

Bir çocuk kontrolün kendisinde olduğunu ve kendi seçimlerini yapabileceğini hissettiğinde, bu 
onların özgüvenini artırır. Kişinin kendi başına bir şeyler yapabilmesi, bir başarı duygusunu 
besler. 

C-Bilişsel Büyüme 

Bir çocuk kendi seçimlerini yaptığında, problem çözüyor demektir. Anlamlı seçimler yapmak, 
kendilerine sunulan seçimler aracılığıyla düşündükçe büyüyen bilişsel gelişimlerinin önemli bir 
parçasıdır.  

Bir Çocuğu Özerk Olmaya Nasıl Teşvik Edersiniz? 

 Eğitimciler ve ebeveynler daha fazla bağımsızlık sağladıkça, çocuklar eylemlerinden, 
mücadelelerinden ve başarılarından bir şeyler öğrenebilirler.  

İşte sınıfta özerkliği teşvik etmeye başlamanın birkaç yolu: 

A-Teklif Seçenekleri 
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Çocukların kendi seçimlerini yapmalarına izin vermek, özerkliği teşvik etmenin ilk adımıdır. 
Mümkün olduğunda, birçok seçeneğin mevcut olduğu bir ortam kurun. Örneğin, çocukların hangi 
etkinliğe katılmak istediklerine ve bunu bir grupla mı yoksa bağımsız olarak mı oynamak 
istediklerine karar vermelerine izin vermek çok değerlidir. 

B-Görüşlere Saygı 

Çocukların fikir ve görüşlerini dinleyerek, onların özerklik duygularını geliştirmelerine yardımcı 
olabiliriz. Okul öncesi çocukların görüşlerine saygı duymak, onlara etraflarındaki dünyayla ilgili 
girdileri olduğunu gösterir. Ayrıca yetişkinlerin yeteneklerini fark ettiklerini ve saygı 
duyduklarını anlamalarına yardımcı olur. 

C-Hayatın içinden görevler 

Çocuklara önemli olan gerçek sorumluluklar verin. Görevler, okul öncesi çocukların azim 
geliştirmelerine yardımcı olmak için biraz zorlayıcı olmalıdır. Bir tariften yemek pişirmek, 
dosyaları düzenlemek veya bahçe işleri yapmak gibi deneyimler, çocuklara “yetişkin” bir 
sorumluluk üstleniyormuş gibi hissetmelerine yardımcı olacak mükemmel görevlerdir. 

Eğitimciler, çocukların fikirlerini benimseyerek ve bağımsız kararlar almalarına izin vererek, 
onların bir özerklik duygusu geliştirmelerine, özgüvenlerini artırmalarına ve bilişsel gelişimi 
teşvik etmelerine yardımcı olabilir. Bu bağımsızlığı oluşturmak, nihayetinde çocukların öğrenme 
sürecinde daha aktif bir rol almasına yardımcı olur. Ayrıca, büyüdükçe daha fazla sorumlulukla 
başa çıkmalarına yardımcı olacaktır. 
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Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 7 

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE OKUL ÖZERKLİĞİ: 
ÖĞRETMEN PERSPEKTİFİNDEN 

Semiha ŞAHİN1, Ömer DEMİR2, Yavuz Kamil ŞEVİK3 

1.Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Eğitim 
Yönetimi ABD, (semiha.sahin@deu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1135-

0327) 

2.Doktora Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Bölümü, 
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3. Öğretim Görevlisi, Milli Savunma Üniversitesi, Deniz Harp 
Okulu, (yksevik@icloud.com, ORCID: 0000-0002-6264-9361) 

ÖZET 

Sürekli bir değişim ve gelişim 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 
çıkarak okulların yönetiminde değişiklikler yaratmıştır. Bu araştırmanın temel amacı 
öğretmenlerin okul özerkliği düşünceleri ve pandemi dönemi okul özerkliğinin ne gibi olumlu ve 
olumsuz sonuç ve katkılarının olduğunun belirlenmesidir. Çalışma nitel araştırma şeklinde 
tasarlanmış olup yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Çalışma 
grubunu İzmir ili Bayraklı ilçesinden amaçlı ve maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle 
seçilen kamu okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul, meslek lisesi ve Anadolu lisesinde görev 
yapan 27 öğretmen oluşturmuştur.  Öğretmenlerle 2 açık uçlu soru içeren yarı yapılandırılmış 
görüşme formuyla çevrimiçi görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen ses kayıtları bir 
bilgisayar aracılığıyla yazılı metin haline dönüştürülmüştür. Yazılı veri üzerinden tematik içerik 
analizi yöntemiyle elde edilen kod ve temalarla bir tanım tablosu oluşturulmuştur. Daha sonra 
ortaya çıkan uzlaşılmış kod ve temalar üzerinden araştırmanın sorularına cevaplar bulunmaya 
çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda; öğretmenlerin pandemi sürecinin okul özerkliğine olumlu 
ve olumsuz olarak yansıyan iki tema üzerinde görüş bildirdikleri görülmektedir. Okul özerkliğine 
olumlu katkı karara katılımın artması, günlük programın öğretmenler tarafından belirlenmesi, 
kararların yerelleşmesinin artması, öğretim yaklaşım, teknikleri ve uygulamalarında çeşitliliğin 
artması, öğrenci, veli ve çevrenin ihtiyaçlarına gösterilen önemin artması, daha çok çözümün 
parçası olmaya çalışılması, öğrenci, veli ve okulun daha çok sorumluluk üstlenmesi ve bu sürecin 
tüm paydaşlar için gelişim fırsatı yaratması gibi görüşler belirgin hale gelmiştir. Okul özerkliği 
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konusunda olumsuz sonuçlar ise ekonomik sıkıntılardan kaynaklı teknolojik altyapı 
yetersizliklerinin daha görünür bir hal aldığı, fırsat eşitliğinin daha belirgin duruma geldiği, kendi 
kararlarını almakla baş başa kalan okulların bu durumu yönetemediği ve süreci okul bazlı 
yönetme adına merkezi yönetimin kontrolünü daha da artırdığı gibi görüşlerin öne çıktığı 
görülmektedir. Araştırma sonuçları göz önüne alındığında okulların özerk olmasının eğitim 
öğretime katkı sunacağı ancak özerklikle ilgili bazı çekincelerin olduğu görülmektedir. Bu 
kapsamda ülkenin kendi değerleri ve şartları özelinde yaşadığımız ülkeye has biricik özerklik 
modeli oluşturulmasının daha faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Okul özerkliği, Covid-19, Pandemi, Uzaktan eğitim  

ABSTRACT 

It is very important that schools, which have the task of responding and adapting to the needs of 
society, which is in a constant change and development, should be self-governing and 
autonomous institutions that can make their own decisions in order to have a flexible structure. 
During the Covid-19 epidemic in the world, the need for decentralization in management has 
emerged more clearly and has created changes in the management of schools. The main purpose 
of this research is to determine the positive and negative results and contributions of teachers' 
thoughts on school autonomy and school autonomy during the pandemic period. The study was 
designed as a qualitative research and data were collected using semi-structured interview 
technique. The study group consisted of 27 teachers working in public pre-school, primary 
school, special education, secondary school, vocational high school and Anatolian high school, 
selected by the purposeful and maximum diversity sampling method from Bayraklı district of 
İzmir. Online interviews were conducted with the teachers using a semi-structured interview 
form containing 2 open-ended questions. The audio recordings obtained from the interviews were 
converted into written text via a computer. A definition table was created with the codes and 
themes obtained by the thematic content analysis method on the written data. Afterwards, it was 
tried to find answers to the questions of the research through the agreed codes and themes. As a 
result of the research; It is seen that teachers expressed their opinions on two themes that reflected 
positively and negatively on the school autonomy of the pandemic process. Positive contribution 
to school autonomy, increasing participation in decision making, determining the daily schedule 
by teachers, increasing the localization of decisions, increasing diversity in teaching approaches, 
techniques and practices, increasing the importance given to the needs of students, parents and 
the environment, trying to be more part of the solution, making students, parents and schools 
more It has become clear that it assumes a lot of responsibility and that this process creates an 
opportunity for development for all stakeholders. Negative results on school autonomy are that 
the technological infrastructure deficiencies arising from economic problems have become more 
visible, equality of opportunity has become more evident, schools alone with making their own 
decisions cannot manage this situation and the central government has increased the control of 
the process in order to manage the process on a school basis. appears to be out. Considering the 
results of the research, it is seen that the autonomy of schools will contribute to education, but 
there are some reservations about autonomy. In this context, it is considered that it would be more 
beneficial to create a unique model of autonomy specific to the country in which we live, in 
particular the values and conditions of the country. 
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1.GİRİŞ 

Bu bölümde, araştırmaya konu olan durumun kavramsal çerçevesi, araştırmanın amacı, önemi, 
problem cümlesi, alt problemler yer almaktadır. 

1.1. Kavramsal Çerçeve 

Küreselleşen dünyada ülkeler arasındaki etkileşimde yaşanan artış, birçok alanda olumlu 
sonuçlar doğursa da, zaman içerisinde olumsuz sonuçları da görülmektedir (Eken, Tosun ve 
Tuzcu Eken, 2020). Küreselleşmenin olumsuz sonuçlarına: milli değerleri yozlaştırma, neo-
liberal ekonomik disiplini dayatma (Çelebi, 2016) ve son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan 
Koronavirus-2019 (Covid-19) salgını olmuştur. İlk olarak 2019 yılının sonunda Çin’in Wuhan 
kentinde görülen Covid-19 kısa bir zaman diliminde tüm dünyayı etkilemiş ve Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO, 2020) tarafından salgın olduğu tüm dünyaya açıklanmıştır (Türker ve Dündar, 
2020). Dünyayı her alanda etkileyen bu salgın küresel çapta özellikle eğitimi ve en önemlisi 
okulları etkilemiştir. Birçok ülkede bazı zorunlu değişikliklere neden olmuş ve bu süreçte radikal 
kararlar alınarak okullar kapatılmıştır. Okulların kapatılması eğitimin nasıl yapılacağı sorusunu 
akıllara getirmiştir. Sorunun cevabı çok kısa sürede yanıt bulmuş, ülkeler yüz yüze eğitim yerine 
uzaktan eğitime geçmişlerdir (Al Lily, Ismail, Abunasser ve Alqahtani, 2020).  

Covid-19 salgınının okullarda yarattığı sorunlar sadece eğitim-öğretimin nasıl yapılacağı 
konusunda olmamıştır. Daniel (2020), Covid-19 salgını süresince eğitimin yönetilmesi etkin 
kararlar alınması, öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması, uzaktan eğitim için kolay ve 
uygulanabilir çalışmaların yapılması çevrenin şartlarına uygun müfredatın hazırlanması, 
değerlendirmelerin yapılması, yararlı kaynakların temin edilmesine dönük ciddi çalışmalara 
ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştır. Bireyselcilik ve bağımsızlık anlayışının, hayatın her 
noktasına işlediği günümüz toplum hayatında okullar da salgın döneminde bu bireysellikten 
nasibini almış olup, Türkiye’de merkezden alınan kararların saydığımız bu değişkenlerde ne 
kadar etkili olduğu ise  halen tartışılmaktadır. Bu tartışmalar aynı zamanda akıllara okul özerkliği 
kavramını getirmiştir. (Baş, 2017). Eğitim içeriği boyutunda, öğrenme yöntem ve tekniklerinin, 
değerlendirme kıstaslarının kişiselleştiği beklentilerin değiştiği, eğitim hizmeti verebilmek adına 
eğitsel kararlar alma, değerlendirme ve uygulama boyutlarında özerk bir yapıya kavuşması 
kaçınılmaz bir hal almıştır (Wöbmann, Lüdemann, Schütz ve West, 2007). Özerklik,  “Bir 
topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı, muhtariyet, 
otonomi, otonomluk” veya “Bir kişinin, bir topluluğun kendi uyacağı yasayı kendisinin koyması, 
ya da erklik karşıtı” olarak tanımlanmıştır (Türk Dil Kurumu [TDK], 2021).  

1980’lerdeki neoliberal politikaların yoğun baskıları ardından 2000’li yılların başından itibaren 
bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişimler özgürlük ve özerklik kavramlarını hayatamıza 
sokmaya başlamıştır (Karataş, 2020). Aytaç’a (2013) göre okul özerkliği Türk eğitim 
sistemindeki okulların yeniden yapılandırılması, okulu oluşturan paydaşlar arasında (yöneticiler, 
öğretmenler, öğrenciler, uzmanlar, veliler, iş ve okul çevresi grupları,liderler) demokratik çok 
yönlü iletişim ve karar alma, katılım ve özerkliğe dayalı yeni bir düşünce sistemidir. Okul 
özerkliği kavramının uygulamaya geçirilmesi diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 
küreselleşme bağlamında okullarımızın nasıl bir yapıya kavuşturulacağı ile ilgili bir konudur 
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(Yalçınkaya, 2004). Türk eğitim sistemine genel olarak baktığımızda aşırı merkeziyetçilik ve 
katılım yetersizliği, geçerliliği kalmayan mevzuat, yoğun bürokrasi ve kimliksiz okullar 
karşımıza çıkmaktadır (Şişman, 1995). Kimliksik okulların tanımını açtığımızda merkezden 
kukla gibi yönetilen okullar akıllara gelmektedir. Fakat günümüze döndüğümüzde Covid-19 
salgını ile beraber okullar, öğretmenler ve eğitim paydaşlarının rolleri yeniden tanımlanmaktadır. 
Okullar uzaktan eğitim ile beraber daha esnek yapıya geçmek zorunda kalmaktadır. En önemlisi 
salgın sebebiyle okullar alacakları kararlarda daha esnek olmaya çalışarak, durumsallığa ve  
özerkliği evrilmektedir (Karataş, 2020). 

Bu araştırmada, bir eğitim kurumu olan okulun; vizyonu ve misyonunun gerçekleştirilmesi, 
verimliliğinin artırabilmesi, okulda iş birlikçi ve demokratik kararların alınabilmesi, bütçe, 
müfredat ve eğitim-öğretim süreçlerinin pandemi sürecindeki okul özerkliğinin öğretmen 
görüşleri bağlamında analizlerinin yapılması araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Öğretmen 
görüşlerinin incelenmesi pandemi sürecindeki okulların özerklik durumlarını betimlemede 
önemli görülmektedir. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim ve lise düzeyinde görev yapan 
öğretmenlerin pandemi sürecindeki okul özerkliği görüşlerini incelemek ve elde edilen veriler 
sonucunda, öğretmenlerin okul özerkliğinin geliştirilmesi ve işlevleri hakkında okul 
yöneticilerine sunulabilecek öneriler ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. 

1.2. Araştırmanın Problemi 

Covid-19 pandemi sürecinde okul özerkliğine ilişkin öğretmen görüşleri nasıldır? 

1.2.1 Alt Problemler 

Araştırmanın alt problemleri: 

1- Öğretmen görüşlerine göre covid-19 pandemi dönemi öncesinde yüz yüze eğitimde görev 
yaptığınız okulda okul özerkliği süreci olumlu-olumsuz nasıl işliyordu?  

2- Öğretmen görüşlerine göre covid-19  pandemi sürecinin okul özerkliğine olan olumlu 
veya olumsuz etkileri nelerdi? Nasıl farklılıklar oluşmuştur? 

Okul Özerkliği 

Bilgi çağı toplumundaki değişimler ve ihtiyaçların çoğalmasıyla okulların misyonlarında, 
vizyonlarında köklü değişim ihtiyacı ortaya çıkmıştır (Çolak ve Altınkurt, 2017). Bu durum, 
okulların ve okullarda görev alan öğretmenlerin değişimini zorunlu kılmıştır. Okullara verilen 
sorumluluk artmış ve öğretmenlerin çok fazla sorumluluk almaları, eğitim-öğretim kalitesinin 
artmasında görüşlerini bildirmeleri ve özerk hareket etmeleri anlayışını doğurmuştur (Eurydice, 
2008). Bu duruma, Türkiye özelinde baktığımızda okulların ve öğretmenlerin özerkliğinden söz 
etmek mümkün gözükmemektedir (Öztürk, 2012; Tokgöz, 2013; Çelik, Gümüş ve Gür, 2017; 
Özoğlu, Gür ve Altınoğlu, 2013). Tüm kararlar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 
verilmekte ve bölgesel farklar göz ardı edilmektedir (Bümen, 2019). Ekonomik Kalkınma ve 
İşbirliği Örgütü’nün (OECD) 2015’te yayınladığı rapora göre; öğretmen, öğrenci ve velinin 
yönetime katılımı konusu değerlendirildiğinde son sıralarda yer almaktadır (Şirin, 2017; Çelik, 
Gümüş ve Gür, 2017). Türk eğitim sisteminde birçok reform yapılmaya çalışılmıştır. İlk olarak 
3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat kanunuyla başlayan reformlar, geride bıraktığımız 90 yıllık 
süreçte 4+4+4 uygulaması da dâhil olmak üzere zorunlu eğitimin süresi, okutulan dersler ve son 
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olarakta Vizyon 2023 belgesi ile eğitime yeni bir bakış açısı kazandırma anlayışı halen devam 
etmektedir (Başdemir, 2019; Tubitak, 2004). Bakanlığın merkeziyetçi bir yapıya sahip olması 
politikacılar, eğitimciler ve sivil toplum kuruluşları tarafından birçok kez dile getirilmiş ve 
istenilen hedeflere ulaşılamamasında önemli bir etken olarak gösterilmiştir (Usluel, 1995). 
Günümüze geldiğimizde küreselleşmenin etkisi ve iletişim–bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve 
yaygınlaşmasıyla birlikte değişimin hızı artmış, geleneksel yönetim yerini ortak akıl ve birlikte 
iş görme anlayışına bırakmıştır. Küresel olguların çok hızlı bir şekilde hayatımıza girdiği bu 
dönemde, 2019 yılında Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgını buna en önemli örnektir. 
Salgın kelebek etkisi gibi yayılarak tüm dünyayı etkilemiş aynı zamanda ülkemizde büyük bir 
değişim zorunluluğu getirmiştir. Yönetici ve çalışanların bu değişimi etkin ve faydalı bir şekilde 
yönetme zorunluluğu doğarak örgütün yok olma durumu ortaya çıkma olasılığı artmıştır (Çakır, 
2009). Covid-19 salgını, kamunun her alanında özellikle okullarda ekonomik ve sosyal anlamda 
büyük çapta bir krizi ortaya çıkarmıştır. Bu kriz; yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin, 
velilerin ve okulun tüm paydaşlarının özerklik kapasitesini artırmak için oldukça güçlü bir 
fırsattır (Karataş, 2020).  

Yurt içindeki okul özerkliği ile ilgili çalışmalara bakıldığında alan yazında çok fazla çalışmaya 
rastlanılmamaktadır. Alan yazındaki çalışmalar daha çok yerinden yönetim, yerelleşme,okula 
dayalı yönetim ve okul merkezli yönetim başlıkları altında toplanmaktadır. Güçlü’nün (2000) 
okula dayalı yönetim çalışmasında Türk eğitim sistemini yeniden yapılandırmasında okula dayalı 
yönetimin; velilerin karara katılımı ve çevre desteğinin artırılması ile olacağı sonucuna 
ulaşmıştır. Arslanargun (2014) çalışmasında yerinden yönetimler eğitim bağlamında tartışılmış 
ve eğitimde mikro planlamanın önemi ve nedenleri üzerinde durulmuş eğitim hedeflerine 
ulaşılmasıyla yerel yönetimlerce yapılan eğitim planlaması arasında yakın ilişki olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Çankaya ve Gün (2016) yaptıkları çalışmada, okul merkezli yönetim yaklaşımı 
hakkında özel okul yöneticilerinin görüşlerini incelemiş ve okullarda bütçe kullanma yetkisinin 
yönetim kurulunda toplanmasının, okul yöneticisinin okul paydaşları tarafından seçilmesinin, 
kitap seçimlerinin okullara bırakılmasının, okulların nitelikli standartla denetlenmesinin okulun 
eğitim kalitesini artıracağı sonucuna ulaşmışlardır. Deniz (2016) araştırmasında, Türk Millî 
Eğitiminde bir yerinden yönetim modeli oluşturmuştur. Karataş ve diğerleri (2017) okul 
yöneticilerinin eğitim alanında karar verme makamlarına ve yerinden yönetimlere ilişkin 
görüşlerini araştırmış ve  karara katılım konusundaki okul yöneticilerinin görüşlerini 
yansıtmışlardır (Yalçınkaya, 2004; Köksal, 2019; Taşar, 2018). Yerelleşme ve demokratikleşme 
çabasını, eğitimde yerelleşme ve danışma kurullarının faydası konularını teoride incelenmiş, 
siyasi otoriteye yol göstermek adına önemli konuları belirten çalışmalar da yapılmıştır (Arsalan, 
2008; Şiman ve Turan, 2000; 2003). Okul özerkliğinin değerlendirilmesi ve okul başarısı 
üzerindeki etkileri konusunda çalışmalar yapılmıştır  (Baş, 2017; Aytaç, 2013). 

Yurt dışındaki alanyazına bakıldığında, okul özerkliğinde karar verme, takdir yetkisi, hesap 
verilebilirlik (Neeleman, 2019; Theodorou ve Pashiardis, 2016; Glatter, 2012; Anderson, 2005; 
Bolam, 1993; Galway ve Sheppard, 2015; Glatter, 2002; Hanushek ve diğerleri, 2013; Leune, 
2001; Levacic, 2002; Maslowski ve diğerleri, 2007; OECD, 2011, 2012; Paletta, 2014; Smith, 
2011; Steinberg, 2012; Triant, 2001; Wildy ve diğerleri, 2004; Wohlstetter ve diğerleri, 1995); 
okul kademeleri açısından (Boyask, 2018) çalışmalar yapıldığı görülmektedir. 
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Tüm yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar incelendiğinde, araştırmanın konusu olan Covid-19 pandemi 
sürecinde öğretmen görüşlerine göre okul özerkliğine ilişkin bulguların alan yazında sınırlı 
olması sebebiyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul, özel eğitim, ve lise düzeyinde Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı resmi okullarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre yapılması 
açısından çalışmanın özgün ve alan yazına katkı sunacak nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.  

2. YÖNTEM 

Araştırmanın yöntem bölümünde araştırma modeli, çalışma grubu, verilerin toplanması ve 
analizine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Tarama modrlimdeki araştırma nitel araştırma desenlerinden fenomonolojik (olgubilim) 
yaklaşımıyla gerçekleştirilmiştir. Olgu bilim bireylerin yaşanmış deneyimlerine derinlemesine 
bakar ve bu deneyimlerin kişiler için neler ifade ettiğini anlamaya çalışır. Kavrayamadığımız 
olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgubilim (fenomenoloji) deseni bizlere 
yaşadığımız dünyayı ve deneyimlerimizi anlamlandırmak için uygun bir araştırma zemini 
oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Araştırmada görüşme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama 
aracı olan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla alınan veriler içerik analizi yöntemiyle 
incelenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarında görev yapan öğretmenlerin 
görüşme sorularındaki cevaplarından yola çıkılarak Covid-19 pandemi sürecinde okul 
özerkliğiyle ilgili tespitleri detaylı bir şekilde meydana çıkarmak ve kavramın anlam çeşitliğine 
katkı sağlamak amacıyla bu çalışmada fenomonolojik desen seçilmiştir. 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini İzmir ili Bayraklı ilçesindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul, özel eğitim ve 
liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden 
maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemine uygun olarak öğretmenlerden seçim yapılmıştır. 
Maksimum çeşitlilik örnekleminde ana hedef, genelleme yapmak için çeşitlilik sağlamak 
değildir, aksine çeşitlilik gösteren durumlardaki herhangi ortak olguları belirlemektir ve bu 
farklılığa göre durumun farklı boyutlarını ortaya çıkarmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2005).  

Araştırmada çalışma grubu olarak; İzmir Bayraklı ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
resmi anaokulu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim ve lise kademelerinden 27 öğretmen ile görüşme 
yapılmıştır. Çalışma grubu İzmir ili Bayraklı ilçesinde okullardan seçilmiş olup 6 anaokulu, 2 
ilkokul, 10 ortaokul, 2 Anadolu lisesi,  2 mesleki teknik lise ve 5 özel eğitim okulu olmak üzere 
belirlenmiştir. Çalışma grubuna ait demografik özellikleri içeren tablo aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 1. Çalışma Grubuna Ait Demografik Özellikler 

Değişken Aralık n % 

    

Yaş 27-35 yaş 7 26 
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36-38 yaş 4 15 

39-45 yaş 9 33 

46-50 yaş 4 15 

50 ve üzeri 3 11 

Cinsiyet 
Kadın 15 55 

Erkek 12 44 

Okul Türü 

Okul Öncesi 6 22 

İlkokul 2 7 

Ortaokul 10 37 

Mesleki 
Anadolu Lisesi 

2 7 

Anadolu Lisesi 2 7 

Özel Eğitim 5 19 

Öğrenim 
Durumu 

Ön Lisans 1 4 

Lisans 24 89 

Yüksek Lisans 2 7 

Branş 

Okul Öncesi 
Öğretmeni 

6 22 

Sınıf öğretmeni 2 7 

Branş 
Öğretmeni 

19 70 

Hizmet Yılı 
3-9 yıl 5 19 

10-16 yıl 6 22 
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17-21 yıl 8 30 

21 ve üzeri 8 30 

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanarak, yüz yüze yapılan görüşmeler 
yoluyla elde edilmiştir. Araştırma sorularının hazırlanışı aşamasında  Bogdan ve Biklen (1992) 
önemli gördüğü sıralamaya dikkat edilmiştir. 

Kamu okul öncesi, ilkokul, orta okul ve liselerinde görev yapan öğretmenlerin okul özerkliği ve 
Covid-19 pandemi sürecinin okul özerkliği ile ilgili yarattığı etkilere ilişkin görüşlerinin 
alınabilmesi maksadıyla toplamda 2 adet sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu 
oluşturulmuştur. Görüşme formunun içerdiği sorular sırasıyla; 1. Öğretmen görüşlerine göre 
covid-19 pandemi dönemi öncesinde yüz yüze eğitimde görev yaptığınız okulda okul özerkliği 
süreci olumlu-olumsuz nasıl işliyordu? 2. Öğretmen görüşlerine göre covid-19  pandemi 
sürecinin okul özerkliğine olan olumlu veya olumsuz etkileri nelerdi? Nasıl farklılıklar 
oluşmuştur? şeklinde olup, görüşme formunun görünüş ve kapsam geçerliliği sağlanmıştır.  
Sorular 4 alan uzmanı tarfından incelenmiş ve geri bildirimlere göre forma son şekli verilmiştir.  

2.4. Verilerin Toplanması 

Araştırma izni için  İzmir il Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi yazıyla başvurulmuş ve izinler 
alındıktan sonra çalışma grubundaki öğretmenlere bilgi verilip kendilerinden randevu alınmıştır. 
Görüşmeler çalışma grubundanki öğretmenlerin rahat olması ve sıkılmamaları için  farklı 
zamanlarda yapılmıştır. İlk olarak demografik özellik sorularıyla başlanmıştır. Sonrasında 
katılımcılardan izin alınarak ve veri gizliliği hakkında bilgilendirme yapılarak ses kaydı alınarak 
devam edilmiştir. Görüşmeler 45 ila 90 arasında değişiklik göstermiştir.  

2.5. Verilerin Analizi 

Görüşmeler nitel araştırma desenlerinde çokça kullanılan “tematik içerik analizi” yöntemiyle 
detaylı analiz edilmiştir. İçerik analizinde, işlem kodlar kullanarak benzer verileri kavramlar ve 
temalar şeklinde tekrar oluşturmak, bunları okuyucuların anlayacakları şekilde betimlemektir  
(Yıldırım ve Şimşek 2005). Araştırmanın tutarlılığını sağlama maksadıyla elektronik cihazlardan 
yardım alınarak görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Daha sonra, bahse konu kayıtar araştırmacılar 
tarafından ayrı ayrı metinler haline getirilerek çapraz okuma yapılmıştır. Çalışma grubundan 
ulaşılabilen 3 ayrı katılımcıya da kendi metinleri okutturularak doğruluk teyidi alınmıştır.  
İnandırıcılığın sağlanması maksadıyla ise araştırma sonularının tablolaştırılmış ve özetlenmiş 
halleri 2 katılımcıyla paylaşılarak tartışılmıştır. Ayrıca inandırıcılığın artırılması maksadıyla 
katılımcıların sözlerine alışma boyunca büyük bir yer ayrılarak açıklamalarda sınırlandırılmaya 
gidilmiştir. Son olarak araştırmanın evreleriyle ilgili bir toplantı yapılmış ve öz denetim yoluyla 
tüm basamaklar yanlılığa karşı sorgulamaya tabi tutulmuştur. 

3. BULGULAR  
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1. Soruya Ait Bulgular 

Çalışma grubunda bulunan katılımcılara “Öğretmen görüşlerine göre covid-19 pandemi dönemi 
öncesinde yüz yüze eğitimde görev yaptığınız okulda okul özerkliği süreci olumlu-olumsuz nasıl 
işliyordu?” sorusu yöneltilmiş ve soru, okulların covid-19 pandemi sürecinden önce özerk olma 
durumlarının açığa çıkarılmasına yönelik sondaj sorularla desteklenmiştir. Bu soruların 
cevaplarına yönelik bulgular tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Öğretmenlerin Covid-19 Pandemi Dönemi Öncesi Okul Özerkliğiyle İlgili Görüşleri 

   Öğretmenler 

Temalar Kodlar f % 

Karar Alma 

Okul Yönetimi 
ve Öğretmenler 12 44 

Bakanlık 7 26 

Mevzuat 5 19 

Uzmanlığa Göre 4 15 

Okuldaki 
Kurullar 3 11 

Sınıf İçi 
Öğretmen 2 7 

Personel Seçimi 

Bakanlık 18 67 

İl ve İlçe MEM 7 26 

İŞKUR 6 22 

Okul Yönetimi 4 15 

Okul Aile 
Birliği 2 7 

Okul Bütçesi 

Okul Yönetimi 9 33 

Okul Aile 
Birliği 9 33 
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Bakanlık 9 33 

Veli Yardımı ve 
Bağışlar 4 15 

Aidat 2 7 

Eğitim-Öğretim 
Programı 

Bakanlık 21 78 

Öğretmen 5 19 

Okul Yönetimi 2 7 

Mevzuat 1 4 

Eğitim-Öğretim 
Süreçleri 

Bakanlık 20 74 

Okuldaki 
Kurullar 8 30 

Tüm Paydaşlar 6 22 

Okul Yönetimi 6 22 

Öğretmen 6 22 

Mevzuat 3 11 

 

Tablo 2’de katılımcıların verdikleri cevaplar incelendiğinde, “Karar Alma”, “Personel Seçimi”, 
“Okul Bütçesi”, “Eğitim-Öğretim Programı” ve “Eğitim-Öğretim Süreçleri” olmak üzere 
toplamda beş ana tema oluşmuştur. “Karar Alma” teması incelendiğinde; “Okul Yönetimi ve 
Öğretmenler” (n=12), “Bakanlık” (n=7), “Mevzuat” (n=5), “Uzmanlığa Göre” (n=4), “Okuldaki 
Kurullar” (n=3) ve “Sınıf İçi Öğretmen” (n=2) olarak kodlar belirlenmiştir. Öğretmenlerin covid-
19 pandemi süreci öncesi okuldaki kararların alınmasında en çok “İdare ve Öğretmenler”, 
“Bakanlık” ve “Mevzuat” ın etkili olduğunu düşündükleri görülmektedir.  

Öğretmenler, “Okul Yönetimi ve Öğretmenler” koduyla ilgili olarak; “Herkes görüşünü 
söylüyor. Herkesin isteğine uymaya çalışılarak tüm öğretmenlerle idare birlikte karar veriyoruz.” 
(Ö3) “Kendi kararlarım da vardır, öğretmen arkadaşlarım, idare personel ile ortak alınan 
kararlarımızda olur.” (Ö7) “Okul içinde zaman zaman kararları birlikte alabiliyoruz.” (Ö11) 
“Okul idaresi kararların, okulun ortak kararı olarak alınmasındaki gösterdiği hassasiyet hatta 
öğrenci ve velilerin de sürece zaman zaman katılmaları olumludur. Okulun tüm paydaşları ile 
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alınan kararların iş birliği içinde uygulanmasının etkileri okulumuzda kısa zamanda olumlu 
dönütler vermiştir.” (Ö15) “Oklumuzda fikirlerin önemsendiğini düşünüyorum ve sıklıkla ortak 
bir görüş belirleniyor.” (Ö16) “Amirlerimizle önce bir toplantı yapılır. Herkesin fikirlerini 
saygınlıkla dinlenir. Notlar alınır, çoğunluk ile fikir birliği sağlanır.” (Ö19) “Bizim okul özelinde 
karar sürecinde öğretmenlerin görüşleri önemsenmektedir.” (Ö20) Okulda kararlar alınmadan 
önce öğretmenlerle toplantı yapılmaktadır. Öğretmenlerin olumsuz baktığı kararlar, bazı zorunlu 
durumlar dışında alınmamaya çalışılmaktadır. Yani kararlar okulca alınmaktadır.” (Ö22) 
“Kararlar okulumuzda ortak alınıyor.” (Ö24) “Kararlar idare ve öğretmenlerin görüşleri 
doğrultusunda alınıyor.” (Ö27) demişlerdir. “Bakanlık” koduyla ilgili olarak ise; “Genel olarak 
MEB kararları uygulanıyor.” (Ö1) “Karar alma konusunda Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bakanlık 
etkili oluyor okulumuza pek söz düşmüyor.” (Ö9) “Oysaki bakanlık kaynaklı ve herkesi 
kapsayan kararlar okulların sosyal kültürel yanlarını, çevre koşullarını, ekonomik yapısını göz 
ardı ettiğinden bu özelliklere uygun kararları sadece okul paydaşları tarafından kararlar alınmalı 
ya da fikirlerine başvurulmalıdır.” (Ö14) “…ancak dediğim gibi genelde kararlar tümden gelim 
şeklinde uygulanmaktadır.” (Ö20) “Eğitim ile ilgili kararları bakanlığımız aldığı için bize sadece 
alınan kararları uygulamak düşüyor.” (Ö21) “Günümüzde bütün kritik kararları bakanlık 
almaktadır.” (Ö26) demişlerdir.  

“Mevzuat” koduyla ilgili olarak ise; “Milli Eğitimin kuralları doğrultusunda okul bünyesinde 
karar alınır.” (Ö3) “Sınırlıdır, çünkü mevzuatla her şeyin sınırları çizilmiş.” (Ö11) “Alınan tüm 
kararlar bu yönetmelikler çerçevesinde alındığı için bağımsız kararlar alındığını 
düşünmüyorum.” (Ö14) “Kararlarla ilgili Milli Eğitim genel çerçeve hazırlıyor bizler ona göre 
esnetmeye çalışıyoruz.” (Ö18) demişlerdir. “Uzmanlığa Göre” koduyla ilgili olarak ise; “Okul 
idaresi karar alırken bazen konuya göre fikir alışverişi yapıyor.” (Ö4) “Kararı alanların o karar 
alanlarında çalışmış olması gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde sonuç alamayız.” (Ö23) “Karar 
alma konusunda okulun psikolojik danışmanı olduğum için sorulur.” (Ö5) demişlerdir. 
“Okuldaki Kurullar” koduyla ilgili olarak ise; “Okulda kurul kararları uygulanıyor.” (Ö1) “Bazen 
de zümreler olarak hareket edebiliriz.” (Ö8) demişlerdir. “Sınıf İçi Öğretmen” koduyla ilgili 
olarak ise; “Sınıfım konusunda tüm kararları alabilirim.” (Ö8) “Ben sadece dersim ile ilgili okul 
içinde karar alabiliyorum.” (Ö26) demişlerdir. 

“Personel Seçimi” teması incelendiğinde; “Bakanlık” (n=18), “İl ve İlçe MEM” (n=7), “İŞKUR” 
(n=6), “Okul Yönetimi” (n=4) ve “Okul Aile Birliği” (n=2) olarak kodlar belirlenmiştir. 
Öğretmenlerin covid-19 pandemi süreci öncesi okuldaki personel seçimi ve işe alınmasında en 
çok “Bakanlık”, “İl ve İlçe MEM” ve “İŞKUR” un etkili olduğunu düşündükleri görülmektedir. 

Öğretmenler, “Bakanlık” koduyla ilgili olarak; “Öğretmenlerin atamasını MEB merkezi bir 
şekilde yapıyor.” (Ö1) “Okul personelini devlet atamalarla belirler.” (Ö4) “Öğretmenler atama 
yoluyla geliyorlar.” (Ö5) “İdari kadro, milli eğitim ve bakanlık onayıyla görevlendirme, 
öğretmenler atama ile.” (Ö7) “Öğretmenler merkezi atamayla belirleniyor.” (Ö11) “Okul 
personelini Millî Eğitim Bakanlığının insan kaynakları biriminin belirlediği kriterler dahilinde 
yapılmaktadır.” (Ö14) “Bakanlık belirlenen şartlar doğrultusunda kendisi belirliyor.” (Ö21) 
“Okul personelleri bakanlık tarafından atanmaktadır. Kadrolu olan herkes, öğretmen, vhki, 
hizmetli gibi bakanlıkça atanmaktadır.” (Ö26) “Personeli okul belirlemiyor merkezi atama 
sonuçlarına göre oluyor.” (Ö27) demişlerdir. “İl ve İlçe MEM” koduyla ilgili olarak ise; “Diğer 
ücretli öğretmenler ilçe tarafından görevlendiriliyor.” (Ö5) “Okul personeli ve diğer paydaşlarını 
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Milli Eğitim Müdürlüğü belirliyor.” (Ö9) “Okulda geçici personeli de yine milli eğitim 
müdürlükleri belirlemekte ve uyumlu olup olmayacağı okul yönetimine bırakılmadığı için 
personeli asıl çalıştıracak olan okul yönetimi de bu açıdan sıkıntılar yaşamaktadır.” (Ö14) 
“Personelin okul aile birliği ile Milli Eğitimin birlikte çalışması ile olduğunu düşünüyorum.” 
(Ö19) demişlerdir. “İŞKUR” koduyla ilgili olarak ise; “Diğer personeli İŞKUR ve okul yönetimi 
belirliyor diye biliyorum.” (Ö1) “Hizmetli ve diğer çalışanlarda yine İŞKUR tarafından 
belirleniyor.” (Ö5) “İŞKUR, personel belirliyor ihtiyaç doğrultusunda.” (Ö18) “Okul personeli 
ile yaptığım konuşmalardan personel seçiminde İŞKUR’un yetkili olduğunu duydum.” (Ö22) 
“…geri kalan personel İŞKUR tarafından belirlenmektedir.” (Ö26) demişlerdir. “Okul 
Yönetimi” koduyla ilgili olarak ise; “Diğer personeli İŞKUR ve okul yönetimi belirliyor diye 
biliyorum.” (Ö1) “Personele belli kriterlere dayanılarak okul idaresi tarafından karar verilir.” 
(Ö3) “İdarecileri ve TYP çalışanlarını okul müdürlüğü belirliyor.” (Ö11) “İhtiyaçları tespit eden 
idare, personeli belirlemektedir.” (Ö23) demişlerdir. “Okul Aile Birliği” koduyla ilgili olarak ise; 
“Personelin okul aile birliği ile Milli eğitimin birlikte çalışması ile olduğunu düşünüyorum.” 
(Ö19) demişlerdir. 

“Okul Bütçesi” teması incelendiğinde; “Okul Yönetimi” (n=9), “Okul Aile Birliği” (n=9), 
“Bakanlık” (n=9), “Veli Yardımı ve Bağışlar” (n=4) ve “Aidat” (n=2) olarak kodlar 
belirlenmiştir. Öğretmenlerin covid-19 pandemi süreci öncesi okul bütçesini oluşturulması ve 
harcanmasında en çok “Okul Yönetimi”, “Okul Aile Birliği” ve “Bakanlık” ın söz sahibi 
olduğunu düşündükleri görülmektedir. 

Öğretmenler, “Okul Yönetimi” koduyla ilgili olarak; “Okul idaresi kendi oluşturuyor.” (Ö4) 
“Okul idaresi ihtiyaçlara göre belirler.” (Ö8) “Okul bütçesini bakanlık ve okul müdürlüğünün 
belirlediğini düşünüyorum.” (Ö9) “Okul bütçesini okul idaresi tarafından oluşturulduğunu 
düşünüyorum.” (Ö15) “Bütçe yapma yetkisini okul müdürünün yaptığını düşünüyorum.” (Ö16) 
“Okul aile birliği yönetimi ve okul idarecileri bütçeyi belirliyor.” (Ö19) demişlerdir. “Okul Aile 
Birliği” koduyla ilgili olarak ise; “Okul bütçesini oluşturmada okul aile birliğidir diyebilirim.” 
(Ö1) “Okul aile birliği okul bütçesini oluşturuyor.” (Ö10) “Öğrenci sayısı ve okulun bulunduğu 
bölgenin sosyal ekonomik koşullarına bağlı olarak okul-aile birliği oluşturduğu gibi Millî Eğitim 
Bakanlığının çeşitli ödeneklerinden karşılanmaktadır.” (Ö14) “Milli Eğitim bütçesi okul aile 
birliği ve bağışlar ile oluştuğunu düşünüyorum. Bağış ve yardımlar artırılabilir.” (Ö18) “Okul 
aile birliği yönetimi ve okul idarecileri bütçeyi belirliyor.” (Ö19) “Okulumuzda okul aile birliği 
bütçesini oluşturmaya etkin ve yetkilidir.” (Ö20) demişlerdir. “Bakanlık” koduyla ilgili olarak 
ise; “Okul bütçesini bakanlık ve okul müdürlüğünün belirlediğini düşünüyorum.” (Ö9) “Okul 
bütçesini bakanlık oluşturuyor.” (Ö11) “Öğrenci sayısı ve okulun bulunduğu bölgenin sosyal 
ekonomik koşullarına bağlı olarak okul-aile birliği oluşturduğu gibi Millî Eğitim Bakanlığının 
çeşitli ödeneklerinden karşılanmaktadır.” (Ö14) “Personel gideri, yakıt elektrik gideri gibi 
bütçeler merkezi olarak yapılmaktadır.” (Ö20) “Bakanlığın çıkarmış olduğu yönetmeliğe göre 
oluşturuluyor.” (Ö21) “Harcamalar ya bakanlıkça uygun görülen ödeneklerce ya da okul aile 
birliğine gelen bağışlarca yapılır.” (Ö26) demişlerdir. “Veli Yardımı ve Bağışlar” koduyla ilgili 
olarak ise; “Milli Eğitim bütçesi okul aile birliği ve bağışlar ile oluştuğunu düşünüyorum. Bağış 
ve yardımlar artırılabilir.” (Ö18) demişlerdir. “Aidat” koduyla ilgili olarak ise; “Yatan aidatların 
takibi okul idaresi tarafından tutuluyor ve alım satım da bu paralar kullanılıyor.” (Ö3) “Valiliğin 
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belirlediği aidat miktarını velinin her ay okul hesap numarasına yatırılması sonucu okul bütçesi 
oluyor.” (Ö7) demişlerdir. 

“Eğitim-Öğretim Programı” teması incelendiğinde; “Bakanlık” (n=21), “Öğretmen” (n=5), 
“Okul Yönetimi” (n=2) ve “Mevzuat” (n=1) olarak kodlar belirlenmiştir. Öğretmenlerin covid-
19 pandemi süreci öncesi okulun eğitim öğretim programının oluşturulmasında en çok 
“Bakanlık”, “Öğretmen” ve “Okul Yönetimi” nin söz sahibi olduğunu düşündükleri 
görülmektedir. 

Öğretmenler, “Bakanlık” koduyla ilgili olarak; “Devlet okullarında MEB belirliyor. Biz de devlet 
okulu olduğumuz için müfredatı MEB belirliyor. Bakanlığın belirlediği müfredatın dışına 
çıkmıyoruz.” (Ö1) “Millî Eğitim Bakanlığının ilgili bölümlerinin hazırladığı branş bazındaki 
müfredatları uyguluyoruz. Etkinliklerimizi hazırlarken müfredat dışına çıkmıyoruz.” (Ö3) “Okul 
müfredatını bakanlık belirliyor okul yönetimi bu konuda bir şey yapamıyor.” (Ö4) “Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından genel bir müfredat var ve o uygulanıyor.” (Ö5) “Bakanlığın belirlediği 
müfredat doğrultusunda aylık ve günlük planlar hazırlanıyor.” (Ö7) “Okul müfredatını bakanlık 
belirler. Biz de uygulamaya çalışırız.” (Ö8) “Milli eğitim bakanlığı belirliyor. Okullara 
bırakmıyor müfredat belirlenmesini.” (Ö9) “Okul müfredatını talim terbiye kurulu belirliyor 
sahadan öğretmen görüşleri alınmıyor.” (Ö11) “Büyük oranda Bakanlığa bağlı bürokratlar eğitim 
paydaşlarının düşüncelerini de alarak oluştursa da yeterli derecede eğitimcilerin görüşlerinin 
dikkate alınmadığını düşünüyorum.” (Ö14) “Millî Eğitim Bakanlığının oluşturduğu komisyon, 
okulların müfredatını belirlemektedir. Merkezi yönetim tüm ülkede bütünlük sağlamak amacıyla 
müfredatın kurul tarafından hazırlanmasını uygun görmektedir.” (Ö15) “Millî Eğitim 
Bakanlığınca oluşturulan bir komisyon tarafından alanında uzman kişilerce test edilerek 
hazırlandığını düşünüyorum. Zor bir iş olduğu ve en iyi şekilde hazırlanması gerektiği için böyle 
olduğunu düşünüyorum.” (Ö16) “Bakanlık belirler çünkü merkezi eğitim sistemi ile çalışıyoruz.” 
(Ö19) “Müfredatlar da bakanlığın ilgili birimlerince belirlenir. Ben bakanlıkça belirlenmesinin 
doğru olduğunu, ama her okula göre bazı esnekliklerin olması gerektiğini düşünüyorum.” (Ö26) 
demişlerdir. “Öğretmen” koduyla ilgili olarak ise; “Öğretmenler sınıflarının ihtiyaçlarına göre 
uyarlamalar yapıyorlar diye düşünüyorum.” (Ö5) “Talim terbiye kurulu belirliyor ama 
öğretmenler tarafından okulun çevresine ve kültürel ihtiyacına göre esnek şekilde uyarlanıyor.” 
(Ö18) demişlerdir. “Okul Yönetimi” koduyla ilgili olarak ise; “Okul yöneticileriyle 
öğretmenlerin iş birliğiyle müfredat hazırlanıyor.” (Ö24) demişlerdir. “Mevzuat” koduyla ilgili 
olarak ise; “Müfredat yönetmelikler dahilinde belirlenmektedir.” (Ö23) demişlerdir. 

“Eğitim-Öğretim Süreçleri” teması incelendiğinde; “Bakanlık” (n=20), “Okuldaki Kurullar” 
(n=8), “Tüm Paydaşlar” (n=6), “Okul Yönetimi” (n=6), “Öğretmen” (n=6) ve “Mevzuat” (n=3) 
olarak kodlar belirlenmiştir. Öğretmenlerin covid-19 pandemi süreci öncesi okulda derslerin 
belirlenmesi, ders saatlerinin belirlenmesi, görevlendirme, ders içeriğinin belirlenmesi, ders 
yapılacak platformların belirlenmesi, ders kitaplarının seçimi, yardımcı materyal belirlenmesi, 
değerlendirme politikalarının seçilmesi, değerlendirme sürecinin yönetilmesi, okul kuralları ve 
disiplin politikalarının belirlenmesi gibi eğitim öğretim süreçlerini oluşturan hususlarla ilgili en 
çok “Bakanlık”, “Okuldaki Kurullar” ve “Tüm Paydaşlar” ın söz sahibi olduğunu düşündükleri 
görülmektedir. 
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Öğretmenler, “Bakanlık” koduyla ilgili olarak; “Eğitim-öğretim süreçlerinde Bakanlığın 
belirlediği çerçeve kuralların olması şart, eğitimin bütünlüğü açısından.” (Ö1) “Kitapları ve 
yardımcı materyalleri biz seçemiyoruz. Milli Eğitimin gönderdiği kitapları kullanıyoruz.” (Ö3) 
“Bakanlığın belirlediği müfredat, kitaplar, ders içerikleri kullanılır.” (Ö5) “Bakanlık ve 
komisyonların eğitim öğretim süreçlerini belirlediğini düşünüyorum.” (Ö7) “Eğitim öğretim 
süreçlerini oluşturmada hiçbir yetkimiz olduğunu düşünmüyorum.” (Ö9) “Öncelikle ülkenin 
yürüttüğü eğitim felsefesine dayalı olarak müfredat ve buna dayalı olarak da içerik, eğitim 
öğretim süreçleri oluşturulmaktadır. Bu açıdan da alanda bulunan eğitim paydaşlarının işin içinde 
çok olmadığından dolayı uygulanması çoğunlukla zor olan program ve içerikler oluşmakta.” 
(Ö14) “Ülkenin iklimi, çeşitli salgın hastalıklar, ekonomisi, ulaşım şartları, iletişim şartlarına 
göre belirlenir. Derslerin belirlenmesi veya tüm süreçler Bakanlık tarafından olur.  İçerik 
kazanımları bakanlık belirler, platformlar o yerin şartlarına göre değişebilir. Ders kitapların 
seçiminde ise tamamen bakanlığın sunduğu kaynaklardır. Yardımcı kaynak önermiyoruz ve 
almayın da demiyoruz.” (Ö19) demişlerdir. “Okuldaki Kurullar” koduyla ilgili olarak ise; “Her 
yıl zümre toplantılarında, kurullarda bunlar konuşulur ancak var olan şeyler pek değişmez.” (Ö5) 
“Bakanlık müfredatına göre zümreler birlikte belirler.” (Ö8) “Eğitim-öğretim süreçleri zümreler 
tarafından belirleniyor.” (Ö11) “Sene başında toplantıda eğitim öğretim süreçleri kurul 
toplantısında ortak kararla belirlenir.” (Ö27) demişlerdir. “Tüm Paydaşlar” koduyla ilgili olarak 
ise; “Okul yönetimi ve öğretmenlerce belirlenir.” (Ö10) “Bu süreç belirlenirken elbette çok fazla 
öğenin etkisi vardır. Eğitim-öğretim programlarında yer alan tüm ögelerin karşılıklı etkileşim 
içerisinde bir bütün olarak işe koşularak arzu edilen amaçlara ulaşılmasının sağlanması 
amaçlanmaktadır diye düşünüyorum.” (Ö16) “Milli Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim Kurumları 
yönetmeliği belirlenmiştir. Derslerin belirlenmesi Talim Terbiye Kurulu tarafından zorunlu 
olarak, seçmeli dersler ise öğrencilerimizin kendi istekleri ile belirlenir. Ders saati MEB 
tarafından çizelge ile program ve görevlendirme öğretmenlerin istekleri göz önünde 
bulundurularak tespit edilir. Ders içeriğinde kazanımlar bellidir. Ancak içerik ve gerekli 
platformlar öğretmenler tarafından isteklerine göre hazırlanabilir. Ders kitapları merkezi olarak 
seçilip gönderilmektedir. Değerlendirme politikalarının belirlenmesi zümre toplantılarında 
genellikle değerlendirmelerimizi yapmaktayız. Bakanlığımızın bu değerlendirmeler ışığında 
yenilikler yapmasını umut ediyorum. Tüm öğretmenler değerlendirme sürecine dahil olmaktadır. 
Okul kuralları ve disiplin uygulamaları okul bünyesinde oluşturulacak kurul ve komisyonlarca 
tüm paydaşların katılımı ile gerçekleştirilmektedir.” (Ö20) “Eğitim- öğretim süreçleri çok 
yönlüdür. Tüm alanlara vakıf olan kişilerce belirlenmelidir. Birkaç kişinin özel istekleri değil, 
genel değerlendirilerek karar alınır. Okulumuzda da öyle yapıldığını düşünüyorum.” (Ö23) 
demişlerdir. “Okul Yönetimi” koduyla ilgili olarak ise; “Okul idaresi önceliğinde ders saati ve 
programları ve sınıf paylaşımlarını okul zümreleri belirler. Okul kurulları ve okul disiplin 
politikalarını yönetmeliğin izin verdiği ölçüde okul idaresi yapıyor. Ders içeriğini, yapılacakları 
ise okul idaresinin belirlediğini düşünüyorum.” (Ö11) “Kimin hangi sınıfa gireceği, ders 
programı, hangi platformlarda ders yapılacağı okul yönetimince belirleniyor.” (Ö26) demişlerdir. 
“Öğretmen” koduyla ilgili olarak ise; “Bakanlık programı doğrultusunda her öğretmen özerk 
olarak çalışabilir.” (Ö4) “Öğretmenler kendilerine ve sınıflarına göre materyaller geliştirirler ve 
kullanırlar.” (Ö5) “Eğitim-öğretim sürecinde öğretmen planlamadan, uygulamadan ve 
değerlendirmeden sorumludur.” (Ö15) “Eğitim öğretim süreci öğretmenler tarafından müfredata 
uygun olarak öğretmenler tarafından belirlenir. Okul kuralları ve disiplin politikalarının sadece 
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okul ve öğretmenler belirler diye düşünüyorum.” (Ö22) demişlerdir. “Mevzuat” koduyla ilgili 
olarak ise; “Bakanlığın vermiş olduğu yönetmelikler doğrultusunda belirleniyor. Derslerin 
belirlenmesi de aynı şekilde oluyor. Açıkçası tüm süreçlerde bakanlığın çıkarttığı yönetmeliklere 
göre yapılacak işler için kararlar alıyor.” (Ö21) “Derslerin seçilmesi MEB tarafından sadece 
seçmeliler okul tarafından belirlenir. Diğer tüm işlemler MEB tarafından, yönetmelik ve 
yönergelerle belirlenmiştir. Okul bunu sadece uygular.” (Ö22) demişlerdir. 

2. Soruya Ait Bulgular 

Çalışma grubunda bulunan katılımcılara “Öğretmen görüşlerine göre covid-19  pandemi 
sürecinin okul özerkliğine olan olumlu veya olumsuz etkileri nelerdi? Nasıl farklılıklar 
oluşmuştur?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soru, covid-19 pandemi sürecinin okulların özerk olma 
durumlarında olumlu veya olumsuz ne gibi etkiler ortaya çıkardığının ortaya çıkarılmasına 
yönelik sondaj sorularla desteklenmiştir. Bu sorulara ilişkin bulgular Tablo 3’te veilmiştir.  

Tablo 3. Öğretmenlerin Covid-19 Pandemi Sürecinin Okul Özerkliği Üzerindeki Etkileri ile İlgili 
Görüşleri 

Öğretmenler 

Temalar Kodlar f % 

Olumlu 

Karara Katılım 9 33 

Günlük Program 8 30 

Kararın 
Yerelleşmesi 

8 30 

Öğretim 
Çeşitliliği 

7 26 

İhtiyaç 
Odaklılık 

4 15 

Çözüm 
Odaklılık 

4 15 

Sorumluluk 2 7 

Gelişim Fırsatı 1 4 

Olumsuz Altyapı 
Yetersizliği 

5 19 
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Fırsat Eşitsizliği 5 19 

Yönetimsel 
Yetersizlik 

5 19 

Merkezileşme 4 15 

 

Tablo 3’te katılımcıların verdikleri cevaplar incelendiğinde, “Olumlu” ve “Olumsuz” olmak 
üzere toplamda iki ana tema oluştuğu görülmektedir. “Olumlu” teması incelendiğinde; “Karara 
Katılım” (n=9), “Günlük Program” (n=8), “Kararın Yerelleşmesi” (n=8), “Öğretim Çeşitliliği” 
(n=7), “İhtiyaç Odaklılık” (n=4), “Çözüm Odaklılık” (n=4), “Sorumluluk” (n=2) ve “Gelişim 
Fırsatı” (n=1) olarak kodlar belirlenmiştir. Öğretmenlerin, covid-19 pandemi sürecinin okul 
özerkliği ile ilgili olumlu etkisinin en çok “Karara Katılım”, “Günlük Program” ve “Kararın 
Yerelleşmesi” hususlarında olduğunu düşündükleri görülmektedir. 

Öğretmenler, “Karara Katılım” koduyla ilgili olarak; “Karar alma konusunda okul idaresi ve 
öğretmenler birlikte hareket ettik.” (Ö11) “Şimdiye kadar yaşadığım deneyim doğrultusunda, 
okulun kendi içinde güzel bir uyumu olduğunu söyleyebilirim. Alınan kararlar ve pandemi 
sürecinin yönetimi konusunda başarılı olduğunu, idari kadronun süreci iyi idare ettiğini ve 
öğretmenlere ve öğrencilere ellerinden geldiğince yardımcı olduklarını düşünüyorum.” (Ö13) 
“Öğretmenler de alınacak okul kararlarına daha katılımcı olmaktadır.” (Ö15) “Okulumuz 
sorunlara hızlı bir şekilde çözümler üretip, fikirlerimizi önemsediğini her defasında bizlere 
belirterek gerekli konularda bizlere destek oldu.” (Ö16) “Bu süreçte karar almada biz 
öğretmenlerin görüşlerine sık sık başvurulmaktadır.” (Ö20) “Kararlar öğretmenlere danışılarak, 
idare tarafından MEB’den gelen resmi yazılar doğrultusunda alınmaktadır.” (Ö22) “Çalıştığım 
okul uzaktan eğitimin hangi platformda yapılacağını öğretmene bırakıyor. Buna öğretmen karar 
veriyor. Ama ne zaman yapılacağı yine okul yönetimine ait. Haftalık ders programını okul idaresi 
yapıyor.” (Ö26) demişlerdir. “Günlük Program” koduyla ilgili olarak ise; “Ders saatlerini, 
işleme, yol ve yöntemlerini öğretmenlerin belirlemesi çok verimli oldu.” (Ö1) “Ders yapacağımız 
gün ve saatleri kendi veli profilimize ve öğrenci ihtiyaçlarına göre sınıf bazında kendimiz 
belirliyoruz.” (Ö3) “Belirli kurallar dahilinde özerk çalışma fırsatı bulduk. Kendi planlarımızı 
etkinliklerimizi kurgulayıp tasarlayabildik.” (Ö7) “Pandemi döneminde her sınıf kendi ihtiyacına 
yönelik çalışmalar yaptı ve süreci bu şekilde ayarladı.” (Ö8) “Pandemi sürecinde EBA üzerinden 
ders saatinin belirli aralıktan çıkarılması bizim için çok yararlı oldu. Ders saatlerimizi özgürce 
planlama şansı bulduk.” (Ö11) “Uzaktan eğitimde eğitim kurumumuz çok daha özerk ve ders 
saatlerinde esneme yapılabilmesi güzel bir avantaj olarak yansıdı.” (Ö18) demişlerdir. “Kararın 
yerelleşmesi” koduyla ilgili olarak ise; “Bulunduğumuz il ve ilçeye göre süreç belirlendi olumlu 
olduğunu düşünüyorum. Kararların ve uygulamaların ortak anlayışlar içerisinde olması bir 
avantajdır. (Ö6) “Pandemi döneminde özerkliğe sahip okullar yerinden kararlar alabilmişlerdir.” 
(Ö10) “Kurumun kendi bünyesinde aldığı kararlar çok önemli bu anlamda. Çünkü akut gelişen 
çok fazla durumla karşı karşıya kalıyoruz ve bunların çözümü konusunda her okul kendi kararını 
kendisi almalı.” (Ö13) “Covid-19 salgını süreciyle beraber uygulanan uzaktan eğitim sürecinde 
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görev yaptığım eğitim kurumumun okul özerkliği ile ilgili olarak; bu süreçte okulumuz hızlı karar 
almaya özen göstermiştir.” (Ö15) “Okulların hızlı bir şekilde kendi ihtiyaçlarına karşılayabilmesi 
ve sorunlarını çözebilmesi bir avantajdır.” (Ö16) “Temel uygulamalarda bakanlığın tebligatlarına 
bağlı kalındı. Çevre, veli profili iletişim imkanları açısından ortak kararlar ile uygun görülen 
çalışmalar yapıldı.” (Ö19) “Bu süreçte özerkliğe sahip kurumlar eğitim ve öğretim faaliyetlerini 
daha sağlıklı olarak yönetebileceklerdir. Daha lokal kararlar alabilecekler ve daha hızlı olarak 
sorunlara çözümler üretebileceklerdir.” (Ö20) demişlerdir. “Öğretim Çeşitliliği” koduyla ilgili 
olarak ise; “Ders saatlerini, işleme, yol ve yöntemlerini öğretmenlerin belirlemesi çok verimli 
oldu.” (Ö1) “Ders işleniş metotlarında içerik geliştirme ve yayınlama, öğretim yöntem ve 
tekniklerinde özerklik tanınmaktadır.” (Ö20) “Avantaj olarak her okul kendi bünyesinde eğitim- 
öğretim faaliyetlerine yeni yaklaşımlar getirebilir, eğitim-öğretim daha kaliteli bir hal alabilir. 
Bu süreçte, eğitmenler kendilerini sürekli yenileyecek tekdüze bir eğitim ortamından 
kurtulacaktır.” (Ö21) “Okul ders programını yapar ve gerisi öğretmenlere bırakılmıştır. 
Öğretmenler ders saatlerinde değişiklik yapmakta zorunlu haller dışında özgürdür.  Pandemi 
sürecinde öğretmenlerin ders planlaması ve uygulamasında bağımsız olduğunu düşünüyorum.” 
(Ö22) “Uzaktan eğitime uygun müfredat hazırlama konusunda özerklik sağlanmıştır.” (Ö24) 
demişlerdir. “İhtiyaç Odaklılık” koduyla ilgili olarak ise; “Ders yapacağımız gün ve saatleri 
kendi veli profilimize ve öğrenci ihtiyaçlarına göre sınıf bazında kendimiz belirliyoruz.” (Ö3) 
“Her öğretmen sınıfın durumu ve ihtiyaçlarına göre uzaktan eğitimi planladı.” (Ö4) “Pandemi 
döneminde her sınıf kendi ihtiyacına yönelik çalışmalar yaptı ve süreci bu şekilde ayarladı.” (Ö8) 
“Her semtin, velinin, öğrencinin akademik düzeyinin farklı olduğunu düşünürsek merkezi 
kararlar yerelde işe yaramayacaktır.” (Ö23) demişlerdir. “Çözüm Odaklılık” koduyla ilgili olarak 
ise; “Okulumuz sorunlara hızlı bir şekilde çözümler üretip, fikirlerimizi önemsediğini her 
defasında bizlere belirterek gerekli konularda bizlere destek oldu.” (Ö16) “Okul özerkliğinde 
okul içi uygulamalarının daha hızlı karar alma, uygulama, uygulamalarda ince esneklikler ile 
başarının biraz daha olabileceğini düşünüyorum.” (Ö19) “Bu süreçte özerkliğe sahip kurumlar 
eğitim ve öğretim faaliyetlerini daha sağlıklı olarak yönetebileceklerdir. Daha lokal kararlar 
alabilecekler ve daha hızlı olarak sorunlara çözümler üretebileceklerdir.” (Ö20) demişlerdir. 
“Sorumluluk” koduyla ilgili olarak ise; “Özerk okul, kendi kararlarını alabileceğinden, kendi 
kurumuna hesap vereceğinden kendi içinde birçok işi halledebilir.  Bu durum da dolaylı olarak 
öğrenci başarılarına yansıyacak ve başarıyı artıracaktır.” (Ö5) “Salgın sürecinde okul özerkliğine 
sahip eğitim kurumlarındaki öğrenciler öğrenme ile ilgili sorumluluk alarak kendi öğrenme 
tekniklerini geliştirmişlerdir.” (Ö15) demişlerdir. “Gelişim Fırsatı” koduyla ilgili olarak ise; 
“Öğretmenlerin yeterlilik düzeylerini artıracak ortam sağlanmıştır. (Ö15) demişlerdir. 

“Olumsuz” teması incelendiğinde; “Altyapı Yetersizliği” (n=5), “Fırsat Eşitsizliği” (n=5), 
“Yönetim Yetersizliği” (n=5) ve “Merkezileşme” (n=4) olarak kodlar belirlenmiştir. 
Öğretmenlerin, covid-19 pandemi sürecinin okul özerkliği ile ilgili olumsuz etkisinin en çok 
“Altyapı Yetersizliği”, “Fırsat Eşitsizliği” ve “Yönetimsel Yetersizlik” hususlarında olduğunu 
düşündükleri görülmektedir. 

Öğretmenler, “Altyapı Yetersizliği” koduyla ilgili olarak; “Kötü olan yanı ise internet bağlantısı 
olmayanlar ve teknolojik altyapısı olmayan yerler eğitimden mahrum kaldılar.” (Ö11) “Uzunca 
süre bir verim alınamasa da yakın zamanda kısmen daha verimli¸ ancak ekonomik yetersizlikler 
ve alt yapı sorunları yüzünden, verimi hala olması gerekenden çok uzakta.” (Ö14) “İnternet ya 
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da alt yapı sorunu olması küçük aksaklara yol açabiliyor.” (Ö18) “Velilerin sosyo-ekonomik 
durumu, eğitim düzeyi gibi faktörler uzaktan eğitime ulaşma konusunda engel teşkil etti.” (Ö23) 
demişlerdir. “Fırsat Eşitsizliği” koduyla ilgili olarak ise; “Dezavantaj ise uzaktan eğitimin her 
eve girememesidir.” (Ö6) “Kötü olan yanı ise internet bağlantısı olmayanlar ve teknolojik 
altyapısı olmayan yerler eğitimden mahrum kaldılar.” (Ö11) “Pandemi süresince eğitimde fırsat 
eşitsizliğinden kaynaklı konsantrasyon problem yaşayan öğrenciler oldu.” (Ö24) demişlerdir. 
“Yönetimsel Yetersizlik” koduyla ilgili olarak ise; “Dezavantajı açısından düşünecek olursak da 
yaşanan problemler açısından okul idaresi sorumluluğu almak zorunda kalır.” (Ö13) “Eğitimle 
ilgili kararların okula dayalı alınması, okulların kendileriyle ilgili karar alma süreçlerine aktif 
olarak katılması konusunda yetersiz olunduğunu ve bunun da bir dezavantaj olduğunu 
söyleyebilirim.” (Ö16) “Okul özerkliğine sahip eğitim kurumlarında bütün sorumluluk okulun 
başı idaresine ait olur.” (Ö21) “Bütün kararlar okul yönetimine bırakılamaz. Bütün ülkede aynı 
kuralların geçerli olması gerekiyor. Tam özerklik olursa karmaşa olabilir.” (Ö26) demişlerdir. 
“Merkezileşme” koduyla ilgili olarak ise; “Uzaktan eğitim sürecinde yine standartların, 
kuralların dışına çıkılmamasına dikkat edildi.  Ders işleme, ders saatleri bakanlık tarafından 
belirlenen standartlar şeklinde oldu.  Okulumuz ayrıca bir karar alıp uzaktan eğitim için bir 
çalışma yapmadı.” (Ö5) “Okulumuz pandemi sürecinde özerk değildir. Bakanlığa bağlı.  Bilim 
kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda tedbir alır ve düzenlemelerini bu şekilde yapar.” (Ö6) 
“Pandemi sürecinde uzaktan eğitim de okul özerkliğini görmüyorum üst yazılarla ne yapılması 
gerektiği detaylı söyleniyor.” (Ö9) “Pandemi süresi boyunca özerklik olduğunu düşünmüyorum. 
Kararları yine üst yönetimler aldı ve bize dayattı belki az da olsa EBA üzerinden işlerken ders 
saati konusunda olabilir.” (Ö21) demişlerdir. 

4. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Covid-19 pandemi dönemi öncesinde kamu okullarında okul özerkliği ve alt öğelerine ait 
durumun derinlemesine anlaşılabilmesi amacıyla sorulan ilk sorunun yanıtları ve buna bağlı 
olarak ortaya çıkan tema ve kodlar incelendiğinde öğretmenlerin okulla ilgili kararların alınması, 
personelin işe yerleştirilmesi, bütçenin oluşturulması ve harcanması, müfredatın oluşturulması 
ve uygulanması ayrıca okulda yürütülen eğitim-öğretimle ilgili tüm süreçleri kapsayan hususlarla 
ilgili mevcut durumlarını belirten düşüncelerini dile getirdikleri görülmektedir. Bu hususlardan 
biri olan okulla ilgili kararların kimin tarafından alındığı ile ilgili tema altında öğretmenlerin 
kendilerini bu sürece uzak hissetmedikleri bunun aksine okul yönetimiyle birlikte kendilerini 
karar alma sürecinin önemli bir parçası olarak gördükleri görülmektedir. Öğretmenler, okulda 
alınan kararların ortak bir akıl ve tüm paydaşları dahil eden bir süreç sonucunda alındığını ve 
bunun kendilerini önemli hissetmelerine katkı sağladığını belirtmektedirler. Belli bir kısım 
öğretmen ise kararların alınmasında merkezi yönetim yani Millî Eğitim Bakanlığının oldukça 
baskın olduğunu ve bunun yerelin ihtiyaç ve taleplerini göz ardı etmek olduğunu 
belirtmektedirler. Öğretmenlerin kararlarda etkili olduğunu düşündüğü başka bir diğer husus ise 
mevzuattır. Öğretmenleri mevzuatın bağlayıcı ve genel çerçeveyi belirler bir işlevi olduğunu 
kendilerinin ise bunu ellerinden geldiğince esnetmeye çalıştıklarını belirtmişlerdir. 
Öğretmenlerde mevzuatla ilgili olarak çevresinden dolaşılması gereken bir engel olduğu algısının 
varlığı dikkat çekmektedir. Ayrıca öğretmenler tarafından kararların alınması sürecinde bir 
uzmanlık arandığı görülmektedir. Bazı kararların ilgilileri ve o kararı verebilecek uzmanlığa 
sahip kişilere danışılarak alındığından bahsedilmiştir. Öğretmenlerin okulda oluşturdukları 
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zümre gibi kurullar aracılığıyla kararlar aldıkları ve bu kurulları yönetime katılım için aktif olarak 
kullandıkları görülmektedir. Son olarak, öğretmenler sınıfın içerisinde yaptığı uygulamaların 
kararlarını şahsi olarak aldıklarını ve sınıf içerisinde kendilerini özerk hissettiklerini 
belirtmişlerdir. 

Okulda görev yapan personelin seçilmesi ve işe alınması ile ilgili süreçte kimlerin etkin 
olduğunun sorgulanması amacıyla sorulan sondaj sorularına öğretmenler mevcut uygulamadan 
kaynaklı olarak merkezi yönetimi öne çıkarmışlardır. Alternatif olarak okulda çalışan eğitim 
destek personeli ve ücretli öğretmenlerin işe seçim ve yerleştirme süreciyle ilgili olarak ise 
öğretmenler İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin etkin olduğunu ve bu sürece okul 
yönetiminin dahil edilmemesinin personel arasında bazı sorunlara yol açtığını söylemişlerdir. 
Ayrıca bahse konu personelin yine işe alım süreçlerinde İş ve İşçi Bulma Kurumunun, okul 
yönetimlerinin ve okul aile birliklerinin söz sahibi oldukları belirtmişlerdir. 

Okulda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetine kaynaklık ederek devamlılığını sağlayan 
ekonomik kalemleri oluşturan bütçenin oluşturulması ve bu bütçenin uygun yerlere harcanması 
kararında etkili olan aktörlerin incelenmesi amacıyla sorulan sondaj sorulara öğretmenler okul 
yöneticileri, okul aile birliği ve bakanlığın ödeneklerini işaret ederek cevap vermişlerdir. 
Öğretmenler okulun dayandığı ekonomik temellerin kaynağı ve yönlendiricisi olarak bahse konu 
üç ögenin birlikte çalışması ile oluşan bir durum olarak değerlendirmektedirler. Okulun 
bütçesinin oluşmasında okulun kurulu bulunduğu çevrenin önemi vurgulanmış ve velilerin 
sosyo-ekonomik yapılarının okulun bütçesine yansıdığı belirtilmiştir. Öğretmenler ayrıca veli 
yardımlarının ve bağışların okulun bütçesinde etkili olduğunu dile getirmektedirler. Bazı okul 
türlerinin kuruluşundan kaynaklı resmi olarak aldıkları aidatların da okulun bütçesine katkı 
sunduğu yine öğretmenler tarafından dile getirilmiştir. 

Okullarda öğrenilmesi amaçlanan bilgilerin ve kazanılması istenen davranışların belirlenerek 
belli bir program dahilinde resmi olarak sunulduğu ayrıca okula yol haritası olarak hizmet eden 
eğitim ve öğretim programının oluşturulması ve uygulanması sürecinde etkin olan hususların 
incelenmesi amacıyla sorulan sondaj sorulara öğretmenler ağırlıklı olarak bakanlığın etkin rolüne 
vurgu yaparak cevap vermişlerdir. Öğretmenler müfredatın belirlenmesi ve oluşturulması 
sürecinin merkezi olarak yapılarak okullara uygulanmak üzere gönderildiği okul yöneticilerinin 
ve öğretmenlerin ise sürece daha çok uygulama aşamasında müdahil olduklarını 
belirtmektedirler. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin müfredat üzerindeki etkinlikleri 
uygulama aşamasında gelen müfredatın okulun koşullarına uyarlanmak üzere esnetilerek olduğu 
belirtilmektedir. Müfredat ile ilgili olarak öğretmenler sınıf içerisinde yaptıkları uygulamalarda 
kendilerini özerk hissetmektedirler. Sınıfın öğretmeni hareket kabiliyetini koruyan ve özerk 
olmasını sağlayan sosyal sözleşmeye bağlı yazılı olmayan bir yönü olduğu öğretmen 
yorumlarından anlaşılmaktadır. 

Eğitim ve öğretim gibi kapsamlı bir işlevi ve görevi sürdürmenin içerdiği uygulamaların çok 
taraflı ve çok yönlü olmasından ötürü okulun içerisinde olan  derslerin belirlenmesi, ders 
saatlerinin belirlenmesi, görevlendirmeler, ders içeriğinin belirlenmesi, ders yapılacak 
platformların belirlenmesi, ders kitaplarının seçimi, yardımcı materyal belirlenmesi, 
değerlendirme politikalarının seçilmesi, değerlendirme sürecinin yönetilmesi, okul kuralları ve 
disiplin politikalarının belirlenmesi gibi hususların planlanması ve uygulanması sürecinde hangi 
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aktörlerin belirleyici ve etkin olduğunun anlaşılmasına yönelik sondaj sorulara öğretmenler 
bakanlığın bu süreçlerin düzenlenmesine yönelik baskın politikalarından bahsetmişlerdir. Bazı 
öğretmenler bu türden hususların merkezden belirlenmesinin eğitim ve öğretimde birliğin 
sağlanması ve genel felsefenin uygulanması açısından gerekli olarak görürken bazı öğretmenler 
merkezi alınan kararların yerelin ihtiyaç ve taleplerini anlama ve karşılamada olumsuzluklar 
yarattığından bahsetmişlerdir. Öğretmenler ayrıca eğitim ve öğretim süreçlerinin okul içerisinde 
oluşturulan zümre ve diğer kurullar aracılığıyla etkin bir şekilde belirlendiğini ayrıca okulu 
yerelde oluşturan veli, öğretmen, okul idaresi, öğretmen ve çevrenin katılımıyla ortak bir aklın 
sonucu belirlendiği belirtmektedir. Mevzuatın yine bu hususlarla ilgili olarak da genel çerçeveyi 
belirleyici bir rolü olduğu hatta okulun hareket alanını daralttığı yönünde görüşler belirtilmiştir. 

Covid-19 pandemi sürecinin kamu okullarında okul özerkliği ve alt öğelerine ait etkisinin 
derinlemesine anlaşılabilmesi amacıyla sorulan ikinci sorunun yanıtları ve buna bağlı olarak 
ortaya çıkan tema ve kodlar incelendiğinde öğretmenlerin pandemi sürecinin okul özerkliğine 
olumlu ve olumsuz olarak yansıyan iki tema üzerinde görüş bildirdikleri görülmektedir. Okul 
özerkliğine olumlu katkı teması altında karara katılımın artması, günlük programın öğretmenler 
tarafından belirlenmesi, kararların yerelleşmesinin artması, öğretim yaklaşım, teknikleri ve 
uygulamalarında çeşitliliğin artması, öğrenci, veli ve çevrenin ihtiyaçlarına gösterilen önemin 
artması, daha çok çözümün parçası olmaya çalışılması, öğrenci, veli ve okulun daha çok 
sorumluluk üstlenmesi ve bu sürecin tüm paydaşlar için gelişim fırsatı yaratması gibi görüşlerin 
belirginleştiği görülmektedir. 

Öğretmenler pandemi sürecinde eğitim ve öğretimin sürdürülebilmesi maksadıyla okul çapında 
alınan kararlarda okul yönetimiyle birlikte hareket ettiklerini ve kararları etkileyebilecek şekilde 
görüşlerini aktarabilecek fırsatların oluşturulduğunu bunun sonucu olarak ise okulda olumlu bir 
iklim yaratıldığını belirtmişlerdir. Pandemi sürecinin çok taraflı ve okulu karar vermek zorunda 
olan doğası gereği okul yöneticileri ve öğretmenleri kararların alınmasında birliktelik 
göstermişlerdir. Ayrıca öğretmenler günlük ders programını ve saatlerini kendilerinin 
ayarlayabiliyor olmasının özerkliği artırarak öğrenci ve veli ihtiyaçlarına daha odaklı ve tüm 
paydaşların verimini artırıcı bir eğitim öğretim imkânı sunduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenler 
pandemi sürecinin olağan yapısından kaynaklı olarak her okulun ihtiyaçlarının bulunduğu 
çevreye bağlı olarak farklılık arz ettiğini ayrıca gelişen durumların merkezden bir direktif 
beklemeye zaman tanımadığını bu sebeple okulların kendi kararlarını alarak uygulamaya 
kaldıklarını belirtmektedirler. Görüşlerden anlaşıldığı üzere ister gönüllü olsunlar veya bu 
duruma zorunda oldukları için itilmiş olsunlar okullar pandemi sürecinde kendi kararlarını 
yerelleştirerek daha özerk olmuşlardır. Pandemi süreciyle birlikte uzaktan eğitime geçilmesiyle 
öğretmenlerin tıpkı ders saatlerinde olduğu gibi derslerin işlenmesi sürecinde farklı öğretim 
yaklaşımları ve teknikleri kullandıkları belirtilmiştir. Merkezi yönetimin pandemi sürecine 
hazırlıklı olmaması öğretmenlerin derslerin işlenişiyle ilgili kendi kararlarını alabilmelerini 
sağlamış bu durum ise öğretmen görüşlerine göre bir çeşitliliğe ve verimliliğe yol açmıştır. 
Öğretmenler pandemi süreci içerisinde derslerinin planlamasını okulun çevresi, veli profili ve 
öğrenci ihtiyaçlarını baz alarak oluşturduklarını belirtmişlerdir. Bu durum her okul için farklılık 
oluşturan önceliklerin ve ihtiyaçların her türlü planlama ve uygulamada göz nünde 
bulundurularak öğrenci merkezli bir eğitimin oluşmasına katkıda bulunmuştur. Hızlı ve akut 
olarak gelişen problemlere çözüm bularak eğitim öğretimin devam etmesini sağlama adına kendi 
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kararlarını alan okulların çözüme yönelik cevaplar bulmaya çalıştıkları öğretmenler tarafından 
dile getirilmiştir. Pandemi süreci ortaya çıkan problemlere okul dışından merkezi yönetim 
tarafından çözüm bulunmasına alışık okulların bu alışkanlığını değiştirerek kendi çözümünü 
üreten ve uygulayan kurumlar olmalarına katkıda bulunmuştur. Öğretmenler önceden 
sorumluluğu hem veli ve öğrenci hem de okul özelinde üst kurumlarda arayan durumun 
değiştiğini veli ve öğrencilerin öğrenme sorumluluğunu paylaştıkları ve ayrıca okulların kendi 
aldıkları kararların sorumluluğunu alarak daha hesap verebilir bir hale dönüşmeye başladıklarını 
belirtmişlerdir. Son olarak öğretmenler pandemi sürecinin bir gelişim fırsatı olduğunu 
belirtmişlerdir. Yeni gelişen duruma uyum sağlama maksadıyla çevre şartları okulları ve 
öğretmenleri değişime zorlamıştır. Okullar, öğretmenler, veliler ve öğrenciler teknoloji ile daha 
fazla ilgilenmeye başlayarak onu yaptıkları işin bir parçası haline getirmişlerdir. 

Okul özerkliğine olumsuz katkı teması altında ekonomik sıkıntılardan kaynaklı teknolojik altyapı 
yetersizliklerinin daha görünür bir hal aldığı, fırsat eşitliğinin daha kötü bir duruma geldiği, kendi 
kararlarını almakla baş başa kalan okulların bu durumu yönetemediği ve süreci yönetme adına 
merkezi yönetimin kontrolünü daha da artırdığı gibi görüşlerin öne çıktığı görülmektedir. 

Öğretmenler ekonomik ve sosyo-kültürel hazır bulunuşluluğun yeterli olmamasından kaynaklı 
olarak bazı öğrencilerin teknolojik olarak eğitim öğretime erişimde sıkıntı yaşadıklarını 
belirtmektedirler. Bu durumun özerk davranan okulların kendi çözeceklerinden daha büyük 
boyutlu bir problemi gündeme getirerek merkezi yönetimin müdahalesine gerekli bir zemin 
hazırlayarak dolaylı olarak okul özerkliğine zarar verdiği düşünülmektedir. Ayrıca öğretmenler 
bahse konu durumun eğitim öğretimde bulunması gereken fırsat eşitliğine zarar vererek her 
bireyin eğitim öğretime eşit derecede erişimini sınırladığını belirtmektedirler. Bir anda ve şiddetli 
bir şekilde ortaya çıkarak merkezi yönetimi hazırlıksız yakalayan pandemi sürecinin bazı okul 
yönetimlerini de hazırlıksız yakaladığı bu sebeple ortaya yönetilemez ve çözülemez sorunlar 
çıktığı öğretmenler tarafından öne sürülmektedir. Ayrıca öğretmenler, tüm kararların okullara 
bırakılmasının bir bütün olarak yürütülmesi gerektiği düşünülen eğitim öğretim sürecinin 
içerisinde düzeni bozarak kargaşa yaratabileceği görüşünü dile getirmişlerdir. Son olarak 
öğretmenler tüm dünyayı etkileyen salgının ülkemizde yönetilebilir bir hal alması ve eğitim 
öğretim sürecinin devamlılığının sağlanması maksadıyla merkezi yönetimin politikalarında daha 
sert ve buyurucu bir hal aldığını belirtmişlerdir. 
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DİJİTALLEŞME BAĞLAMINDA OKUL, ÖĞRETMEN,  
ÖĞRENCİ VE İÇERİK ÖZERKLİĞİ ÜZERİNE YAPILMIŞ 

LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ 

Dr. İsmail TONBULOĞLU 

Yıldız Teknik Üniversitesi 
ismailtonbuloglu@gmail.com 

Araştırma kapsamında dijitalleşme bağlamında okul, öğretmen, öğrenci ve içerik özerkliği 
üzerine yapılmış Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tez veritabanına kayıtlı lisansüstü tezler 
incelenmiştir. Literatür incelendiğinde eğitim özerkliği ve alt alanlarına yönelik lisansüstü tezleri 
genel olarak betimleyen çalışmaların eksikliği görülmektedir. Bildirinin bu açıdan literatüre katkı 
sağlaması amaçlanmaktadır. Araştırma; tez adı ve özetinde “dijital”, “teknoloji”, “uzaktan 
eğitim”, “harmanlanmış” ve “özerk” kelimeleri bulunan lisansüstü çalışmalardan, “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 

 

Examınatıon Of Graduate Thesıs On School, Teacher, Student And 
Content Autonomy In The Context Of Dıgıtalızatıon 

Dr. Ismail TONBULOGLU 

Yildiz Technical University 
ismailtonbuloglu@gmail.com 

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. 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 
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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 

 

DİJİTALLEŞME BAĞLAMINDA OKUL, ÖĞRETMEN,  
ÖĞRENCİ VE İÇERİK ÖZERKLİĞİ ÜZERİNE YAPILMIŞ 

LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ 
GİRİŞ 

Eğitim süreçleri okul, öğretmen, öğrenci, içerik vb. paydaşlardan oluşmaktadır. Eğitim 
süreçlerinin kalitesini ve gelişimi etkileyen önemli unsurlardan biri de eğitimin paydaşlarının 
özerk yapılandırılması olarak belirtilmektedir. Eğitim özerkliği, eğitim bileşenlerinin kendi 
süreçlerinde özerk olarak yapılandırılmasıdır. Bu bileşenlerden biri olan okul özerkliği öğretme 
ve öğrenme süreçlerinin öğrenci gereksinimlerini göz önüne alarak okulun kurumsal gelişimini 
oluşturabilmesi olarak ifade edilmektedir(Arpa, 2020). Okulun kurumsal yönetim ve eğitim 
süreçlerinde kendi kendine karar alabilmesi olarak da belirtilmektedir. Diğer bir ifade ile okulun 
kurumsal politikalarını yapılandırırken dış etkenlerden bağımsız olarak süreci 
yapılandırabilmesidir (Maviş Sevim vd., 2017). Bir diğer eğitim bileşeni olan öğretmenin 
özerkliği ise öğretmenlerin mesleki süreçlerde özgün bir alanının ve yetkisinin olması olarak 
ifade edilmektedir(Ergin,2016). Öğretmenlerin eğitim-öğretim süreçleri yürütülürken planlama 
ve uygulama aşamalarında yetki ve özgürlük alanları olarak belirtilmektedir(Öztürk, 2011).  
Öğretmenin özerkliğine yönelik oluşturulan alanların öğretmenlerin gönüllüğünü ve mesleki 
başarısını olumlu yönde arttırdığına yer verilmektedir(Ayral vd., 2014).  Öğrenci (öğrenen) 
özerkliği ise öğrencinin öğrenme süreci ile ilişkili sorumlulukları üstlenmesidir. Öğrenenin 
öğrenme sürecinde sorumluluk almasının, öğrenmeyi daha kolay ve hızlı özümsemesini 
kolaylaştırdığı ve öğrencinin başarısını arttırdığı belirtilmektedir(Taş, 2016; Ryan ve Deci, 
2000).  Öğrenme ve öğretme süreçlerinde müfredatta ve eğitim içeriklerinde sunulan esneklik, 
öğrenen, öğretmen, yönetici ve kurumsal bağlamda sunulan yetkiler içerik özerkliğinin 
kapsamını oluşturmaktadır. İçerik özerkliği ve esnekliği öğrenme süreçlerini yapılandırma ve 
uygulamalarında imkanlar sunmaktadır. Hızla gelişen ve hayatımızın her aşamasına yansıyan 
teknolojik süreçlerin, eğitim süreçlerine yansımaları da her geçen gün artmaktadır. Artış ile 
birlikte eğitim süreçlerinde dijitalleşme ve özerklik bağlamında araştırmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu çalışma kapsamında dijitalleşme bağlamında okul, öğretmen,  öğrenci ve 
içerik özerkliği üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin; 

v Konu dağılımı ne şekildedir? 

v  Alt özerklik temaları nelerdir? 
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v  Örneklem dağılımı ne şekildedir? 

v  Yöntemsel dağılımı ne şekildedir? 

v  Veri toplama araçları nelerdir? 

araştırma sorularına cevap aranarak, dijitalleşme bağlamında okul, öğretmen,  öğrenci ve içerik 
özerkliği üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi ve betimlenerek literatüre katkı 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM 

Doküman analizi, yazılı belgelerin içeriğini titizlikle ve sistematik olarak analiz etmek için 
kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir(Wach, 2013). Çalışma kapsamında doküman analizi 
tekniği kullanılmıştır. Doküman analizi çalışmanın amaç ve hedeflerine yönelik verileri elde 
etmek için dokümanların incelenmesi ve raporlanması olarak ifade edilmektedir(Yıldırım & 
Şimşek, 2016; Çepni, 2010). 

Araştırmanın evrenini; YÖK TEZ veritabanında “Eğitim ve Öğretim” konusu altında yer alan 
lisansüstü tezlerin başlık veya özetinde “özerk” kelimesi geçen 567 tez oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemini; “Eğitim ve Öğretim” konusu altında yer alan lisansüstü tezlerin 
başlık veya özetinde “özerk” kelimesi ile “dijital”, “teknoloji”, “uzaktan eğitim”, 
“harmanlanmış” kelimelerinden biri yer alan 23 tez oluşturmaktadır. İlgili tezlerin künyeleri Ek 
1’de verilmiştir. 23 tezin yıllara göre dağılımı Tablo 1 ‘de yer verilmiştir. 

 

Tablo 1. Dijitalleşme bağlamında okul, öğretmen,  öğrenci ve içerik özerkliği üzerine yapılmış 
lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı 

BULGULAR 

0
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5

6

2007 2010 2011 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2007	– 2020	

Araştırma	Örneklemi	Lisansüstü	Tezlerin	
Yıllara	Göre	Dağılımı
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1- Dijitalleşme bağlamında okul, öğretmen, öğrenci ve içerik özerkliği üzerine 
yapılmış lisansüstü tezlerin konu dağılımı ne şekildedir? 

 

Resim 1. Dijitalleşme bağlamında okul, öğretmen,  öğrenci ve içerik özerkliği üzerine yapılmış 
lisansüstü tezlerin konu dağılımıın frekans analizi 

Konular Frekans 

Yabancı Dil Eğitimi 15 

Harmanlanmış Öğrenme 8 

Uzaktan Öğrenme 4 

Motivasyon 4 

Akademik Başarı 3 



ISPC2021 BİLDİRİLER KİTABI / PROCEEDINGS 
 

187	
 

Eğitim Teknolojileri 4 

Fen ve Teknoloji Eğitimi 3 

Teknoloji Destekli Öğretim 2 

Öz Düzenleme 1 

Öğretmen Yetiştirme 1 

Sosyal Bilgiler Öğretimi 1 

Mobil Öğrenme 1 

Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler 1 

Dijital Oyun Temelli Öğrenme 1 

Tablo 2. Dijitalleşme bağlamında okul, öğretmen,  öğrenci ve içerik özerkliği üzerine yapılmış 
lisansüstü tezlerin konu dağılımı 

Konu dağılımları incelendiğinde gerek Resim 1’de gerek Tablo 2’de görüldüğü gibi yabancı dil 
öğretiminin konu dağılımının büyük çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca 
harmanlanmış öğrenme, uzaktan öğrenme, motivasyon, akademik başarı, eğitim teknolojileri ve 
fen ve teknoloji eğitimi konuları da öne çıkmaktadır. 

2. Dijitalleşme bağlamında okul, öğretmen,  öğrenci ve içerik özerkliği üzerine yapılmış 
lisansüstü tezlerin alt özerklik temaları nelerdir? 

Yirmi üç lisansüstü tezin tamamı öğrenen özerkliği ile ilişkilidir. Okul, öğretmen, içerik 
özerklikleri üzerine ilişkilendirilmemiştir. Dijitalleşmenin hızla yaygınlaştığı düşünüldüğünde 
öğrenen özerliği üzerine yoğunlaşmış olan dijitalleşme bağlamındaki lisansüstü tezlerin eğitimin 
diğer bileşenleri üzerinde çalışılmadığı görülmektedir. Dijitalleşme bağlamında okul, öğretmen, 
içerik vb. gibi eğitim özerkliğinin alt bileşenleri üzerine lisansüstü tez çalışmalarına ihtiyaç 
olduğu görülmektedir. 

3. Dijitalleşme bağlamında okul, öğretmen,  öğrenci ve içerik özerkliği üzerine yapılmış 
lisansüstü tezlerin örneklem dağılımı ne şekildedir? 
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Örneklem Grubu Frekansı 

Lisans ve Lisansüstü 1 

Lisans 10 

Lisans ve Öğretim Görevleri 1 

Öğretmen ve Okul Yöneticisi 1 

Lise 2 

Ortaokul 4 

Öğretim Görevlileri 2 

Yetişkin 2 

Tablo 3. Dijitalleşme bağlamında okul, öğretmen,  öğrenci ve içerik özerkliği üzerine yapılmış 
lisansüstü tezlerin örneklem dağılımı 

Dijitalleşme bağlamında okul, öğretmen,  öğrenci ve içerik özerkliği üzerine yapılmış lisansüstü 
tezlerin örneklem dağılımları Tablo 3’ de görüldüğü gibi lisans  seviyesinde yoğunlaşmaktadır. 
K12 seviyesin de ki ilkokul, ortaokul ve lise gruplarında çalışmalar sınırlı olduğu görülmektedir. 
Ayrıca öğretmen, akademisyen, yetişkin ve yönetici gruplarının yer aldığı örneklemlerde 
sınırlıdır. 

4. Dijitalleşme bağlamında okul, öğretmen,  öğrenci ve içerik özerkliği üzerine yapılmış 
lisansüstü tezlerin yöntemsel dağılımı ne şekildedir? 
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Tablo 4. Dijitalleşme bağlamında okul, öğretmen,  öğrenci ve içerik özerkliği üzerine yapılmış 
lisansüstü tezlerin yöntemsel dağılımı 

Yöntemsel olarak lisansüstü tezler incelendiğinde dijitalleşme bağlamındaki okul, öğretmen,  
öğrenci ve içerik özerkliği çalışmalarının yoğunlukla karma yöntem ile gerçekleştirildiği Tablo 
4’ de  görülmektedir. Sadece nicel çalışmaların ise yapılan çalışmaların üçte birine yakın olduğu 
görülmektedir. Sadece nitel çalışmalar ise bir adetgerçekleştirilmiştir. 

5. Dijitalleşme bağlamında okul, öğretmen,  öğrenci ve içerik özerkliği üzerine yapılmış 
lisansüstü tezlerin veri toplama araçları nelerdir? 

Karma
61%

Nicel
35%

Nitel
4%

Yöntem Frekans 

Karma 14 

Nicel 8 

Nitel 1 
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Resim 2. Dijitalleşme bağlamında okul, öğretmen,  öğrenci ve içerik özerkliği üzerine yapılmış 
lisansüstü tezlerin veri toplama araçları 

Yapılan tezlerin veri toplama araçları incelendiğinde Resim 2’de görüldüğü gibi ölçek, görüşme 
formu, anket, öntest-sontest ve test olarak yoğunlaştığı görülmektedir. Odak grup görüşmesi, 
tartışma forumu, açık uçlu sorular, doküman ve yansıma raporlarının ise birer çalışmada yer 
verildiği görülmektedir. 

SONUÇ 

Dijitalleşme bağlamında okul, öğretmen,  öğrenci ve içerik özerkliği üzerine yapılmış lisansüstü 
tezlerin  yabancı dil eğitimi konusunda yoğunlaştığı görülmektedir. Konu olarak harmanlanmış 
öğrenme, uzaktan öğrenme, motivasyon, akademik başarı, eğitim teknolojileri ve fen ve teknoloji 
gibi konu başlıklarında çalışmalar da bulunmaktadır. Dijitalleşme bağlamında okul, öğretmen,  
öğrenci ve içerik özerkliği üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin; öğrenen özerkliği üzerinde 
yoğunlaştığı, lisans düzeyindeki örneklemler üzerinde çalışıldığı, karma ve nicel yöntemin yoğun 
olarak kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca çalışmalarda ölçek, görüşme formu, anket, öntest/sontest, 
test veri toplama aracı olarak öne çıkmaktadır. 

Harmanlanmış öğrenme ve ters-yüz eğitimin öğrenenlerin özerklik, motivasyon ve akademik 
başarı düzeylerine olumlu katkı sağladığı, dil ve teknoloji becerilerini desteklediği belirtilmiştir 
(Güneş,2018;Çakıldere,2016;Dinçer,2020; Kömeç,2018). Ediş (2017) ise tersten yapılandırılmış 
öğrenme yönteminin öğrenen özerkliği seviyesinde anlamlı bir etki gözlemlemediğini 
belirtmiştir. 

Harmanlanmış eğitim gerçekleştiren eğitmenler, öğretim sürecinde özerkliğin ve motivasyonun 
sağlanmasında eksiklikler olduğunu belirtmişlerdir(Bodur,2019).  Kalabalık sınıflar, esnek 
olmayan müfredat yapıları, öğretmen merkezli öğrenme kültürü, öğrenci motivasyon eksiklikleri, 

11
9
8
6
3
1
1
1
1
1

Ölçek
Görüşme Formu

Anket
Öntest/Sontest

Test
Odak Grup Görüşmesi

Tartışma Forumu
Açık Uçlu Soru Formu

Doküman
Yansıma Raporları

Veri Toplama Araçları / Frekans
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donanımsal teknolojik eksiklikler, sistem kalite eksiklikleri, teknolojiyi bilinçli ve etkili 
kullanamama gibi sebepler eğitimde özerklik süreçlerine olumsuz yansımaktadır(Işık,2018; 
Tütüncü,2019). Meslektaş etkileşimi, danışmanlığı ve paylaşımı ile eksikliklerin azaltılabileceği 
ve hizmetiçi eğitimler gerçekleştirilerek eksiklerin giderilmesine katkı sağlanabileceği 
belirtilmektedir(Sarıtepeci,2016;Arpa,2020). 

Öğretmenlerin eğitimde özerkliğine yönelik farkındalık oluşturulması ve bilinçlendirilmesi 
gerekliği ifade edilmektedir. Eğitimin tüm paydaşlarının bu eğitimde özerklik konusundaki 
farkındalığı öğrenme sürecinin kalitesine önemli katkı sağlayacaktır. Öğrenen özerkliğinin tam 
olarak yapılandırıldığında öğrencilerin öğretmenin varlığını daha fazla desteklediği, eğitmenin 
rehberliğine ve denetimine önem verdiği belirtilmiştir(Mısır, 2017). Örneğin; öğrenenin hedef 
özerliği, seçme özgürlüğü, alternatif içerikler ve kaynaklar ulaşım kapsamında alan bilgisi ve 
içsel motivasyonu varsa en yüksek katkı gördüğü ifade edilmiştir(Karaca, 2015). 

Öğrenenlerin öğrenme süreçlerinde, öğretmenlerin yüksek düzeyde kontrol sağlaması öğrenci 
başarısına olumsuz etkilerinin olduğu belirtilmiştir(Ergin,2016).  Eğitim süreçlerinde yetki 
paylaşımının ve esnek yapılandırmanın eğitim öğretim süreçlerine olumlu katkılar sağlayacağı 
ifade edilebilir. 

ÖNERİLER 

Dijitalleşme bağlamında okul, öğretmen,  öğrenci ve içerik özerkliği üzerine yapılmış lisansüstü 
tezlerden yola çıkarak, lisansüstü tezlerin teknoloji özelinden genele yayılması gerekliliği öne 
çıkmaktadır. Teknolojinin amaç olarak görülmeden eğitimde özerklik süreçlerine katkı 
sağlayabilecek etkili bir araç olarak kullanılabilmesine katkı sağlayacak lisansüstü tezlere ihtiyaç 
vardır. 

Yürütülen çalışma konularında yabancı dil eğitimi  bağlamında tez konuları yoğunlaşmıştır. 
Farklı disiplinler üzerinde, eğitim özerlik çalışmalarının dijital bağlamda çalışılması literatüre 
farklı boyutlarda katkı sağlayacaktır. 

Dijitalleşme bağlamında eğitimde özerklik lisansüstü tezlerin öğrenen özerkliğinde yoğunluk 
kazandığı görülmektedir. Okul, öğretmen, içerik özerliği vb. alanlarda lisansüstü tezlere yer 
verilebilir. 

Eğitimde özerklik üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin sadece %5 ‘ini dijital bağlamda ki 
özerklik lisansüstü tezleri oluşturmaktadır. Dijital süreçlerin hızla yaygınlaştığı göze alındığında 
%5’lik oranın çok sınırlı kaldığı ve bu alanda çalışmalara ihtiyaç olduğu belirtilebilir. 
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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 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 yayımlamış 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 
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Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ortak bir çalışma yürüterek haftalık ders 
çizelgelerinin güncellenmesi, ek  puan ve MTOK uygulamalarının genişletilmesi gibi 
öğrencilerin başarısına direkt  etki edecek faaliyetlerin geliştirilmesi önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Mesleki eğitim, 2023 Vizyonu, akademik başarı, öğrenci özerkliği. 

 

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 
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.  

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

Giriş 

Eğitim, bireylerde istenilen davranışları geliştirme sürecidir. Herkes için ortak olan davranışlara 
genel eğitim; bir meslek dalında başarılı olabilmek için verilen eğitime mesleki eğitim adı 
verilmektedir. Öğrencileri hayata hazırlama konusunda ikisi de gerekli olup birinin eksikliği 
diğerini de etkilemektedir (Doğan, 1983). Genel anlamda mesleki eğitim endüstri, tarım ve 
hizmet sektöründe ara eleman yetiştirmek amacıyla yürütülen eğitimlerin araştırılması ve 
planlanması şeklinde tanımlanabilir (Şahin ve Fındık, 2008). 

Mesleki ve teknik eğitimin iyi bir vatandaş, mesleki yeterlilik ve üst öğrenime hazırlamak olmak 
üzere üç temel amacı bulunmaktadır: 1- Öğrencilerin iyi bir vatandaş olarak yetiştirmek için 
gerekli genel kültürün verilmesi. 2-İlgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği 
bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını kazandırarak sosyal ve ekonomik sektörler ile iş 
birliği içinde ulusal ve uluslararası meslekî yeterliliğe, meslek ahlâkına ve meslekî değerlere 
sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmek. 3- 
Öğrencileri istekleri doğrultusunda üst öğrenime hazırlayarak kariyer yapma olanaklarını 
artırmak (Milli Eğitim Bakanlığı, MEB, 2018b; 2018c; 2019; 2020c). 
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Bu amaçların gerçekleştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 Eğitim Vizyonu 
kapsamında hedefler ve eylemler belirlenerek uygulanmaya başlanılmıştır. 2023 Eğitim 
Vizyonu, 23 Ekim 2018 günü Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kamuoyuna 
açıklanmıştır ( Özer, 2018). Eğitim Vizyonu’ nda mesleki ve teknik eğitime önemli bir yer 
ayrılmış ve mesleki eğitimin geliştirilmesi için bir yol haritası oluşturulmuştur ( Özer ve Suna, 
2019). Açıklanan eğitim vizyonunda mesleki ve teknik eğitimle ilgili, mesleki ve teknik eğitime 
atfedilen değerin artırılmasını sağlanmak, mesleki ve teknik eğitimde rehberlik ve erişim 
imkânlarını artırmak, yeni nesil müfredatlar geliştirmek, eğitim ortamları ve insan kaynaklarını 
geliştirmek, yurt dışında yatırım yapan iş insanlarının ihtiyaç duyduğu meslek elemanlarını 
yetiştirmek, mesleki ve teknik eğitimde eğitim istihdam- üretim ilişkisini güçlendirmek, yerli ve 
milli savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirmek olmak üzere yedi ana 
hedef otuz üç alt hedef belirlenmiştir (MEB, 2018).   

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli zamanlarda 
yayımlamış olduğu raporlarda 2023 Eğitim Vizyonu planlanması şu şekilde belirtilmiştir: ”2023 
hedefleri ile uyumlu bir sistem oluşturulması için meslekî ve teknik eğitime yönelik var olan 
toplumsal algıyı değiştirmeyi hedefleyen, öğrencilerin meslekî ilgi ve yeteneklerini tespit eden ve 
çocuklar ile ailelerini bu doğrultuda yönlendiren, akademik ders yoğunluğunun azaltıldığı, 
meslekî ders  içeriklerinin güncellendiği, öğretmenlerin iş başında eğitim olanaklarının 
artırıldığı, ulusal ve uluslararası sektör ve kamu finansal kaynaklarının kullanımı yoluyla 
okulların alt yapı ve donanımının hızla değişen ve gelişen teknolojiyle uyumlu hale getirildiği, 
mezunlarına istihdamda öncelik sağlayan ve farklı ücret politikalarının uygulandığı, sektörün 
meslekî ve teknik eğitim süreçlerinde daha fazla yer aldığı, sektör liderleri ile iş birliği 
imkânlarının artırıldığı, ulusal ve uluslararası düzeyde sektörel iş birliği protokolleri ve iyi 
uygulama modeli olabilecek projelerin hayata geçirildiği, mezunlarının kendi alanlarında 
yükseköğretime geçişlerini sağlayacak bütünleşik bir yapının kurulması planlanmaktadır.”  ( 
MEB, 2018b;2018c; 2019; 2020b:31)  

Araştırma Problemi  

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yapılan çalışmalar gerek raporlar gerekse makalelerle 
kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde daha çok mesleki yeterlilikle 
ilgi programlara ağırlık verildiği görülmektedir. Mesleki yeterliliğin yanında öğrencileri üst 
öğrenime hazırlamak amacıyla akademik eğitime de gerekli önem verilmelidir. Nitekim meslek 
liselerinin en büyük sorunu başarılı öğrencilerin akademik kaygıdan dolayı bu okulları tercih 
etmemesidir. Liselere giriş sınavındaki mahalli yerleşme sürecindeki uygulama ile meslek 
liseleri, akademik eğitim veren genel ortaöğretim okullarına yerleşemeyen öğrencilerin başka 
tercihleri olmadığı için yerleştikleri okullar haline dönüşmüştür. Bu da  başarılı öğrencilerin 
meslek liselerini tercih etmediğini göstermektedir. Akademik yönden başarılı öğrenciler 
gelmediğinden dolayı meslek liselerinin üniversiteye giriş sınavındaki başarı durumu diğer 
liselere göre düşük kalmaktadır (Bozgeyikli, 2019; Işıklar ve Bozgeyikli 2011). Bu durum, 
toplum tarafından meslek liseleri akademik başarısı düşük öğrencilerin gittiği ve başarısız okullar 
olarak görülerek başarılı öğrencilerin bu eğitimden uzaklaştırıldığı bir algı içine girilmiştir 
(MEB, 2020b).   
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Bu algının yenilmesi için meslek liselerinin üniversite sınavlarındaki akademik başarılarının 
artırılması gerekmektedir. Bu bağlamda son yirmi yıl uygulanan sınav sistemlerinin belirlenmesi, 
uygulanan sınav sistemlerinin meslek liselerini nasıl etkilediği, ek puan uygulamasının 
değerlendirilmesi, MTOK uygulamasındaki eksiklikler, haftalık ders çizelgeleri ve çerçeve 
eğitim programlarının güncellenmesi, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Destekleme ve Yetiştirme 
Kursları (DYK) nın verimli ve etkin kullanımları gibi çeşitli konular incelenmiştir.   

Bu çalışma 2023 Eğitim Vizyonu’nda belirtilen, mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin 
artırılması, yeni nesil müfredatlar geliştirmesi ve Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik ve erişim 
imkânlarını artırması ve Mesleki ve Teknik ortaöğretimdeki çocuklarımızın kendi meslek 
alanlarında yükseköğretim programlarına geçişlerine yönelik çalışmalar yapmak hedeflerinin 
gerçekleştirilmesi konusunda yapılacak çalışmaları içermektedir.  

Araştırmanın Amacı ve Önemi  

Meslekî ve teknik eğitim, öğrencilerin iyi vatandaş olarak yetişmesinin yanı sıra esnek bir yapı 
içinde ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda iş hayatına atılmasını ve eğer isterse bir üst 
öğrenime geçişini amaçlamaktadır (MEB, 2018b; 2019c ). Belirtilen amaçlar içerisinde üst 
öğrenime geçişte sorunlar ve eksiklikler olduğundan dolayı öğrenciler meslek liselerini tercih 
etmemektedirler. Bu bağlamda yapılan bu çalışmada, meslek liselerinin üst öğrenime geçişteki 
problemlerini tespit ederek çözüm yolları üretmek amaçlanmıştır.  Meslek liselerinin üniversite 
sınavlarındaki akademik başarıyı artıracak önlemleri ve faaliyetleri belirleyerek öğrenci ve 
velilerin akademik kaygıdan dolayı yaşadıkları olumsuzlukların giderilmesi, Milli Eğitim 
Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerinin gerçekleştirilmesi bakımından önemlidir.  

Yöntem 

Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden doküman analizi yöntemi uygulanmıştır. Doküman 
analizi, yazılı belgeler ile elektronik evraklardaki verilerin incelenerek analiz edilmesini 
kapsamaktadır (Karataş, 2015). Çalışma kapsamında sınavlarda yapılan sistem değişiklerini 
belirlemek amacıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın (ÖSYM) resmi 
internet adresindeki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 1999-2021 yılları arası Sınav 
ve  Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzları, değişiklikleri meslek liseleri 
bağlamında incelemesi yapılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bunun yanında  Millî Eğitim 
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) tarafından 2751 sayılı Tebliğler 
Dergisinde yayımlanan ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibari ile uygulamaya konulması 
planlanan haftalık ders çizelgesi ile birlikte çerçeve öğretim programlarını da konu kapsamına 
dahil edilmiştir.    

Bulgular ve Tartışma 

Sınav Sistemleri ve Meslek Liseleri 

1999 yılından itibaren yapılan üniversite sınavları incelenerek 1999-2005 yılları, 2006-2009 
yılları, 2010-2017 yılları ve 2018 sonrası olmak üzere dört farklı sınav sisteminin uygulandığı 
tespit edilmiştir. Geçmişte günümüze uygulanan bu sistemlerde sınavların adında, soru ve oturum 
sayılarında, puanlama türlerinde, değerlendirme kriterlerinde, yerleştirme esaslarında ve 
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sınavların uygulama şeklinde değişiklikler yapılmıştır. Meslek liseleri açısından yapılan 
değişiklikleri incelediğimizde aşağıdaki bulgular ortaya çıkmaktadır:  

• 1999 yıllında yapılan değişiklikle meslek liselerinin alan dışında yaptıkları tercihlerde 
puan kesimi yapılmıştır. Meslek liselerinin alanı dışında bir bölümü kazanma olanaklarını azaltan 
bu uygulama 2009 yılında sonlandırılmıştır. 

• 2002 yılında meslek liselerine ön lisans programlarına “Sınavsız Geçiş” hakkı 
verilmiştir. Yaklaşık 14 yıl uygulanan bu sistem 2016 yılında sonlandırılmıştır. Bu yıldan sonra 
ön lisans bölümlerine ek puan getirilmiştir.  

• 2007 yılında yapılan değişiklikle lisans programlarına ek puan uygulaması 
getirilmiştir. Bu uygulamaya 2012 yılında son verilmiştir.  

• 2011 yılında MTOK’ler açılmıştır. MTOK uygulaması ile sadece meslek lise 
öğrencilerinin alınacağı programlar geliştirilmiştir. Halen uygulanan bir sistemdir.  

1999 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretim geçiş sisteminde köklü 
değişiklikler yapmış ve meslek liselerinin alanları dışında başka bir bölüme gitmelerinin yolunu 
kapatmıştır. Her ne kadar  bu karar İmam Hatip Liseleri’nin önünü kesmek için alınmış olsa da 
bütün meslek liselerini etkilemiştir (Sönmez,2008). Üniversite sınavlarında zorlanan meslek 
liseleri, kendi alanlarına yerleşemez hale gelmiştir. Bunu önlemek için 2002 yılında yapılan 
değişiklikle meslek liselerine ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkı verilmiştir. Böylelikle 
meslek liseleri kendi alanları ile ilgili ön lisans bölümlerine herhangi bir sınava tabi olmadan 
mezuniyet not ortalamalarına göre girme olanağı elde etmiştir. Yapılan uygulamada sınavsız 
geçişle gelen meslek lisesi öğrencilerinin yükseköğretime hazır olmadıkları görülmüştür 
(Sönmez, 2008). Burada görülen iki uygulamada da yanlışlıklar yapılmıştır. Birinde kat sayı 
uygulaması ile meslek liselerinin alan dışı tercihlerinin önü kesilmiş diğerinde de meslek lisesi 
öğrencilerinin tamamı sınavsız geçiş uygulaması ile ön lisans programlarına yerleştirilmeye 
çalışılmış ve sonuçları itibariyle başarısız olunmuştur. Sınavsız geçiş hakkı 2016 yılında 
sonlandırılarak yerine ön lisans programlarına yerleştirmede ek puan getirilmiştir.  

2007 yılında da meslek liselerinin kendi alanlarıyla ilgili lisans bölümlerine tercih yaptıklarında 
ek puan uygulaması getirilmiştir. Ek puan, Ortaöğretim Başarı Puanın (OBP) katsayının 
artırılması demektir. 0.8 çarpılması gereken OBP 0,24 çarpılmaya başlanmıştır. Bu da 
ortaöğretim başarı puanında üç katı kadar bir artış demektir. Bu uygulama meslek liselerinin 
alanları ile ilgili bölümlere girmesinde avantaj sağlamıştır ( ÖSYM, 2007). Ancak meslek liseleri 
ile düz okullardaki müfredat programları arasında çok büyük farklılıklar olması ve kat sayı 
uygulamasından dolayı başarılı öğrenciler meslek liselerini tercih etmemişlerdir. Bunun içindir 
ki 2011 yılında alınan kararla MTOK ( Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları) 
uygulamalarına geçilmiştir. Bu uygulamayla teknoloji fakülteleri açılmış ve buraya öğrenci 
olarak sadece meslek lisesi öğrencileri alınmıştır. 2012 yılında yapılan değişiklikle eşitliğe aykırı 
olduğundan dolayı lisans bölümlerine verilen ek puan uygulaması kaldırılmıştır. Bunun 
sonucunda meslek liselerinin MTOK harici bir lisans programına yerleşme olanağı azalmıştır.  

2011 ve 2018 yıllarında Sağlık Hizmetleri ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanlarından mezun 
olan öğrencilerin sahip oldukları haklar değerlendirildiğinde şu tespitler ortaya çıkmaktadır.  Ön 
lisans programlarına yerleştirilmelerinde 2011 yılında sınavsız geçiş hakkı bulunurken 2018 
yılında sınavsız geçiş hakkı yerine ek puan uygulaması bulunmaktadır.  Lisans programlarının 
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yerleştirilmelerine bakıldığında 2011 yılında Sağlık Hizmetleri Alanı mezunları, üniversitelerin 
Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, 
Sağlık Yönetimi, Hemşirelik ve Ebelik; Yiyecek- İçecek Hizmetler Alanı mezunları, 
Gastronomi, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik lisans bölümlerine 
tercihlerinde ek puan verilmiştir (ÖSYM, 2011). Bunun yanında MTOK uygulamasına 
başlanılmıştır. 2018 yılında ise lisans bölümlerine verilen ek puan uygulamasının bulunmadığını 
ve MTOK uygulamasının da sadece belli alanlara uygulandığı görülmektedir. Sonuç olarak 2011 
yılında mezun olan bir öğrenci ile 2018 yılında mezun olan bir öğrenci arasında 
kazanılan/kaybedilen haklar arasında çok farklılıklar vardır. Bu da meslek liselerinin kendi 
bölümlerini dahi kazanmalarını zorlaştırmakta ve aynı alan bitiren öğrenciler arasında da 
eşitsizliğe yol açmaktadır.  

Meslek liseleri için ortak amaç herkesi üniversiteli yapmak değil üniversite okumak isteyen 
öğrencilerin yolunu açmak olmalıdır.  Bu amaçla ön lisans programları için uygulanan ek puan 
uygulamasının lisans programlarında da getirilmeli ve var olan MTOK uygulamasının kapsamı 
ve kontenjanın artırılması gerçekleştirilmelidir.  

MTOK  Uygulaması  

MEB’ de meslek lisesi olarak Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu 
Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri olmak üzere üç ayrı okul türü bulunmaktadır. Bu okullarda 
55 alan 204 dal bulunmakta iken 2020 yılında yapılan düzenleme  ile 47 alan 109 dal 
belirlenmiştir. 2021 yılında mezun olacak 55 alan bulunmaktadır. Bunun yanında spor ve güzel 
sanatları liseleri ile imam hatip liseleri mevcuttur ( Canbal ve ark., 2020; MEB, 2020c). 

 MTOK, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının kısaltılmış halidir ve meslek liseleri 
demektir. MTOK Uygulaması, MTOK olarak belirtilen bölümlere sadece meslek liselerinin ilgili 
alanlarının başvurabileceği anlamına gelmektedir. MTOK bölümlerine meslek liseleri haricinde 
başka okul türleri tercih yapamamaktadır. Bu uygulama ile meslek liselerine yönelik teknoloji ve 
tasarım fakülteleri kurularak meslek lisesi öğrencilerinin özellikle mühendislik bölümlerine 
girmelerinin önü açılmıştır. Böylelikle aynı şart ve koşullarda eğitim alan öğrencilere imkan ve 
fırsat eşitliği sağlanmıştır.  

Meslek liseleri için 2011 yılında başlatılan ve hala uygulanmakta olan MTOK uygulamasının 
geliştirilmesi ve kapsamının genişletilmesi gerektiği düşünülmektedir.  Çünkü sadece 
mühendislik ve bazı alanlarla sınırlandırıldığı gibi kontenjanı da oldukça düşüktür. 2021 yılında 
mezun olacak 55 alanın hepsi MTOK uygulamasından yararlanamamaktadır. Örneğin aynı 
okulda Elektrik-Elektronik teknolojisi alanı MTOK uygulamasından faydalanırken Muhasebe- 
Finansman alanı faydalanamamaktadır. 2021 yılında meslek liselerinden  mezun olacak 55 
alandan 29 tanesinin MTOK uygulaması bulunmakta, 16 tanesinin bulunmamakta ve 10 tanesinin 
de sadece bir alana başvuru yapma hakkı tanınmaktadır. Bu da meslek liselerinde alanlar arasında 
da eşitsizliğe yol açmaktadır.  

Tablo :1  

Meslek Lisesi Alanları ve MTOK Uygulaması  
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MTOK  
Uygulaması  
Bulunan Alanlar  
( 29 ) 

Bilişim Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Denizcilik, El 
Sanatları, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Gemi Yapımı, 
Moda Tasarım, Grafik-Fotoğraf,  İnşaat Teknolojisi, Konaklama ve 
Seyahat, Kimya Teknolojisi, Makine,  Metal, Metalürji, Motorlu Araçlar, 
Plastik Teknolojisi. Raylı Sistemler , Seramik ve Cam, Tarım, Tekstil 
Teknolojisi,  Tesisat ve İklimlendirme, Uçak Bakım, Yenilenebilir Enerji, 
Yiyecek- İçecek Hizmetleri 

MTOK 
Uygulamasında                            
Sadece Bir 
Bölüme  

Başvuru 
Yapabilen  

Alanlar (10) 

Aile ve Tüketici Hizmetleri, Eğlence Hizmetleri, Gazetecilik,                                          
Gıda Teknolojisi, Halkla İlişkiler, Harita-Tapu -Kadastro, Kuyumculuk 
Teknolojisi, Mobilya İç Mekan Tasarımı,                         Radyo-Televizyon 

MTOK  
Uygulaması  
Bulunmayan 
Alanlar  
(16 ) 

Adalet, Büro Yönetimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi,  Güzellik Hizmetleri,   
Hasta ve Yaşlı Bakımı,   Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, İtfaiyecilik ve 
Yangın Güvenliği, Laboratuar   Hizmetleri,  Maden Teknolojisi, Matbaa 
Teknolojisi,  Meteroloji, Muhasebe ve Finansman,  Pazarlama ve 
Parekende,   Sağlık Hizmetleri,   Ulaştırma Hizmetleri 

Kaynak: ÖSYM, Sınav Kılavuz 2021. 

2020 yılı itibariyle üniversite yerleştirmelerinde MTOK uygulaması ile öğrenci alan  23 bölüm 
bulunmaktadır. Bunlardan 16 tanesi sayısal mühendislik bölümleri, 5 tanesi sözel ve 2 tanesi eşit 
ağırlık bölümleridir. 2020 yılı ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunda 
yer alan MTOK bölümleri ve kontenjanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 

Tablo:2 

2020 Yılı MTOK Kontenjan Bilgileri  

BÖLÜM ADI ALANI ÜNİVER. 
 SAYISI 

BAŞVURU 
YAPABİLEN 
ALAN SAYISI 

ÖĞRENCİ  
KONTENJAN  
SAYISI 

Gastronomi ve M
utfak Sanatları (
M.T.O.K.) 

SÖZ 1 4 16 
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Görsel Sanatlar (
M.T.O.K.) SÖZ 1 14 6 

Rekreasyon Yön
etimi (M.T.O.K.) SÖZ 1 8 17 

El Sanatları (M.T
.O.K.) SÖZ 1 4 21 

Geleneksel Türk 
Sanatları (M.T.O
.K.) 

SÖZ 1 4 17 

Moda Tasarımı (
M.T.O.K.) EA 1 4 7 

Grafik Tasarımı (
M.T.O.K.) EA 1 2 6 

Adli Bilişim Mü
hendisliği (M.T.
O.K.) 

SAY 1 12 4 

Bilgisayar Mühe
ndisliği (M.T.O.
K.) 

SAY 6 8 80 

Bilişim Sistemler
i Mühendisliği (
M.T.O.K.) 

SAY 1 10 15 

Biyomedikal Mü
hendisliği (M.T.
O.K.) 

SAY 2 10 14 

Elektrik-
Elektronik Mühe
ndisliği (M.T.O.
K.) 

SAY 9 7 102 

Enerji Sistemleri 
Mühendisliği (M.
T.O.K.) 

SAY 1 8 13 
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Yazılım Mühendi
sliği (M.T.O.K.) SAY 6 4 98 

Elektronik ve Ha
berleşme Mühen
disliği 

SAY 1 5 4 

Makine Mühendi
sliği (M.T.O.K.) SAY 4 16 54 

Mekatronik Müh
endisliği (M.T.O.
K.) 

SAY 6 8 77 

Otomotiv 
Mühendisliği 
(M.T.O.K.)  

SAY 2 6 32 

Tekstil Mühendis
liği (M.T.O.K.) SAY 1 4 7 

Tekstil Tasarımı 
(M.T.O.K.) SAY 1 4 7 

Endüstriyel Tasar
ım Mühendisliği 
(M.T.O.K.) 

SAY 1 4 10 

İnşaat Mühendisl
iği (M.T.O.K.) SAY 3 4 19 

Metalurji ve Mal
zeme Mühendisli
ği  

SAY 2 8 28 

 Toplam       654 

Kaynak: ÖSYM, Yükseköğretim programları ve Kontenjanları  Kılavuzu 2020. 

Yukardaki kontenjan bilgilerinden anlaşılacağı üzere MTOK uygulaması için ayrılan 
kontenjanlar oldukça yetersizdir. Çünkü 2020 yılında mezun olan 478.630 meslek lisesi öğrencisi 
varken 654 MTOK kontenjanı verilmiştir (MEB, 2020). Görsel Sanatlar bölümüne 14 farklı alan 
başvuru yapabilirken sadece 6 öğrenci; Makine Mühendisliğine 16 alan başvuru yaparken toplam 
54 öğrenci alınmaktadır. Bu da kontenjanların oldukça az ve yetersiz olduğunu göstermektedir. 
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Öncelikle bu bölümlerin kontenjanı artırılmalıdır. Kontenjan artımı mezun öğrenci sayısını göz 
önünde bulundurularak yapılmalıdır. Örneğin Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne, Aile 
ve Tüketici Hizmetleri, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ve Gıda 
Teknolojileri alanları olmak üzere dört alan başvuru yapabilmektedir. Bu alanlardaki mezun 
öğrenci sayısının en az %25 kadar MTOK  kontenjanı ayrılmalıdır ki her dört kişiden bir 
öğrencinin lisans yolu açılmalıdır.  

Bunun yanında sadece bir bölüme başvuru yapabilen on tane alanın farklı bölümlere de başvuru 
yapabilme olanağı sağlanmalıdır. Gıda Teknolojileri alanı sadece Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları bölümüne başvuru yapabilmektedir. Bu bölümün yanında Gıda Mühendisliği, Gıda 
Teknolojileri, Beslenme ve Diyetetik, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerine de başvuru yolu 
açılmalıdır.  

2020-2021 eğitim yılında mezun olacak mesleki ve teknik eğitim alanlarının on altı tanesinde 
MTOK uygulaması bulunmamaktadır. Bu alanlara da MTOK uygulaması getirilerek bazı 
üniversitelerde bu alanlarda meslek lisesi öğrencilerine MTOK kontenjanı ayrılmalıdır. Sağlık 
Hizmetleri alanında MTOK uygulaması bulunmamaktadır. Devlet üniversitelerin Sağlık 
Hizmetleri Fakültelerindeki aşağıda belirtilen bölümlerdeki 2020 yılı kontenjanı 31.175’tir. Bu 
kontenjanın %20 Mesleki ve teknik okulları sağlık hizmetleri alanına MTOK uygulaması olarak 
ayrılabilir. Böylelikle gerek son sınıftaki gerekse mezun öğrencilere alanları ile bir lisans bölümü 
okuma olanağı sağlanmış olunur. Devlet üniversitelerinin yanında özel ve vakıf 
üniversitelerindeki kontenjan sayıları da eklendiğinde bu rakamların daha çok artacağı 
düşünülmektedir. Tablo 3 bu uygulamaya yönelik hazırlanmış bir çalışmadır. 

Tablo: 3  

Sağlık Hizmetleri Bölümleri Kontenjan Bilgileri 

Lisans Bölüm  Üniversite  
Sayısı  

Genel  
Kontenjan 

MTOK  
Kontenjanı  

Hemşirelik 108 12.645 2500 

Ebelik  43 3.125 650 

Beslenme ve 
Diyetisyenlik  34 2.450 500 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 45 3.470 700 

Sağlık Yönetim  76 7105 1500 
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Kaynak: YÖK Atlas Programı (Devlet üniversiteleri baz alınarak hazırlanmıştır.) 

MTOK uygulaması ile alan öğrencilerinin kendi bölümlerine gitme yolu açılabilir. Aksi takdirde 
bu alanlardan mezun olan öğrencilerin kendi bölümlerine de girme olasılığı çok zor olacaktır. 
Öncelikle MTOK uygulaması olmayan on altı  alana MTOK uygulaması getirilmeli, sadece bir 
alana başvuru yapabilen alanların başvurabileceği bölüm sayısı artırılarak güncellenmeli ve 
MTOK kontenjanları mezun sayılarının en az  %25 olacak şekilde düzenlenmelidir.  

Ek Puan  

Meslek lisesi öğrencilerinin lisans bölümlerine girmelerini kolaylaştırmak için alanları ile ilgili 
tercih ettikleri lisans bölümlerine ek puan verilmesi 2007 yılında başlamış 2012 yılında yapılan 
değişiklikle 2015 yılından sonra mezun olan öğrenciler için kaldırılmıştır. Ek puan verilmesi 
2016 yılı öncesi mezun meslek lisesi öğrencileri için lisans alanlarında  uygulanmaya devam 
eden bir uygulamadır. 2021 ÖSYM kılavuzunda Tablo 3B.1 de  Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 
Kurumlarının Alanları İle Aynı / Yakın Alanlardaki  Lisans Programları uygulanması ve hangi 
alanların hangi bölümlere ek puan verileceği detaylı bir şekilde açıklanmıştır: “Mesleki ve teknik 
ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olanlar karşılarında yer 
alan yükseköğretim lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları, OBP’nin 0,12 ile 
çarpılması ve puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına 
OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır. Ek puan, 30.03.2012 tarihi 
itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya 
belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili 
ortaöğretim kurumuna bu tarihten sonra kayıt olan adaylar için uygulanmaz.” (ÖSYM, 
2021:52).  

Bu uygulamanın kaldırılmasının temel nedeni meslek lisesi öğrencileri ile diğer öğrencilerin 
arasındaki eşitliği sağlamaktır.  Ancak meslek programı uygulayan okullar ile meslek programı 
uygulamayan akademik okullar arasında haftalık ders çizelgeleri ve müfredat bakımından çok 
farklılıklar vardır. Birisinde 11 ve 12.  sınıflarda meslek ağırlıklı bir program uygulanırken 
diğerinde akademik eğitim verilmektedir. Zaten bu farklılıklardan dolayı bu uygulama 

Acil Yardım ve Afet 
Yönetimi 18 970 200 

İş Sağlığı ve Güvenliği 11 580 120 

Dil ve Konuşma 
Terapisi 7 400 80 

Ergoterapi 4 250 50 

Gerantoloji  3 180 40 

Toplam    31.175 6.360 
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getirilmiştir. Bunun için bu uygulamanın devam etmesi bir eşitsizlik değil eşitliğin sağlanması 
için bir araçtır. Nitekim son üç yılın istatistikleri de çalışma bulgularını destekler niteliktedir.  
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Tablo:4 

Hemşirelik Ve Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümlerinin Son Üç Yıl Okul Türlerine 
Göre Öğrenci Yerleştirme Bilgileri   

Yıllar  Okul Türleri  

Hemşirelik 

Gastronomi 
ve Mutfak 
Sanatları 

.19 Mayıs 
 Üniversitesi 

Gazi  
Üniversitesi 

Anadolu  
Üniversitesi 

Selçuk 
Üniversitesi 

Yer. sayı Oran Yer.say Oran Yer. Say Oran YerSay Oran 

2020 

Anadolu 
Liseleri 59 57,30% 170 75,20% 47 75,80% 43 69,40% 

Fen 
Bilimleri, 
Fen Liseleri  

38 36,90% 50 22,20% 1 %1.6 1 1,60% 

İmam- Hatip  4 3,90% 1 0,40% 2 3,20% 7 11,30% 

Sağlık 
Hizmetleri  2 1,90% 5 2,20% _ _ _ _ 

Yiyecek- 
İçecekler 
Hiz. 

  _ _ _ 4 6,50% 3 4,80% 

2019 

Anadolu 
Liseleri 64 62,10% 178 78,80% 52 83,90% 46 74,20% 

Fen 
Bilimleri, 
Fen Liseleri  

33 32% 41 18,10% 1 1,60% 1 1,60% 

İmam- Hatip  3 2,90% 2 0,90% 2 3,20% 5 8,10% 

Sağlık 
Hizmetleri  3 2,90% 5 2,20% _ _ _ _ 
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Yiyecek- 
İçecekler 
Hiz. 

_ _ _ _ 1 1,60% 1 1,60% 

2018 

Anadolu 
Liseleri 71 68,90% 174 77,20% 37 71,20% 44 71% 

Fen 
Bilimleri, 
Fen Liseleri  

16 15,50% 25 11,10% 2 3,20% 1 1,60% 

İmam- Hatip  2 1,90% 10 4,40% 1 1,60% 6 9,70% 

Sağlık 
Hizmetleri  2 1,90% 8 3,80% _ _ _ _ 

Hmşirelik-
Ebelik-Sğlık 
Mem 

12 11,17% 9 4,00% _ _ _ _ 

Yiyecek-
İçecek 
Hizmet. 

_ _ _ _ 5 9,6 2 2,30% 

Kaynak : YÖK Atlas programı 2021. 
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Yukarıdaki tablo incelendiğinde bir meslek programına tabi olan Sağlık Hizmetleri ve Yiyecek-
İçecek alanlarının kendi alanları ile ilgili olan lisans bölümlerine yerleştirme oranın ne kadar 
düşük olduğu görülmektedir. Bunun nedeni yukarıda belirttiğimiz gibi farklı eğitim programları 
uygulanmasıdır.  2018 yılındaki verilere dikkat edildiğinde ek puan verilen Hemşirelik, Ebelik 
ve Sağlık Memurluğu dalında kazanan öğrenci sayısının ek puan verilmeyen Sağlık Hizmetleri 
alanındaki kazanan öğrenci sayısından alt kat fazla olduğu görülmektedir. Bu da ek puanın 
önemini ortaya koymaktadır.  

2012 yılında kaldırılan ek puan uygulaması, meslek liseleri ile akademik eğitim veren okullar 
arasındaki müfredat farklılıkları göz önünde bulundurularak tekrar getirilmelidir. Bunun yanında 
aynı alanı okuyan öğrencilerin 2016 yılı öncesi ve sonrası mezunları arasında da eşitlik 
sağlanacaktır. Bunun birlikte belli bir mesleğe yönelik eğitim alan meslek lisesi öğrencilerinin 
alanları ile ilgili lisans eğitimlerinde alanı tanıdıkları için alanı tanımayan öğrencilere göre  daha 
başarılı olacağı düşünülmektedir.   

Müfredat ve Ders Programları 

Mesleki ve teknik eğitimde mesleki becerilere odaklanan ve iş hayatına uyum sağlayan bir 
program hedeflenmiştir (Canbal ve ark., 2020). Bu amaçla hazırlanan eğitim programları Talim 
ve Terbiye Kurulu tarafından 23/03/2020 tarih ve 9 sayılı karar ile 2751 sayılı Tebliğler 
Dergisinde yayımlanan haftalık ders çizelgeleri ile yürürlüğe girmiştir ( MEB, 2020c). Yapılan 
değişikliklerle öğrencilerin mesleki yeterliliğini ön plana çıkaran seçmeli meslek dersleri ile çift 
ana dal yapma olanağı sağlayan bir program hazırlanmıştır.  Hazırlanan program Tablo 5 
sunulmuştur.  

Tablo: 5  

Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında 2020 Yılı İtibariyle Uygulanmaya  Başlanan Haftalık 
Ders Çizelgesi  

  
9.SINIF  10. 

SINIF  11. SINIF  
12. SINIF  

AMP ATP 

Zorunlu Dersler  30 28 16 11 11 

Meslek Dersleri  11 14 17 24   

Seçmeli Meslek Dersleri     
9 

7   

Seçmeli Dersler  2       

Rehberlik    1 1 1 1 

Akademik Destek Ders Saati *         31 
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Toplam  43 43 43 43 43 

* Sadece Anadolu Teknik Programlarda Uygulanır    

    Kaynak: MEB, Talim Terbiye Kurulu. 2020 

Mesleki ve teknik okullarında uygulanan iki tür program bulunmaktadır. Anadolu teknik 
programlarına sınavla; Anadolu meslek programlarına ortaöğretim kayıt alanı ile sınavsız 
yerleştirme yapılmaktadır. Her iki alanda da ilk üç sene aynı program uygulanmakta olup 12. 
sınıfta farklılıklar görülmektedir. Son sınıfta teknik programlarda akademik destek derslerine, 
meslek programlarında uygulamalı mesleki beceri derslerine ağırlık verilmektedir. Bu iki 
programlar arasında yatay geçişler esnek hale getirilmiş ve 11. sınıfın sonunda gerekli şartları 
taşıyanlara meslek ve teknik programlara geçiş hakkı verilmiştir ( MEB, 2020c; Canbal ve ark., 
2020). Her iki programın kendine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Programa 
akademik destek dersleri konulması ve öğrencilere tercih hakkı sunulması öğrencileri olumlu 
yönden; teknik programların uygulama, meslek programların da akademik derslerin eksikliği ise 
öğrencileri olumsuz yönden etkileyeceği düşünülmektedir.  Yeni programda meslek liselerinin 
sanayi ve üretime dayalı alanlarının gereksinimleri dikkate alınırken hizmete dayalı alanların 
özellikleri dikkate alınmamıştır.   

Meslek liselerini sadece iş gücü piyasasına ara eleman yetiştirmek olarak düşünmek yanlıştır.  
Meslek liseleri iş gücüne ara eleman yetişmenin yanında kamuda ve özel sektörde hizmet elemanı 
yetiştiren bir yapıya da sahip olduğu unutulmamalıdır. Nitekim kırk yedi tane alandan on beş 
tanesi hizmet sektörüne hitap etmektedir. Sağlık Hizmetleri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Adalet, 
İtfaiye ve Yangın Güvenliği gibi alanlar kendi başına bir iş kurma şansı olmadığı gibi üretimde 
ara eleman olarak da değerlendirilme şansı yoktur. Bu alanların çalışabilmeleri için de ön lisans 
ve lisans eğitimlerini tamamlayarak akademik eğitim yapmaları gerekmektedir. Aksi taktirde 
alanları ile ilgili bir işte çalışma şansları olmayan öğrenciler farklı alanlarda çalışmak zorunda 
kalacaklardır (MEB, 2018a). Öncelikle meslek lisesi alanlarını üretime ve hizmete dayalı olarak 
iki grupta değerlendirmesi ve ona göre eğitim programları hazırlanması sağlanmalıdır.  Metal 
teknolojisi ile Adalet bölümü öğrencisinin aynı mesleki program ile eğitim alması bölümlerin 
beklentilerine de uygun değildir. Nitekim birinde mesleki yeterlilik diğerinde akademik yeterlilik 
ön planda olacaktır.  Bunun için hizmete dayalı meslek lisesi öğrencilerinin alan eğitimlerini 
yanında yükseköğretimi kazanmaları için gerekli akademik dersleri de göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

EBA Akademik  Destek  ve DYK Kursları 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen EBA (Eğitim Bilişim Ağı) internet üzerinden yapılan 
bir uzaktan eğitim programıdır. Öğrenciler için gayet yararlı olan bu programda birçok etkinlik 
yapma olanağı vardır: Canlı ders, etkinlikler, çalışma sayfaları, deneyler, deneme sınavları, soru 
çeşitlilikleri, farklı hocalardan ders dinleme olanağı, sosyal etkinlikler vb. Özellikle son yıllarda 
ülkemizi ve dünyayı etkileyen Covid 19 pandemi süreci uzaktan eğitimin önemi bir kez daha 
ortaya çıkarmıştır. Teknolojik alt yapı olarak buna hazırlıklı olan Milli Eğitim Bakanlığı bu süreci 
çok iyi yöneterek diğer ülkelere örnek olmuştur.  
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EBA sisteminde 11 ve 12. sınıflara uygulanan “EBA Akademik Destek” programı  
bulunmaktadır. Akademik Destek programı sınavlara yönelik hazırlanan bir programdır. Bu 
program içinde konu anlatımları, soru bankaları, tekrar testleri, açıklamalı testler, ÖSYM çıkmış 
sorular, deneme sınavları yer almaktadır. Sınava hazırlık yapan öğrenciler için oldukça faydalı 
bir program olmakla birlikte yeteri derecede kullanılmamaktadır. Öğretmenlerin derslerini 
buradan yaparak ödevlendirmeler yapması, yardımcı kaynak olarak burayı kullanması, deneme 
sınavlarının zorunlu ve ulusal olarak yapılması, bu sistemi kullananların ödüllendirilmesi gibi 
çeşitli uygulamalarla öğretmen ve öğrencilerin burayı etkin bir şekilde kullanmaları sağlanabilir. 
Meslek liseleri için önerilen akademik destek dersleri ile EBA akademik destek birbirine entegre 
edilerek ortak bir çalışma yapılabilir.  

EBA TV, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ayrı kanallarda yayın yapmaktadır. Bu 
kanallara tamamen sınavlara yönelik yayın yapacak EBA Akademik TV de eklenmelidir.  EBA 
Akademik TV’de sadece sınavları kapsayan dersler verilebilir. Böylelikle teknolojik imkanı 
olmayan öğrencilerde derslerini buradan takip edebilme olanağı sağlar.  

Destekleme ve Yetiştirme Kursları, dershanelerin kapatılmasından sonra alternatif olarak 
geliştirilen bir uygulamadır. Bu uygulama ile hafta içi ve hafta sonu bütün sınıflara çeşitli 
derslerden kurslar açılmıştır. Her yıl yayımlanan kılavuzla içerikleri belirlenmektedir. 2020 
yılında yayımlanan kılavuzla ortaokullarda 7 ve 8. sınıflara; liselerde 11 ve 12. sınıf ve mezunlara 
yönelik akademik derslerden verilmesi kararlaştırılmıştır (MEB, 2020c). Bu mantıkla destekleme 
ve yetiştirme kurslarının sınava dayalı olması ve her okulun akademik başarısının artırılması 
bakımından önemlidir. Destekleme ve yetiştirme kurslarına yardımcı kaynak ve deneme desteği 
yapılmalıdır. Bunun için velilerden destekleme ve yetiştirme kurslarında yardımcı kaynak 
alımlarında kullanılmak üzere belli bir ücret alınmalıdır. Bu uygulamayla okulların üzerindeki 
kırtasiye masrafı azalacak ve  yapılan işi hem öğrenci hem de veli ciddiye alarak gereken önemi 
verecektir.  

SONUÇ ve ÖNERİLER  

Meslek liselerinin üst öğrenime geçişteki problemlerini tespit ederek çözüm yolları üretmek 
amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, meslek liselerinin akademik başarı noktasında yetersiz 
kaldığı ve toplum tarafından bu durumun meslek liselerinin başarısız okullar olarak 
nitelendirilmesine yol açtığı tespit edilmiştir.  Milli Eğitim Bakanlığının meslek liselerindeki 
akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalarının bulunduğu ancak bu çalışmaların yetersiz 
kaldığı saptanmıştır. 

Son zamanlarda çeşitli kurumlar meslek liselerinin görünürlüğünü artırmak için çeşitli çalışmalar 
yapmaktadır. Ancak sorun alanları ile ilgili yapılan çalışmalar tek taraflı olduğu için istenilen 
sonuçlar elde edilememektedir (Yıldırım ve Çarıkçı 2017). Meslek odaları ve iş verenler 
tarafından mesleki yeterlilik ön planda iken öğrenci ve veliler bakımından akademik başarı 
önceliktir. Bunun için her iki tarafın beklentileri göz önünde bulundurularak bir çözüm 
planlaması gerekmektedir.  

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 Yükseköğretim Kurulu ortak bir çalışma yürüterek Ek  puan ve MTOK 
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uygulamalarının genişletilmesi, haftalık ders çizelgelerinin güncellenmesi  gibi öğrencilerin 
başarısına direkt etki edecek çalışmaların yapılması gerekmektedir. Böylelikle mesleki ve teknik 
eğitim,  geleceğinden kaygı duymayan öğrencilerin tercih etmesi ile gerek mesleki gerekse 
akademik yönden başarıyı yakalayarak toplum nezdindeki olumsuz algıyı da değiştirecektir.   

Çözüm Önerileri 

Ø Meslek lisesi öğrencilerine, belli bir program içeren bir mesleği öğretmenin yanında 
alanlarında yükseköğretim bölümlerini kazandırabilecek eğitimlerini de vererek hem meslek hem 
de kariyer yapmalarının yolu açılmalıdır. 

Ø Ön lisanstaki bölümlere verilen ek puan uygulaması lisans bölümlerine de verilmelidir. 
Ø Meslek liselerinin alanlarına göre hangi bölümlere ek puan verileceği 

güncellenmelidir. 
Ø MTOK uygulamasının kapsamı genişletilerek MTOK uygulamasında olan alanların 

gidebileceği bölüm sayıları artırılmalıdır.  
Ø MTOK uygulaması olmayan alanlara MTOK uygulaması getirilmelidir. 
Ø MTOK uygulamasındaki öğrenci kontenjanları mezun öğrenci sayıları göz önünde 

bulundurarak tekrar düzenlenmelidir.  
Ø Mühendislik bölümleri için getirilen üç yüz bin başarı sıralaması MTOK 

uygulamalarında kaldırılmalıdır.  
Ø Alanlar, üretim ve hizmete dayalı olmak üzere iki grupta değerlendirilmeli ve ona göre 

eğitim programları hazırlanmalıdır. 
Ø EBA’da uygulanan Akademik Destek Programı yaygınlaştırılarak bütün öğrenci ve 

öğretmenler tarafından kullanılması sağlanmalıdır. 
Ø EBA Akademik TV kurularak sınavlara yönelik akademik derslerin işlenmesi 

sağlanmalıdır. 
Ø EBA Akademik Destek uygulamasındaki denemeler Türkiye geneli ortak yapılmalıdır. 
Ø EBA Akademik Destek uygulaması ile destekleme ve yetiştirme kursları ve meslek 

liseleri akademik başarı dersleri birbirine entegre edilmelidir. 
Ø  Destekleme ve Yetiştirme Kursları,  sınava dayalı olarak 11 ve 12. sınıflara yönelik  

sadece akademik derslerden açılmalıdır ve destekleme ve yetiştirme kurslarında yardımcı 
kaynaklar için ücret alınmalıdır.  

Ø Meslek liselerinden akademik ve mesleki açıdan başarılı olan kişilerin iyi örnek 
uygulaması kapsamında tanıtımlarının yapılması gerekmektedir.  

Ø Ortaokul yedi ve sekizinci sınıftaki öğrenci ve velilerine düzenli olarak meslek 
tanıtımları içeren rehberlik çalışmaları yapılmalıdır. 

Ø Meslek liselerinin üniversite sınavlarında alanları ile ilgili bölümleri tercihlerinde diğer 
öğrencilere göre daha avantajlı oldukları anlatılmalıdır.  

Ø Ek puan ve MTOK uygulaması ile sağlanan avantajların yanında son sınıfta verilecek 
olan akademik destek dersleri anlatılarak başarılı öğrencilerin meslek liselerini tercih etmeleri 
sağlanmalıdır.  
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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 yetersizlikleri 
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 
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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.  

Anahtar Kelimeler: İlkyardım, ders modülleri, bilimsel içerik, covid 19, dijitalleşme 

 

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.  

Keywords: First aid, course modules, scientific content, covid 19, digitalization 

 

1. GİRİŞ  

Basılı materyaller grubunda yer alan ders kitapları, çeşitli bilgi birikimlerini bünyesinde 
barındıran, eğitim programlarının amaçlarına ulaşmasında rol oynayan, öğrenci ve öğretmenler 
tarafından bilgiye ulaşmada öncelikle tercih edilen dokümanlardır (Kaya, 2006; Gündüz vd., 
2016; Erkılıç ve Can, 2018). İşlevi bilgiyi örgütlemek ve yapılandırmak olan ders kitaplarının 
dersin amaç ve hedeflerine uygun olması, içeriğinin bilimsel gelişmelere dayanması, doğru 
bilgileri içermesi beklenmektedir (Gülersoy, 2013; Erkılıç ve Can, 2018). Literatür 
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incelendiğinde ders kitaplarındaki bilgilerin bilimsel gelişmelerin gerisinde kaldığı kitaplarda 
bazı kavramların eksik veya  hatalı olduğu vurgulanmaktadır (Yılmaz vd., 2017; Gündüz vd., 
2016; Demirel ve Kıroğlu, 2019).  

Değişen dünya koşulları ve bilimsel araştırmalar düşünüldüğünde ders kitaplarındaki bilgilerin 
değişmeden kalması mümkün görünmemektedir (Demirel ve Kıroğlu, 2019). Çin’in Wuhan 
eyaletinde görülen ilk vaka ile birlikte tanıştığımız Covid 19, tüm dünya ülkelerini etkisi altına 
alarak ciddi hayati risk oluşturmaktadır (Keleş vd., 2020). Vakalardaki hızlı artış, virüsün 
bulaştırıcılığı dolayısıyla sürecin dramatik bir hal alması, müdahale yaklaşımları ile ilgili çeşitli 
araştırmaların yapılmasına ve müdahale yaklaşımlarının bu doğrultuda değişmesine yol açmıştır. 
(Keleş ve Kumru, 2020; Akın vd., 2021). Solunum ve kalbin durması ile karakterize kardiyak 
arrest vakalarında, güncel kılavuzlar, tüm dünyada uygulamaların standartlaşmasını sağlarken 
aynı zamanda kurtarıcıların güvenliği üzerinde durmaktadır (Keleş ve Kumru, 2020; Özüçelik, 
2020). Zamandan ve mekandan bağımsız olarak gerçekleşmesi muhtemel kardiyak arrest 
vakalarında doğru tıbbi yaklaşımlarda bulunulması ve kardiyopulmoner resüsitasyon 
uygulamaları sırasında kurtarıcıların kendilerini koruması hayati önem taşımaktadır (Keleş ve 
Kumru, 2020; Akın vd., 2021). Bununla birlikte Amerikan Kalp Derneği (AHA) ve Avrupa 
Resüsitasyon Konseyi (ERC) tarafından her beş yılda bir yayınlanan kılavuzlar, yarar ve risk 
durumları gözetilerek kanıtlara dayalı uygulamalar yapılmasına sağlamakta, kardiyopulmoner 
resüsitasyon uygulamaları ile ilgili uygulayıcılara yeni bilgi ve öneriler sunmaktadır (Özüçelik, 
2020). Tüm bu bilgiler ışığında ilkyardım bilgi ve becerisi kazandırmayı amaçlayan ilkyardım 
ders kitapları içeriğinin değişen koşullara göre revize edilmesi, doğru ve güncel bilgilerle 
donatılması öğrencilerin eksik ve yanlış öğrenmelerinin önüne geçeceği gibi ilkyardım 
uygulamalarının da başarısını olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.  

Aynı zamanda Covid 19 pandemisi ile birlikte uzaktan eğitim sürecinin hayatımıza girmesi, 
çeşitli sebeplerden kaynaklı bazı öğrencilerin uzaktan eğitim faaliyetlerinden etkili bir şekilde 
faydalanamamasına neden olmuştur (Can, 2020). Özellikle imkan yetersizlikleri sebebiyle 
uzaktan eğitim faaliyetlerine katılamayan ya da sınırlı düzeyde katılım sağlayabilen öğrencilerin 
bireysel öğrenmelerinde ilk tercih edecekleri kaynakların ders kitapları olduğu bildirilmektedir 
(Kaya, 2006). Tüm bu bilgiler ışığında ders kitaplarının güncel ve hatalardan arındırılmış olması 
elzemdir. Bu bağlamda yapılan bu çalışmada, MEB ilkyardım ders modüllerinin eksik, hatalı ve 
güncel olmayan bilgiler, güncel kılavuzlara uygunluk ve Covid 19 sürecinde uygulanabilirlik 
bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Literatür incelendiğinde; ilkyardım ders modüllerinin 
incelenmesi ile ilgili kayıtlı resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu bağlamda sunulan bu 
çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Şekli 

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi, gözlem, 
doküman analizi gibi çeşitli tekniklerle araştırma probleminin bütüncül bir şekilde ele alındığı 
bir yöntemdir (Karataş, 2015). MEB ilkyardım dersi modüllerinin bilimsel içerik bakımından 
incelenmesi hedeflendiğinden veriler doküman analizi ile toplanmıştır. Doküman analizi, 
araştırma konusu ile ilgili yazılı belgelerin incelenmesidir (Karataş, 2015). 



ISPC2021 BİLDİRİLER KİTABI / PROCEEDINGS 
 

220 
 

2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın örneklemini Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim 
Materyallerinde yer alan 2016 yılında yayınlanan MEB Sağlık Hizmetleri Alanı İlkyardım Ders 
Modülleri oluşturmaktadır. Bu çalışmada MEB İlkyardım Ders Modülleri bilimsel içerik 
bakımından incelenmiştir. İlkyardım Ders Modülleri 6 modülden oluşmaktadır. Modül isimleri 
aşağıda sıralanmıştır: 

1. Diğer Acil Durumlarda İlkyardım 
2. Hasta-Yaralı Taşıma 
3. İlkyardımın Temel İlkeleri 
4. Kanama ve Yaralanmalarda İlkyardım 
5. Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım 
6. Temel Yaşam Desteği 

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Bu çalışmada, MEB İlkyardım Modülleri bilimsel içeriğinin doküman analizi ile incelenmesi 
amaçlanmıştır. Bilimsel içeriğin değerlendirilmesinde ‘İlkyardımın Temel İlkeleri’ ve ‘Temel 
Yaşam Desteği’ modülleri için Amerikan Kalp Derneği (AHA) ve Avrupa Resüsitasyon Konseyi 
(ERC) güncel kılavuz bilgileri, İlkyardım Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı tarafından 2021 yılında 
yayınlanan eğitim sunuları ve güncel bilimsel yayınlar kullanılmıştır (MEB, 2011; Kleinman vd., 
2015; Resüsitasyon, 2015; Higuet vd., 2016; İlkyardım Yönetmeliği, 2020; Özüçelik, 2020; 
Perkins vd., 2021). ‘Diğer Acil Durumlarda İlkyardım’, ‘Hasta-Yaralı Taşıma’, ‘Kanama ve 
Yaralanmalarda İlkyardım’, ‘Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım’ modüllerinin 
değerlendirilmesinde İlkyardım Yönetmeliği ve Türkiye Acil Tıp Derneği İlkyardım Ders 
Kılavuzu ve Sağlık Bakanlığı tarafından 2021 yılında yayınlanan ilkyardım ders sunuları 
kullanılmıştır (Karcıoğlu vd., 2019; İlkyardım Yönetmeliği, 2020; Sağlık Bakanlığı, 2021). Tüm 
modüller ayrı ayrı incelenerek sayfa numaraları ile birlikte eksik, hatalı ve güncel olmayan 
ifadeler, incelenen yayınlar doğrultusunda düzeltilerek doğru ifade şekilleri ile birlikte tablolar 
halinde sunulmuştur. 

2.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırma 2016 yılında MEB tarafından yayınlanan ve ortaöğretimde sağlık hizmetleri alanı 
11. Sınıfta ders kitabı olarak kullanılan ilkyardım ders modülleri ile sınırlıdır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

1.MEB İlkyardım Ders Modüllerinin Bilimsel İçerik Bakımından İncelenmesi 

‘Diğer Acil Durumlarda İlkyardım’, ‘Hasta-Yaralı Taşıma’, ‘İlkyardımın Temel İlkeleri’, 
‘Kanama ve Yaralanmalarda İlkyardım’, ‘Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım’ ve ‘Temel 
Yaşam Desteği’ modüllerinden oluşan MEB ilkyardım ders modüllerinde tüm modüllerin 
bilimsel içeriği ayrı ayrı incelenmiştir. Yapılan incelemede; ‘İlkyardımın Temel İlkeleri’ ve 
‘Temel Yaşam Desteği’ modüllerinde, öğrencilerin kavramada güçlük yaşayabilecekleri eksik, 
güncel olmayan ifade ve görsellerin yer aldığı ve bazı bölümlerde içerik diziliminin güncel 
kılavuzlara uygun olmadığı tespit edilmiştir. MEB ilkyardım ders modülleri içerisinde yer alan 
‘İlkyardımın Temel İlkeleri’ modülünde tespit edilen eksik, hatalı, güncel olmayan ifadeler ve 



ISPC2021 BİLDİRİLER KİTABI / PROCEEDINGS 
 

221	
 

görseller sayfa numaraları ile birlikte Tablo 1’de sunulmuştur. Bununla birlikte aynı tablo 
içerisinde incelenen güncel yayınlar doğrultusunda eksik, hatalı, güncel olmayan ifade ve 
görsellerle ilgili yapılan düzeltmeler de verilmiştir. 

 

Tablo 1. ‘İlkyardımın Temel İlkeleri Modülü’nün  İncelenmesinden Elde Edilen Bulgular 

Eksik, hatalı, güncel olmayan ifadeler, 
görseller ve içerik dizilimleri  

Güncel yayınlar doğrultusunda yapılan 
düzeltmeler  

Sayfa 3: 

  

(Kaynak: Özüçelik, 2020b;Sağlık Bakanlığı 
2020’den uyarlanmıştır.) 

Sayfa 3: İlkyardımın tanımında 'tıbbi 
araç gereç aranmaksızın mevcut araç 
gereçlerle yapılan uygulamalar' ibaresi 
geçmektedir. 

Güncellenen İlkyardım Yönetmeliğinde bu ifade 
kaldırılarak 'olay yerindeki mevcut imkânlarla 
yapılan hızlı ve etkili müdahaleler' ifadesi 
getirilmiştir (İlkyardım Yönetmeliği, 2020). 
Amerikan Kalp Cemiyeti ve Avrupa Resüsitasyon 
Derneği yayınladıkları kılavuzlarda temel yaşam 
desteği gereksinimi olan kişilerde otomatik 
ekternal defibrilatör kullanımını önermektedir 
(Özüçelik, 2020a; Perkins vd., 2021). İlkyardım 
uygulamalarında tıbbi araç gereç olarak otomatik 
eksternal defibrilatör kullanımı yer almaktadır 
(Kleinman vd., 2015; Şimşek, 2019; Özüçelik, 
2020a; İlkyardım Yönetmeliği, 2020). Bu bilgiler 
ışığında sayfa 13'te yer alan 1. soruda yer alan soru 
ifadesinin de güncellenmesi gerekmektedir. 

Sayfa 3: 'Hastalık ve kaza nedeniyle 
sağlığın tehlikeye girdiği durumlarda 
tıbbi yardım sağlanıncaya kadar tıbbi 
araç gereç aranmaksızın mevcut araç 
gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan, 
en az temel ilkyardım kursu alarak 

Güncellenen İlkyardım Yönetmeliğinde 
ilkyardımcı; Sağlık Bakanlığınca belirlenen 
standartlarda eğitim alan bu eğitimler 
doğrultusunda uygulamalar yapan ilkyardım 
sertifikası olan kişilere denilmektedir. 
Güncellenen bu yönetmelikte ilkyardım eğitimi 
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ilkyardımcı sertifikası almış kişilere 
ilkyardımcı denir.' 

içeriğine OED kullanımı da eklenmiştir (İlkyardım 
Yönetmeliği, 2020).  

Sayfa 6: 'Yaşam kurtarma zinciri 4 
halkadan oluşur' ifadesi geçmektedir. 

2015 AHA kılavuzunda yaşam kurtarma zinciri,  
'Kardiyak arret sonrası bakım' halkası eklenerek 5 
halkaya çıkarılmıştır(Kleinman vd., 2015). 2020 
yılında ise tekrar güncellenerek 6. halka olan 
'İyileşme' halkası yaşam kurtarma zincirine 
eklenmiştir (Özüçelik, 2020a). 

Sayfa 6: Yaşam kurtarma zincirinin ilk 
iki halkasının ilkyardımcının 
sorumluluğunda olduğu ifadesi 
geçmektedir. 

Güncel kılavuzlar ilkyardım uygulamalarında 
OED kullanımını da önerdiğinden üçüncü halka 
olan defibrilasyon halkası da ilkyardımcıyı 
ilgilendirmektedir. İlkyardımcının bilinç takibi 
sonrası OED e ulaşması veya OED bulmak için 
birini yönlendirmesi önerilmektedir (Özüçelik, 
2020a). Temel yaşan desteği uygulamaları ile 
birlikte OED kullanımının hasta/yaralının 
sağkalım ihtimalini artırdığı bildirilmektedir 
(Kleinman vd., 2015). 

Sayfa 13: Ölçme değerlendirme 
sorularında 'Aşağıdakilerden hangisi, 
kaza ya da hastalık durumunda tıbbi araç 
gereç kullanılmaksızın yapılan ilaçsız 
uygulamalardır' soru ifadesi 
geçmektedir. 

İlkyardımın tanımının verildiği soruda 'tıbbi araç 
gereç kullanılmaksızın yapılan' ifadesi yerine 
'OED dışında tıbbi araç gereç kullanmaksızın' 
ifadesinin getirilmesi daha doğru olacaktır. Çünkü 
ilkyardım uygulamalarında OED kullanımı da yer 
almaktadır(Şimşek, 2019; İlkyardım Yönetmeliği, 
2020). 

 

Tablo 1. ‘İlkyardımın Temel İlkeleri Modülü’nün İncelenmesinden Elde Edilen Bulgular 
(Devam) 

Eksik, hatalı, güncel olmayan ifadeler, 
görseller ve içerik dizilimleri 

Güncel yayınlar doğrultusunda yapılan 
düzeltmeler 

Sayfa 22: Yaşlara göre normal solunum hızı 
sıklığı çocuk ve bebekler için dakikada 20-25 

Solunum hızının yaşlara göre sınıflandırması 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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soluk olarak verilmiştir. 

 
 

(Kaynak:Higuet vd., 2016’dan 
uyarlanmıştır.) 

Sayfa 23: Yaşlara göre normal kalp atım hızı 
değerleri çocuk ve bebek için dakikada 100-
120 atım olarak verilmiştir. 

 

 

Yaşlara göre kalp atım hızları farklılık 
göstermektedir. Çocuk ve bebek için aynı 
kalp atım hızı aralığının verilmesi doğru bir 
ifade değildir. Yenidoğan için normal kalp 
atım hızı aralığı 120-160/dk; bebekler için 
100-140/dk; çocuklar için 80-120/dk, 
yetişkinler için 60-100/dk'dır. (MEB 2011). 

 

(Kaynak: MEB, 2011’den uyarlanmıştır.) 

 

Sayfa 23: 'Yetişkin bir insanın vücut 
sıcaklığı 36,5 °C'dir' ifadesi geçmektedir. 

Yetişkin bir insanın aksiller (koltuk altı) 
bölgeden ölçülen vücut sıcaklığı 36,5 °C'dir. 
(rektal 37,5 °C, oral 37 °C) (MEB, 2011). 

Sayfa 25: 'Baş- çene pozisyonu verilir. Baş 
çene pozisyonu verilirken baş ve omurga 
yaralanması olabileceği düşüncesi ile çok 
sert hareketlerden kaçınılmalıdır.'  

Eğer servikal yaralanmadan 
şüphelenilmiyorsa hastaya baş çene 
pozisyonu verilerek hava yolu açıklığı 
sağlanmalıdır. Ancak servikal yaralanmadan 
şüpheleniliyorsa hastaya baş çene pozisyonu 
yerine çene itme pozisyonu verilmelidir 
(Özüçelik, 2020a).  
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Resim 1. Hava yolu açma teknikleri 
(Kaynak: Şenol, 2016, Özüçelik, 2020a). 

Sayfa 26: 'İlkyardımcının 5-10 sn süresince 
bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu 
değerlendirilir.' 

Hasta/yaralının solunumu 10 sn içinde 
değerlendirilmelidir(Özüçelik, 2020a; Sağlık 
Bakanlığı, 2021). 

Sayfa 26: 'Koma Pozisyonu' ifadesi Koma Pozisyonu' güncel yayınlarda 
'Derlenme Pozisyonu' veya 'İyileşme 
Pozisyonu' olarak geçmektedir (Sağlık 
Bakanlığı, 2021, Perkins vd., 2021). 

Tablo 1 incelendiğinde; ilkyardım uygulamalarında yaş kriterleri, yaş gruplarına göre normal 
solunum ve nabız aralıkları, yaşam kurtarma zinciri, hava yolu açıklığının sağlanması, 
solunumun değerlendirilmesi, hastaya verilecek pozisyonlar konularında eksik, hatalı ve güncel 
olmayan ifade ve görsellerin olduğu tespit edilmiştir. Bebek ve çocuk için normal solunum ve 
nabız değerlerinin aynı aralıkta verilmesi ilkyardımcının hastanın durumu ile ilgili yanlış 
değerlendirme yapmasına yol açabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte ilkyardım ve 
ilkyardımcının tanımında tıbbi araç gereç kullanılmayacağına yönelik vurgu yapılması ve OED 
kullanımının bahsinin geçmemesi öğrencilerde konu ile ilgili eksik öğrenmelere yol açacağı 
düşünülmektedir. OED, şoklanabilir ritimleri tespit eden ve elektriksel şoklarla kalbin normal 
ritmine dönmesine katkı sağlayan cihazlardır (Sağlık Bakanlığı, 2020). Literatürde kardiyak 
arrestin ilk dakikalarında uygulanan şok uygulamalarının, hasta veya yaralının hayatta kalma 
şansını yükselttiği bildirilmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2020). Dolayısıyla 2020 yılında 
güncellenen ilkyardım yönetmeliğine de eklenen OED kullanımının ilkyardım modüllerine de 
eklenmesi önem arz etmektedir.  

Modülün 25. sayfasında hava yolu açıklığının sağlanmasında sadece baş çene pozisyonundan 
bahsedilmiştir. Travma şüphesi olan hastada servikal yaralanma ihtimalinin olması sebebiyle 
çene itme pozisyonu tercih edilmelidir (Özüçelik 2020a). Modüle çene itme pozisyonu ile ilgili 
bilgi ve görsellerin eklenmesinin uygulama dolayısıyla ortaya çıkabilecek yaralanmaların önüne 
geçeceği düşünülmektedir. 
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Tablo 2. Temel Yaşam Desteği Modülü’nün  İncelenmesinden Elde Edilen Bulgular 

Eksik, hatalı, güncel olmayan 
ifadeler, görseller ve içerik 
dizilimleri 

Güncel yayınlar doğrultusunda yapılan düzeltmeler 

Sayfa 3: Öğrenme kazanımında 
kitabın 2010 yılı Temel Yaşam 
Desteği Rehberi'ne uygun olarak 
hazırlandığı belirtilmektedir. 

Kitabın 2016 yılında basılmış olması sebebiyle 2015 
yılında yayınlanmış olan ERC ve AHA kılavuzları 
ışığında hazırlanmış olması gerekirdi. 2020 yılında 
yayınlanan kılavuzlara göre de kitabın ilgili 
bölümlerinin güncellenmesi beklenmektedir. 

Sayfa 4: 'Yaşam Kurtarma Zinciri 
birbirinin devamı olan dört 
halkadan oluşur.' İfadesi 

Hastane dışı kardiyak arrestlerde yaşam kurtarma zinciri 
birbirini devamı olan 6 halkadan oluşmaktadır 
(Özüçelik, 2020a). 

Sayfa 4: 

 

Resim 2. Hastane dışı yetişkin hayat kurtarma zinciri 
(Kaynak: Özüçelik, 2020a) 

Sayfa 5: 'Yaşam kurtarma 
zincirinin ilk iki halkası ilk 
yardımcının yaptığı ilk yardım 
uygulamalarını içerir.' İfadesi 

Yaşam kurtarma zincirinin ilk üç halkası ilkyardımcının 
sorumluluğundandır. İlkyardım yönetmeliğinde de 
ilkyardımcının otomatik ekternal defibrilatör eğitimi 
alması gerektiği eklenmiştir (İlkyardım Yönetmeliği, 
2020). Yaşam Kurtarma Zincirinin üçüncü halkası olan 
defibrilasyon halkası da ilkyardımcıyı 
ilgilendirmektedir. 
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Sayfa 5: Temel Yaşam Desteği 
tanımında geçen 'tıbbi 
malzemesiz uygulamalar' ifadesi 

Tıbbi malzemesiz uygulamalar' ifadesi yerine OED 
dışında tıbbi malzeme kullanmaksızın yapılan 
uygulamalar ifadesinin getirilmesi daha doğru olacaktır. 
Literatürde ve güncel kılavuzlarda OED kullanımı 
önerilmektedir (Şimşek, 2019; Özüçelik, 2020a; Perkins 
vd., 2021). 

Sayfa 5: 'Sağlık Bakanlığı 
ERC'nin protokollerini 
benimsediğinden bu modülde 
temel yaşam desteği, ERC 
protokollerine uygun olaran 
anlatılmıştır' ifadesi 

Kitapta geçen bu ifade Sağlık Bakanlığı'nın sadece ERC 
protokollerini benimsediği şeklinde bir algı 
oluşturmaktadır. Ancak Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılında 
yayınladığı 'Erişkinlerde Temel Yaşam Desteği' 
sunusunun içeriği incelendiğinde 2020 yılından AHA 
tarafından yayınlanan kılavuzda yer alan güncel bilgileri 
de içerdiği görülmektedir(Sağlık Bakanlığı, 2021).  

Sayfa 5: 'En son 2010 yılında yeni 
protokoller yayımlanmıştır.' 
İfadesi 

Her beş yılda bir AHA ve ERC kılavuzları 
güncellenmektedir. 2010 kılavuzları yayımlandıktan 
sonra 2015 ve 2020 yıllarında kılavuzlar güncellenmiştir 
(Özüçelik, 2020a). En son 2020 yılında AHA kılavuzu, 
2021 yılında ise ERC kılavuzu 
yayımlanmıştır(Özüçelik, 2020a; Perkins vd., 2021). 

 

 

Tablo 2. Temel Yaşam Desteği Modülü’nün  İncelenmesinden Elde Edilen Bulgular (Devam) 

Eksik, hatalı, güncel olmayan ifadeler, 
görseller ve içerik dizilimleri 

Güncel yayınlar doğrultusunda yapılan 
düzeltmeler 

Sayfa 5: Temel Yaşam Desteği 
uygulaması üç aşamadan oluşmaktadır:                                                                                              
A (Hava yolu açıklığının 
değerlendirilmesi) 
B (Solunumun değerlendirilmesi)                                                                                                                                             
C (Dolaşımın değerlendirilmesi) 

Temel Yaşam desteğinin aşamaları şu 
şekildedir:                                                                                                                                                         
-Hastanın bilinç değerlendirilmesi,                                                                                                                                                                                     
-10 sn’yi geçmeyecek şekilde hava yolu açıklığı 
ve solunum değerlendirilmesi,                                                                                                                                                                            
-Acil Yanıt Sisteminin aktive edilmesi,                                                                                                                                 
-OED'e ulaşılması ya da çevreden birinin OED 
bulması için yönlendirilmesi                                                                                                                                                                                                                  
-Göğüs kompresyonları,                                                                                                                                                              
- Hava yolu açıklığının sağlanması,                                                                                                                                           
- Ventilasyonun sağlanması                                                                                                                                                      
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Temel Yaşam Desteği uygulamalarında eğer 
uygulayıcı sağlık çalışanı ise sonumunu 
olmayan veya anormal olan hasta/yaralının 
nabız değerlendirmesini de yapabilir. Tüm bu 
işlemler 10 sn'yi geçmemelidir(Özüçelik, 
2020a; Sağlık Bakanlığı, 2021). 

Sayfa 6: 'Hasta/yaralının bilinci yoksa 
112 aranır. Çevrede birileri varsa 112 
arattırılır.' 

Acil yanıt sisteminin aktivasyonunu ile ilgili 
paragrafa eklemeler yapılması önerilmektedir. 
Öncelikle yüksek sesle bağırarak çevreden 
yarım istenir. Güncel kılavuzlarda sosyal medya 
aktivasyonunun ve mobil telefon kullanımının 
kardiyak arrest yönetiminde faydalı olabileceği 
düşünülmektedir. Mobil cihazlar sayesinde 
ilkyardımcının hastanın yanından ayrılması 
gerekmemektedir. Mobil telefonun varsa 
hoparlörü açılarak ilkyardım uygulamaları eş 
zamanlı olarak yürütülür. İlkyardımcının yardım 
çağrısına yanıt veren biri oldu ise de 112 yi onun 
araması ve OED cihazını getirmesi söylenir 
(Özüçelik, 2020a).  

Sayfa 6: 112 arandıktan sonra havayolu 
ve solunum kontrolüne geçilmiştir. 

Yaşam kurtarma zincirinin bir parçası olan 
defibrilasyonda ilkyardımcının OED kullanması 
gerekecektir. Bu sayfada OED' le ilgili kısa bir 
bilgilendirme yapılması gerekmektedir. 2020 
yılında güncellenen ilkyardım yönetmeliğinde 
ilkyardım eğitimi konularına OED kullanımı da 
eklenmiştir. Yönetmeliğe göre ilkyardımcılar, 2 
saat süren OED eğitimini  bir yıl içerisinde 
alması konusunda zorunlu tutulmuştur 
(İlkyardım Yönetmeliği, 2020). 

Sayfa 6: 'Yetişkinlerde hava yolunu 
açıklığı ve solunum kontrolü' başlığı 
altındaki açıklamalar.  

Verilen başlık altında hava yolu açıklığı 
değerlendirildikten sonra 5-10 sn bak-dinle 
hisset yöntemi ile solunumun değerlendirilmesi 
gerektiği vurgulanmaktadır. Bu anlatımının 
öğrenciler için kafa karıştırıcı olması 
muhtemeldir. Bu sebeple bu bölümde hava yolu 
açıklığı ve solunum değerlendirilmesi 
uygulamasının 10 sn'yi geçmemesi gerektiği 
vurgulanmalıdır (Özüçelik, 2020a; Sağlık 
Bakanlığı, 2021). 
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Sayfa 7: Bak- Dinle- Hisset yöntemi ile 
solunum değerlendirmesinin 
yapıldığından bahsedilmiştir. 

2015 ve 2020 AHA kılavuzlarında bak-dinle- 
hisset yönteminden bahsedilmemektedir. 2020 
AHA kılavuzunda hastanın nefes alıp 
almadığının ve solunumunun normal olup 
olmadığının 10 sn içinde değerlendirilmesi 
gerektiğinden bahsedilmektedir. 

 

 

Tablo 2. Temel Yaşam Desteği Modülü’nün  İncelenmesinden Elde Edilen Bulgular (Devam) 

Eksik, hatalı, güncel olmayan ifadeler, 
görseller ve içerik dizilimleri 

Güncel yayınlar doğrultusunda yapılan 
düzeltmeler 

Sayfa 7: 'İlk yardımcı hasta veya yaralının 
solunumunun olmadığına karar verirse ve 
yalnızsa kendisi 112’yi arar.' 

2020 AHA kılavuzunda hastanın bilinç 
değerlendirmesi sonrası bilincinin olmadığına 
karar verilirse acil yanıt sistemi aktive edilir 
(Özüçelik, 2020). Kitapta bu bilgi sayfa 6 da 
verilmiştir. Ancak 7. sayfada da solunum yoksa 
112'nin aranması  gerektiği ifadesi geçmektedir. 
Bu ifade öğrenciler için kafa karıştırıcı 
olmaktadır. Bu ifade ERC kılavuzuna göre 
yanlış değildir (Perkins ve ark, 2021). Ancak 
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri'nin 
sitesinde 2021 yılında yer alan ilkyardım 
sunusunda da 2020 AHA kılavuzundaki 
sıralama benimsenmiştir (Sağlık Bakanlığı, 
2021). Bu sebeple bu ifadenin kitaptan 
çıkarılması doğru olacaktır. 

Sayfa 8: 'Hastanın solunumu yoksa kalp 
basısı uygulanır (2010 ERC kararlarına 
göre).' 

Hastanın soluk alıp verme yok veya gasping 
tarzında ise göğüs kompresyonuna 
başlanmalıdır (Özüçelik, 2020; Perkins vd., 
2021). Kılavuzların güncellenmiş olması 
sebebiyle parantez içinde verilen ‘2010 ERC 
kararlarına göre’  ifadesinin de kitaptan 
çıkarılması uygun olacaktır. 

Sayfa 9: 'Göğüs kemiğine 5 cm çökecek 
şekilde bası uygulanır.' 

Yayınlanan güncel kılavuzlara göre; göğüs 
kemiğine yapılan basının derinliği en az 5cm 
olmalıdır ancak 6 cm'i geçmemelidir (Özüçelik, 
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2020; Sağlık Bakanlığı, 2021). Göğüs basısına 
10 sn'den uzun süre ara verilmemesi 
gerekmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2021). 

Sayfa 9: 'Kalp masajı, dakikada 100 bası 
olacak şekilde uygulanır. 

Kalp basısı dakikada 100-120/dk olacak şekilde 
uygulanır. Göğüs kompresyonunda kesintiler 
minimum düzeyde olmalıdır (Özüçelik, 2020).  

Sayfa 12: 'Kalp masajına 112'yi aramak ve 
suni solunum uygulaması dışında 
kesinlikle ara verilmemelidir' 

Kalp masajına suni solunum ve OED kullanımı 
dışında ara verilmemesi önerilmektedir . Bu iki 
durum dışında eğer ortamda iki ve ya daha fazla 
kurtarıcı mevcutsa ilkyardım uygulayıcısı 
değişikliği için kalp basısına ara verilebilir 
(Özüçelik, 2020). 

Sayfa 12:' Temel yaşam desteğine 
yaşamsal refleksleri (solunum, öksürük 
v.b.) geldiğinde sonlandırılarak koma 
poziyonu verilir.' 

Normal solunumu olan, hareketlenen, gözünü 
açan hasta/yaralıda temel yaşam desteği 
sonlandırılarak iyileşme pozisyonu (derlenme 
pozisyonu) verilir. Güncel kaynaklarda koma 
pozisyonu ifadesi iyileşme/derlenme pozisyonu 
olarak geçmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2021, 
Perkins vd., 2021). 

Sayfa 12: 'Suda boğulmalarda ve 
travmalarda ilk yardımcı yalnız ise 30 
göğüs basısı ve 2 suni 
solunum uygulaması 5 tur yapıldıktan 
sonra 112 aranır.' 

Suda boğulmalarda hasta/yaralıya yaklaşım 
farklılık göstermektedir. Bu sebeple bu konunun 
ayrı bir başlık açılarak verilmesi daha uygun 
olacaktır. Kitapta verilen ifade güncel değildir. 
Suda boğulmalarda hastanın bilincinin kapalı 
olduğu ve solunumun olmadığı tespit 
edildiğinde 112 aranmalı ve hava yolu 
açıldıktan sonra hastaya 5 kurtarıcı soluk 
verilmelidir. 30 kalp basısı ve iki suni solunum 
yapılarak KPR uygulamasına devam edilmeli ve 
OED kullanımı sağlanmalıdır.  Suda 
boğulmalarda TYD uygulaması ABC 
sıralamasına göre yapılır (Perkins vd., 2021). Bu 
bilgiler ışığında sayfa 20'de yer alan ölçme 
değerlendirme sorularında yer alan 10. Sorunun 
güncellenmesi gerekmektedir. 
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Tablo 2. Temel Yaşam Desteği Modülü’nün  İncelenmesinden Elde Edilen Bulgular (Devam) 

Eksik, hatalı, güncel olmayan ifadeler, 
görseller ve içerik dizilimleri 

Güncel yayınlar doğrultusunda yapılan 
düzeltmeler 

Sayfa 14: 

 

 

Şekil 1. Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği 
Algoritması (Kaynak: Özüçelik, 2020a) 

Sayfa 15-16-17-18: Bu sayfalarda 
yetişkinlerde temel yaşam desteği 
uygulama basamakları özet şekilde 
verilmiştir. 

Bu bölüm sayfa 5, 6, 8, 9 ve 12. sayfalarda yapılan 
düzeltmeler doğrultusunda revize edilmeli ve 
işlem basamakları kitabın bu bölümünde güncel ve 
eksiksiz bir şekilde sunulmalıdır. 

Sayfa 22: ' İlk yardımcı yalnız ise 30:2 
göğüs basısı ve suni solunumu 5 tur 
uyguladıktan sonra 112’yi kendi arar.' 

2020 AHA Kılavuzunda ilkyardımcı tekse 112'nin 
aranma sırası mobil telefonun varlığına göre 
değişmektedir. Eğer ilkyardımcı tekse ve mobil 
telefonu bulunmuyorsa 30 göğüs kompresyonu 2 
suni solunum uygulamasını 5 tur yaptıktan sonra 
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112'yi aramalı ve OED'e ulaşmalıdır. İlkyardımcı 
tekse ve bir mobil telefona sahipse hasta/yaralının 
bilincinin kapalı olduğu tespit edildikten hemen 
sonra 112 aranmalı, 5 tur KPR (30 kalp basısı ve 2 
suni solunum)uygulamalı ve OED'e ulaşmalıdır. 
Çevrede 112'yi arayacak biri varsa da 112'yi 
araması sağlanmalı, OED'e ulaşılmalı ve KPR 
uygulamasına başlanmalıdır (Özüçelik, 2020). 

Sayfa 22-23: Kitabın bu sayfalarında 
bilinç takibi ve 112'nin aranması sonrası 
işlem basamakları; hava yolu açıklığının 
sağlanması, suni solunum yapılması ve 
göğüs kompresyonu şeklinde devam 
etmektedir. 

Çocuklarda kardiyak arrest durumlarında 112'nin 
aranması ve OED'e ulaşılması sonrası göğüs 
basısına başlanmalı ve suni solunum 
uygulamasına geçilmelidir. Müdahale sıralaması 
CAB şeklinde olmalıdır (Özüçelik, 2020). 

 

 

Tablo 2. Temel Yaşam Desteği Modülü’nün  İncelenmesinden Elde Edilen Bulgular (Devam) 

Eksik, hatalı, güncel olmayan ifadeler, 
görseller ve içerik dizilimleri 

Güncel yayınlar doğrultusunda yapılan 
düzeltmeler 

Sayfa 24: 'Çocuklarda Dış Kalp Masajı' 
başlığı altında 2 kurtarıcı soluk sonrası 
solunum ve yaşamsal bulgular 
değerlendirildikten sonra kalp basısı 
uygulamasına geçileceği belirtilmektedir. 

Çocuklarda kalp basısı öncesi 2 kurtarıcı soluk 
verilmesi son kılavuzda yer almamaktadır. 
Kılavuza göre temel yaşam desteği uygulaması 
sıralaması CAB şeklindedir (Özüçelik, 2020b). 

Sayfa 24: 'Kalp masajı dakikada 100 bası 
olacak şekilde uygulanır.' 

Çocuklarda kalp basısı hızının dakikada 100-120 
olmalıdır (Özüçelik, 2020b). Bu bilgi ışığında 
sayfa 29'da yer alan 2. sorununda yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

Sayfa 24: 'Çocuklarda temel yaşam 
desteği, 30 göğüs basısı, 2 suni solunum 
olacak 
şekilde uygulanır.' 

Çocuklarda tek kurtarıcı olması durumunda, 30 
kalp basısı, 2 suni solunum; iki kurtarıcı olması 
durumunda ise 15 kalp basısı 2 suni solunum 
uygulaması yapılmalıdır (Özüçelik, 2020b). 
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Sayfa 26: 

 

Şekil 2. Çocuklarda Temel Yaşam Desteği 
Algoritması (Kaynak: Özüçelik, 2020b). 
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Tablo 2. Temel Yaşam Desteği Modülü’nün İncelenesinden Elde Edilen Bulgular (Devam) 

Eksik, hatalı, güncel olmayan 
ifadeler, görseller ve içerik 
dizilimleri 

Güncel yayınlar doğrultusunda yapılan düzeltmeler 

Sayfa 27-28: Bu sayfalarda 
çocuklarda temel yaşam desteği 
uygulama basamakları özet 
şekilde verilmiştir. 

Bu bölüm sayfa 22, 23, 24 ve 26. sayfalarda yapılan 
düzeltmeler doğrultusunda revize edilmeli ve işlem 
basamakları kitabın bu bölümünde güncel ve eksiksiz bir 
şekilde sunulmalıdır. 

Sayfa 31: 'Bebeğin bilinci 
yoksa ve çevrede birileri varsa 
112 aratılır. İlk yardımcı yalnız 
ise 30:2 göğüs basısı ve suni 
solunumu 5 tur uyguladıktan 
sonra 112’yi arar.' 

 2020 AHA Kılavuzunda ilkyardımcı tekse 112'nin aranma 
sırası mobil telefonun varlığına göre değişmektedir. Eğer 
ilkyardımcı tekse ve mobil telefonu bulunmuyorsa 30 göğüs 
kompresyonu 2 suni solunum uygulamasını 5 tur yaptıktan 
sonra 112'yi aramalı ve OED'e ulaşmalıdır. İlkyardımcı 
tekse ve bir mobil telefona sahipse hasta/yaralının bilincinin 
kapalı olduğu tespit edildikten hemen sonra 112 aranmalı, 5 
tur KPR (30 kalp basısı ve 2 suni solunum)uygulamalı ve 
OED'e ulaşmalıdır. Çevrede 112'yi arayacak biri varsa da 
112'yi araması sağlanmalı, OED'e ulaşılmalı ve KPR 
uygulamasına başlanmalıdır (Özüçelik, 2020b). Bu bilgiler 
ışığında sayfa 37'de yer alan 5. sorunun da yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

Sayfa 31-32-33: Kitabın bu 
sayfalarında bilinç takibi ve 
112'nin aranması sonrası işlem 
basamakları; hava yolu 
açıklığının sağlanması, suni 
solunum yapılması ve göğüs 
kompresyonu şeklinde devam 
etmektedir. 

Kitabın bu sayfalarında içerik diziliminin hatalı olduğu 
tespit edilmiştir. Bebeklerde temel yaşam desteği uygulama 
sıralaması çocuklarda olduğu gibidir. Çocuklarda kardiyak 
arrest durumlarında bilinç takibi, 112'nin aranması ve OED'e 
ulaşılması sonrası göğüs basısına başlanmalı ve sonrasında 
suni solunum uygulamasına geçilmelidir. Müdahale 
sıralaması CAB şeklinde olmalıdır (Özüçelik, 2020b). 

Sayfa 31: Bu sayfada 'Hava 
Yolu Açıklığının Sağlanması' 
başlığı altında ikinci paragrafa 
eklemeler yapılmalıdır. 

Travma şüphesi olmayan hastalarda hava yolun açıklığının 
sağlanması kitapta ayrıntılı açıklanmıştır. Bu başlık altında 
ikinci paragrafın başına hastada 'Hastanın travma şüphesi 
yoksa' şeklinde ekleme yapılması daha açıklayıcı olacaktır. 
Paragrafın devamına travma şüphesi olan hastalarda 
yapılacak uygulama eklenmelidir. Hastada travma şüphesi 
varsa; baş çene pozisyonu yerine hava yolu açıklığının 
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sağlanması için  çene itme pozisyonu tercih edilmelidir 
(Özüçelik, 2020b). 

Sayfa 32: 'Bebeğin 
solunumunun olup olmadığı, 
bak- dinle- hisset yöntemiyle 5- 
10 sn. 
süre ile kontrol edilir.' 

Bebeğin solunumun olup olmadığının değerlendirilmesi 10 
sn içinde yapılmalıdır. 

Sayfa 33: ‘Hava yolu açıklığı 
sağlandıktan sonra iki kurtarıcı 
solunum verilir.’ ifadesi 

Bebeklerde solunumun olmadığı10 sn içerisinde kontrol 
edildikten sonra kalp basısına başlanmalıdır (Özüçelik, 
2020b). 

Sayfa 33: 'Bebeklerde Dış Kalp 
Masajı' başlığı altında 2 
kurtarıcı soluk sonrası solunum 
ve yaşamsal bulgular 
değerlendirildikten sonra kalp 
basısı uygulamasına geçileceği 
belirtilmektedir. 

Bebeklerde kalp basısı öncesi 2 kurtarıcı soluk verilmesi son 
kılavuzda yer almamaktadır. Kılavuza göre temel yaşam 
desteği uygulaması sıralaması CAB şeklindedir (Özüçelik, 
2020b). 

 

 

 

 

Tablo 2. Temel Yaşam Desteği Modülü’nün İncelenmesinden Elde Edilen Bulgular (Devam) 

Eksik, hatalı, güncel olmayan ifadeler, 
görseller ve içerik dizilimleri 

Güncel yayınlar doğrultusunda yapılan 
düzeltmeler 

Sayfa 33: 'Tespit edilen noktaya, orta ve yüzük 
parmak dik olarak yerleştirilir.' 

 

Resim 3. Bebeklerde kurtarıcı sayısına göre 
kalp basısı teknikleri (Kaynak: Şenol, 2016; 
Özüçelik, 2020b’den uyarlanmıştır). 
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2020 AHA kılavuza göre tek ilkyardımcı ve iki 
ilkyardım olması durumuna göre kalp 
masajında elin pozisyonunda farklı öneriler 
sunmaktadır. Tek ilkyardımcı olması 
durumunda kitapta belirtilen şekilde kalp 
basısı yapılacak bölge tespit edildikten sonra 
orta ve yüzük parmağı dik şekilde tutularak iki 
parmak tekniği ile kalp basısı yapılır. İki 
ilkyardımcı olması durumunda ise iki baş 
parmak yan yana ve diğer parmaklar göğüs 
kafesini saracak şekilde iki başparmak tekniği 
kullanılarak kalp basısı uygulanır. Bu teknikte 
eğer ilkyardımcının başparmak dışındaki 
parmakları göğüs kafesini sarmıyorsa iki 
parmak tekniği ile kalp basısı yapılır 
(Özüçelik, 2020b). 

Sayfa 34: 

 
 Şekil 

3. Bebeklerde TYD Algoritması (Kaynak: 
Özüçelik, 2020b). 

Tablo 2. Temel Yaşam Desteği Modülü’nün İncelenmesinden Elde Edilen Bulgular (Devam) 

Eksik, hatalı, güncel olmayan ifadeler, 
görseller ve içerik dizilimleri 

Güncel yayınlar doğrultusunda yapılan 
düzeltmeler 
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Sayfa 34: Bu sayfada bebeklerde dakikada 
yapılacak kalp basısı hızı 100 olarak 
verilmiştir. 

Güncellenen kılavuzlara göre; bebeklerde 
dakikada 100-120 bası yapılmalıdır (Özüçelik, 
2020b). Bu bilgi ışığında sayfa 37'de yer alan 
4. sorunun 'D' şıkkının da düzenlenmesi 
gerekmektedir. 

Sayfa 35-36: Bu sayfalarda bebeklerde 
temel yaşam desteği uygulama basamakları 
özet şekilde verilmiştir. 

Bu bölüm sayfa 31, 32, 33 ve 34. sayfalarda 
yapılan düzeltmeler doğrultusunda revize 
edilmeli ve işlem basamakları kitabın bu 
bölümünde güncel ve eksiksiz bir şekilde 
sunulmalıdır. 

Sayfa 40: Bu sayfada tam tıkanma 
durumunda hastada görülebilecek belirti 
bulgular verilmiştir. İkinci maddede 
'ellerini boynuna götürür.' ifadesi 
geçmektedir. 

Tam tıkanma durumunun önemli bir göstergesi 
olan, 'Evrensel Boğulma İşareti' (Sağlık 
Bakanlığı, 2021) olarak geçen  hasta/yaralının 
tek eli ya da iki eli ile boynunu tutması 
davranışının vurgulanması ve konu ile ilgili bir 
görsel eklenmesi önerilmektedir. 

Sayfa 39-40: Bu sayfalarda 'Tıkanma 
Çeşitleri' başlığı altında açıklamalar 
yapılmış ve sonrasında 'Çocuklarda ve 
Yetişkinlerde Heimlich Manevrası' başlığı 
verilmiştir. 'Tıkanma Çeşitleri' başlığı 
altında kısmi ve tam tıkanmanın tanımları 
ve belirti bulguları verilmiştir. Kısmi 
tıkanma belirtileri sonrası ilkyardım 
uygulamaları verilirken tam tıkanma başlığı 
altında yapılacak acil müdahale aşamalarına 
yer verilmemiştir. Bunun yerine tam 
tıkanma durumunda heimlich manevrası 
uygulamasının yapılması gerektiğinden 
bahsedilmiştir. 'Çocuklarda ve 
Yetişkinlerde Heimlich Manevrası' başlığı 
altında verilen açıklamalar incelendiğinde 
heimlich manevrası ile ilgili kısa bir 
bilgilendirme yapıldıktan sonra tam 
tıkanma durumunda yapılacak müdahale 
aşamalarına geçilmiştir.  

Bu sayfalarda içeriğin aşağıdaki şekilde 
düzenlenmesi önerilmektedir;                                                              
Tıkanma çeşitleri açıklandıktan sonra 'Çocuk 
ve Yetişkinlerde Kısmi Tıkanmalarda 
İlkyardım' başlığı atılarak yapılacak ilkyardım 
uygulamaların yazılması ve sonrasında 'Çocuk 
ve Yetişkinlerde Tam Tıkanmalarda 
İlkyardım' başlığı atılarak ilkyardım uygulama 
aşamalarının verilmesi; çocuk ve yetişkinlerde 
yapılacak ilkyardım uygulamalarının aynı 
olduğunun ifade edilmesi gerekmektedir. Tam 
ve kısmi tıkanmalarda ilkyardımda kişiye 
'Boğuluyor musun?' sorusu yöneltilmesi ve 
hastada gözlenen belirtiler doğrultusunda 
tıkanma çeşidinin tespit edildiğinin 
vurgulanması faydalı olacaktır (Sağlık 
Bakanlığı, 2021). Tam tıkanmalarda 
ilkyardımda uygulama aşamalarında heimlich 
manevrasına gelindiğinde ise söz konusu 
manevra hakkında bilgi verilmesi ve 
açıklamaların görsellerle desteklenmesi 
konunun öğrenciler tarafından daha anlaşılır 
olmasını sağlayacaktır. 
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MEB ilkyardım ders modülleri içerisinde yer alan ‘Temel Yaşam Desteği’ modülünde tespit 
edilen eksik, hatalı, güncel olmayan ifadeler, görseller ve içerik dizilimleri sayfa numaraları ile 
birlikte Tablo 2’de sunulmuştur. Bununla birlikte aynı tablo içerisinde incelenen güncel yayınlar 
doğrultusunda eksik, hatalı, güncel olmayan ifade, görsel ve içerik dizilimleri ile ilgili yapılan 
düzeltmeler de yer almaktadır. 

Tablo 2 incelendiğinde; bebeklerde temel yaşam desteği, çocuklarda temel yaşam desteği, 
yetişkinlerde temel yaşam desteği konuları ile ilgili bilimsel içeriklerin güncel olmadığı, 
bebeklerde temel yaşam desteği ile ilgili bazı bölümlerde bilimsel içeriğin diziliminin güncel 
kılavuzlara uygun olmadığı tespit edilmiştir. MEB ilkyardım ders modülleri incelendiğinde, 
‘Temel Yaşam Desteği’ modülünün 2010 ERC kılavuzuna göre hazırlandığı kitapta da 
belirtilmektedir. Temel yaşam desteği uygulamaları ile ilgili her beş yılda bir Amerikan Kalp 
Derneği (AHA) ve Avrupa Resüsitasyon Konseyi (ERC) tarafından güncel kılavuzlar 
yayınlanmaktadır (Özüçelik, 2020). AHA tarafından temel yaşam desteği uygulamaları ile ilgili 
güncel bilgi ve öneriler içeren en son  kılavuz 2020 yılında; ERC tarafından da 2021 yılında 
yayınlanmıştır (Özüçelik, 2020; Perkins vd., 2021). MEB ilkyardım ders modüllerinin 2016 
yılında yayınlanmış olmasına rağmen 2010 kılavuz bilgilerini içermesi, kitap hazırlama 
komisyonunda yer alan eğitimcilerin güncel kılavuzların takip etmemesinden ve bilimsel bilgi 
eksikliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 2016 yılında yayınlanan ilkyardım ders 
modüllerinin yayınlandığı tarih itibari ile 2015 güncel kılavuz bilgilerini içermesi beklenirken 
kitabın 2010 kılavuz bilgilerini içeriyor olması önemli bir eksikliktir. Kardiyopulmoner 
resüsitasyonla ilgili güncel kılavuzlar, yarar ve risk durumları gözetilerek kanıtlara dayalı 
uygulamalar yapılmasını ve tüm dünyada uygulamaların standartlaştırılmasını sağlamaktadır 
(Özüçelik, 2020). Dolayısıyla temel yaşam desteği uygulamalarının etkinliğini artırmak ve 
bilimsel kanıtlara dayalı uygulamalar yapmak adına MEB ilkyardım ders modüllerinin güncel 
kılavuzlarda ışığında güncellenmesi elzemdir. 

‘Temel Yaşam Desteği’ modülünün güncel kılavuzlara uygun hazırlanmamış olması modül 
kazanımlarının öğrencilere aktarılmasında sağlık hizmetleri branşı öğretmenlerinin 
sorumluluğunu bir kat daha artırmaktadır. Sağlık hizmetleri öğretmenlerinden, temel yaşam 
desteği modülü içerisinde yer alan bilgileri öğrencilere güncel kılavuzlara uygun aktarması 
beklenmektedir. Literatür incelendiğinde sağlık hizmetleri öğretmenlerinin güncel kılavuzlara 
yönelik bilgi düzeylerinin değerlendirildiği çalışma bulunmamaktadır. Dolayısıyla sağlık 
hizmetleri öğretmenlerinin güncel kılavuzları takip edip etmedikleri ile ilgili yorum yapmak 
güçtür. Öte yandan ‘Temel Yaşam Desteği’ modülünün öğrencilere aktarımı sırasında modül 
içerisinde yer alan bilgilerin sürekli düzeltilmesi öğrencilerin ders kitaplarına olan güvenini 
sarsacağı düşünülmektedir. Öğrencilerin bilimsel öğrenmelerinde tercih ettikleri ders kitaplarına 
olan güveninin sarsılmasının önüne geçmek ve yaşamsal fonksiyonlarının sürdürülmesi ile 
doğrudan ilişkili olan müdahale ve yaklaşımları içeren ilkyardım ders modüllerinin doğru ve 
güncel bilgilerle donatılmasını sağlamak son derece önemli ve hayatidir.   

MEB ilkyardım ders modüllerinde ölçme değerlendirme soruları içerisinde yer alan hatalı sorular 
Tablo 1 ve Tablo 2’de sunulmuştur. Bununla birlikte soruların içeriğini değerlendirdiğimizde 
soruların, çoktan seçmeli ve öğrenciyi akıl yürütmeye sevk etmeyen sorular olduğu 
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görülmektedir. Örnek vermek gerekirse; ‘Temel Yaşam Desteği Modülü’ sayfa 49’da ikinci 
soruda soru metni; ‘Solunum yolu tam tıkanmış ve bilinci açık yetişkin ve çocuğa 
aşağıdakilerden hangisi yapılır’ şeklindedir. Verilen bu soruda hastanın solunumunun tam tıkalı 
olduğunu belirtmek yerine öğrencinin vakanın tam tıkanma mı? Kısmi tıkanma mı? kendisinin 
ayırt etmesini sağlayacak şekilde sorulmasının öğrenci için daha öğretici ve faydalı olacağı 
düşünülmektedir. Soru metni şu şekilde değiştirilebilir: ‘Yemek sırasında aniden rahatsızlaşan 
sorulan sorulara cevap veremeyen ve eliyle boynunu tutan Ayşe’ye aşağıdaki acil müdahale 
uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?’. Sorunun bu şekilde değiştirilmesi öğrencinin kısmi ve 
tam tıkanma arasındaki farkı ayırt edip edemediğinin de değerlendirilmesine olanak tanıyacaktır. 
Modüllerde konu anlatımlarından sonra verilen ölçme değerlendirme sorularında daha çok örnek 
olay ve vakalar verilmesinin ve konuların senaryolaştırılmasının dersin öğrenciler tarafından 
daha iyi kavranmasını sağlayacağı düşünülmektedir. Kitapların öğrencilere bilimsel bilgileri 
aktarmasının yanında, onların akıl yürütme becerilerini ve araştırmacı özelliklerini geliştiren soru 
ve alıştırmaları içermesi gerektiği düşünülmektedir (Akkuş vd., 2014; Demirel ve Kıroğlu, 2019). 

MEB ilkyardım ders modüllerinde dikkat çeken bir diğer konu da içeriğin derlendiği kaynaklara 
atıf yapılmamasıdır. Bilimsel yayınların hazırlanmasında atıf yapmak; bilgiyi etik bir biçimde 
kullanmak, konu ile ilgili yapılan çalışmaları sunmak ve çalışmaları ulaşılabilir kılmak, 
araştırmacılara saygı göstermek ve kullanılan bilgilerin bilimselliğini kanıtlamak adına son 
derece önemlidir (Uçak ve Birinci, 2008; Demir ve Atasoy, 2017).  

2. MEB İlkyardım Ders Modülleri İçeriğinin Covid 19 Süreci Bağlamında İncelenmesi 

İlkyardım uygulamaları ve eğitimi, bilimsel gelişmelerden etkilendiği gibi insanları etkisi altına 
alan afet ve Covid 19 gibi salgın hastalık ve durumlardan etkilenmekte dolayısıyla mevcut 
ilkyardım uygulamalarında ve eğitim süreçlerinde bir takım değişikliklere gidilmektedir (Can, 
2020; Keleş ve Kumru, 2020; Akın vd., 2021). Covid 19’da profesyonel olmayan kurtarıcılar için 
hastane dışı temel yaşam desteği uygulamaları Resim 4’te verilmiştir. 
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Resim 4. Covid-19 için Profesyonel Olmayan Kurtarıcılarda TYD ve OED Algoritması (Keleş 
ve Kumru, 2020; Akın vd., 2021). 

Kardiyak arrest vakalarında hastaya hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekliliğinin yanında 
müdahaleler sırasında yakın temas gerektiren uygulamalar içermesi Covid 19 pandemisi 
dolayısıyla sağlık çalışanları ve ilkyardımcılar için risk oluşturmaktadır (Keleş ve Kumru, 2020; 
Akın vd., 2021). Covid 19’un bulaştırıcılığı ve yaygınlığı sebebiyle ilkyardımcı ve sağlık 
çalışanlarının sağlığını korumak adına Covid 19’da hastane dışı kardiyopulmoner resüsitasyon 
uygulamaları, Avrupa Resüsitasyon Konseyi (ERC) ve Birleşik Krallık Resüsitasyon Konseyi 
önerileri doğrultusunda Resüsitasyon Derneğinin tarafından güncellenmiştir (Akın vd., 2021). 
Covid 19’da temel yaşam desteği uygulamalarında ilkyardımcının hastayla temasının kısıtlı 
tutulması ve güncellenmiş rehberlere uygun hareket etmeleri önerilmektedir (Keleş ve Kumru, 
2020). MEB ilkyardım ders modüllerinde Covid 19’da temel yaşam desteği uygulamaları ile ilgili 
herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Bununla birlikte afetlerin sıklığı ve yıkıcı etkileri 
düşünüldüğünde ilkyardım ders modüllerinde afetlerle ilgili içeriğin yer almaması da dikkat 
çekicidir. Ders kitaplarının içeriğinin değişen koşullara ve yaşanan bilimsel gelişmelerle paralel 
olarak güncellenmesi gerekmektedir (Karcıoğlu, 2019).  

Covid 19 pandemisinden, acil müdahale uygulamaları ile birlikte eğitim öğretim uygulamaları 
da etkilenmiş ve bu süreçte eğitimde dijitalleşme süreci de ivme kazanmıştır (Can, 2020; Keleş, 
2020; Akın vd., 2021). Pandemi dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, eğitim öğretim 
süreçleri, uzaktan, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Zoom platformu vasıtasıyla sunulan canlı 
derslerle ve TRT EBA TV yayınları ile devam ettirilmiştir (Can, 2020). Covid 19’un olumsuz 
etkilerini azaltmak adına eğitim öğretimin uzaktan internet bağlantısına gerek duyulan teknolojik 
araçlarla sürdürülmesi savunmasız ve dezavantajlı öğrenciler için bir takım riskleri de 
beraberinde getirmiştir (Can, 2020). Özellikle; gelir seviyesinin düşüklüğü, ebeveynlerin 
öğrencileri için uygun koşulları sağlayamaması, internet erişimi sorunları, teknolojik 
yetersizlikler, yaşanılan şehrin yapısı gibi sebeplerden uzaktan eğitime erişemeyen bazı 
öğrencilerin ilerleyen süreçte okulu bırakma riski taşıdığı bildirilmektedir (Can, 2020). Uzaktan 
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eğitime erişim noktasında problemler yaşayan dezavantajlı öğrencilerin bilgi edinimleri için 
öğretmenlerine ulaşmada yaşayacakları sıkıntılar da düşünüldüğünde, bireysel öğrenmelerinde 
yararlanacakları basılı ve dijital ders içeriklerinin önemi de bir kat daha artmaktadır (Kaya, 2006).  
Eğitimde eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için Milli Eğitim Bakanlığı’nın tablet yardımı, maddi 
yardım, internet desteği, EBA Destek Noktalarının kurulması gibi çeşitli çalışmaları 
bulunmaktadır. Eğitim öğretimin kalitesi büyük oranda eğitsel kaynaklara erişime ve basılı ve 
dijital kaynakların kalitesine bağlıdır (Akkuş vd., 2014; Can, 2020). Bu bağlamda, mevcut basılı 
materyallerin bilimsel gelişmeler ışığında revize edilmesi ve oluşturulacak alternatif dijital 
materyallerin dezavantajlı öğrencilerden başlanarak tüm öğrencilerin erişimine sunulmasının 
kritik düzeyde önemli olduğu düşünülmektedir. 

Sürecin belirsiz olması ve öğrenmenin kalitesinin mevcut dijitalleşme sürecinin kalitesine, 
öğretmenlerin sürece uyumuna, ebeveynlerin sürece dahil edilmesine ve öğrenci algılarına bağlı 
olması tüm dünya ülkelerini yeni çözümler aramaya itmektedir (Can, 2020). Orhan ve ark.’nın 
(2020) uzaktan eğitim süreçlerinde öğrenci algılarını değerlendirdikleri çalışmada, öğrencilerin 
%36,4’ünün bu süreçte öğrenmeyi gerçekleştirebildiği ve öğrenme algıları üzerinde zevk alma 
ve sıkılma duygularının etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple MEB ilkyardım ders 
modüllerinin hatalardan arındırılması ve çağın gereklerine uygun olarak düzenlenmesinin 
yanında öğrencilerin süreçten keyif almasını sağlayacak, dersin öğrenimine katkı sağlayacak 
dijital materyallerin, içeriklerin pdf formatlarının, görüntülü ve sesli materyallerin (video vs) 
hazırlanması ve tüm öğrenciler için bu eğitim materyallerine erişiminin kolaylaştırılması 
gerekmektedir. İlkyardım dersinin uygulama ağırlıklı bir ders olması sebebiyle dersin 
öğretiminde teorik bilginin anlatımı yeterli değildir (Demirkan, 2020). Uzaktan eğitimde 
derslerin video anlatımlarla desteklenmesi ve dersin anlatımı sırasında sağlık hizmetleri 
öğretmenlerinin maketler üzerinde uygulamalar yaparak ders içeriğini sunmalarının daha faydalı 
olacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda yüz yüze eğitimlerde görsel işitsel geribildirim veren 
cihazların kullanılması, simülatörlerle konuların desteklenmesinin uygulamaların etkinliğini 
artıracağı gibi öğretimin kalitesini de olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir (Tiryaki ve 
Doğu, 2018; Demirkan, 2020; Özüçelik 2020a).  

İlkyardımla ilgili EBA ders içerikleri bölümünde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 
tarafından yayınlanan 17 video bulunmaktadır. Bu videolarda MEB ilkyardım ders modüllerinde 
yer alan içerik sunum yolu ile anlatılmaktadır. MEB ilkyardım ders modüllerinde olduğu gibi 
‘İlkyardımın Temel Uygulamaları’, ‘Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği’, ve ‘Bebeklerde 
Temel Yaşam Desteği’ video anlatımlarının da içeriği bilimsel gelişmelerin gerisinde kalmıştır. 
Bu videoların içeriğinin bilimsel gelişmeler ışığında güncellenmesi ve içeriğin indirilebilir 
olması sağlanmalıdır. Altyapı eksikliği, internet erişim problemi, internet kotası yetersizliği gibi 
erişim problemi yaşayan öğrencilerin EBA Destek noktalarından veya kendi okullarından bu 
içerikleri indirmeleri ve bu içeriklerden faydalanmaları sağlanmalıdır. Mesleki ve Teknik Eğitim 
Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu ilkyardım videolarının ilkyardım eğitimine önemli katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Dersin sunum yolu ile anlatıldığı bu videolarla birlikte ilkyardım 
uygulamalarının verildiği video içeriklerin ve pdf dokümanların da hazırlanıp EBA platformu 
üzerinden öğrencilerin erişimine sunulmalıdır. Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğü tarafından 
yayınlanan videolarla birlikte; EBA kütüphane içerikleri bölümünde Kızılay tarafından 
hazırlanmış olan 24 adet ilkyardım videosu bulunmaktadır. Bu videolar içerisinde ‘Bebeklerde 
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Temel Yaşam Desteği’, ‘Çocuklarda Temel Yaşam Desteği’ ve ‘Yetişkinlerde Temel Yaşam 
Desteği’ videolarının içeriklerinin de güncel kılavuzlarla uyumlu olmadığı tespit edilmiştir. Bu 
sebeple temel yaşam desteği ile ilgili güvenilir, güncel dijital içeriklerin oluşturulması önem arz 
etmektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan bu çalışmada sağlık hizmetleri alanı 11. sınıf öğrencilerinin ilkyardım öğretiminde ders 
kitabı olarak kullanılan MEB ilkyardım ders modüllerinin bilimsel içeriği değerlendirilmiş ve 
bilimsel içerikte eksik, hatalı, güncel olmayan görseller, ifadeler olduğu tespit edilmiştir. Aynı 
zamanda bilimsel içerikteki eksikliklerin hazırlanan dijital içeriğe de yansıdığı EBA 
platformunda paylaşılan ilkyardım ders anlatımlarının yer aldığı videolarda da benzer eksiklikler 
olduğu belirlenmiştir.  

Öneriler; 

-İlkyardım ders modüllerinin yaşanan pandemi süreci, afetler ve 2020 yılında güncellenen 
kılavuzlar ışığında güncellenmelidir. 

-İlkyardım uygulamalarının akılda kalıcılığını ve etkinliğini artırmak adına dijital 
materyaller, içeriklerin pdf formatları, görüntülü ve sesli materyaller (video vs) ve animasyonlar 
hazırlanmalıdır. 

-EBA platformunda yer alan temel yaşam desteği ile ilgili videolar kaldırılarak, güncel 
kılavuzlar ışığında hazırlanan videolar eklenmelidir. 

-Kalp basısı, suni solunum, hava yolu açıklığının sağlanması gibi uygulamaların ayrı ayrı 
nasıl yapıldığını gösteren videolar ve uygulamaların sırasıyla nasıl yapıldığını gösteren görsel 
ağırlıklı pdf anlatımların EBA platformuna yüklenmesi sağlanmalıdır. 

-Altyapı problemleri, internet bağlantısı ve internet kotası yetersizliği dolayısıyla erişim 
problemi yaşayan öğrenciler için EBA platformundan öğrencilerin erişimine sunulan dijital 
içeriklerin indirilebilir olması sağlanmalıdır. 

-Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) kullanımı ile ilgili ilkyardım ders modüllerine içerik 
eklenmeli ve EBA platformunda OED kullanımı ile ilgili video paylaşılmalıdır. 

-MEB İlkyardım ders modüllerine ve sağlık hizmetleri alanı çerçeve öğretim programlarına 
afetlerde ilkyardım, afetlerde psikolojik ilkyardım, triaj gibi konular eklenmelidir.  
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Özet 

2020 Mart ayında KKTC’de etkisini gösteren  Corona Virüsü tüm ülkelerde olduğu gibi sosyal 
bir örgüt olma nedeniyle eğitim kurumlarını da olumsuz etkilemiştir. Okullar eğitimle ilgili var 
olan kaynaklara rağmen bu kaynakları öğrencilere ulaştırabilmekle ilgili sorunlar yaşarken; 
okullarda öğrenci sayılarının azaltılarak eğitimin sürdürülmesine ilişkin KKTC Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanlığı’nın  2020-2021 yeni öğretim yılı için tüm devlet okullarında sürdürülmesi karar 
alınan “ Seyreltilmiş Eğitim Modeli”ne geçmiştirler. Bu anlamda okul yöneticileri önderliğinde 
tüm okul çalışanları yeni uygulama ile ilgili Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın “Pandemi 
Kitapçığı” adı altında mevzuat ve yasa niteliğinde çıkarmış olduğu  kitapçık rehberliğinde yeni 
bir eğitim uygulama modeli olan “Seyreltilmiş  Eğitim Modeli” ni uygulama ve sürdürmeye 
çabalamıştır.  Pandemi sürecinde eğitimle ilgili tüm kuralları içinde barındıran kitap  İlköğretim, 
ortaöğretim, mesleki teknik ve pratik sanat okullarına bağlı tüm okullarda  Ağustos – Eylül 
ayından beri geçerliliğini devam ettirmektedir.  

Bu araştırma 2021 Mart ayı içinde KKTC’de 6 farklı ilçede görev yapmakta olan 92 öğretmen 
ve okul yöneticisi ile araştırmacının bizzat kendisi tarafından Google Form üzerinde hazırlamış 
olduğu  sorularına katılımcıların gönüllülük esasları çerçevesinde gerçekleşmiştir.  %54 
Güzelyurt, %52 Lefkoşa, % 14.1 Gazi Mağusa, %17.4 Girne, %5.5 Lefke ve %5.4 İskele 
ilçelerinde görev yapan katılımcıların görüşleri bu araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. Nitel 
araştırma yöntemi kullanılarak yapılan araştırma bir durum çalışmasıdır. Araştırma bulguları 
betimsel analiz yöntemi çerçevesinde katılımcı görüşleri temalandırılarak çözümlenmiştir. Farklı 
öğretmenlik branşları, farklı ilçelerde görev yapan ve farklı bölgelerde ikamet eden katılımcıların 
%79 ‘u KKTC, %17’si TC-KKTC,%4’ü TC kökenli olup farklı kültürel değerleri de barındıran 
katılımcılar KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapan okul kültürü 
konusunda farklı görüşlerle araştırmaya katkı sağlayan eğitimcilerden oluşmaktadır.  Bu 
katılımcıların eğitim durumları %9’u Doktora, %47’si Yüksek lisans ve %46’sı lisans mezunu 
olup katılımcıların lisans sonrası mezun olanların oranının lisans mezunlarına oranla daha fazla 
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olduğu dikkat çekmektedir.  Katılımcıların mesleki kıdem yılları 1 ile 26 yıl arasında değişkenlik 
göstermektedir  ve bu eğitimciler ilköğretim, ortaöğretim ve lise dönemindeki öğrencilerin 
olduğu okullarda görev yapan eğitimcilerdir.  KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlköğretim 
Dairesi, Ortaöğretim Dairesi, mesleki teknik öğretim dairesinin kadrolu öğretmen personelleri 
ile Türkiye’den KKTC’ye yurt dışı görev nedeniyle  görevlendirilen TC Milli Eğitim Müşavirliği 
öğretmen personellerinin görüşleri alınarak yapılan bu araştırmada katılımcılar görüşme 
sorularına kendi fikirlerini yazarak mail yoluyla araştırmacıya ulaştırmıştırlar.  

Bu çerçevede araştırma sonucunda yeni eğitim ve öğretim sürecine eğitimde değişim modeli 
olarak “Seyreltilmiş Eğitim Modeli” ile ilgili olumlu düşüncelerin olumsuz düşüncelerden fazla 
olması konusu okul özerkliğini içeriyor olan bir sorun olduğundan ötürü okul yöneticileri ve Milli 
Eğitim ve Kültür Bakanlığı İşbirliğinde bir takım kararların revize edilmesinin önemli bir ihtiyaç 
olduğu ortaya çıkmıştır. Genel anlamda 92 katılımcının eğitimle ilgili bir takım gelişmelere 
istekli olması dikkat çekerken  yeni bir değişim modeli olan “Seyreltme Modeli”  ile 
ilgili  olumsuz görüşlerin bakanlık yetkililerce değerlendirilmesi ve bu görüşlerin dikkate 
alınarak bu değişim modelindeki aksaklıkları daha planlı ve programlı bir biçimde yenilemesi bir 
ihtiyaç olarak değerlendirilebilir. Eğitim yönetimi ile ilgili eğitimde okul özerkliği konusu her 
kurumun eğitimi yönetme, denetleme ilgili sorunlarında farklı başlıklar halinde ifade edilmesi 
KKTC’de merkezi yönetim ve kararların bir merkezden yürütülmesi ile ilgili bir sorun olarak 
değerlendirilebilir.  Bu bağlamda okullara eğitimi yönetmekle ilgili farklı yasallaşmaya giden bir 
yapılaşmaya ihtiyaç duyulduğu katılımcı görüşlerindeki bulgularda yer alan sorunlardan ortaya 
çıkmaktadır.  “Seyreltilmiş Eğitim Modeli” ile ilgili çıkarılan Pandemi Kitapçığı” rehber olsa da 
bu  yeni bir uygulamaya ilişkin değişim olarak nitelendirilen sürecin değişim ajanlarının lider 
özellikleri ile verimlilik sağlayacağı öngörülmektedir. Değişim yönetimi ile ilgili değişimi 
yönetme sürecini doğru bilen okul liderlerinin okul özerkliği kapsamında millî eğitimin almış 
olduğu kararlarda bölge ve kültür farklılıkları ile yönetimin merkeziyetçiliğinden uzak olması 
eğitimde daha çağdaş bir başarı sağlayabilir.  

Anahtar kelimeler: “Seyreltilmiş Eğitim Modeli”, “Pandemi Kitapçığı”, “Öğretmenler Yasası”, 
değişim yönetimi, okul özerkliği, eğitim yönetimi, değişim ajanı. 

Evaluating The “Diluted Education Model”, A New Change In 
Education, In Terms Of Change Management And School 

Autonomy, With The Views Of Administrators And Teachers 
Abstract 

Corona Virus, which showed its effect in the TRNC in March 2020, negatively affected 
educational institutions due to being a social organization as in all countries. While schools are 
having problems in conveying these resources to students despite the existing resources related 
to education; In order to continue education by reducing the number of students in schools, the 
TRNC Ministry of National Education and Culture has switched to the "Diluted Education 
Model", which has been decided to be maintained in all public schools for the 2020-2021 new 
academic year. In this sense, under the leadership of school administrators, all school staff tried 
to implement and maintain the "Diluted Education Model", a new education application model, 
under the guidance of the booklet issued by the Ministry of National Education and Culture under 
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the name of "Pandemic Booklet". The book, which contains all the rules about education during 
the pandemic process, has been valid since August - September in all schools of primary 
education, secondary education, vocational technical and practical arts schools. 

This research was carried out in March 2021, within the framework of the volunteering principles 
of the participants, to the questions prepared by 92 teachers and school administrators and the 
researcher himself on Google Form, who are working in 6 different districts in the TRNC. The 
opinions of the participants working in the districts of Güzelyurt (54%), Nicosia (52%), 
Famagusta (14.1%), Girne (17.4%), Lefke (5.5%) and İskele (5.4%) constitute the scope of this 
research. The research using qualitative research method is a case study. The findings of the 
research were analyzed within the framework of the descriptive analysis method by themeing the 
opinions of the participants. Different teaching branches, 79% of the participants working in 
different districts and residing in different regions are from the TRNC, 17% are from the Turkish 
Republic of Northern Cyprus, 4% are from the Turkish Republic, and the participants who also 
have different cultural values are in public schools affiliated with the TRNC Ministry of 
Education It consists of educators who contribute to the research with different views on school 
culture. It is noteworthy that the educational status of these participants is 9% PhD, 47% graduate 
and 46% graduate, and the ratio of the participants who graduated after undergraduate is higher 
than undergraduate graduates. The professional seniority years of the participants vary between 
1 and 26 years, and these educators are educators working in schools with students in primary, 
secondary and high school periods. In this study, which was conducted by taking the opinions of 
the staff of the Primary Education Department, Secondary Education Department, the Vocational 
Technical Education Department affiliated to the TRNC Ministry of National Education, and the 
teachers of the Turkish National Education Consultancy who were assigned to the TRNC for 
their duty abroad, the participants wrote their opinions to the interview questions. they delivered 
it to the researcher.  

As a result of the research, it is important to revise a number of decisions in cooperation with 
school administrators and the Ministry of National Education and Culture, since the difference 
of positive thoughts about the "Diluted Education Model" as a model of change in education in 
the new education and training process is a problem that involves school autonomy. it turned out 
to be a need. In general, 92 participants' willingness to develop certain developments in education 
draws attention, while ministry officials evaluate the negative opinions about the "Dilution 
Model", which is a new change model, and by taking these opinions into consideration, it can be 
considered as a need to renew the flaws in this change model in a more planned and programmed 
manner. The issue of school autonomy in education related to education management can be 
considered as a problem related to the central administration and the execution of decisions from 
a center in TRNC. In this context, the need for a structuring leading to a different legalization 
regarding the management of education to schools arises from the problems in the findings of the 
participants' opinions. Although the Pandemic Booklet about "Diluted Education Model" is a 
guide, it is predicted that the process, which is described as a change related to a new application, 
will provide efficiency with the leading characteristics of change agents. The fact that school 
leaders, who know the process of managing change about change management correctly, are 
away from the regional and cultural differences and the centralization of the administration in the 
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decisions taken by the national education within the scope of school autonomy can provide a 
more modern success in education. 

Keywords: "Diluted Education Model", "Pandemic Booklet", "Teachers Act", change 
management, school autonomy, education management, change agent. 

Giriş 

10 Mart 2020 tarihinde KKTC devlet okullarının bulaşıcı hastalığın adanın kuzeyinde de 
yayılması nedeniyle toplum sağlığının korunması amacıyla kapatılmıştır. Ancak bu süreçte 
öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetleri salgının ülke sağlığını tehlikeye alması nedeni ile 30 
Mart tarihinde “eğitim.mebnet” adresinden uzaktan eğitime başlanabilmiştir. Küresel salgın 
nedeniyle eğitim-öğretim sürecinde de İnternet aracılığıyla uzaktan eğitimler dünyanın pek çok 
ülkesinde sağlanmıştır.  KKTC Milli Eğitim ve kültür bakanlığı bu şartlara uygun alt yapı ve 
donanıma sahip olamadığı için dijital eğitimle ilgili sorunların çözümünde ilk adım olarak 
öğretmen farkındalığını arttırıcı hizmet içi eğitim kurslara Haziran 2020 tarihinde pandemi 
döneminde sanal toplantılarla sağlamaya çabalamıştır.  Ancak devlet okullarındaki öğrenci ve 
öğrenciye hizmet sağlamakla ilgili bir ön hazırlık olmadığı için uzaktan eğitimde ciddi zaman 
kayıpları söz konusu olmuştur. Bu yönde okulların öğretmen yetiştirme boyutu güçlendirilmeye 
çabalanırken; 2021 yılında pek çok okul kendi imkânlar doğrultusunda KKTC MEKB desteği ile 
bu girişimleri sağlayarak 2020-2021 öğretim yılını Aralık ayından sonra uzaktan eğitimle 
tamamlamıştır ve bu süreçte uzaktan eğitim senkron ve asenkron uygulamalarla sürdürülmüştür. 
Bu bağlamda KKTC Milli eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın BRTK ( Bayrak Radyo Televizyon 
Kurumu ) işbirliği ile asenkron ( çevrim dışı) olarak sürdürülürken;  her okul kendi içinde farklı 
yöntem ve uygulamalar doğrultusunda aynı amaca hizmet edecek biçimde senkron ( çevrim içi) 
öğretim uygulamalarını ders programları çerçevesinde gerçekleştirmiştir.  

Kavramsal Çerçeve 

Covid-19 Virüsünün Okullara Etkisi 

2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinden yayılarak tüm dünyayı tehdidi altına alan Covid-19 
Virüsü başta insan sağlığı olmak üzere dünyadaki pek çok iş sektörünün zarar görmesine de 
neden olmuştur. Çin’in Wuhan kentinde başlayan hastalıkla ilgili meslektaşlarına uyarı yapması 
nedeniyle ilgili polis tarafından dedikodu yapmakla ilgili suçlanarak uyarılmıştı ve 34 yaşında 
Corona Virüs (Covid-19) a yenik düşerek ölmüştür. Çin’de başlayan ve bugün dünyadaki pek 
çok ülkeyi olumsuz etkisi ile tehdit eden Corona Virüsü farklı varyantları ile dünya ülkelerini 
hala daha tehdit etmeye devam etmektedir (Hazar, 2021). 

1970’li yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan kapitalizme bağlı olarak dünyanın pek çok ülkesi 
ekonomik krizlere karşılık neo- liberal politikalarla kendilerini engelleyen başta ekonomik 
engellere karşı koymak amaçlı çözüm yolları arama yoluna girmiştirler. Neo-liberal politikaların 
temelde devletlerin kamusal alandan çıkması ve yapısal anlamda piyasa ekonomisi içinde 
kendilerine alan yaratması ile bir takım sorunları çözmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda yapısal 
anlamda yerel girişimler ve yerel politikaların da yaygınlaşması ile yerel yönetimlerin kendi 
içlerinde yetkilerin artması ile birlikte Türk eğitim sistemindeki merkeziyetçi ilkelerine bağlı 
kalınarak bir takım farklılıkları da beraberinde getirmiştir. Ancak Covid-19 Virüsünün ülkelerde 
yarattığı krizlere baktığımızda toplumlar sosyal anlamda farklılaşma süreçlerine girerken,  pek 
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çok ülkede işsizlik sorunları, üretim – ve tüketim sektöründe pazarlama sahalarında firmaların 
küresel anlamda ekonomik güçlükler yaşamasına neden olmuştur. Bu bağlamda çağın getirdiği 
bir gelişim olarak teknoloji ve dijital kaynakların bazı işletme alanlarında kurtarıcı etkisi açık 
sistem özelliği taşıyan sistemler adına kurtarıcı bir alternatif olmuştur. Çünkü sosyal bir varlık 
olarak var olabilmek değişim ve farklılıklara uyum gerektirdiği gibi entropiden uzak kaldırıcı 
gelişim ve alternatifler üretmeyi de gerekli kılmaktadır. 21. yy. insan becerilerine ilişkin görsel 
okuryazarlığın en yoğun hissedildiği 2020 ve 2021 yılları içinde dijital vatandaşlık, medya 
okuryazarlığı, bilişim teknolojilerine ilişkin sanal gerçeklik gibi platformların sanal platformlar 
ya da sosyal platformlarda oldukça kullanıldığına tanıklık emekteyiz.  Pek çok ülkede geleneksel 
eğitim ve öğretim modellerinin değiştiğini, öğretim sürecine örgün eğitime başlayan en küçük 
yaş grubu çocuklardan üniversite dönemine kadar dijital eğitim yöntemi ile farklı platformlar 
aracılığı ile yararlanıldığı görülmektedir.  

Okullar sistem özellikleri açısından açık sistem olmaları nedeniyle çevrelerinde var olan pek çok 
durumdan etkilenebilme, etkileşim halinde olma durumundadırlar. Dolayısıyla okullar açık 
sistem olma özelliği ile gelişimlerden olumlu yönlerden yararlanabileceği örgütlerin işleyişlerine 
olumsuz etki yaratan dış çevreden de olumsuz etkilenebilmektedir. Bu bağlamda okulların 
değişim liderlerine ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.  Pandemi döneminde okullara da yansıyan 
etkilerin değişim yönetimi açısından okul yöneticilerine olan etkisinde de değişim süreçlerini 
doğru nitelendiren ve bu süreçlerde meydana gelen değişimin örgüt içerisindeki etkisinde olumlu 
gelişmelerin sağlanabilmesi yönünde becerilerinin çalışanların motivasyonu ve iş başarısına 
olumlu etkisi olduğunu belirtebilir. Günümüz bilgi toplumlarında bilginin değerinde bilgiyi 
bilmek yerine bilgiye erişim ve kullanım becerileri değer kazanırken, liderlik, takım işbirliği, 
yönetim süreçlerini doğru yaşama katabilir beceriler de eğitim yöneticileri için oldukça değerli 
olmaktadır. Dünyadaki gelişmeleri takip ederken, kurumsal gelişimde bu değişimlere entegre 
olma sürecinde ve hayata geçirme anlamında faaliyete geçmenin yanı sıra örgütsel gelişim için 
alınan tüm kararların doğru adımlarla ilerlemesine öncü olabilecek değişim ajanlarına 
ihtiyaçların daha yoğun hissedildiğini pandemi nedeniyle kurum varlıklarını tehdit eden “Corona 
Virüsü” ile baş edebilme süreçlerinde daha yoğun hissedilmektedir. Bu anlamda değişim 
yönetiminden sorumlu değişimi yöneten yöneticiler yani değişim ajanlarının kendi kurumları 
içinde özerk olduğu özellikler ve değerleri de örgüt kültürü içinde dikkate alması önem 
kazanmaktadır.  

Uzaktan eğitimle ilgili öğrenen ve öğretenin herhangi bir zaman ya da mekân kısıtlaması 
olmaksızın bilişim teknolojileri aracılığı ile sanal ortam içinde uygulanabilecek derslerin 
uygulanması sonucu derslerin canlı ders olarak işlenebildiği bir ortamdır (Horzum, 2003). 
Uzaktan eğitimle ilgili KKTC yeni kurulan bir devlet olmanın yanı sıra bir takım gelişim ve 
değişmelerde 21. Yy. çağ eğitimine ayak uydurmakla ilgili bir takım çabalar içindeyken bu 
çabalar Covid-19 Virüsünün ülkede yarattığı olumsuzluklar nedeni ile eğitimde değişim ve 
gelişime ivme kazandırmıştır.  Bu bağlamda 21 Ağustos, 2020 tarihinde KKTC MEKB ( Milli 
Eğitim VE Kültür Bakanı)  2020-2021 eğitim ve öğretim yılının yüz yüze yapılmasına ilişkin “ 
Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu- 2020-2021” adlı Kitapçıkta yeni 
eğitim ve öğretim yılının “ Dönüşümlü Öğretim Modeli” ile planlandığını ve öğrencilere ödev, 
proje ve uzaktan eğitim materyalleri ile destek de sağlanacağını kitapçık içerisinde dile 
getirmiştir. 
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21 Ağustos 2020 tarihinde elektronik bir gazete olan “Voice Kıbrıs Gazetesi”nde “Seyreltilmiş, 
dönüşümlü eğitim sistemine geçilecek” konu başlıklı haberde KKTC Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanı Nazım Çavuşoğlu Sağlık Bakanı Ali Pilli ile birlikte yapmış olduğu basın toplantısında, 
1 Eylül’de online eğitime, 14 Eylül’de ise yüz yüze eğitime “ Seyreltilmiş Eğitim Modeli” bir 
diğer adıyla “ Dönüşümlü Eğitim Modeli ”  ile başlanacağını açıklamıştır. Çavuşoğlu, bu 
çerçevede e-nabız sisteminin yansımalarının takibi ve öğretmenlerin, şoförlerin ve yardımcı 
annelerin testlerinin sonuçlarına da bakarak, yüz yüze eğitimin 14 Eylül’de başlamasına ve 1 
Eylül itibariyle on -line eğitimin başlamasına karar verildiğini de açıklamıştır. Her iki bakan da, 
söz konusu koşulların hem kamu, hem de özel eğitim kurumları için geçerli olduğunu 
belirtmiştirler. 42 sayfalık “Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu 2020-
21” isimli kılavuz kitapçık hazırladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, bu kitapçıkla birlikte 
cevaplanmayan hiçbir soru kalmadığını dile getirdi. Bu tebliğlere ilaveten seyreltilmiş eğitim 
modeline yönelik bu modelde öğrencilerin bir gün okula gidip bir gün gitmeyeceğini ve sınıflarda 
20’den fazla öğrenci olmayacağını, her sırada bir öğrencinin oturacağını belirmiştir. Eğitim 
kayıplarını telafi etmek amaçlı eğitim müfredatlarında düzenlemeler yapıldığını da belirtmiştir ( 
Hijyenklavuzu.pdf (mebnet.net) ). 

 Seyreltilmiş ( Dönüşümlü) Eğitim  

Eğitim – öğretim yılı için hazır olan müfredat ve ders programının belirli bir oranda azaltılarak 
eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlayan eğitim modeline “ Seyreltilmiş Eğitim 
Modeli” veya diğer bir adı ile “ Dönüşümlü Eğitim Modeli” denir. Seyreltilmiş eğitim modeli ile 
ilgili okul yöneticilerine verilen hizmet içi eğitim programları kapsamında KKTC okullarında 
sınıf sayıları azaltılarak “A” ve “B” grubu şeklinde ikiye bölünmüştür. Bu grupların okula geliş 
ve gidişleri ile ilgili haftanın 3 günü okula gelen bir grup bir sonraki hafta okula 2 gün gelerek 
eğitim ve öğretim faaliyetleri sağlanmıştır. Birinci hafta 2 gün gelen diğer grup ise; ikinci hafta 
3 gün olacak biçimde okula gelmiştir. Bu bağlamda ilk hafta pazartesi, Çarşamba ve Cuma gün 
okula gelen öğrenciler bir sonraki hafta Salı ve Perşembe günleri okula gelmiştirler. İlk hafta Salı 
ve Perşembe günü okula gelen öğrenci grubu ise; bir sonraki hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
gün okula gelmiştirler. Okullar eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sağlanmasına ilişkin “ Pandemi 
Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu 2020-2021” adlı kitapçıktaki kurallar 
çerçevesinde Covid-19 salgın hastalığına ilişkin öğretmen, okul yöneticileri ve veli iş birliğinde 
kuralları uygulamaya çalışmıştırlar.  Ancak 22 Ağustos 2020 tarihinde KKTC MEKB resmi 
web sayfasında KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından 2020-
2021 ders eğitim ve öğretim programına ilişkin pandemi döneminde okul ders program 
akışlarında ilköğretim ve genel ortaöğretim kademesinde resmi ve özel okulların ders dağılım 
çizelgelerinde geleneksel eğitim programından farklı bir yapılaşmanın oluşmadığı görülmektedir 
(DersDagilimCizelgeleri2020-2021.pdf (mebnet.net)).Buna ilaveten 21 Ağustos 2021 tarihinde 
KKTC MEKB resmi web sayfasında (Hijyenklavuzu.pdf (mebnet.net) ) pandemi sürecinde “ 
Seyreltilmiş Eğitim Modeli’nin ( Dönüşümlü Öğretim) programının uygulanacağı dönem içinde 
okulların uyacak olduğu pandemi kitapçığında tüm kurallar ayrıntılı bir biçimde 
ifadelendirilmiştir. 

Okul Özerkliği ve Okul Özerkliğinin Dünyada Önemi 
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Türk eğitim sistemi ve 1974 Barış Harekâtı sonrası eğitimde sistemsel bir reform yaşanan Kıbrıs 
Türk eğitim sistemi niteliksel anlamada eğitimin bir merkezden yürütüldüğü bir yapı mevcuttur. 
Oysa günümüz 21.yy. çağ ülkelerinin pek çoğunda dünyanın pek çok ülkesinde yerelleşme 
hareketlerinin merkezileşmeye karşıt olarak bir akım olarak canlandığını görmekteyiz. Devletler 
yönetişim sistemleri ile yerelleşme gerekçelerini ifade ederken;  eğitimlerinde değişimler 
gerçekleştirmektedirler. Yerel okullaşmalar dünya ülkelerinde hızla artarken, veli farklılıklarına 
bağlı yerel veli farklılıkları eğitim uygulamalarında değer bulmaktadır. Okulların bu yeni 
akımlarla başka ülkelerin de eğitim sistemlerinde farklılıklar yaşamasına etki etmektedir. Bu 
farklılaşmanın okul sınırlılığında kalmaması,  pek çok organizasyona ilişkin farklılaşmaların 
eğitime etkisinde örneğin belediyelerde konseyler kurularak yeni akımlarla da sinerji bulmaktadır 
(Rash ve Benavot, 2009).  Bu bağlamda KKTC ve Türkiye’ye baktığımızda ise merkezi 
yönetimin baskın kurallarının hâkim olduğu,  müfredat temellerinde ayrıntılarla şekillendirildiği, 
zaman zaman bölgesel coğrafik farklılıkların yanı sıra toplum yapısındaki insan farklılıkları ve 
ihtiyaçlarının farklılığa rağmen her türlü ihtiyacın bir merkezden sağlandığını belirtebiliriz. 
Yönetim anlamında esneklikten uzak olan okul örgütlenmesinin yönetim anlamında esnek 
olmayan yönetim etkisiyle sınıf ortamlarında da öğretmenin esnekleştiremediği bir yapılaşmanın 
olduğunu da belirtebiliriz. Bu baskın katı yönetim yapısının eğitimin denetim boyutunda 
program, öğretmen, öğrenci ve okul çevresinin yanı sıra okul liderlerinin geleneksel yapıdan 
çıkamaması sorununu da karşımıza çıkarmaktadır.  

Eğitimin niteliksel anlamda  geliştirilebilmesi için kamu sistemleri içinde var olan okullara daha 
çok yetki ve güç  verilmesi, yetki aktarımı  ile okul yöneticilerine ve öğretmenlere daha fazla 
yetki aktarımı yapılması ile okulların özerkleşmesini destekleyen uluslararası bir eğitim ortaya 
çıkmıştır. Nitekim bu eğitime ilişkin eğitim yönetimi alanında pek çok dünya ülkesinde reforma 
hareketleri gerçekleşmiştir.  Bu reformlara örnek vermek gerekirse; bu okullar ülkelerden 
ülkelere farklı adlandırmalarla eğitimde özerklik değerini canlandırmıştır.  Örneğin okul 
özerkliğine ilişkin bu okullar dünyanın farklı ülkelerinde aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadırlar 
(Chui, Sharpe and Mc Cormick, 1996, s.30;Caldwell, 1990, s . 13-4;Kuehn, 1996, s.l; Wohlstetter 
ve Mohrman, 1994,s.l;Noble, Deemer ve Davis, 1996, s.l; C.E.R.L, 1998,s.292; Lane ve 
Walberg, 1989, s.l6;C.E.R.I., 1995,s,15;Hanson, 1998, s.lll;M urphy ve Jr Adams, 
1998,s.432;Caldwell, 1998,s,445): 

1. Okul merkezli yönetim (School-Based Managem ent)  
2.  Okulların Yerel Yönetimi (The Local Management of Schools) olarak Avustralya, ABD, 

Kanada ve İngiltere’de,  
3. Kendi Kendini Yöneten Okullar (self-managing/governing school) ve  
4. Yetki Aktarılmış Okullar olarak da Avustralya ve Yeni Zelanda da bilinmektedir. 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerinden biri olan Bulgaristan Avrupa Birliği içinde birlik üyesi olan 
diğer ülkelerdeki gelişim düzeylerine yetişebilme çabasıyla 2007 yılında ilk değişimini eğitim 
alanında yapmıştır. Bu bağlamda kapsamlı bir biçimde eğitim siteminde yerelleşme reformu 
gerçekleştirmek amacı ile verimlilikte artış sağlamanın yanı sıra yerel ihtiyaçlara uyum sağlamak 
amacıyla 2007 yılı içinde hükümet politikasının desteği ile okul özerkliğini destekleyen bir 
eğitim planlamasını yaşama geçirdi (A Review of the Bulgaria School Autonomy in Bulgaria, 
2010; Eurydice, 2007). 1998 yılında ademimmerkeziyetçi( devlet merkezi yetkileri yerine yerel 
yetkilerin arttırıldığı savunan siyasal görüş) yapılaşmanın okulların belediye ve yerel toplum 
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örgütleri işbirliğini sağlayıcı bütçe planlama, bütçe sağlama ve bütçe kullanım yetkisi de 
verilmiştir (Eurydice, 2007). Böylelikle merkezi hükümet yönetiminin de eğitim için ayırdığı 
bütçede ciddi anlamda tasarruf söz konusu olmuştur.  bu anlamda sadece 2007-2008 eğitim ve 
öğretim yılı kapsamında bu reform ile yüz milyon Bulgar Levasının üzerinde bir değerde 
tasarrufa gidildiği görülmektedir. Bu bağlamda eğitim sektöründe başlatılan bu reform  hareketi  
2006 ve 2008 yılları arasında tasarruf  edilen sermaye yatırımları için daha çok kaynağın temini 
ile %46 oranında personel ücretlerinde artışı da beraberinde getirmiştir (Eurydice, 2007). 

Özerklik hareketlerinin öncü ülkesi ABD’dir. Ancak 1970 sonrası merkeziyetçi bürokratik 
yönetimle işlerini yürüten Avusturalya’ya bakıldığında Avusturalya’daki devlet eğitim sistemi 
sivil toplumun kontrol, katılım ve yerelleşme ( desantralizayon) içeren bir mevzuatın sağlanması 
ile merkezileşmeden uzaklaşmıştır. (Gamage ve Sooksomchıtra, 2006). Nitekim bu durum 1980 
yılı sonundan beri Avusturalya toplum katılımını önemseyen bir yapıya önem veren bir değişimle 
eğitim sistemi adına eğitim politikalarında büyük bir girilişimi olarak değerlendirilmektedir 
(Gamage ve Sooksomchıtra, 2006). Ardından 1980 sonrası İngiltere, Yeni Zelanda, Japonya, Çin, 
Kanada, Çekoslovakya, Hong Kong, Meksika ve Güney Afrika, İtalya, Bulgaristan gibi ülkelerde 
de merkezden sağlanan eğitim yönetimi ve denetim işlevlerini yerel eğitim örgütlerine 
devretmeye başlamışlardır (A Review of the Bulgaria School Autonomy in Bulgaria, 2010; 
Clark, 2005; Kudomi, Hosogane ve Inui, 2011; Rodriguez ve Hovde, 2002).  Coğrafik onumları 
incelendiğinde tüm bu ülkelerin yer aldığı coğrafik kıtalarında özerk okul yönetim modellerine 
geçiş yaptıkları görülmektedir. Avusturalya’da 1966 yılında eğitim ile ilgilenen kesim 
önderliğinde var olan mevcut okul modellerindeki bürokratik okul yönetimine karşılık alternatif 
model sunabilmek amacıyla bir komite kurulmuştur. Nitekim bu komite 1967 yılında Currie 
Raporu olarak sundukları raporda okulun temsili yönetim organları olarak okul yöneticisi, 
öğretmenler,  öğrenciler, veliler ve yerel toplum üyelerinin bir araya gelerek bir heyet 
oluşturmalarını önermiştir.  (Gamage ve Sooksomchıtra, 2006). Medyada konu gündemi olarak 
oldukça kamuoyunda eleştirilse de 1974 yılında bu öneri kamu okullarında uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu gelişimin ardından 1976 yılında Güney Avusturalya’da ilköğretim düzeyinde 
değişen yetki ve derecelerle ilgili okullar kendi okullarını yönetebilmek amaçlı kurumsal yönetim 
organlarına bağlı kalarak okul konseyleri veya okul kurulları kurmaya başlamıştır.  1990’lı 
yılların sonuna doğru ise; tüm Avusturalya okul sistemlerini içinde barındıran özerk yönetim 
reform yasaları kabul edilmiştir (Gamage ve Ueyama, 2003; Zhixin, Gamage ve Mininberg, 
2003). 

Amacı 

Bu araştırmanın amacı, pandemi nedeniyle KKTC’de ilk defa 2020-2021 öğretim yılı başlanan 
seyreltilmiş eğitim ya da diğer bir adıyla dönüşümlü öğretim modeli ile ilgili bu uygulamayı 
deneyimleyen okul yöneticileri ve öğretmen görüşleri ile değerlendirmektir. Bu kapsamda 
katılımcılardan “KKTC’de pandemi nedeniyle ilk kez uygulanmaya başlanan “Seyreltilmiş 
Eğitim Modeli” ile ilgili katılımcılar olumlu ve olumsuz düşüncelerini nasıl nedenleri ile 
ifadelendirmiştirler. 

Araştırmanın Yöntemi ve Deseni 

Araştırma teknikleri ile ilgili nitel araştırmaların bilimsel çalışmalar içinde insanların doğasında 
var olan olgularla ilgili algı durumları ve bakış açıları anlamlandırılarak bu nitelikleri kavramaya 
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yönelik araştırmalar yapılır. Kısaca nitel araştırmalarda araştırma araştırmaya katılan kimselerin 
bir takım eylemlere yüklemekte oldukları anlamlar ya d algıların yorumlanmasına yönelerek 
sosyal yaşamda var olan olgular anlamlandırılmaya çalışılır. Nitel araştırmalarda algı, deneyimler 
bir durum ya da olguyla ilgili gerçekçi ve bütüncül bir biçimde bir olgu ya da durumla ilgili 
insanlar üzerindeki etkileri ortaya çıkmaktadır. Neden –sonuç ilişkisi kurularak bireyin doğal 
ortamda yaşadığı durum ya da olaylar anlamlandırılır. Bu araştırmada görüşme formunun 
katılımcılara pandemi nedeniyle mail ile ulaştırılması ile katılımcılara sorulan sorulara vermiş 
oldukları yanıtlar incelenmiştir. Görüşme tekniğinde olduğu gibi katılımcıların olgularındaki 
derinliklerinde yapısı deneyimlerinde hem algısal hem de kavramsal yanıtları dikkate alınır ( 
Karataş, 2017). Nitel araştırma yöntemleri içinde betimsel analiz ile desenlenmiş olan bu 
araştırmada yapılan görüşmelere verilen cevaplarda katılımcıların özgün vermiş oldukları 
cevaplar esas alınarak yanıtlar kavramsal yapıda tema ve kodlamalarla oluşturulur. Nitel 
araştırma yöntemlerinde araştırmada problemi tanıma ve farkındalığı problemin çözümünde 
merak olmalıdır. Bu problem cümlesinde detayların belirlenmesinde çözüm odaklı en doğru 
alternatif yaklaşım belirlenmesi araştırmanın yön veren önemli bir unsurdur(Baltacı, 2019). 
Betimsel analiz yaklaşımında yapılan görüşme ve gözlem verilerinin okuyucuya özgün haline 
bağlı kalarak sunulma yöntemidir. Böylece araştırma çerçevesinde konu kapsamında oluşan 
sorulara yanıtlar kuramsal veya kavramsal yapıda, görüşme veya gözlem çerçevesinde 
anlamlandırılarak betimleme ile ifade edilir. 

Araştırmanın Çalışma Grubu ve Sınırlılıklar  

Bu araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 öğretim yılı içinde KKTC Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapmakta olan okul yöneticileri ve öğretmenlerden 
olmak üzere toplamda 92 katılımcı araştırmanın çalışma grubunu  oluşturmuştur. Ayrıca 
araştırmada katılımcıların vermiş oldukları cevaplar içinde sadece “Seyreltilmiş eğitim modeli 
hakkındaki görüşleri” incelenmiştir. .Araştırma 2021 Mart ayında katılımcılara gönderilen 
WhatsApp üzerinden öğretmen ve yönetici gruplarına pandemi döneminde  Google form 
üzerinden  araştırma başlığı, ne amaç için yapıldığı, bilimsel amaçlar ve kurallara uyumluluk 
esasına uyulacağı belirtilerek katılımcıların gönüllüğü ile araştırmaya katkı koyan 92 katılımcı 
görüşü kapsamında Yeni İskele, G. Mağusa, Lefkoşa, Lefke, Güzelyrut, Girne ilçeleri ile 
sınırlandırılmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada da veriler yarı yapılandırılmış görüşme formunda katılımcıların demografik 
özellikleri içinde okul özellikleri, hangi ilçelerde görevli oldukları, KKTC Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı müdürlüklerinden hangi daireye bağlı öğretmen personeli oldukları gibi sorular dışında 
“ seyreltilmiş eğitim modeli ile ilgili olumsuz ve olumsuz düşüncelerini dile getirdikleri cevapları 
internet aracılığı ile Google form üzerinden doldurmuşturlar. Bu nedenle bu görüşme formu da 
veri toplama aracı olmuştur. Katılımcılar bu uygulama ile çok zaman kaybetmeden kendi rızaları 
ile doldurdukları formları araştırmacının kendisine bu form aracılığıyla gönderim yapmıştır. 

Bulgular ve Yorumlar: 
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Bu bölümde katılımcıların demografik özellikleri, görev yapmakta oldukları okulları hakkında 
bilgiler ve seyreltilmiş eğitim modeli ile ilgili katılımcı görüşlerine bağlı bulgular 
yorumlanmıştır.  

 

 

 

Şekil 1: Katılımcıların Görevli Oldukları İlçelere Göre Yüzdelik Durumları 

 

Şekil 1 de görüldüğü üzere katılımcıların görevli oldukları ilçelere göre yüzdelik dağılımları %52 
oranda Lefkoşa, %17 oranda Girne, %14 oranda Gazi Mağusa, %6 oranda Güzelyurt %6 oranda 
İskele ve son olarak da %5 oranda da Lefke bölgelerinde görev yapmaktadırlar. Katılımcıların 
en çok Lefkoşa, en az Lefke ilçesinde görev yapmakta olan öğretmenler olduğunu belirtebilir. 

 

 

Yeni 
İskele

6%

Gazi 
Mağusa 

14%

Lefkoşa
52%

Girne
17%

Güzelyurt
6%

Lefke
5%

İlköğretim 
Dairesi 

Müdürlüğü
59%

Genel 
Ortaöğretim 

Dairesi 
Müdürlüğü

32%

Mesleki Teknik 
Öğretim 
Dairesi 

Müdürlüğü
9%
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Şekil 2: Katılımcıların Görevli Oldukları Okulların Bağlı Bulundukları Dairelere Göre 
Durumları 

Şekil 2’de 92 katılımcının KKTC MEKB dairelerine göre en fazla %59 oranında İlköğretim 
Dairesi’ne bağlı olan öğretmen ve yöneticiler olduğunu belirtebiliriz. %32 oranında Genel 
Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü, %9 oranında ise Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne 
bağlı öğretmen ve yöneticiler olduğunu da söyleyebiliriz.  

 

 

Şekil 3: Katılımcıların İkamet Yerlerinin ilçelere Göre Dağılımları 

Şekil 3’te katılımcıların ikamet etmekte oldukları adreslere göre durumlarına baktığımızda ise 
katılımcıların %55 oranında Lefkoşa ilçesi, %17 oranında Girne ilçesi, %16 oranında Gazi 
Mağusa , %6 oranında Lefke, %5 oranında Yeni İskele, %1 oranında ise Güzelyurt ilçesinde 
ikamet etmekte oldukları görülmektedir.  

 

Şekil 4:  Katılımcıların Vatandaşlık Durumlarına Göre Durumları 

Lefkoşa
55%

Girne
17%

Gazi mağusa 
16%

Lefke
6%

Güzelyurt
1%

İskele
5%

TC
3%

KKTC
78%

TC-KKTC
19%
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Şekil 4’te katılımcıların vatandaşlık durumlarına göre durumlarını incelediğimizde %78 oranında 
KKTC , %19 oranında TC- KKTC, %3 oranında ise sadece TC vatandaşlığı olan öğretmen veya 
yöneticiler olduğunu belirtebiliriz.  

 

 

Şekil 5: Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Durumları 

Şekil 5’te katılımcıların eğitim ve öğrenim durumlarında en fazla %48 oranında Yüksek lisans, 
ardından %46 oranında Lisans ve son olarak %6 oranında da doktora mezuniyeti olan öğretmen 
ve yöneticiler olduğunu belirtebiliriz. Bu anlamda lisans sonrası öğrenim gören katılımcıların 
oranı %54’tür.  

 

Tablo 1:  Katılımcıların Seyreltilmiş Eğitim Modeli ile İlgili Olumlu Düşünceleri  

Tema Kod Sayı (n) Yüzdeli
k (%) 

Lisans
46%

Yükseklisans
48%

Doktora 
6%
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Kaliteli 
Eğitim ve 
Motivasyon  

1.Öğrenci sayısının azalması öğrenci 
performansına olumlu etkisi olmuştur (2 Görüş) 

2. Öğrenci sayısının azalması eğitimde kaliteli 
zaman fırsatı yarattı.(2 Görüş) 

3. Öğrenci sayısının azalması öğretmenlerin 
öğrenciye ilgiyi arttırdı. Öğretmenlerin 
öğrencilerle bire- bir ilgisini arttırdı. Eğitimde 
öğrencilere bire- bir öğrenme fırsatı sağladı.(20 
Görüş) 

4. Öğrenci sayısının azalması öğretmenin 
öğrenciyi tanıma ve ihtiyaçlarını gidermesine 
fırsat sağladı (1 Görüş) 

5. öğrenci sayısının azalması öğrencinin kendini 
ifade etmesine daha çok fırsat verdi (3 Görüş) 

6.Öğrenci sayısının azalması eğitim ve 
öğrenmede verimliliği arttırdı. ( öğrenci katılımı, 
istekliliği, ders dönütleri, etkililik, isteklilik) (21 
Görüş) 

7.  Öğrenme verimliliği ile ilgili öğretmen ve 
öğrencinin motivasyonunu arttırmıştır (2 Görüş) 

8. Uygulama, proje ve etkinliklerin 
pekiştirilmesine fırsat oluştu.(3 Görüş) 

9.öğrenci gelişiminin takibinin yapılamasına 
fırsat oluştu(5 Görüş ) 

10.Öğretmen ve öğrenci daha az yoruluyor (1 
Görüş )  

11.Seyreltilmiş eğitim programı sayesinde zaman 
kaybı yaratan etkinlikler azaltıldı ( 2 Görüş) 

12. Yüz yüze eğitimin uzaktan eğitime göre daha 
etkili olduğu fark edildi. ( 1 Görüş) 

13.Öğrenmeyi arttırıcı pekiştireçleri yapmaya 
fırsat oluştu.( 2 Görüş) 

14.Öğretmenlerin sınıf yönetim becerileri ile 
ilgili tutumlarını olumluya çevirdi.(2 Görüş) 

15. Çocukların sosyalleşmeleri adına mutlu 
olmalarını sağladı.(2Görüş) 

72 

 

 

 

  

%68 
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16. Tam sınıflarda kendini ifade edemeyen 
çocuklar seyreltilmiş ortamda özgüven 
kazanmıştır.(2 Görüş) 

17.Öğrencilerin eğitimden kopmasını engelledi. ( 
1 Görüş) 

 

Fiziksel 
Ortamda 
Değişme 

18.Kalabalık sınıf sayısı olan okullardaki 
öğrencilerin eğitim hakları az öğrenci sayısı 
olanlarla eşitleşmiş gibi oldu. (3 Görüş) 

19. Normalde olması gereken sınıf sayıları bu 
olumsuzluk sayesinde sağlanmıştır. (3 Görüş) 

20.Sınıf sayısının azalması nedeniyle sınıf 
ortamını etkileyen olumsuz durumlar ortadan 

7 %7 
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kalktı. ( gürültü, ses, öğretmenin tüm sınıfa 
yetişememesi) (1 Görüş) 

 

Eğitimde 
Sağlık 
Güvenliği  

21. Sağlık güvenliği açısından faydalı olmuştur. 

 (24 Görüş) 

22.Öğretmen ve öğrencilerin normal koşullarda 
olan hastalıklarında da azalma oldu (1 Görüş) 

25 

 

 

%25 

TOPLAM   102 %100 

Tablo 1’de görüldüğü üzere 3 tema başlığı altında 22 farklı kod başlığında 92 katılımcının 102 
görüşünden oluşmaktadır.  Temaların çoktan aza doğru en fazla görüş belirtme durumlarına 
baktığımızda en fazla görüşün “Kaliteli Eğitim ve Motivasyon” tema başlığı olduğu ve bu tema 
yüzdeliğinin katılımcı görüşlerinin  %68’lik görüşünü oluşturduğunu belirtebiliriz. Ardından 
çoktan aza doğru sıraladığımızda “ “Eğitimde Sağlık Güvenliği” teması katılımcıların %25 
oranında görüş belirtilen tema olurken en az görüş belirtilen tema  “Fiziksel Ortam Değişimi” 
teması ise %7’lik oranda görüşler içermektedir. Bu bağlamda Seyreltilmiş Eğitim Modeline 
ilişkin katılımcıların en çok görüş belirttikleri tema başlığında “Kaliteli Eğitim ve 
Motivasyon” adlı tema başlığında 17 farklı görüş yer almaktadır. 

Katılımcılar seyreltilmiş eğitim modeli ile ilgili olumlu görüşlerinde eğitimde kalite ve 
motivasyon kapsamında Öğrenci sayısının azalmasının öğrenci performansını olumlu 
etkilemesi, eğitimde kaliteli zaman fırsatı yaratıldığı, öğretmenlerin öğrenciye ilgisini arttığı,  
öğrencilere bire- bir öğrenme fırsatı sağlaması, öğretmenin öğrenciyi tanıma ve ihtiyaçlarını 
gidermesine fırsat sağladığını bu tema başlığı içinde belirtmiştirler. 

Bunların yanı sıra seyreltilmiş eğitim modelinin öğrencinin kendini ifade etmesine daha çok 
fırsat verdiği, eğitim ve öğrenmede verimliliği arttığı bu isteklilikle ilgili özellikle öğrencilerin 
derse katılımı, istekliliği, ders dönütleri, etkililik vb. unsurlarını belirtmiştirler. Bu anlamda 
seyreltilmiş eğitim modeli uygulamalarının öğrenci ve öğretmen motivasyonunu arttırdığı, 
uygulamaya dayalı etkinlikleri yapma fırsatı yaratmaya fırsat sağlanması ile proje ve 
etkinliklerin pekiştirilmesi ile de ilgili fırsat kazanıldığından bahsedilmiştir. Bu bağlamda 
katılımcılar görüşlerinde öğrenci gelişimin takibine ilişkin öğretmenlerin fırsat kazandığı 
yönünde görüşler de belirtmiştirler. Öğrenci ve öğretmenin daha az yorulduğu, zaman kaybı 
yaratan etkinliklerin azaldığı, seyreltilmiş eğitim modeline geçilmesi ile öğrencilerin yüz yüze 
eğitim almalarının uzaktan eğitime göre daha etkili olduğunun fark edilmesini de sağladığını, 
öğrenci sayısının azalması ile öğretmenlerin öğrenmeyi arttırıcı pekiştireçleri yapmaya fırsat 
buldukları belirtilmiştir. Bu bağlamda eğitimde kalite ve motivasyon başlığı içinde sınıf 
yönetim becerilerine ilişkin tutumlarda olumsuz olan tutumların olumluya dönüşmesini de 
sağladığını belirtmiştirler. Eğitimde sosyalleşme ile ilgili çocukların kendilerini mutlu 
hissetmelerinin yanı sıra kalabalık öğrenci grubunda kendini ifade edemeyen öğrencilerin de 
seyreltilmiş eğitimde öğrenci sayısının azalmasına bağlı olarak özgüven kazandıklarını, 
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öğrencilerin eğitimden kopmamasını sağladığını da dile getirmiştirler. Katılımcıların fiziksel 
ortamda değişme durumuna ilişkin okullarda bölgesel olarak büyük okullardaki kalabalık 
öğrenci grubu sayılarının köy okullarındaki az öğrenci sayısı ile öğrencilerin eğitim haklarının 
eşitlenmesine vesile olduğu, çağdaş eğitim felsefelerine göre normalde olması gereken sınıf 
sayısının pandemi gibi bir bulaşıcı hastalık nedeniyle seyreltme modeli ile sağlandığını da dile 
getirmiştirler. Katılımcılar ayrıca sınıfın fiziksel yapısında sınıf sayısının azalması nedeniyle 
sınıf ortamını etkileyen olumsuz durumların da ortadan kalktığını da belirtmiştirler.  

Katılımcılar sağlık güvenliği tema başlığı içinde özellikle bulaşıcı bir hastalığa ilişkin okullara 
sağlık güvenliği açısından fayda sağladığı ve öğretmen öğrencilerin bu vesile ile normal 
koşullarda olan hastalıklarında da azalma olduğunu dile getirmiştirler.  

Tablo 2: Katılımcıların Seyreltilmiş Eğitim Modeli İle ilgili Olumsuz Düşünceleri 

Tema Kod Sayı 
(n) 

Yüzdelik 
% 

Öğrenci - 
öğretmen 
motivasyonun
a olumsuz 
etkisi 

1. Gün aşırı okula gelmek öğrencilerde 
motivasyon düşüklüğüne neden oldu. 
Çocukların daha yoğun eğitim alması 
engellendi- düşük konsantrasyon- kopukluk) ( 
16 Görüş) 
2. Dönüşümlü eğitimde 3-2 uygulaması 
nedeniyle öğrencilerin okula bir haftada sadece 
2 kez gelmesi eğitimi olumsuz etkiledi. Hafta 
sonu tatilinin bu uygulama ile uzaması 
öğrencilerin düzensiz çalışmasına neden oldu.( 
3 Görüş ) 
3. Aradaki boş günler çocuklar için 
olumsuz ( aşırı boş boş zaman bırakıldı. Bu boş 
zamanlarda daha fazla sorumluluk verilebilirdi. 
( 4 Görüş )  
4. Öğretmen aynı konuyu sürekli tekrar 
dince motivasyon kaybı yaşamıştır.(8 Görüş ) 
5. Öğrenci, öğretmen, veli için sınav 
haftası uygulaması 1 hafta ders kesimi ile 
sürerken seyreltilmiş eğitimde kayıp olmasın 
diye bu zaman devam ettirildi eğitim. Bu da 
herkesi yordu. ( 1 Görüş ) 
6. Pekiştirme yaparken çocuklarla 
olamıyoruz.  
(1 Görüş ) 
7. Öğretmen çok yıprandı ( 1 Görüş ) 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%35 
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 Eğitim 
müfredatı ile 
programın 
uygulanabilirl
iğinde 
sıkıntılar 

8. Denetim ve güven yok. Öğretimdeki 
ders konularını vermek çok zaman alıyor. 
Bakanlığın gönderdiği programa göre konular 
istenilen hızda ilerlemiyor. (16 Görüş ) 
9. Müfredatın tamamlanmasında sıkıntı 
yaşanacaktır. Programda seyreltme reel 
olmamıştır. (Kayıp müfredat) (3 Görüş ) 
10. Her ders 2 gruba da verilmesi 
gerekiyor. Fakat okullarda ders programları 
yapılandırılmadığı için ( eski müfredata göre) 
gidilince bu durum branş derslerini olumsuz 
etkilemiştir. ( 1 Görüş) 
11. Ders Programları haftalık ders 
sayısına göre oluşturulmadı. ( 2 hafta -2 hafta 
ilerleme yapılmak zorunda kalındı bu da 
eğitimi olumsuz etkiledi. Bu durum derslerin 
öğrenciler tarafından hatırlanmasını bile 
olumsuz etkilemiştir. Program bu değişime 
adapte edilmediği için branş dersleri için her iki 
gruba haftalık olarak eşit zaman verilmedi.(6 
Görüş) 
12. Öğretmenlerin yükünü 
arttırmıştır(Her Gruba farklı odaklanma, zaman 
zaman her farklı grup için sınav hazırlama) ( 1 
Görüş) 
13. Öğretmenler hedeflenen konulara 
yetişme endişesine kapıldı. ( 1 Görüş )  

27 %28 

 

Seyreltilmiş 
eğitime 
adaptasyon 
sorunları 

14. Zaman zaman uyum sorunları 
yaşandı. Öğretmenler hangi grupta konu olarak 
nerede? Öğrenciler kendileri A grubunun mu 
yoksa B Grubunun günü mü karıştırdı. ( 
7Görüş)  
15. Programın hem online hem de yüz 
yüze olması kafa karışıklığına neden oldu.( 1 
Görüş) 

8 %8 

 

Çalışan anne 
ve babalar 
açısından 
sıkıntılar 

16. Çalışan aileler yönünden sıkıntılara 
neden oldu.  
( 1 Görüş ) 
17. Aileler çocuklarının eğitimleri için 
sorumluluk almak istemediler.(1 Görüş ) 

2 %2 

Öğrencilerin 
sosyal yaşam 

18. Çocukların sosyalleşmesi ile ilgili 
paylaşım yapmaları sosyal becerilerini 

11 %11 
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becerilerinin 
gelişimine 
olumsuz etkisi 

geliştirmelerini engelledi. Çocuklar 
sosyalleşme adına tutuklu kaldı.(3 Görüş) 
19. Öğrenciler tüm sınıf arkadaşlarını 
göremedi. Sınıf bütünlüğü ikiye bölündü. 
Çocuklar arasında özlem oluştu.( 5 Görüş) 
20. Öğrencilerde çalışmadan geçme 
beklentisi oluştu ( eğitimin önemi azaldı) ( 1 
Görüş) 
21. Öğrencide Psikolojik bozukluk-
ruhsal sorunlar oluştu (2 Görüş) 

Belirsizlik  22. Ölçme – değerlendirmede eşitsizlik 
sorunları var. (1 Görüş) 
23. Değerlendirme yapamıyoruz. (1 
Görüş) 

2 %2 

Sınıf 
bütünlüğünün 
değişimi 

24. Bazı gruplarda konu akışı daha hızlı 
ilerleyince asıl sınıfın paralelliği olumsuz 
etkilendi.(5Görüş) 

6 %6 

Sağlık 
güvenliği ile 
ilgili Sıkıntılar 

25. Bulaş riski yine de vardı. 1 %1 

Eğitim- 
öğretim 
uygulamaların
da sorunlar 

26. Eğitim aksadı. Yavaşladı. (1 Görüş) 
27. Dersi kaçıran çocuğun 
toparlanmasına fırsat olan ertesi gün olayı 
ortadan kalktı. Öğrenmedeki dönüt- 
düzeltmelerdeki o sıcaklık gitti.(1 Görüş) 

2 %2 

 

Özel Eğitim 
Öğrencileri 
Açısından 
Olumsuzlukla
r 

28. Dikkat dağınıklığı olan çocukların 
zoruna gitti. /öğrenmede yavaş olan öğrenciler 
için olumsuz etkisi var (2 Görüş) 
29. Özel gereksinimi olan öğrencileri 
olumsuz etkiledi.( 2 Görüş ) 
 

4 %4 

 

Çocuk ihmali 30. Anne- babası evde olmayan çocuk 
için tehlikeli (Bakıcı sorunu ) (1 Görüş) 

1 %1 

TOPLAM  98 %100 

Tablo 2’de katılımcıların seyreltilmiş eğitim modeline ilişkin olumsuz görüşleri yer 
almaktadır. Katılımcılar 12 tema başlığı altında 30 farklı kod ile Seyreltilmiş eğitim modeli ile 
ilgili toplamda 98 görüşle olumsuz görüşlerini belirtmiştirler. Bu bağlamda seyreltilmiş eğitim 
modelinin eğitimde olumsuz etkilerine ilişkin katılımcılar en fazla “Öğrenci ve Öğretmen 
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Motivasyonuna Olumsuz etkisi “ adlı kod içinde görüşler belirtmiştirler. Bu oran genel görüş 
yüzdeliğinin %35’ini oluşturmaktadır. Bu temadan sonra en fazla olumsuz görüş belirtilen 
tema “Eğitim Müfredatı ve Programın Uygulanabilirliğinde Sıkıntılar “ adlı tema olup bu genel 
katılımcı görüşlerinin %28’ini içermektedir. Katılımcıların en fazla olumsuz görüş belirttikleri 
üçüncü tema ise “ Öğrencilerin Sosyal Yaşam Becerilerinin Gelişimine Olumsuz etkisi” adlı 
tema olup bu temadaki görüş yüzdeliği de katılımcı görüş yüzdeliğinin %11’ini içermektedir.  
Katılımcıların seyreltilmiş eğitim modeline ilişkin olumsuz görüşlerini çoktan aza doğru 
sıralandırmaya devam ettiğimizde ise bu sıra sırasıyla %8 oranında “ Seyreltilmiş Eğitime 
Adaptasyon Sorunu”, %6 “Sınıf Bütünlüğünün Değişimi”,  %4 “Özel Eğitim Öğrencileri 
Açısından Olumsuzluklar”, %2 “ Eğitim –Öğretim Uygulamalarında Sorunlar”, %2 “ 
Belirsizlik” ve %1 oranında “ Sağlık Güvenliği ile ilgili Sıkıntılar” ile yine aynı oranda yani 
%1 oranında “ Çocuk İhmali” tema başlıklarında olumsuz görüşlerini belirtmiştirler.  

Katılımcıların öğrenci- öğretmen motivasyonuna ilişkin olumsuz etkilerle ilgili belirli 
günlerde okula gelinmesi ve belirli günlerde okula gelinmemesi durumunun öğrencilerin daha 
yoğun eğitim alma durumlarının engellendiği, düşük konsantrasyon ile eğitimde öğrenciler 
açısından kopukluğa neden olduğuna dair 16 kez görüş belirtilmiştir. Bu duruma ilişkin 
öğrencilerin seyreltilmiş eğiğim modeli uygulamasında KKTC Uygulamasına ilişkin bir 
haftanın içinde bir çocuk ilk hafta 3 gün okula gitmişse, ikinci hafta bu öğrenci gruplarının 
sadece 2 gün okula gitme durumunun öğrencileri özellikle hafta sonu tatili de olması 
bakımından olumsuz etkilediği yönünde görüşlere de yer verilmiştir. Bu konuya ilişkin okul 
yöneticileri ve öğretmenlerin arada kalan boş günlerin oldukça fazla olmasına ilişkin 
öğrencilerin eğitim süreçlerinden kopmamaları adına daha farklı sorumluluklarla 
doldurulabilmesine ilişkin önerileri de olmuştur. Öğretmenler bakımından ise öğretmenin bir 
bütün halinde olan sınıf sayısının ikiye bölünmesi nedeniyle sürekli aynı konuyu tekrar etmesi 
durumunun öğretmen motivasyonunu olumsuz etkilediği hatta seyreltilmiş eğitim uygulaması 
sürecinde ortaöğretim ve lise öğrenci yaş gruplarında geleneksel eğitim sistemindeki 
programlarında sınav haftası sürecinde okula gitmeme durumu eğitimde zaman kaybı olmasın 
düşüncesiyle kaldırılınca hem öğrencinin hem de öğrencinin daha çok yorulduğu belirtilmiştir. 
Öğretmenlerin öğretim sürecinde konuları pekiştirmekle ilgili bir sonraki gün o öğrencilerin 
okula gelememelerinden ötürü pekiştireç yapamamaları sorunun da eğitim ve öğretim ile ilgili 
işlevler kısmında öğrenci ve öğretmeni olumsuz etkilediği yönünde görüşleri belirtilmiştir. 
Katılımcıların “Eğitim Müfredatı İle Programın Uygulanabilirliğinde Sıkıntılar” Adlı tema 
başlığı içerinde en fazla belirmekte oldukları sorunun KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 
tarafından hazırlanan programın istenilen hızda ilerleyememesine ilişkin güven sorunu ve 
denetimin de olmamasından ötürü sıkıntılar dile getirilirken; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 
Talim terbiye Kurulu’nun ilgili dairelere göndermiş olduğu seyreltilmiş eğitim programının 
reel anlamda zaman açısından uygulanabilirliğinin gerçekçi olmadığı; hatta bu müfredatın 
tamamlanması ile ilgili sıkıntılar yaşanılacağı yönünde görüşler yer almaktadır.  Haftalık ders 
programlarına ilişkin eğitim programlarının yanı sıra bir de okul içi haftalık ders 
programlarının yapılandırılması gerekirken; okul haftalık programları öğrencilerin 5 gün okula 
gelirmiş gibi eğitim alacakları şekilde planlanıp uygulama başlatıldığı içi öğrencilerin her 
hafta özellikle  branş dersleri ile ilgili sorunlar yaşaması söz konusu olduğu belirtilmiştir. Yani 
okul haftalık ders programında öğrenciler bazı öğretmenlerini 2 haftada bir görebilmiş de 
denilebilecek bir sorun da ortaya çıkmıştır. bu soruna ilişkin öğrencilerin motivasyonuna da 
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olumsuz etki etmesi ile birlikte okul ders programları seyreltilmiş eğitime adapte ettirilmediği 
için branş dersleri ile ilgili öğrencilerin okul programları nedeniyle dolaylı sorunlar 
yaşadıklarını belirtebiliriz. Öğretmenlerin yüküne ilişkin iki farklı grubun birbirinden farklı 
olması nedeniyle her farklı grup odaklanma, sınav hazırlığı ile ilgili programı uygulama çabası 
içine girip yetiştirememe endişesi yani öğretmenin iş stresi artmıştır. “Seyreltilmiş eğitime 
adaptasyon” sorunları adlı tema başlığı içerisinde katılımcılar öğrencilerin A ve B grubu olarak 
ayrıldığı günlerde kimi zaman gruplarını kimi zaman da hangi günler geleceklerini karıştırdığı 
yönünde görüş belirtmiştirler. Bunun yanı sıra bazı okulların hem online ( çevrimiçi)  hem de 
yüz yüze uygulanması ile ilgili öğrencilerde kafa karışıklığı da yarattığını belirmiştirler. 
Katılımcılar seyreltilmiş eğitim modeli ile ilgili “Çalışan anne ve babalar açısından sıkıntılar”  
adlı tema başlığında bu uygulamanın çalışan anne- babaları olumsuz etkilediğini belirtmenin 
yanı sıra eğitimde aile katılımına ilişkin velilerin sorumluluk almak istemediklerini de dile 
getirmiştirler. “Öğrencilerin sosyal yaşam becerilerinin gelişimine olumsuz etkisi” adlı temada 
ise katılımcılar çocukların sosyalleşmesi ile ilgili paylaşım yapmaları ve sosyal becerilerini 
geliştirmelerinin bu uygulama ile engellendiğini, çocuklar sosyalleşme adına suçlular gibi 
tutuklu kaldığı, öğrencilerin tüm sınıf arkadaşlarını görememesi, sınıf bütünlüğü ikiye 
bölünmesi hatta çocuklar arasında özlem oluştuğu belirtilirken öğrencilerde çalışmadan geçme 
beklentisi oluştuğu yönünde de olumsuz sosyal inanlar da oluştuğu belirtilmiştir. Hatta 
öğrencilerde Psikolojik bozukluk-ruhsal sorunlar oluştuğu yönünde görüşler de belirtilmiştir. 
“Belirsizlik” adlı tema başlığında katılımcılar ölçme – değerlendirmede eşitsizlik sorunları 
olduğu ve okul yöneticileri ve öğretmen görüşleri içinde öğrenci değerlendirmelerini yapmakla 
ilgili sorun yaşandığı da belirtilmiştir. “Sınıf bütünlüğünün değişimi” adlı tema başlığında ise 
katılımcılar Bazı gruplarda konu akışı daha hızlı ilerleyince asıl sınıfın paralelliği olumsuz 
etkilendiğini dile getirmiştirler. “Sağlık güvenliği ile ilgili Sıkıntılar adlı tema başlığı içinde 
bu modele rağmen okullarda bulaş riskinin yine de olduğu dile getirilmiştir. “Eğitim- öğretim 
uygulamalarında sorunlar” adlı tema içinde ise; katılımcılar eğitimin aksaması, yavaşlaması, 
dersi kaçıran çocuğun toparlanmasına fırsat olan ertesi gün olayı ortadan kalktığı,  
öğrenmedeki dönüt- düzeltmelerdeki o sıcaklığın gittiği dile getirilmiştir. “Özel Eğitim 
Öğrencileri Açısından Olumsuzluklar” adlı tema başlığında ise; dikkat dağınıklığı olan 
çocukların bu süreçten olumsuz etkilendiği, öğrenmede yavaş olan öğrenciler için olumsuz 
etkileri olduğu, özel eğitim gereksinimi olan çocukların bu uygulamadan olumsuz 
etkilendikleri de dile getirilmiştir. “Çocuk ihmali” adlı tema başlığı içinde ise; katılımcılardan 
sadece 1 kişi anne – babası evde olmayan çocuk için tehlikeli olduğu, bakıcı olmama 
sorununun çocukların güvenliği açısından sıkıntısı dile getirilmiştir.  

Sonuç ve Öneriler: 

Kurt (2006) eğitim yönetimi alanıyla ilgili yerel yönetimlere bir takım sorumluluklar ve 
görevler vermesi halinde MEB eğitimin genel amaç ve ilklerini belirleme ve eğitimin 
sağlanmasına ilişkin rehber olabilecek kurallar koyması halinde tüm yerel eğitim kurumlarını 
üzerinde etkili denetim ve kontrol etkisi sağlayabileceğini belirtmiştir. Bu bağlamda küçük 
coğrafik konum ve toplu özelliği ile KKTC okulları Türk eğitim sisteminde reform 
hareketlenmesinin sağlanmasına ilişkin pilot uygulama merkezi seçilirse yerel okul yönetim 
anlayışında reform hareketlenmesi sağlanabilir. Bu bağlamada ada genelinde tüm okullarda 
bulaşıcı hastalık yayılımını engelleyebilmek adına olağanüstü bir durum nedeniyle KKTC’de 
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2020 Eylül ayında uygulama ve yürürlüğe konulan eğitim modeline ilişkin olumlu görüşlerin 
olumsuz görüşlerden daha fazla olması bu eğitim modelinde en fazla öğrenci sayısının 
düşüşünün fiziksel anlamda sınıf ortamını etkileyen pek çok faktörün öğrenme–öğretme 
ortamına yansıtıcı anlamda olumlu etki sağladığı katılımcı görüşlerinden de ortaya 
çıkmaktadır. Ancak Seyreltilmiş Eğitim Modeli’ ne ilişkin katılımcıların geleneksel eğitim 
program- müfredatlarının yanı sıra öğrenci- öğretmen ve ailenin yanı sıra eğitim ve öğrenme 
sürecine olumsuz etkisi olan tehditlerin bu çerçevede yeniden yapılandırılması ve 
geliştirilmesi olumlu görüşlerin çoğalmasını sağlayabilir. Birbirinden farklı pek çok sorunun 
farklı bölge, farklı öğretmenlik branş ve kıdem durumlarının yanı sıra öğrenci ve veli yapısı 
da dikkate alınarak okulların bir takım eğitim uygulamaları ile ilgili denetimin KKTC MEKB 
Denetleme, Değerlendirme, Yönlendirme Kurulu ile ilgili daire müdürlüklerinin iş birliğinde 
Talim Terbiye Kurulunca hazırlanan yerel ve geleneksel eğitim plan, program ve 
müfredatlarına ilişkin de öğretimde özerklik bağlamında değerlerin hayata geçirilmesi okul 
başarılarını özgün nitelikte arttırabilir. Bu bağlamda KKTC MEKB Talim Terbiye Dairesi yeni 
eğitim ve öğretim yılına ilişkin bir önceki yıl öğretmenlerin müfredatı uygulayabilme 
durumlarına ilişkin kapsayıcı araştırmalarla çözümler üreterek ülke çağında verilecek genel 
eğitimin sınırlılıklarını belirledikten sonra KKTC’de okulöncesi eğitim, ilköğretim, genel 
ortaöğretim kurumlarının yanı sıra tüm örgün eğitim kurumlarında çeşitli komiteler kurularak 
bölgesel eğitim örgütleri desteğinde okulların da kendi müfredatlarını belirlerken bölgesel ve 
o bölge çocuklarının ihtiyaçları doğrultusunda ders içerikleri, eğitsel aktiviteler, 
organizasyonlar ve öğretmen ihtiyaçları içinde sınıf ortamı, materyal temini ile ilgili okul aile 
birlikleri iş birlikleri dışında sivil toplum örgütlerinin yanı sıra belediyeler işbirliğinde mali 
destekler sağlanarak okul özerkliğine ilişkin yönetimin yerinden yönetime uygun bir yapıya 
dönüşebilmesi için KKTC MEKB  yetki gücünü paylaşımında yönetişim sağlarken bu 
düzenlemenin gerekliliği için gerekli yasal çalışmaları pilot uygulamalarla deneyerek 
raporlaştırarak yaygınlaştırabilir. Böylelikle yetkilerin üst yönetimde toplandığı merkezi 
yönetim birimlerinde var olan bürokratik baskı unsurları da ortadan kalkabilir ( Taşçı, 2008).  
Böylelikle eğitim bütçesine ilişkin okulların KKTC MEKB tasarrufu söz konusu bir avantaj 
da olabilecektir. Nitekim Atasayar, (2005)  in  Türkiye’de yapmış olduğu araştırmada eğitim 
yöneticileri ve eğitim denetçilerinin %70’den fazlası Türkiye’de  Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
merkez örgütündeki yetkilerinin bir kısmı  yerel örgütlere devretmesi,  eğitim sisteminin yeniden 
yapılanması ve  sistemde var olan sorunlar  Milli Eğitim Bakanlığı merkez örgütünde bulunan 
yetkileri  işin yapıldığı yerel örgütlere devretmesi halinde  çözümlenebileceği yönünde görüş 
bildirmişlerdir (Atasayar, 2005). 

Türkiye’de eğitim yönetimi ile ilgili yerel yönetime yönelik yerel yönetici ve okul müdürlerinin 
kendilerini bu duruma hazır görme durumlarına ile ilgili yapılan bir araştırmada okul müdürleri 
ve yöneticilerin eğitim yönetiminin yerelleşmesine yönelik görüşleri olumlu yönde paralellik 
gösterdiği araştırma sonuçlarında ortaya çıkmıştır. Hatta aynı araştırmada yerel yöneticilerin 
eğitim için öncelikli ihtiyaçları daha doğru tespit etmekle ilgili daha doğru kararlar 
üretebilecekleri, bölgesel ihtiyaçlar esası alınarak halkın ihtiyaçları dikkate alınması sayesinde 
işsizlik sorunu ile ilgili sorunların azalacağı savunulmuştur (Taşçı, 2008).  Nitekim araştırma 
bulgularına dayalı olarak katılımcı oranı lisans sonrası eğitim düzeyi ( doktora veya yüksek lisans 
) olan katılımcıların yoğun olduğu araştırma grubunda katılımcıların bölgesel sorunlarını kendi 
içlerinde çözebilmeleri eğitimde zaman açısından da tasarrufa gidilmesini sağlarken okul 
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yönetimine ilişkin çalışanların  kurumsal aidiyetlerini de güçlendirerek başarı istekliliğini 
arttırabilir. Bahsedilen sorunlara ilişkin her tema başlığı az sayıda görüş içerenler de dahil olmak 
üzere seyreltilmiş eğitim modeli ile ilgili okulları olumsuz etkileyen genel sorunların dışında özel 
sorunların da olduğunu bizlere göstermektedir. Bu bağlamda değişim yönetimi kapsamında 
gelişen dünyaya uyum sağlamakla ilgili gelişmiş ülkelerde uygulandığı gibi merkezi yönetimin 
yasa ve denetimin yanı sıra rehberlik hizmeti sağlayabileceği alan uzmanları desteği ile okullarda 
özerkleşmeyi değerli kılan okul yönetimlerine yerel yönetim fırsatı sağlanabilir. Adanın 
kuzeyinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni bir değişme ve gelişme olarak adlandırılan 
Seyreltilmiş Eğitim Modeli ile araştırma bulgularına dayalı olarak temelde öğrenci sayısı ders 
öğretim programlarının azaltılan yönleri eğitimde nitelikli başarı ve motivasyonunu öğrenci ve 
öğretmen boyutunda olumlu etkilemesinde okulların fiziksel yapılarındaki yüzölçümlerinin 
incelenip değerlendirilmesi eğitim ve öğretim ortamındaki fiziki yapının önemine ilişkin çağa 
uygun bir gelişim için uzman kişilerden destek alınarak disiplinler arası bir çalışma ile yeni 
okullaşma projeleri okul yöneticilerinin yerel belediyeler işbirliği içinde de sağlanabilir. Ancak 
1983 Kıbrıs Türk Öğretmenler Yasası içinde var olan sınıf sayısına ilişkin yasal boyutta var olan 
engel niteliğindeki sayı sınırlılıkları ile  birlikte Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı “ Öğretmen 
Kadrolarının Eğitim ve Öğretim Kurum ve Kuruşlarına Dağılım Tüzüğü”, “ Zorunlu Eğitim 
Tüzüğü” gibi pek çok tüzükten ötürü eğitimi olumsuz etkileyen kuralların yeniden 
yapılandırılması eğitim sistemine olumlu etki edebilir. Bu yönde katılımcıların seyreltilmiş 
eğitim ile ilgili öğrenci sayısı düşüşü ile ilişkili sınıf yönetimi becerileri, kaliteli eğitim ve 
eğitimde fırsat eşitliği gibi durumlar ile ilgili eğitim binaları Türkiye’de olduğu gibi sabahçı ve 
akşamcı öğrenci grupları ile tam zamanlı eğitime başlandığında pek çok tasarruf sağlanarak 
eğitimin kalitesine yönelik kolaylaştırıcı olabilir ( Bknz.  Tüzükler | KKTC MİLLİ EĞİTİM VE 
KÜLTÜR BAKANLIĞI (mebnet.net)) Okulların bir takım sorunlarına ilişkin kendi çözüm 
yollarını arayışlarında okul paydaşları ile işbirliği kurmaları onların değerini arttırmanın yanı sıra 
değişim ve dönüşüme uyum sağlamakla ilgili lider özelliği olan okul yöneticileri ve 
öğretmenlerin alternatif çözüm önerileri toplum başarısında girişimciliğe de örnek olabilir.  
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OKULLARDA ÖĞRENME İÇERİK ÖZERKLİĞİ FIRSAT 
EŞİTLİĞİNİ NASIL ETKİLER? 

Süleyman SÖNMEZ 
Üsküdar Dilaver Cebeci İlkokulu Müdürü 

ssonmez52@gmail.com 

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 hedefi ile 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 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 sözcükler : Fırsat Eşitliği, Öğrenme İçerik Özerkliği, Merkezi Sınav Sistemi 

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 
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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. 

Keywords: Equal Opportunity, Learning Content Autonomy, Centralized Examination System 

Giriş 

 Eğitim öğretim içeriği (müfredat) öğrenci merkezli oluşturulması çocuklarımızın bireysel 
gelişimine en büyük katkıyı sağlayacaktır. Merkezden hazırlanan öğrenim içerikleri ülke 
geneline hitap edeceğinden birçok farklı bireylere dokunulamaması çocuklarımızın akademik, 
sosyal gelişimine yeterince katkı sunulmamış olacaktır. Merkezden hazırlanan bir çerçeve 
müfredatın oluşturulması yaptığımız araştırmalarda ve bir çok devletlerdeki uygulamalarda 
doğru bir uygulama olarak görülmektedir. Yine yaptığımız araştırmalarda ve dünyadaki 
uygulamalarda bölgeler, iller öğretmenlerin de içinde olduğu komisyonlar tarafından merkezin 
hazırladığı çerçeveye uygun öğrenme içeriğinin bölge ihtiyaçlarına ve öğrenci merkezli 
hazırlanması doğru bir uygulama olarak görülmektedir. 

Okul özerkliğinin en önemli alta teması olan içerik özerkliği merkezin yetkilerini azaltarak 
bölgelere, illere vermesi öğrenme içeriğinin oluşturulmasında öğretmenlerin yer almasının ve 
kendi ihtiyaçlarına göre içerik oluşturmalarının çok olumlu faydaları olduğu bir gerçek.  Ancak 
öğrenme içeriği özerkliğinde oluşacak olan yerel farklılıkların fırsat eşitliğini etkilemesi söz 
konusu gözükmektedir.  

Bu çalışmamızda okullarda öğrenme içerik özerkliğinden doğacak olan yerel öğrenme içerik 
farklılıklarının fırsat eşitliğini nasıl etkileyeceğini tartışacağız. Bu tartışmayı iki ana başlık 
altında yürütmeye çalışacağız. Merkezi sınavlar ile okullarda ölçme değerlendirme açısından ne 
gibi etkileri olacağını tartışacağız. Bir diğer başlık ise yerel öğrenme farklılıklarının fırsat 
eşitliğine ne gibi etkisi olabilir konusunu ele alacağız. Bu başlıklar ile ilgili ilkokul, ortaokul ve 
lise veli ve öğretmenlerimize yönelik yaptığımız anket çalışmaları önemli verilerimiz olacaktır. 

Kavramsal Çerçeve 

Öğrenme içerik özerkliği; merkezin yetkilerinin azaltarak bölgelere, illere, okullara 
devretmesidir.  Fırsat eşitliği ile kastedilen; yerele verilen özerklik ile farklı öğrenim 
içeriklerinin oluşturulması durumunda ülke genelinde farklı içerikleri öğrenen öğrenciler için 
olumsuzluk söz konusu olur mu? Farklı öğrenme içeriğinin özellikle merkezi sınavlarda (liseye 
giriş sınavları, üniversite sınavları,) ve okullarda ölçme değerlendirmede eşitsizliğe neden olup 
olmayacağının tartışılmasıdır. 

Araştırma Yöntemi 
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Nitel araştırma türünde, fenomolojik desende olan bu araştırmada, veriler içerik analizi yöntemi 
ile incelenmiştir. Ülkelerde uygulanan müfredat özerkliği örnekleri incelendi. Alan yazında 
yazılan makale ve kitaplar taranmış ve incelenmiştir. 

İlkokul, ortaokul ve lise velilerine soru formu ile çocuklarını nasıl bir okula göndermek 
istedikleri, merkezi sınavlarda başarılı olan bir okula mı göndermek istedikleri ve öğrenme içerik 
özerkliği ile ilgili sorular yöneltildi. 

İlkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerine yönelik ise öğrenme içerik özerkliğinin nasıl olması 
gerektiği, içerik özerkliğinin oluşturacağı farklı içeriklerin fırsat eşitliğini nasıl etkileyeceği 
soruları yöneltildi. 

Anket sorularından alınan cevaplar temalara ayrılarak sınıflandırılmıştır. Velilerin ve 
öğretmenlerin içerik özerkliği ile ilgili algıları sınıflandırıldı. İçerik özerkliği sonucunda oluşacak 
içerik farklılıkları ile ilgili veli ve öğretmenlerin algıları da sınıflandırılıp değerlendirilmiştir. 

Bulgular 

Araştırmaya veri sağlayan 77 velinin demografik özellikleri incelendiğinde;  

30 yaş altı 12, 30-39 yaş arası 29, 40-49 yaş arası 34, 49 yaş üzeri 2 veli olduğu görüldü. İlkokula 
çocuğu giden veli oranı %58,4, ortaokula çocuğu giden veli oranı %35,1 ve liseye çocuğu giden 
veli oranı %35,1 olarak görüldü. 

Araştırmaya veri sağlayan 99 öğretmenin demografik özellikleri incelendiğinde; 

sorularımızı cevaplayan öğretmenin branşları, Beden Eğitimi 2, Fizik 2, Arapça 1, Bilişim 
Teknolojileri 1, Biyoloji 1, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5, Elektrik 1, Fen ve Teknoloji 1, Görsel 
Sanatlar 1, Sınıf Öğretmeni 51, İngilizce 4, Matematik 5, İHL Meslek Dersleri 2, Okul Öncesi 8, 
Özel Eğitim 1, Rehberlik 2, Sosyal Bilgiler 2, Sosyoloji 1, Tarih 2, Türk Dili ve Edebiyatı 5, 
Türkçe 1 olduğu görülmüştür. 

Öğretmenlerin katıldığı şehirlere göre; İstanbul 67, Sivas 29, Adıyaman 1, Düzce 1, Çorum 1 

Öğretmenlerin yaş aralığı; 30'un altı 12, 30-39 arası 26, 40-49 arası 46, 50-59 arası 13, 59 üzeri 
2 olduğu görülmüştür. 

Okullarda Öğrenme İçeriği Özerkliği 

Okullarda öğrenme içeriği özerkliği konusunda velilerimizin görüşlerine başvurup kanaatlerini 
aldığımızda; 

 Algının 
Negatif   
Frekansı 

Algının 
Pozitif 
Frekansı 

Algının  
Nötr  
Frekansı 

Okullarda öğretim içeriğini (müfredatı) merkez 
tarafından genel bir ulusal çerçeve hazırlandıktan 
sonra her bölge, il veya okullar genel çerçeveye uyarak 
kendi öğretim içeriğini oluşturması faydalı ve doğru 
bir uygulamadır. 

 
2 

 
70 

 
5 
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Okullarda öğrenme içeriği özerkliği konusunda öğretmenlerimizin görüşlerine başvurup 
kanaatlerini aldığımızda; 

 Algının 
Negatif   
Frekansı 

Algının 
Pozitif 
Frekansı 

Algının  
Nötr  
Frekansı 

Okullarda öğretim içeriğini (müfredatı) merkez 
tarafından genel bir ulusal çerçeve hazırlandıktan sonra 
her bölge, il veya okullar genel çerçeveye uyarak kendi 
öğretim içeriğini oluşturması faydalı ve doğru bir 
uygulamadır. 

 
 
7 

 
 
91 

 
 
1 

 

Velilerimizin %91'i öğretmenlerimizin %91,9'u okullarda müfredatın merkez tarafından sadece 
ulusal bir çerçeve hazırlanması kalan kısmının yerel komisyonlar marifeti ile hazırlanması 
yönünde kanaatleri olduğu görülmüştür. 

 

Öğretmenlerimizin okullardaki öğrenme içeriği hazırlamasında etkin olması durumunda 
öğretmenlerimizin performansının nasıl etkileyeceğini öğretmenlerimize sorduğumuzda; 

 Algının 
Negatif   
Frekansı 

Algının 
Pozitif 
Frekansı 

Algının  
Nötr  
Frekansı 

Öğretmenlerin öğrenme içeriğinin (müfredat) 
hazırlanmasında etkili olması öğretmenin 
performansını olumlu yönde etkiler. 

 
1 

 
98 

 
0 

 

Öğretmenlerimizin %99'u öğretmenlerin öğrenme içeriği oluşturulmasında etkin olması 
öğretmenin performansını olumlu etkileyeceği kanaatinde olduğu görülmüştür. 

 

Merkezi Sınavlar ve Okullarda Ölçme Değerlendirme Açısından Öğrenim İçeriği Özerkliği 
ve Fırsat Eşitliği 

 

Merkezi sınavların veliler için ne kadar önemli olduğu yönündeki algılarını öğrenmek için; 

 Algının 
Negatif   
Frekansı 

Algının 
Pozitif 
Frekansı 

Algının  
Nötr  
Frekansı 

Çocuğumun iyi bir liseye gidebilmesi için liseye 
giriş sınavında başarılı olan bir ortaokula 
çocuğumu göndermek isterim. 

 
0 

 
77 

 
0 
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Lisede, üniversiteye giriş sınavında başarı yüzdesi 
yüksek olan bir liseye çocuğumun gitmesini isterim 

 
3 

 
74 

 
0 

 

Velilerimizin %98,7'si liseye giriş merkezi sınavlarda başarılı olan bir ortaokulu, %96,1'i ise 
üniversite sınavlarında başarılı olan bir liseyi tercih ettiği görülmektedir. 

 

Sınav kaygısı olmayan ilkokulda velilerimizin nasıl bir ilkokul istediğini ölçmek için; 

 Algının 
Negatif   
Frekansı 

Algının 
Pozitif 
Frekansı 

Algının  
Nötr  
Frekansı 

İlkokulda, çocuğumun akademik başarısından çok 
zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimini destekleyen 
etkinliklerin fazlaca olduğu ve bunun yanında temel 
bilgilerin verildiği bir okulu tercih ederim. 

 
 
0 

 
 
76 

 
 
1 

 

Öğretmenlerimizin merkezi sınav kaygısı ve özerklik ilişkisini anlamak için; 

 Algının 
Negatif   
Frekansı 

Algının 
Pozitif 
Frekansı 

Algının  
Nötr  
Frekansı 

Merkezi sınav kaygısı olmamış olsa öğretmenler 
öğrenme içeriklerini oluşturmada ve uygulamada 
daha özerk olurlar. 

 
 
12 

 
 
86 

 
 
1 

 

Öğretmenlerimizin %86,9'u merkezi sınav kaygısının öğrenme içeriği ve uygulama özerkliğini 
olumsuz etkilediği algısında olduğu görülmüştür. 

 

Öğrenme İçeriği Özerkliğinde Oluşacak Yerel Farklılıklar ve Fırsat Eşitliği 

Öğretmenlerimizin içerik özerkliği ile oluşacak olan yerel içerik farklılıklarının fırsat eşitliğini 
nasıl etkileyeceği konusunda görüşlerini öğrenmek için; 

 Algının 
Negatif   
Frekansı 

Algının 
Pozitif 
Frekansı 

Algının  
Nötr  
Frekansı 

Bölgelere, okullara, öğretmenlere okuldaki 
öğretim içeriği hazırlanmasında yetki 
verildiğinde ülke genelinde oluşacak olan 
öğretim içeriği farklılığı özellikle liselere ve 
üniversitelere sınavla öğrenci alan bir ülkede 
fırsat eşitsizliğine neden olmasına katılıyor 
musunuz. 

 
 
16 

 
 
82 

 
 
1 
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Öğretmenlerimizin %82,9'u içerik özerkliği ile oluşacak olan yerel farklılıklarının fırsat 
eşitsizliğine neden olacağı kanaatinde olduğu görülmüştür. 

Öğrenim içerik özerkliği ile yerel farklılıklar oluşması söz konusu olacaktır. Öğretmen ders 
içeriğini bölgesindeki üretime, kültüre göre içerik oluşturması kaçınılmazdır. (Necati Cemaloğlu, 
Öğretmen Özerkliği) 

Sonuç ve Öneriler 

Öğrenme içeriği özerkliğinde oluşacak olan farklılıklar merkezi sınavlarda fırsat eşitsizliğine 
neden olur. Bu eşitsizliği gidermek için de çalışmamızda da ortaya çıkan merkez tarafından 
hazırlanan çerçeve müfredattan merkezi sınavlarda sorular sorulması gerekmektedir. 

Öğrenme içeriği farklılıkları aynı şekilde okullarda ölçme değerlendirmede de eşitsizliğe neden 
olmaktadır. Bu eşitsizliği de gidermek için aynı merkezi sınavlarda olduğu gibi okullardaki 
ölçme değerlendirmelerde ulusal çerçeve müfredattan yapılmalıdır. Ulusal çerçeve müfredatın 
en önemli amacı ölçme değerlendirmeleri adil yapabilmek için öğrenim içeriğinin 
standartlaştırılmasıdır.( https://tr.esc.wiki/wiki/Curricula) 

Merkezi sınavların öğrenme içeriği özerkliğini sınav kaygısı sınırlandırmakta, zayıflatmaktadır. 
Velilerimizin merkezi sınav konularının ağırlıklı işlenmesi tercihleri, okulların ve öğretmenlerin 
öğrencilerin merkezi sınavlarda başarılı olması kaygıları içerik özerkliğini olumsuz 
etkilemektedir. Merkezi sınavlar devam ettiği müddetçe bu kaygılar var olacaktır. Milli Eğitim 
Bakanlığının ve YÖK'ün son yıllarda sınavlarda bilgiyi ölçmeden çok bilgiyi yorumlama, 
analitik düşünme gibi becerileri ölçmeye yönelik sınav soruları hazırlanması bu anlamda olumlu 
bir gelişmedir. Aynı zamanda liseye giriş sınavların da sadece sekizinci sınıf konularından 
sorulması da ortaokulun diğer sınıflarında sınav kaygısının daha az olmasını sağlamıştır. İlkokul 
velilerinin ve öğretmenlerin algılarına baktığımızda ilkokulda sınav kaygısı olmadığından 
ilkokul yöneticileri ve öğretmenlerinin öğrenme içeriği özerkliği bağlamında daha özerk hareket 
ettikleri görülmüştür. 

İçerik özerkliğinde oluşan yerel farklılıklarının fırsat eşitsizliği değil, fırsat zenginliği olduğu 
görülmüştür. Öğrencilerin yöresini tanıması, yerel kültürel unsurları tanıması, yerel üretime göre 
kendini geliştirmesi bir zenginliktir. Bu farklı içerikler ölçme değerlendirmelerde kullanılmadığı 
sürece fırsat eşitsizliğine neden olmayacağı görülmüştür. 
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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 başlıkları altında yükseköğretim 
kurumlarının özerkliği incelenirken, Covid 19 salgını kapsamında YÖK tarafından alınan 
kararların üniversitelerdeki yansıması hakkında değerlendirmelerde de bulunulmuştur. Bu 
araştırmada nitel araştırma tercih edilmiş ve salgın sürecinde YÖK tarafından üniversitelere 
ulaştırılan resmi yazılar doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, özerklik, Covid-19 salgını, doküman incelemesi. 

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 
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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.  

Keywords: Higher education, autonomy, Covid-19 epidemic, document analysis. 

 

Giriş 

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. Türk Eğitim Sistemi içerisinde yükseköğretimin 
amacı öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ülkenin kalkınmasına katkı sağlayabilecek 
bilgi, beceri, davranış, bilimsel düşünce ve genel kültüre sahip bir vatandaş olarak onları 
yetiştirmek şeklinde ifade edilmektedir. Ayrıca yükseköğretim kurumları yüksek düzeyde 
bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilimsel verileri yaymak, ulusal 
ve uluslararası alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, iş birliği çalışmalarıyla bilim 
dünyasının seçkin bir üyesi olmak amacıyla hareket ederler (Yükseköğretim Kanunu, 1981). 
Özetle, yükseköğretim kurumları, ülkelerin geleceği için iyi eğitilmiş insan gücünün 
yetiştirilmesi, nitelikli araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim süreçleri ile toplumun 
kalkınmasına katkı sağlanmasından sorumludur.  

Yükseköğretim kurumlarının amaçlarına ulaşabilmesi için kültür, bilgi ve araştırma merkezi olan 
bu kurumların özerkliğinin sağlanabilmesi önemli bir husustur. Özerklik, seçme ve eylem 
özgürlüğü olarak ifade edilmektedir (Günay, 2019). 

Orta çağ döneminden bu tarafa üniversiteler kendi kendini idare etme ve kendi mali kaynağını 
oluşturma çabası içerisinde olmuşlardır. Orta çağ döneminde üniversitede özerklik, kurumsal ve 
mali bağımsızlık, yeni fikirlere hoşgörü ve bilim özgürlüğüne imkân oluşturma şeklinde 
tanımlanabilmektedir. Ulusal devletlerin ortaya çıkması ve Fransız Devrimi ile üniversiteler daha 
faydacı ve teknik kuruluşlar olarak hizmet vermeye başlamıştır.  Bu dönemde üniversitelerin 
önceliği, toplumun ve kamunun ihtiyaç duyduğu meslek gruplarına insan kaynağı yetiştirmek 
olmuş, araştırma ve bilim yapma ihtiyacı ikinci planda kalmıştır. 19. yüzyılda ise eğitim öğretim 
faaliyetleri ile birlikte araştırma yapma çabaları artmıştır. 20. yüzyıl ve 21. yüzyılın başlarında 
ise devletler stratejik alanları bilimsel gelişmelerle desteklemek için üniversiteleri mali açıdan 
desteklemiş ve akademik programların içeriği, türleri gibi alanlara da müdahil olmuştur. 
Geçmişten bu yana üniversitenin toplum içindeki rolü değiştikçe üniversite özerkliği kavramı da 
değişiklik göstermiştir. Modern anlamda üniversite özerkliği kavramı incelendiğinde ise 
yükseköğretim kurumlarının özerkliği ve akademik özgürlük olmak üzere iki grup ön plana 
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çıkmıştır. Buna göre özerklik, yükseköğretim kurumlarının iç işleyişi, mali ve yönetim 
işleyişinde, eğitim ve araştırma çalışmalarında, kendi politikalarını oluşturmada bağımsız 
olmalarıdır (Bingöl, 2012).  

Yükseköğretimde özerklik, serbestçe öğretim faaliyeti ve araştırma yapma özgürlüğüdür. Özgün 
bir bilim ortamı oluşturulması, nitelikli bilimsel çalışmalar yapılması ve eğitim-öğretim hizmeti 
sunulması, çok yönlü bilim insanlarının yetiştirilmesi ve ülke kültürünün tanıtılması bakımından 
yükseköğretimde özerklik çok önemli bir araçtır. Özerklik üniversitenin tüzel kimliği ile 
ilişkilidir. Üniversitenin tüzel kimliğini ise bölüm, fakülte, enstitü, araştırma merkezi gibi 
birimler ve akademisyen, diğer çalışan personel ve öğrenciler gibi insan kaynağı oluşturmaktadır. 
Bu bağlamda yükseköğretimin özerkliği tüzel kimliğin irade ve seçme özgürlüğü ile ilişkilidir 
(Günay, 2019). 

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) tarafından 2010 yılında Avrupa’da 29 ülkenin 
yükseköğretim sisteminin üniversite özerkliklerini ölçmek ve karşılaştırmak için 4 farklı boyut 
geliştirilmiştir. Bu boyutlar sırayla kurumsal özerklik, mali özerklik, insan kaynağı özerkliği ve 
akademik özerkliktir (EUA, 2010).  

Yükseköğretimde özerklik incelendiğinde alan yazında mali özerklik, akademik özerklik ve idari 
özerklik olmak üzere üç ana başlık göze çarpmaktadır. Akademik özerklik; öğretim müfredatı, 
eğitim yöntemlerinin belirlenmesi, öğretim üyeleri ve yöneticilerinin seçilmesi, bilimsel 
araştırmaların, deneysel faaliyetlerin, yayınların, sunumların özgürce yapılabilmesidir. İdari 
özerklik; personel temini, istihdam sağlama, ilişik kesme, öğrenci alımı ve kontenjanları, 
akademik unvan verilmesi gibi süreçleri kapsamaktadır. Mali özerklik; üniversitenin kendi 
kaynağını oluşturabilmesi, merkez bütçe ile sınırlandırılmaması, öğrenim harçlarına ve maaşlara 
karar verebilme ve bütçe kullanımına hedefler doğrultusunda karar verebilmedir (Erdem, 2013). 

Amaç 

Ülkemizde üniversiteler Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bağlıdır. YÖK 2547 sayılı Kanun 
gereğince görevini yürütmekte ve çatı kurum olarak nitelendirilebilmektedir. Üniversite 
özerkliğine ilişkin hususlar, ülkemizde YÖK ile ilişkilendirilebilmektedir. Yapılan çalışmada, 
Covid 19 salgını sürecinde YÖK tarafından alınan kararların yükseköğretim kurumlarının mali, 
akademik ve idari özerkliklerine yansımalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.   

Yöntem 

Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 
kullanıldığı, olguların ve olayların gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya konulduğu bir 
araştırma sürecidir (Erçetin ve Açıkalın, 2020). Yapılan araştırmada, nitel araştırma ve doküman 
analizi yöntemi tercih edilmiştir.  Covid 19 salgını kapsamında YÖK tarafından üniversitelere 
ulaştırılan resmi yazılar doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Covid 19 salgını kapsamında 
YÖK tarafından alınan kararların üniversitelerdeki yansıması hakkında değerlendirmelerde de 
bulunulmuştur.  

Bulgular ve Yorumlar 
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Yapılan çalışmada, Covid 19 salgını sürecinde YÖK tarafından alınan kararlar, kamuoyu ile 
paylaşılan haberler ve üniversitelerin yaptığı çalışmalar mali, akademik ve idari özerklik 
çerçevesinde incelenmiştir.  

       

 

Şekil 1: Salgın Sürecinde YÖK Çalışmaları 

 

Tablo 1: YÖK Kararları ve Açıklama Metinleri 

Salgın Bilgilendirmeleri  

ve Alınacak Tedbirler 

(Mali-İdari Özerklik) 

Uzaktan Eğitim  

Süreci 
(Akademik Özerklik) 

Öğrenci İş 
ve  

İşlemleri 

(İdari 
Özerklik) 

Toplam 

5 6 16 27 

  

YÖK tarafından salgın boyunca 27 farklı karar ve açıklama metni yayımlanmıştır. Bu 
kararlardan, 5’i mali ve idari özerklik çerçevesinde Covid 19 salgını bilgilendirme ve alınacak 
tedbirler, 6’sı akademik özerklik bağlamında uzaktan eğitim süreci ve 16’sı ise idari özerklik 
kapsamında öğrenci iş ve işlemleri ile ilgilidir. YÖK tarafından yayımlanan kararların çoğunluğu 
idari özerklik kapsamında yer almıştır.  

Alınan kararlar ve açıklama metinleri kapsamında 11 Mart 2020’de öğrenci sayısı yüksek olan 
üniversitelerin rektörleri ve sağlık alanındaki bazı bilim insanlarının katılımıyla YÖK tarafından 
toplantı yapılmıştır. Bu çalışmanın tüm üniversiteler ile yapılmaması ve üniversitelerin 

YÖK	Covid
19	Salgını	
Çalışmaları

Üniversitelerin	
Yaptığı	

Çalışmalar	

Alınan	Kararlar	

Kamuoyu	İle	
Paylaşılan	
Haberler
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bulunduğu konum, salgın durumu gözetilmeden kararların alınması onların kendi stratejilerini ve 
hedeflerini uygulaması noktasında özerkliğin korunmasında bir engel olarak ifade edilebilir.  

YÖK tarafından 16 Mart 2020 tarihinde alınan karar ile tüm üniversitelerin uzaktan eğitime 
geçeceğini belirtilmiştir. Üniversitelerin uzaktan eğitim olanakları ve kapasiteleri, akademisyen, 
idari personel ve öğrencilerin uzaktan eğitime uyum sağlama durumları detaylı bir şekilde 
incelenmeden bu sürecin yürütülmesi, üniversitelerin bağımsız karar alabilme yetkisine engel 
oluşturduğu ifade edilebilir. Salgının ilerleyen günlerinde YÖK Dersleri Platformunun açık 
erişime açıldığı kararı yayımlandı. Hızlı bir şekilde dijital ortamda eğitim süreci başlatılmasından 
dolayı adaptasyon sürecinin göz ardı edildiği görülmüştür. Tekeli (2010), YÖK’ün ilk kurulduğu 
dönemde bölümlere merkezden gönderilen programların dayatıldığını, Türkçe ve İnkılap Tarihi 
derslerinin zorunlu tutulduğunu ifade etmiştir. Ayrıca üniversitelerde idari özerklik kavramının 
ön planda olması sebebiyle akademik özerklik konusuna yeterince ilgi gösterilmediğini 
açıklamıştır.  

Salgın sürecinde YÖK tarafından öğrencilere kayıt dondurma hakkı verilmiştir. Kayıt dondurma 
işleminin tüm üniversiteler için geçerli olması eğitimde eşitlik ilkesi ile uyumlu görülse de 
üniversitelerin eğitim politikaları ve hedefleri açısından olumlu bir gelişme olarak 
değerlendirmek güçtür.  

YÖK öğrencilerin uygulamalı eğitimlerine (staj) ilişkin de kararlar almıştır. Öğretmen adayları 
için ödev ve dosya hazırlığı yeterli görülürken sağlık alanındaki programların staj uygulaması 
kararı üniversitelerin kendi değerlendirmelerine bırakılmıştır. Örneğin, hemşirelik 
programındaki öğrencilerin staj uygulamasının, koruyucu önlemlerle yüz yüze ya da uzaktan 
eğitim yoluyla yapılması kararlaştırılmıştır.  

Yükseköğretim kurumlarında hangi derslerin uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacağı ise 
yükseköğretim kurumlarının kendi değerlendirmesine bırakılmıştır. Yükseköğretim Kurulu, 
salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik 
yetkiyi üniversitelerin ilgili kurullarına bırakmıştır. Salgın başlangıcında alınması gereken bu 
karar, salgından bir yıl sonra alınmış olsa da YÖK’ün bu uygulamaları özerklik çerçevesinde 
olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.  

YÖK tarafından uzaktan eğitim süreçlerinin değerlendirilmesine yönelik öğrencilere ve öğretim 
üyelerine anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre YÖK'ün, salgın süreci de dâhil esnek 
yönetim anlayışı ile üniversitelere yetki devrinin değerlendirilmesi konusunda öğrencilerin yüzde 
43'ü ve öğretim elemanlarının yüzde 72'si "yetki devri" hakkında olumlu görüş belirtmiştir.    

Salgın sürecinde devlet ve vakıf olmak üzere 206 üniversitenin yaptığı çalışmalar ve aldıkları 
tedbirler YÖK sitesinde yayımlanmıştır. YÖK’te yayımlanan bu siteler incelendiğinde salgına 
yönelik bilgilendirici dokümanlar, toplantılar, projeler, yayınlar, uzaktan eğitim uygulamaları, 
Ar-Ge faaliyetleri yer almaktadır. Bu çalışmalar, akademik özerklik kapsamında 
değerlendirilmiştir.  

YÖK salgın boyunca 15 farklı haberi kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu paylaşımların çoğunluğunu 
akademik ve idari özerklik çerçevesinde üniversitelerdeki eğitim öğretim süreçleri, sınavlar, iş 
birliği çalışmaları oluşturmaktadır.  
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Sonuç ve Öneriler 

YÖK’ün üniversitelere gönderdiği resmi yazıda şu ifadeye yer verilmiştir: “YÖK bu süreci güçlü̈ 
koordinasyon, esnek yönetim ve çerçeve kararlar ile yönetmektedir. Bu yaklaşım 
memleketimizin bütün illerine dağılan üniversitelerimizin her birisinin farklı şartları ve 
imkânlarının bulunması, merkezi olarak aynı tedbirlerin ve kararların bütün üniversiteler için 
aynı şekilde uygulanmasının doğru olmadığı düşüncesinden kaynaklanmaktadır.” Mevcut 
yükseköğretim sisteminin merkeziyetçi olması nedeniyle farklılık ve çeşitliliğe müsaade 
etmediği ve bu durumun Covid 19 Salgını sürecinde daha da derinleştiği görülmektedir.  

Covid 19 Salgını sürecinde YÖK tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda idari ve akademik 
özerkliğe ilişkin bulgular göze çarpmakta ancak mali özerklik boyutuyla yapılan çalışmaların 
yetersiz olduğu düşünülmektedir. Mali, idari ve akademik özerklik bağlamında YÖK yetkileri 
yeniden belirlenerek daraltılması, yükseköğretim kurumlarının özerklik düzeylerinin arttırılması, 
YÖK’ün daha çok koordinasyon işlevinde bir üst kurula dönüştürülmesi önerilmektedir. Ancak 
üniversitelere verilen özerkliğin sınırları net bir şekilde çizilmelidir. Çünkü özerkliğin düzeyi 
arttıkça üniversitelerin toplum ile iç içe olması, hesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanması ve 
akademik değerlerin korunması zorlaşabilir. Üniversite ve toplumun iş birliği ile özerklik 
gerçekleştirilmelidir.  

Kaynakça 

Bingöl, B. (2012). Üniversite Özerkliğinin Değişen Tanımı ve Üniversitelerin Yeniden 
Yapılandırılması. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(2). 39-75. 

Erdem, A. R. (2013). Üniversite Özerkliği: Mali, Akademik ve Yönetsel Açıdan Yaklaşım. 
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3 (2). 97-107.  

European University Association (EUA). (2010). University Autonomy in Europe. 
https://eua.eu/downloads/publications/university%20autonomy%20in%20europe%20ii%20-
%20the%20scorecard.pdf adresinden 18 Haziran 2021 tarihinde erişilmiştir.  

Günay, D. (2019). Üniversite Felsefesi, İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları. 

Tekeli, İ (2010). Tarihsel bağlam İçinde YÖK ve Yükseköğretimin Tarihi, İstanbul: Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları.  

Yükseköğretim Kanunu. (1981). 

 

  



ISPC2021 BİLDİRİLER KİTABI / PROCEEDINGS 
 

281	
 

Sözlü Bildiri / Oral Presentation – 14 
 

EĞİTİMCİLER İÇİN MESLEKTAŞ DAYANIŞMASI İLE İŞ 
PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖZ 

YETERLİĞİN ARACILIK ROLÜ 

Mediating Role of Self-Afficacy in the Relationshıp between 
Colleagues Solidarity and Job Performance for Educators 

Doç. Dr. Bilal Çankır 

bilal.cankir@medeniyet.edu.tr 

ORCID: 0000-0001-5126-8769 

Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş 

ibrahimhakan.karatas@medeniyet.edu.tr 

ORCID: 0000-0001-5569-014X 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Öz 

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-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, iş performansı. 

Abstract 

In this research, the data collected from 766 participants working in the education sector and the 
result variables such as colleague solidarity and performance, which are the positive structures 
related to the attitude of the employees towards the job, and self-efficacy were examined. It was 
collected using measurement tools such as Colleague Solidarity Scale (Çetinkaya Ulusoy, 2010), 
Self-Efficacy Scale (Schwarzer & Jerusalem, 1995) and Performance Scale (Sigler & Pearson, 
2000). The findings of the study were evaluated by considering the findings on the relationship 
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between colleague cooperation and performance, and current studies, and it was concluded that 
self-efficacy could be a better predictor of performance for education sector employees. 

Keywords: Collegues solidarity, self-efficacy, job performance. 

Giriş 

İş yaşamının giderek karmaşıklaşan yapısı iş performansına etki eden unsurlara yönelik ilgiyi 
artırıyor. Esnek çalışma koşulları, değişen kalifikasyonlar, süreç yönetimi, bilgiye dayalı 
yapılanmalar, iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması gibi dinamikler iş performansının temel 
belirleyicilerinden biri olarak çalışanlar arasındaki iletişim, iş birliği, takım ruhu, dayanışma, 
yardımlaşmayı öne çıkarıyor. Bu arayış meslektaş dayanışması ile iş performansı arasındaki 
ilişkinin düzeyini anlamaya yönelik çalışmaların son yıllarda artmasına sebep olmuştur.  

Meslektaş dayanışması ile iş performansı arasında bir ilişki olup olmadığına yönelik araştırmalar 
açık olumlu bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak çalışanların kişisel özellik ve 
nitelikleri ile kurumsal değişkenlerin meslektaş dayanışmasının iş performansı üzerindeki 
etkisine ne yönde ve ne güçte etki ettiklerine yönelik araştırmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir. 
Öz yeterlilik, çalışmaya tutkunluk ve işte kendini geliştirme gibi kişisel çaba ve nitelikler ile 
yönetici algısı, yönetici ile ilişkiler ve örgüt iklimi gibi kurumsal değişkenlerin meslektaş 
dayanışması ile iş performansı arasındaki ilişkiyi ne yönde etkilediğinin anlaşılması kurumsal 
verimliliğin ve çalışan memnuniyetinin artması konusunda işletmelere yol gösterebilir. 

Bu çalışma da bahsi geçen yeni koşullar ve durumlar altında eğitimcilerin iş performanslarını 
etkileyen değişkenleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu değişkenler arasında meslektaş 
dayanışmanın ne ölçüde etkilediği ve öz-yeterlililiğin bu ilişkide ne derece aracılılık etkisini 
olduğunu saptamak bu çalışmanın başlıca amacıdır. 

Kuramsal Çerçeve 

Meslektaş dayanışması, genel kullanımı itibariyle aynı mesleğe mensup uzmanlar arasında, 
meslek alanıyla ilgili dayanışmayı ifade eden bir kavramdır. Meslek mensuplarının birbirleriyle 
dayanışmaları, gündelik hayatta bireyler arasındaki dayanışmanın bir boyutu olarak kabul 
edilebilir. Dayanışma, toplumsal yaşamın temel unsurudur ve insanlar, hayatın zorluklarını 
birbirleriyle kurdukları ilişki ve bu ilişkiden doğan dayanışma davranışıyla aşarlar (Rodriguez, 
& Cohen, 1998). Durkheim, sosyal hayattaki dayanışmayı mekanik ve organik olarak 
sınıflandırmakta, doğal ve güçlü bir toplumsal hayat için mekanik dayanışmadan organik 
dayanışmaya geçilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Bu çerçevede meslektaş dayanışmasını da 
aynı mesleği yürüten uzmanların birbirleriyle mesleklerine ilişkin ilkeler, sorunlar, bilgi ve 
tecrübe aktarımı ve yardımlaşma gibi boyutları da kapsayan organik bir iletişim olarak 
sürdürülmesini önermektedir (Gubanov, & Gubanov, 2018). 

Meslektaş dayanışması, dört boyutta gözlenebilmektedir. Bunlar:  

• Duygusal dayanışma,  
• Mesleki bilginin paylaşımı yoluyla dayanışma,  
• Uygulamaya ilişkin dayanışma ve  
• Mesleki takdir yoluyla dayanışma.  
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Farklı mesleklerden uzmanların kendi aralarındaki dayanışmaya yönelik yapılan araştırmalarda 
meslektaş dayanışmasını alt boyutları farklılaşabilmektedir. 

Eğitimciler arasındaki meslektaş dayanışması, okul yöneticilerinin, öğretmenlerin kendi 
aralarındaki meslektaş dayanışması kadar okul yöneticisi ve öğretmenlerin birbirleriyle 
dayanışmalarını da kapsamaktadır. Ancak eğitimciler için meslektaş dayanışmasını olgusunun 
çoğunlukla okul düzeyinde ele alındığı ve bu çerçevede öğretmenler arasındaki meslektaş 
dayanışmasının daha çok araştırma konusu olduğu görülmektedir (Little, 1982; Hoerr, 1996; 
Jarzabkowski, 2003; Clark, 2001; Jarzabkowski, 2002). Bununla birlikte bireyin çalıştığı okul 
dışındaki toplum da dikkate alındığında öğretmen olsun, yönetici olsun eğitimciler için daha 
geniş kapsamlı bir meslektaş dayanışması olgusundan söz edilebilir. 

Öz yani benliğin tanımı kolay değildir, çünkü ‘benlik’ basit bir kavram değildir. Türk Dil 
Kurumu (TDK, 2017) benliği; bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, 
şahsiyet şeklinde tanımlamıştır. Yeterlilik ise yine TDK’ye göre; Bir işi yapma gücünü sağlayan 
özel bilgi, ehliyet, yeterlik biçiminde nitelendirmiştir. Öz-yeterlilik kavramı da ilk kez Bandura 
tarafından ortaya konulmuştur (Bandura, 1977). Öz yeterlilik inancı (Bandura 1982, 1992, 1993, 
Zimmerman 2000, Lorig, Chastain, Ung, Shoor ve Holman 1989, Schwarzer, Bassler, Kwiatek 
ve Schroder 1997, Hackett ve Betz (198); kişinin, "bir işi yapmak için ihtiyaç duyduğu yetenek 
ve kabiliyete sahip olduğuna dair inanç" olarak tanımlanmıştır. 

Küresel gelişmeler, girişimci davranışları da beraberinde getirmiş, bireylerin örgüt içerisinde 
kalmaları gerçeğini de ortaya çıkarmıştır. Kişilerin hem örgütler arasında hem de örgüt içinde 
girişimci davranışta bulunmaları, kamu ve özel sektörde örgüt tarafından istenen bir özellik 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada, bireylerin girişimcilik davranışı sergileyebilecekleri 
özelliklere sahip olması, çevrelerine ve kendilerine duyarlı olmaları, işten tatmin olmaları ve 
bireysel bazı özellikleri taşımaları örgütler için önemli bir husustur. Örgüt içi girişimci 
davranışları etkileyen etmenlere bakıldığında bunların; bireysel, örgütsel ve çevresel olmak üzere 
3 boyuttan oluştuğu görülmektedir. Ayrıca, çalışanların iş tatmini önemli bir örgütsel değişken 
iken, öz yeterlilikleri de kritik bir bireysel nitelik olarak değerlendirilmektedir (Meydan, 2011). 

Yine Bandura, öz yeterliliğin altındaki temel özellikleri bilişsel süreçler, duygusal süreçler ve 
denetim altında toparlamıştır. Bilişsel süreç; kişinin hedeflerini belirlemesinin sahip olduğu 
yeteneklerle ilgili öz takdirden etkilenmesi durumudur. Duygusal süreçler ise; kişinin 
yeteneklerine olan inancının yalnızca motivasyonlarını değil stres ve depresyonunu da etkilemesi 
durumudur. Son olarak denetim süreci ise; bireylerin yaşamlarına dair olayların temel 
nedenlerine ilişkin algılarını ifade eder (Arseven, 2016). Yüksek öz yeterliliğe sahip bireyler, 
güzel sonuçlar beklerler ve bu sebeple de risk almaya yönelik ‘iç girişimci davranışı’ sergilerler 
(Meydan, 2011). 

Algılanan iş performansı, çalışanın görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ne yapması 
gerektiği ile gerçekte ne yaptığı arasındaki ilişkiye ait algılamaları içerir (Arıkan ve Çankır, 
2019). İş performansı, örgüt çalışmalarında yer alan en önemli değişkenlerinden biridir. Birçok 
araştırmanın amacı, kişisel performansı yansıtan en iyi kıstasları saptamak ve bir kişinin örgütün 
hedeflerine toplam katkısının göstergesi olan kıstasları bulmaktır (Campbell ve Wierbik, 2015). 
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Son dönemde yapılan araştırmalar neticesinde iş performansının süreç boyutu (davranışsal) ve 
sonuç boyutu olduğu tespit edilmiştir (Borman ve Motowidlo, 1993; Chamberlin et al., 2018). 
Davranışsal boyutu, kişilerin işyerinde ne yaptıklarına yani hareketin kendisine vurgu 
yapmaktadır (Campbell et al., 1990) İş performansının sonuç boyutu ise kişinin davranışının 
sonucuna atıfta bulunur. Ancak bu boyut dışsal faktörlerden etkilenmeye oldukça açıktır. Buna 
örnek olarak bir satış görevlisinin müşteriye ne kadar başarılı yaklaşımı olsa da satışı müşterinin 
kendi sebeplerinden olayı yapamaması gösterilebilir. 

Yöntem 

Bu çalışma, eğitim kurumlarında çalışan 766 yönetici ve eğitimcilerin meslektaş dayanışmaları 
ile iş performansları arasındaki ilişkide aracılık etkisi olan değişkenleri incelemek amacıyla 
yapılmış bir betimsel saha araştırmasıdır. 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

Araştırma modelinde de görüldüğü üzere bu çalışma meslektaş dayanışmanın ne ölçüde 
etkilediği ve öz-yeterlililiğin bu ilişkide ne derece aracılığık etkisini olduğunu saptamak bu 
çalışmanın başlıca amacıdır. 

Meslektaş dayanışmasınını ölçmek için yine bu isimde Çetinkaya Ulusoy (2010) tarafından 
geliştirilen 23 madelik Meslektaş Dayanışması Ölçeği/ Colleague Solidarity Scale (Çetinkaya 
Ulusoy, 2010) (α = .88) kullanılmıştır. 

Öz-yeterliliği ölçmek için Schwarzer ve Jerusalem (1995) tarafından hazırlanıp 1996 yılında 
Yeşilay, Schwarzer ve Jerusalem tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan 10 maddelik Genel Öz-
Yeterlilik ölçeği kullanılacaktır. Yeşilay, Schwarzer ve Jerusalem (1996) çalışmalarında ölçeğin 
Cronbach’s Alpha katsayısı 0,91’dir. 

Performans ölçeği olarak Sigler and Pearson (2000) ve Kirkman ve Rosen (1999) tarafından 
geliştirilen ve bu araştırmacılarla yapıalan güvenilirlik analizinde tüm değişkenlerin ,70’in 
üzerinde bulunan Türkçe uyarlaması Çöl (2011) tarafından yapılan (α = .83) dört maddelik 
performans ölçeği kullanılmıştır. 

Analizler  

Katılımcıların demografik bilgileri için frekans analizi yapılış, araştırmadaki her bir ölçeğin iç 
tutarlılık analizleri Cronbach α katsayısı hesaplanarak bulunmuştur. Ardından araştırma 
kapsamında incelenen değişkenlerin kendi aralarındaki ilişkilerini tespit etmek için Pearson’s r 
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korelasyon analizi uygulanmıştır. Daha sonra araştırma hipotezleri basit, çoklu ve hiyerarşik 
regresyon yöntemleri ile test edilmiştir. Çalışmada Meslektaş İlişkileri, Öz Yeterlik Algısı ve İş 
Performans arasında aracılık rollerinin değerlendirilmesinde Baron ve Kenny (1986) tarafından 
önerilen yöntem dikkate alınmıştır. 

Geçerlik ve Güvenirlik  

Tablo 1. Ölçek Madde Sayıları ve Güvenilirlik Katsayıları 

Ölçekler Madde 
Sayıları 

Cronbach's 
Alpha 

Standartize 
Edilmiş 
Cronbach's Alpha 

Meslektaş 
Dayanışması Ölçeği  

23 ,843 ,881 

Öz Yeterlik Ölçeği 10 ,935 ,937 

İş Performansı Ölçeği  4 ,872 ,872 

Tüm değerler daha önceden belirlenmiş olan (α >0,70) Cronbach's Alpha katsayısı değerlerinin 
üzerinde bulunmuştur. Ölçeklerin güvenilir olduğunu söylemek mümkündür. 

Bulgular  

Araştırma bulguları, araştırma alt soruları doğrultusunda aşağıda özetlenmiştir. Bulgulara 
geçmeden önce araştırmada kullanılan ölçeklerin faktör analizlerine ilişkin sonuçları özetlemek 
uygun olacaktır.   

Tablo 2. Meslektaş Dayanışması, Öz Yeterlik ve İş Performansı Ölçeklerinin Faktör Analizi 
Sonuçları 

  N 
Madde 
Sayısı KMO Eigenvalue  

Faktör 
Yükü 
Ortalaması 

Meslektaş 
Dayanışması 766 23 ,923 % 33,434  ,520 

Öz-Yeterlik  766 10 ,929 % 64,120 ,799 
Performans 766 4 ,804 % 72,355 ,850 

 

Araştırmada kullanılan ölçekler, faktör analizi yapmaya uygunluklarının belirlenmesi amacıyla 
KMO testi yapılmış ve uygun oldukları görülmüştür. Ardından yapılan açıklayıcı faktör 
analizinde her üç ölçeğin de tek faktörlü ölçekler oldukları görülmüştür. Her bir ölçeğin madde 
sayıları, KMO değerleri ve açıkladıkları oran belirtilmiştir.  
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Tablo 3. Katılımcıların Ölçeklerden Aldıkları Ortalama Puanlar ile Değişkenler Arası 
Korelasyon Analizi Sonuçları 

  N Ort SD MD OY PER 
Meslektaş 
Dayanışması 766 5,0650 ,49353 1    

Öz-Yeterlik  766 5,0101 ,73954 ,404** 1  

Performans 766 5,1625 ,76964 ,417** ,693** 1 

**. Korelasyon katsayısı 0.01 anlamlıdır. 

Katılımcıların ölçeklerden aldıkları puan ortalamaları incelendiğinde, Meslektaş Dayanışması 
(5,07) Öz Yeterlik Algısı (5,01), ve İş Performansı ölçeklerinden “genellikle” düzeyinde, Bu 
puan ortalamalarına göre eğitimcilerin meslektaş dayanılması, öz yeterlik algıları ve iş 
performansı durumlarını ortanın sütünde algıladıkları söylenebilir. Meslektaş Dayanışması ile Öz 
Yeterlik Algısı ve İş Performansı arasında orta düzeyde korelasyon olduğu bulunmuştur. 

Tablo 4. Öz Yeterlik Algısı Değişkeninin Meslektaş Dayanışması ve İş Performansı Arasındaki 
Kısmi Aracılık Rolü 

Model Bağımsız D.  Bağımlı D.  R2 F β  T  p  
1 Meslektaş 

Dayanışması  
İş 
Performansı 

,174 160,756 ,417 12,679 ,000 

2 Öz Yeterlik Algısı  İş 
Performansı  

,480 704,161 ,693 26,536 ,000 

3 Meslektaş 
Dayanışması 

Öz Yeterlik 
Algısı 

,164 149,340 ,404 12,220 ,000 

4 Meslektaş 
Dayanışması 

İş 
Performansı 

,501 384,602 ,164 5,859 ,000 

Öz Yeterlik Algısı ,626 22,424 ,000 

 

Araştırmanın hipotezi olan “H1: Öz Yeterlik Algısının, Meslektaş Dayanışması ile İş 
Performansı arasındaki ilişkide aracı rolü vardır.” hipotezini test etmek için uygulanan regresyon 
analizinde Öz Yeterlik Algısının öğretmenlerin Meslektaş Dayanışması ile İş Performansları 
arasındaki ilişkide varyansın %50,1’ini anlamlı olarak açıkladığı bulunmuştur (R2: ,501, F: 
384,602, p<.01). Bu sonuca göre araştırmanın hipotezi doğrulanmıştır. 

Sonuç ve Tartışma 

Meslektaş dayanışması 21. Yüzyıl örgütlerinde çalışanlarda aranan temel yetkinliklerden biri 
olarak kabul edilmektedir. Diğer taraftan çalışanlar da kendilerini, işlerine ilişkin hususlarda 
duygu, bilgi, uygulama alanlarında anlayacak insanlara gereksinim duymaktadır. İşletmeler 
bakımından bir zorunluluk ve çalışanlar bakımından temel bir gereksinim olan meslektaş 
dayanışması eğitim kurumları söz konusu olduğunda da geçerlidir. Bununla birlikte eğitim 
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kurumlarının kendine özgü nitelikleri meslektaş dayanışmasının iş performansına yansıması 
bakımından da farklılıkların oluşmasının gerekçesi olabilir. 

Eğitim kurumlarının kendine özgü nitelikleri yapılanmaları, insan kaynaklarının niteliği, 
kurumun politika ve misyonu ile kurum kültürü bakımından birçok çalışmada analiz edilmiştir 
(Bolmen ve Deal, 2010). Bu farklılık kurumda çalışan uzman personelin yani eğitimcilerin iş 
performanslarının sonuçları bakımından muhatap oldukları kitle açısından da kendine özgü 
nitelikler taşımaktadır. Bu niteliklerin başında henüz yetişkin olmayan öğrenciler, bir ebeveyn 
olarak duygusal yönü ağır basan bir ilişki kurulması gereken veliler ve vatandaşlık ve toplumsal 
değerlerin aktarımı bakımından ideolojik boyutu ağır basan bir politik sorumluluk üstlenmeleri 
olarak sıralanabilir. 

Eğitim kurumlarının uzman personeli olan okul yöneticileri ve öğretmenler üzerine yapılan bu 
araştırmada eğitim kurumlarının 21. Yüzyılın getirdiği yeni koşullar altında toplum, ekonomi ve 
bireyler için önemi artan kurumlar olduğu açıktır. Özellikle KOVİD-19 salgını ile eğitim 
kurumlarının ve eğitimcilerin toplumlar için vazgeçilmez kurumlar olduğu açıkça görülmüştür. 
Bu belirgin önemin bir yansıması olarak eğitim kurumlarının çıktılarının niteliği, yaygınlığı ve 
etkililiği de daha fazla sorgulanır olmuştur. 

Eğitim kurumlarında eğitimcilerin iş performanslarını yordayan öz-yeterlilik ile meslektaş 
dayanışması ile iş performansı arasındaki aracı değişkenlerin belirlenmesini hedefleyen bu 
araştırma sonuçları eğitim kurumları ve eğitimciler kadar karar alıcılar ve toplum açısından da 
değerli bulgular ortaya koymuştur. Araştırmacıların eğitimciliğin kişisel çaba ve nitelikleri öne 
çıkaran bu araştırma sonuçları doğrultusunda kültürlerarası araştırmalar ve sorun odaklı 
analizlerine ihtiyaç olduğu görülmektedir. 
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İYİ ÖRNEKLER / BEST PRACTICES 

İyi Örnek / Best Practice - 1 

ÇİZGİNİN DIŞINDAKİ ÖĞRETMENLER 

Kutbettin ÇELİK 

Biz Kim Miyiz? 

Biz, bir çocuğun ömür hikayesinde var olma isteği olan niceler nicesiyiz. Milyonlarca neferden 
hayatın tesadüfen karşılaştırdığı biz birkaç kişi, onlarca çocuğa yetebilme arzusunu kalbimizde 
taşıyanlarız. Kalbimizdeki bu arzunun adına ‘Çizginin Dışındaki Öğretmenler’ diyenleriz. 
İmkânsızlık onlarca çocuğun üstünü çizmesin diye çizginin dışında olmayı tercih eden biz 
öğretmenlerin ortak gayesi; ilçemizin her bir çocuğunun otuz iki dişini birden görebilmek ve 
bunun uğruna gücümüzün yeteceği, aklımızın ereceği her işi yapabilmek diyen kahraman 
öğretmenleriz biz.  

Biz kim miyiz? 

Biz,eğitimi, salt bilgi aktarıcı olmaktan çıkaran, geleneksel eğitim metotlarını günümüz çağdaş 
eğitimin ihtiyaçlarını karşılamadığına inanan, yarınlara umutla bakan, geleceğin çocuklarına 
masmavi bir gökyüzü armağan etme duasıyla yola çıkan, eğitimi yaşamın kalbine taşımayı dert 
eden, hiçbir çocuğumuz mutsuz kalmasın, her çocuğumuzun yüzü gülsün prensibiyle hareket 
eden, bugüne gülümseme, yarınlara umut yeşerten, her çocuktur özeldir, ilkesini esas alan, sorun 
değil, çözüm üreten, her öğrenciye bir Aziz SANCAR nazariyle bakan, öğrencilerin kendi 
potansiyellerini fark etmelerini sağlayan, öğrencilerin kalp atışlarını yüreğiyle hisseden, okulu 
işyeri olarak değil, bir yuva olarak gören, bu yuvayı şefkat ve merhametiyle sıcak bir aile 
ortamına dönüştüren, eğitimde en olağanüstü gücün sevgi olduğuna inanan ve bunu her anında 
öğrencilere ve meslektaşlarına hissettiren, bir öğretmen inanırsa dünya değişir, şuurunu iliklerine 
kadar taşıyan, kaybettiğimiz her çocuk ya İbn’i Sina olursa, ya Fatih Sultan, ya Selahaddin 
Eyyubi olursa, derdiyle kederlenen, bu cennet ülkeme alnı pak, yüreği Ömer cesareti olan 
gençleri yetiştirmek en kutsi vazifemdir, diyen, bilgiyi öğrenciye ezberletip zihnine yük eyleyen 
öğretmen değil,  insanı değerleri özümseten, bu değerleri ve ahlak ilkelerini hayatlarına tatbik 
eden, hayvanları seven, doğayı koruyan, bir çiçeği incitmeyen, başkalarının haklarına saygı 
gösteren, adaletli, dürüst, empati kurabilen, özdenetim sahibi, girişimcilik ruhu kazanmış, 
geleceği okuyabilme ferasetine sahibi öğrenci yetiştirme hülyasıyla vazifesini yapan, okulu 
mabed görüp her sabah bismillah ile okula giren, edep ve terbiyeyi öğrencilerin kişiliğiyle 
bütünleştiren, öğretmenliği bir sanat olarak gören, estetik düşünebilen, her çalışmasıyla fark 
yaratan, üreten, iletişim kurabilen, gelecek adına bir derdi olan, kendine bir misyon ve vizyon 
yükleyen, öğretmenliğe aşk ve tutkuyla bağlı olan fedakar öğretmenleriz biz.   

Biz, eğitimi kendine dert eden, ama demeden, lakin demeden, hiçbir çıkar beklemeden, eğitime 
yüreğini koymuş, öğretmenliğe sevdalı meftunlarız. Çocuklarımızın masum bakışlarını yarının 
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güneşiyle vuslatlaştırmayı şiar edinmiş yüreği yanık aşıklarız. Tüm yurdu eğitim yuvasına 
dönüştürmeyi düstur edinmiş gönüllü öğretmenleriz.  

Okul yenileme ve güzelleştirmeden, çocuklar için oyun alanlarına; Sanattan edebiyata, oyundan 
müziğe eğitimden kültüre, birçok alanda çalışmalar yürütecek gönüllü bir ekibiz. 

Bir kişi ne yapabilir ki demeden, Hz. İbrahim’in ateşine su taşıyan serçe misali yüreklerimizi ve 
heybemizi umuda dolduran, her daim sıfır kilometre bir gün var önümüzde ümidiyle sabaha 
gülümseyen, her işin en mühim noktası başlangıçtır deyip inançla yola koyulan, küçücük bir 
yerde ekilen bu tohumun gün gün, başak başak, yaprak yaprak ülkemi sarmalayacak bir iyilik 
hareketine dönüşeceğine inananlardanız.  

Gelin hep beraber yarınlara iz bırakalım, dünyayı güzelleştirelim.  
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İyi Örnek / Best Practice – 2 

EKRAN AKRAN OLAMAZ E-TWINNING PROJESİ 

Özlem BALKUR KIZILKAN, Semra AYDİN 

Mihriban Suat Bedük İlkokulu, Taşova İlkokulu 
 

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 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 yapılan son test ile de 
projenin amacına yönelik olumlu sonuçlara ulaşıldığı tespit edilmiştir. 

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

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 
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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 was applied to our students and parents, and it was determined that 
positive results were achieved for the purpose of the project with the final test. 

Key words: Covid-19, emergency remote education, screen addiction, student autonomy, family 
autonomy 

Problem Durumu 

SARS-CoV-2, ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde 2019 yılının aralık ayının sonlarında solunum 
yolu hastalığı belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar 
sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Bu virüsün yaptığı hastalığa Yeni 
Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) adı verilmiştir ve damlacık yoluyla bulaşan bir hastalıktır. 
Hızlı bir şekilde bulaşan ve bir anda tüm dünyayı etkisi altına almış olan bu hastalık bir 
pandemiye neden olmuş ve insan hayatını birçok yönden olumsuz bir biçimde etkilemiştir. En 
büyük etkilerinden biri de eğitim alanına olan etkisidir çünkü hastalığın bulaş riskinin azaltılması 
için tüm dünyada alınan önlemlerin başında okulların ve üniversitelerin kapatılması gelmektedir. 
Öğretimin kesintiye uğramaması için hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok ülkesinde acil 
uzaktan eğitime geçilmiştir. Acil uzaktan eğitim uygulamaları eğitim ile ilgili paydaşların eyleme 
geçme aşaması olarak nitelendirilebilir ve bir zorunluluktur. Acil uzaktan eğitim mevcut ihtiyaca 
yönelik geçici çözümler üretmeye çalışır ve kriz zamanında eldeki olanaklarla eğitimi ayakta 
tutmaya çabalar. Kriz zamanlarında düzen geçici de olsa alt üst olur, işler birbirine karışır; 
dolayısıyla yönetimin önemi artar ve liderlik, iletişim gibi yönetsel beceriler gerçek manalarına 
kavuşur (Demirtaş, 2000). Kriz zamanlarında liderlere duyulan ihtiyaç arttığından bu liderlerin 
fark yaratacak ve korku belirtisi göstermeyecek vasıflarda olması da büyük önem arz etmektedir. 
Eğitim yöneticilerinin de böyle zamanlarda liderlik vasıflarını sergilemeleri gerekmektedir. Kriz 
zamanlarında her zamankinden daha gerçekçi açıklamalar yapmaları, hızlı karar alabilmeleri, 
söylediklerini yerine getirmeleri ve çevrelerindekilere güven vermeleri beklenir. COVID-19 
salgını sürecinde, Türkiye’de eğitim yönetimi alanında yapılan uygulamalara bakıldığında kriz 
yönetimi özellikleri görülmektedir. Eğitim örgütleri öğelerinin yani öğrenci, öğretmen, veli ve 
yöneticilerin, krizden en az düzeyde etkilenmesi amacıyla, ülkede ilk vakanın görülmesinden iki 
gün sonra okulların tatil edilmesi uygulaması ve öğrencilerin eğitim-öğretimden tamamen 
kopmamaları için EBA TV’den yapılan uzaktan eğitim faaliyetleri dışında, salgın hastalık 
dönemlerinde psikolojik sağlamlığın korunması amacıyla aileler için çocuklara yardım ile 
yetişkinler için bilgilendirme rehberleri hazırlanmış, psikososyal destek hattı kurulmuş ve 
çevrimiçi etkinlikler yapılmaya başlanmıştır (MEB, 2020e). Halihazırda var olan dijital eğitim 
platformu EBA’nın (Eğitim Bilişim Ağı) altyapısı güçlendirilerek bu platform üzerinden uzaktan 
eğitim faaliyetleri desteklenmiş ve canlı ders uygulamasına geçilmiştir. Ancak EBA’nın işlevi 
salgın sürecinde anlaşılmış ve yapısal eksikliklerin iyileştirilmesiyle ilgili bazı önlemler alınmaya 
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başlanmıştır. Konuyla ilgili araştırmalar, EBA’nın etkili hale getirilmesi gerektiğini pek çok kez 
ortaya koymuştur. Bu salgın krizinin Türkiye’de, eğitim yönetiminin işlevlerini yerine 
getirmesini olumsuz etkilediği bir gerçektir. Etkili bir eğitim yönetimine çok ihtiyaç duyulan bu 
kriz durumda ülkedeki tüm çabalara rağmen eğitim açısından eksik kalan; teknolojik donanım 
yetersizliğinden dolayı eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanamaması, öğretmenlerin ve öğrencilerin 
teknoloji kullanımı konusunda yaşadıkları sıkıntılar gibi birtakım olumsuz durumların yaşandığı 
görülmektedir (Eğitim Reformu Girişimi, 2020).  

Covid19 salgını dolayısıyla hızlı bir adaptasyonla geçilen erken dönem yaygın dijital öğrenme 
deneyiminden çıkarılan dersler, tüm dünyada bu yöntemin geliştirilmesine hizmet edecek, yakın 
gelecekte dijital öğrenme, yeni teknoloji ve sistemlerin de katkısıyla işlevselliği artarak ana 
öğrenme yapısı haline geleceğini göstermektedir. Ancak bu geçişin pandemi sebebiyle hızlı bir 
şekilde gerçekleşmesi ve eğitim camiasının özellikle de öğretmen ve öğrencilerin bu duruma 
hazırlıksız yakalanması nedeniyle bazı olumsuz sonuçlar da ortaya çıkardığı görülmektedir. 
Öğrenciler üzerinde yapılan gözlemlerde, (veliler aracılığıyla ve canlı derslerde 
öğrencilerimizden aldığımız dönütler) Z kuşağı diye adlandırılan günümüz çocuklarının 
teknolojiye hâkim olma ve kullanma becerilerinin yüksek olmasına rağmen pandemi sebebiyle 
evlere hapsolmak zorunda kalan ve çoğunlukla yetişkinlerle birlikte olmalarından dolayı 
arkadaşlık ilişkileri ve iletişimleri zayıflayan, çoğunlukla doğadan uzak bir şekilde evlerde vakit 
geçirmekten ve acil uzaktan eğitime geçiş ile ekranlara çokça maruz kalmaktan doğan olumsuz 
etkilerin fark edilmesi bir sorun olarak tespit edilmiş ve öğretmen özerkliğinde öğrencilerin 
davranışları üzerinde gözlenebilir olumlu değişimler ortaya çıkmasını sağlayacak ekranlardan 
uzak kalarak nasıl bir eğitim planlaması yapılabileceği üzerine düşünülmüştür. 

İyi Örnekte Uygulanan Yöntem 

Proje başında öğrencilere, velilere ve projede görev alan partner öğretmenlere ekran bağımlılığı 
ve bilinçli ekran kullanımı ile ilgili bir öntest uygulanmıştır. Burada amaç hem ne kadar ekran 
karşısında vakit geçirildiğinin tespit edilmesi hemde bununla ilgili farkındalık oluşmasıdır. 
Projenin sonunda yapılan son test ile de proje çıktıları ve ekran karşısında geçirilen sürenin 
azalması ile projenin hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığının tespiti gerçekleştirilmiştir. Projenin 
başlarken proje logosu ve afişinin belirlenmesi için (her e-twinning projesinde olduğu gibi) 
öğrencilere ve velilere anketler uygulanmış ve bunun sonucunda en çok oy alan logo ve afiş 
projenin logosu ile afişi olarak belirlenmiştir. Sonrasında 10 ortak okul öğrencileri ve velilerinin 
katılımı ile çocuklarda ekran bağımlılığı ve bilinçli ekran kullanımı ile ilgili uzman bir psikolojik 
danışman tarafından bir çevirimiçi seminer düzenlenerek konu ile ilgili bilgilendirme ve projenin 
tanıtımı yapılmış, seminerin sonunda öğrenci ve velilerin soruları cevaplanmış ayrıca da 
öğrencilere seminerle ilgili web 2.0 araçlarından kahoot aracılığyla küçük bir test yapılmıştır. 
Proje kapsamında yapılan etkinlerde çocukların kendi özerkliğini de ortaya çıkararak kendi 
öğrenme süreçlerinde aktif rol oynaması ve yaparak yaşayarak öğrenme ile etkinliklerden keyif 
almalarına da önem verilmiştir. Etkinliklerde kullanılacak malzemelerle (gerekiyor ise) evde 
bulunan, kolay temin edilebilecek yada atık malzemelerden yapılabilecek materyaller 
planlanmış, etkinliklerde bir ya da birkaç tanesi bir arada olmak üzere çeşitli öğretim yöntemleri 
kullanılmış ve etkinlikler planlanırken proje partner öğretmenlerinin İngilizce, okul öncesi, 
müzik, sınıf öğretmeni gibi farklı branşlara sahip olması sayesinde disiplinlerarası yöntemler ele 
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alınmıştır. Aylık rutin proje etkinliklerine(ayda 2 etkinlik) ek olarak belirli günler ve haftalar 
kapsamında öğrenci buluşmaları yada ortak ürünler de ortaya konmuştur. 

İyi Örnek Planı 

EKRAN AKRAN OLAMAZ e-twinning projesi ile çocuklarda ekran bağımlılığının etkisini 
azaltarak, sosyalleşmelerini sağlayıp, zamanı verimli kullanmalarını amaçlanmıştır. Projenin 
hedefleri öğrencilerin; bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı konusunda beceri kazanması, 
çevre farkındalığı oluşturmaları, sunuş ve kendini ifade etme becerileri kazanmaları, sosyal ve 
dil becerilerini geliştirmeleri, sanatsal  beceriler elde etmeleri, takım çalışmalarında sorumluluk 
bilinci kazanmaları, aile içi iletişimi arttırmaları, zamanı verimli kullanma alışkanlığı 
kazanmaları, Web 2.0 araçları kullanma becerileri elde etmeleridir. Tüm bunlardan hareketle tüm 
partner öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilen çevirimiçi toplantılarda yapılan beyin fırtınası 
etkinlikleri sonucunda proje etkinlik planı ortaya konmuştur. Her ay iki etkinlik yapılmasına 
karar verilmiş ve etkinliklerden sorumlu öğretmen arkadaşların etkinliğin içeriğini 
detaylandırarak öğrenci ve velilere bilgilendirici içerikler (video, görsel, sesli anlatım vb.) 
hazırlayarak etkinlik öncesinde partner öğretmenlerle paylaşarak veli ve öğrencilerimize 
ulaşması sağlanmıştır. Etkinlik planı ana hatları ile şu şekildedir: 

 

Aylar  Etkinlikler Görevliler 
Mart Geleneksel Çocuk Oyunları-3 Taş Oyunu 

 
Doğa Etkinlikleri- Tohum Topu Yapımı 
 

 

Nisan Mutfak Sanatları Atölyesi- Meyve Tabağı 
Hazırlama 
 
Sokak Hayvanları Projesi- Hayvanlar İçin 
Bir İyilik Yap! 
 

 

Mayıs Müzik ve Ritim Etkinlikleri- Beden 
Perküsyonu Etkinliği 
 
Spor ve Fiziksel Aktiviteler- Doğa 
Yürüyüşü Etkinliği  
 

 

Proje Ortak 
Ürünleri 

Orman haftası resmi oluşturma 
 
23 Nisan videosu 
 
e-kitap (proje sonu) 

 

 

Projemizde 3 taş oyununda öğrencilerimiz ister kartona ister kağıda çizerek ya da tebeşirle yere 
çizerek uygun materyalleri kullanarak kardeşleri, arkadaşları yada aile bireyleriyle oyunu keyifle 
oynamışlardır. Tohum topu yapımı etkinliğinde ise sebzelerin tohumlarıyla A4 kağıdı kullanarak 
hamur haline getirip bir tohum topu oluşturmuşlardır. Mutfak atölyesinde ise istedikleri 
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meyvelerle istedikleri figürleri oluşturarak meyve tabakları hazırlayıp sonra da afiyetle 
yemişlerdir. Sokak hayvanları için bir iyilik yap etkinliğinde ise kimi öğrencimiz sokak 
hayvanlarına artık materyaller ile barınak yaparken kimisi de su kabı yaparak su vermiştir. Beden 
perküsyonu etkinliğinde ritim duygusunu geliştirerek müzikle uyum içerisinde bedenlerini adeta 
bir müzik aleti gibi kullanmış ve son olarak da doğa yürüyüşü etkinliğinde bahar mevsiminin de 
güzelliğinde aileleri ile doğa yürüyüşü gerçekleştirmişlerdir. Her etkinliğin sonunda velilerimiz 
proje yürütücüsü öğretmene kısa video ve fotoğraflar göndermişlerdir. 

İyi Örneğin Sonuçları/Çıktıları 

Projemiz 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. yarıyılı 24 Şubat 2021 tarihinde başlayıp 30 Mayıs 
2021 tarihinde sona ermiştir. Proje sonunda gerçekleştirilen son test sonuçları doğrultusunda veli 
bazlı sonuçlar aşağıdadır: 

• İnternetsiz bir hayatın sıkıcı, boş veya kederli olacağını düşünenlerin sayısı azalmıştır. 

• Günde kaç saatinizi internet başında harcıyorsunuz (4-6 saat, 6-8 saat vs.) sorusunda, 
geçirilen zamanla ilgili verilen cevaplardaki oran analiz edildikten sonra, saatlerde bir düşüş 
gözlemlenmiştir. 

• Ekran başında (teknoloji ile iç içe) zaman geçiremediğinde kendini mutlu hissedenlerin 
oranın arttığı sonucu ortaya çıkmıştır. 

Proje sonunda gerçekleştirilen son test sonuçları doğrultusunda öğrenci bazlı sonuçlar 
aşağıdadır: 

• Günlük ortalama 2-4 ve 4-6 saatini ekran karşısında geçirenlerin oranı düşmüştür.  

• Ekran başında fazla zaman geçirmekten dolayı okul ödevlerini aksatmadıklarını 
söyleyenlerin oranı oldukça yükselmiştir.  

• Arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi ekran başında bir şeyler izlemeye veya oyun 
oynamaya tercih edenlerin oranı yükselmiştir.  

Bu sonuçlara bakıldığında ekran karşısında geçirilen sürelerin azaldığı, öğrenci ve velilerin 
birlikte etkinlikler yaparken aile içi iletişiminin güçlendiği, en önemlisi de ekrana maruz 
kalmadan yapılacak çeşitli ve keyifli etkinliklerinin olduğunun farkına varıldığı ve projenin 
hedeflerine ulaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Veli Bilgilendirme Semineri 
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Ortak Ürün 

Öğrenci Buluşması 
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İyi Örnek / Best Practice – 3 

SALGIN DÖNEMİNDE İNTERMODEL SANAT TERAPİ 
YÖNTEMLERİNİN EĞİTİMDE DİJİTAL OLARAK 

UYGULANMASI 
 

Elmira İSKENDEROVA BAŞ 
Psikolog, Psikodramatist, Sanat Terapisi Uygulayıcısı, Rehber 

Öğretmen 
psikolog.elmiraiskenderovabas@gmail.com 

 
 

Safiye BEŞİR 

Görsel Sanatlar Öğretmeni, Sanat Terapisi Uygulayıcısı 
safiyebesir@gmail.com 

 

Özet 

Bu sunum, ‟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. 

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında sunulan rehberlik faaliyetleri çerçevesinde, öğrencilerin 
edindikleri bilgi ve becerileri kendilerine ve topluma hizmet noktasında kalıcı davranışlara 
dönüştürmesi hedeflenmiştir. Bu hedefe yönelik olarak, bu çalışmamızda, dezavantajlı 
öğrencilerin intermodel sanat terapisi aracılığı ile kendilerini ve duygularını ifade etmelerini 
destekleyen atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma 2 kısımdan oluşmaktadır. 

•      1. Kısım: Dezavantajlı Öğrencilerin İntermodel Sanat Terapi Aracılığı İle Kendilerini ve 
Duygularını İfade Etmelerine Yönelik Atölye Çalışmaları, 

•      2. Kısım: Salgın Döneminde İntermodel Sanat Terapi Yöntemlerinin Eğitimde Dijital 
Olarak Uygulanması 

2017–2020 yılları arasındaki eğitim-öğretim dönemi boyunca haftada iki ders olarak 
gerçekleştirilmiş olan çalışmaya sınıf ve branş öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda 
dezavantajlı durumda olan öğrenciler katılmıştır. 2020 Mart ayından sonra, COVID-19 salgınının 
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başlamasıyla da eğitimdeki diğer uygulamalar gibi, bu çalışma da dijitalleştirilerek, öğrencilere 
çevrimiçi olarak sunulmuştur.  

Akademik yönden ve sosyal ilişkiler konusunda sorun yaşayan öğrenciler tespit edilerek 
çalışmaya dahil edilmiş, alışmışlığın dışına çıkılarak sanat terapisi yöntemleri ile sorunların 
üstesinden gelinmeye çalışılmıştır. 

Çalışma, oturumların planlanması, çalışılacak konular, kullanılacak yöntemler, okulun imkanları 
ve öğrencilerin sosyo-ekonomik özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanarak 
uygulanmıştır. 

Bildiride kullanılan eserler için katılımcılardan gerekli izinler alınmıştır. 

Anahtar sözcükler: 

2023 eğitim vizyonu, sanat terapi, COVID-19 salgını, eğitimde dijitalleşme, aktif sanat 
teknikleri, dezavantajlı öğrenciler 

Abstract 

This paper has been presented at the 2nd International School Principals Conference whose main 
theme was ‟school autonomy in the pandemic crisis and digitalization”. It has been included into 
the subtheme ‟learner autonomy and autonomy in curriculum” with the aim to suggest good 
practices. 

The goal is for pupils to transfer knowledge and skills, they acquired in the context of guidance 
activities offered within the framework of the Education Vision 2023, into permanent behaviors. 
In accordance with this goal, workshops have been organized to support the disadvantaged pupils 
in expressing themselves through the intermodal art therapy. 

The work consists of two parts: 

First Part: Workshops aiming at increasing the disadvantaged pupils’ skills in expressing 
themselves and their feelings through the intermodal art therapy. 

Second Part: Digital application of intermodal art therapy methods in education during the 
pandemic. 

The work was carried out in the form of two hour-sessions once a week during the education 
period 2017–2020. Pupils who were considered to be disadvantaged by class teachers and subject 
teachers participated in the work. After the emergence of the COVID-19 pandemic in March 
2020, the work was implemented digitally, like in other educational domains. 

Pupils who have difficulties in academic achievements and social relations have been identified 
and included in the work. By going beyond a usual routine and using the art therapy, the aim was 
to help them cope with the problems.  

The work has been fulfilled by carefully scheduling the sessions and taking into consideration 
the topics to be covered, methods to be used, school’s capacities and pupils’ socio-economic 
backgrounds.  
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To use the works of art in this paper, the necessary permissions have been obtained from the 
participants. 

Key words 

Education Vision 2023, art therapy, COVID-19 pandemic, digitalization of education, active art 
techniques, disadvantaged pupils 

Problem Durumu 

Sanat, insanların kendini ifade etmesinde önemli araçlardan biri olmuştur. Sanat yoluyla 
iyileşmek ve sağalmak insanların bilinçli ya da bilinçsiz olarak uzun süredir kullandığı bir 
yöntemdir.  

1. Kısım 

Bu bağlamda, bir devlet okulunda görev yapan Rehber Öğretmen ve Görsel Sanatlar Öğretmeni 
tarafından “Dezavantajlı Öğrencilerin İntermodel Sanat Terapi Aracılığı ile Kendilerini ve 
Duygularını İfade Etmelerine Yönelik Atölye Çalışmaları” gerçekleştirilmiştir. 

Uygulamanın çıkış noktasını, sınıf, branş ve rehber öğretmenlerinin çalışmaya katılması 
planlanan sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan dezavantajlı öğrencilerle ilgili bazı sorunları ve bu 
sorunların giderilmesinde alışılagelmiş yöntemlerin etkisiz kaldığını dile getirmeleri 
oluşturmuştur. Bu sorunlar şunlardır: 

• ders dinlememe,  

• ödevini yapmama,  

• dikkatin kısa sürede dağılması,  

• sınıfta pasif kalma,  

• içe kapanıklık ve özgüven sorunu yaşama, 

• akranlarıyla ilişkilerde sorun yaşama,  

• davranış ve sosyal uyum zorluğu yaşama,  

• davranışlarının sonucunu düşünmeden hareket etme, 

• kendini ifade edememe. 

Bu durum, alışılagelmişin dışında, yeni yöntemlerin uygulanmasını zaruri hale getirmiştir.  

Yeni yöntemler, öğrencilere, birbirleri ile etkili iletişim kurma, kendilik algısını güçlendirme, 
hoşgörü ve sabır geliştirme, başkalarını dinleme, duygularını ifade edebilme, grup içerisinde 
varlığını gösterebilme cesaretine sahip olma ve okula uyum sağlama konularında destek sunan 
çeşitli oturumlar halinde planlanmıştır. Oturumlar, çalışılacak konular, kullanılacak yöntemler, 
okulun imkanları ve öğrencilerin sosyo-ekonomik özellikleri göz önünde bulundurularak 
hazırlanmıştır. 
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Atölye çalışmalarında, resim, kolaj, drama, müzik, ritim, doğaçlama, ebru, öykü yazma ve 
yazdığı öyküyü resme aktarma, rol alma vb. sanat terapi yöntemleri kullanılmıştır. 

2. Kısım 

“Salgın Döneminde İntermodel Sanat Terapi Yöntemlerinin Eğitimde Dijital Olarak 
Uygulanması” 

Okul ortamı öğrencilere akranları ile etkileşimi sağlayan sosyal bir yapıdır. 

Pandemi ile birlikte evlere kapanan, henüz Temel Eğitimin ilk 4 yılını yeni tamamlamış olan, 
okul formasını giyip çantasını sırtına alarak yola düşmeden, okula adımını atmadan kendini  
ekran karşısında bulan, tek öğretmenden çoklu öğretmen disiplinine giren, ortaokullu olma 
kültürünü yaşamadan ekran okullu öğrenci olan, sınıf ortamında kendini hissetme, fiziksel 
ortamda arkadaşlık kurma, okulun ve öğretmenlerin fiziksel özelliklerine dair bir fikre sahip olma 
gibi kazanımlardan mahrum kalan çocukların eğitim ve okul kültürüne adaptasyonlarını 
sağlamak amacı ile Görsel Sanatlar dersinde sanat terapi yöntemleri kullanılmıştır.  

İyi Örnekte Uygulanan Yöntem 

1. Kısım  

Çalışma, her eğitim-öğretim yılı boyunca 15’er öğrenciden oluşan 3 ayrı gruba 
uygulanmıştır.  Öğrencilerin değerlendirilip belirlenmesi konusunda veliler, sınıf ve branş 
öğretmenlerinden bilgi ve görüşler alınmıştır. Genel olarak çalışma ve atölyelerin içerik ve süreci 
ile ilgili öğrenciler ve aileleri bilgilendirilmiştir. Çalışmalarda uygulanacak sanat teknikleri 
hakkında bilgi verilmiştir. Uygulanacak tekniklerden daha çok hangilerini tercih ettikleri 
konusunda öğrencilerin fikirleri alınmıştır. Öğrenciler sunulan tüm yöntemler konusunda görüş 
bildirmişlerdir. 

Çalışmalarda amaç, öğrencilerin en fazla sorun yaşadıkları durumlar ele alınarak Sanat Terapi 
yöntemleri kullanmak suretiyle, söz konusu bu durumların üstesinden gelebilmelerini sağlamak, 
kendilerini ve duygularını ifade etme konusunda beceri geliştirmelerine yardımcı olmaktır.  

Uygulamalarda, öğrencilerin, estetik kaygı duymadan enerjilerini dönüştürerek olumlu yolla 
dışavurma, söz hakkı alarak grup içinde varlığını hissettirme, grup içinde eleştirilmeden 
dinleneceğine dair güven duyma, grup tarafından kabul edilme, kendine güvenme gibi becerilerin 
kazandırılması ile öğrencilerin ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak hedeflenmiştir. 

2. Kısım 

Sanatın bir dışavurum yöntemi olduğundan hareketle görsel sanatlar derslerinde ortaya çıkan 
eserlerin onu yaratanlar tarafından sözel olarak ifadelendirilmesi önemlidir. Görsel Sanatlar 
derslerinde seçilen konularla ortaya çıkan eserleri anlamlandırarak cevap almanın, alışılagelmiş 
metodlardan farklı olduğu ortaya konmaktadır. Sanat terapisi yöntemi ile öncelikle sorunun 
farkına varılması ve sonraki aşamada sorunun dışavurumunun sağlanması hedeflenmektedir. 

Öğrenci ortaya koyduğu eseri tamamlayıp içindeki süreci dışarıya şekil, renk, sembol gibi 
araçlarla çıkararak bir biçime dönüştürür. Ortaya çıkan biçimi, duyguları ile harmanlayıp söze 
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dökerek kendini anlamlandırma sürecini tamamlamış olur. Sonraki süreç artık ortaya konan eser 
ve onu izleyen arasındadır. Sanat terapi yöntemi bu açıdan yenilikçidir. 

Öğrenciler eserlerinde renklere, çizgilere, doku ve şekillere anlam yüklerken aslında içinde var 
olanı kendi sözleri ile anlamlandırarak öğrenme gücü ve davranış geliştirme suretiyle farkındalık 
kazanacaktır. 

İyi Örnek Planı 

1. Kısım 

Çalışma planlanları öğretmenlerle ve idarecilerle paylaşıldı. Öğretmenlerin görüşleri alınarak 
katılacak öğrenciler tespit edildi, idareden ve velilerden gerekli izinler alındı. Tekrar öğrencilerin 
durumları ile ilgili öğretmenler ve idarecilerle toplantı yapıldı. Çalışma, eğitim-öğretim yılı 
sonuna kadar devam edilecek şekilde planlandı. Çalışmanın hafta-hafta konuları tespit edildi. 
Tatiller hariç, haftada 1 oturum (2 ders saati) olarak sürecek çalışmalara öğrenciler grup olarak 
katılım sağladı. Ayda bir periyotlarla öğretmenlerden geri bildirimler alındı. 

Oturumlar, 3 aşamada işlendi: giriş, esas çalışma ve paylaşım.  

Öğrencilerin problem yaşadıkları konularda sanatsal çalışma yapıp, atölyelerde, resim, ebru, 
heykel, mandala, ritm, öykü yazma v.b. sanat terapi teknikleri kullanıldı. Atölyelerin etkinliğini 
ölçmek amacıyla periyodik olarak sınıf ve branş öğretmenlerinden ve velilerden geri bildirimler 
alındı. 

2. Kısım 

5-6-7-8 sınıflar için Seçmeli Görsel Sanatlar ve Görsel Sanatlar müfredat programları 
kapsamında bulunan ünitelerin içeriklerine göre temalar seçildi. Tema içerikleri, öğrencilerin 
aidiyet duygusunu geliştirmek adına imgesel olarak hazırlandı. Öğrencilere verilen konu ile ilgili 
yapılması gerekenler anlatıldı. Konular işlenirken kullanabilecekleri sanat malzemeleri ve 
teknikleri anlatıldı. Uygulama süreçlerinde malzeme seçimi öğrencilerin tercihlerine bırakıldı. 
Her yapılan çalışmanın sonucunda öğrencilerin eserleri dijital ortamda sergilendi. Öğrenciler 
yaptıkları sanatsal çalışmalar sonrasında, yaşadıkları duygularla ilgili paylaşımlarda bulundular. 
Eserleri hakkında konuşmak isteyen öğrencilere öncelik verilirken paylaşım yapmak istemeyen 
öğrencilere zorlama yapılmadı. Bu süreçte öğrencilerin birbirlerini dinlemelerine dikkat edildi. 

Paylaşımların sonunda kendilerini nasıl hissettikleri sorularak öğrencilerden geri bildirim alındı. 

İyi Örneğin Sonuçları/Çıktıları 

Çalışmanın 1. kısmı 

Öğrencilerin değerlendirmeleri konusunda veliler, sınıf ve branş öğretmenlerinden bilgi ve 
görüşler alındı.  

Öğrencilerin teneffüslerde arkadaşlarıyla oynarken olumsuz ve şiddet içeren davranışlarda 
bulunmadıkları, daha düzenli ödev yaptıkları, derslere daha aktif katılım sağladıkları, derslerde 
dikkat dağıtıcı davranışlarda bulunmadıkları, söz hakkı almada daha istekli oldukları 
belirtilmiştir. 
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Okula gelen öğrenciler eğitim almakla beraber diğer akranları ile etkileşim içerisinde yer 
almaktadır. Gerek sözel gerek bedensel etkileşim olumlu yönde gelişmediği sürece öğrenci 
kendini okulda mutsuz, huzursuz hissederek bağlılık duygusu geliştirmekte zorlanacaktır. 
Sanatın iyileştirici ve geliştirici gücüne dahil olan öğrencilerde, sanat terapi yöntemleri, kendini 
tanıma, içsel duyguları sanatla ifade etme, ortaya çıkan eserleri anlamlandırıp sözcüklere dökme, 
kimi zaman ele alınan konularda grup resimleri yaparak grup içinde kendini görme, fark 
etmediğini fark etme, etkili dinleme ve etkili iletişim becerilerini geliştirme acısından büyük 
katkı sağlamaktadır. 

Çalışmanın 2. kısmı 

• ''Güzel Olmuş mu Öğretmenim?'’   

Bu soru ile karşılaşmayan Görsel Sanatlar Öğretmeni muhtemelen yoktur. Bu sorunun cevabı 
sanat disiplini ile arandığında, asıl ortaya çıkması gereken geride kalmış olacaktır. Sanat Terapi 
metodu bu yönden destekleyicidir. 

Sanat Terapi uygulamalarında ortaya çıkan herşeye sanat olarak bakılmaz. Ortaya çıkan eserlerin 
sanatsal disiplinle nasıl göründüğü değil, bireylerin ortaya koydukları hakkında söyledikleri 
önemlidir. Birey, eseri  hakkında  söyledikleri ile artık kendini dinlemeye başlayacaktır.Bu  da 
ancak sanatla mümkündür.  

Sanatın iyileştirici gücü kullanılarak dışavurumcu sanatı icra etmek suretiyle öğrencilerin 
zorlandıkları alanlarda beceri kazanmaları sağlandı. Sanat terapi uygulamalarında, öğrencilere 
kendilerini ve duygularını ifade etme, birlikte faaliyette bulunma, odaklanma, davranışının 
sonucunu öngörme gibi becerilerin, farklı yöntemlerle kazandırılabileceği tespit edilmiş oldu.  

Eleştiriler ve Öneriler 

Çalışmaları gerçekleştirirken, uygulayıcıların Sanat Terapisi eğitiminden geçmiş olması büyük 
önem taşımaktadır. Uygulama sürecine hakim bir uygulayıcının, sınırlarını bilerek bu 
çalışmaların bir terapi seansı olmadığını unutmaması gerekmektedir. 

Öğretmenlerin, öğrencilere yaklaşımda farklı yöntemleri denemesi, grupla çalışmaların 
etkinliğini göz önünde bulundurması, kendi mesleki ve kişisel gelişimlerini sürekli 
güncellemeleri, insanla temas konusundaki eğitimlere katılmaları, yeniliklere açık olmaları ve en 
önemlisi sanatın iyileştirici gücünden faydalanmaları önerilmektedir. Bu yöntem, çocuklardan 
yetişkinlere kadar tüm yaş gruplarında pozitif sonuçlar doğuran bir yöntemdir. 

Her türlü materyal veya uygulama yinelenerek uygulandıkça eklenebilecek veya 
iyileştirilebilecek yeni yöntemler tespit edilebilir. Bu çalışmanın da yinelenerek, farklı 
öğretmenler tarafından uygulanarak veya uygulayan öğretmenler arasında yöntemlerle ilgili bilgi 
paylaşımı yapılmasıyla daha da zenginleşebileceği düşünülmektedir. 

Çalışmalardan Örnekler 
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Resim 1. Kendilik Algısı 

 

Resim 2. Kendilik Algısı 
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 Resim 3. 
Okulda İlk Günüm 

 

Resim 4. Göç 

  

Resim 5. Balon Turu 
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Resim 6. Kendini Renklerle İfade Et 

 

Resim 7. Başka Bir şey Olsaydın 
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Resim 8-Duygularım 

 

Resim 9- Şemsiye 
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YUVARLAK MASA / ROUND TABLE – 1 
ULULARARASI OKUL YÖNETİCİLERİ INİSİYATİF 

TOPLANTISI 
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  

Egypt  

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

Lebanon 

§ Political issues  
§ Literacy ratio 
§ Teacher preparations 
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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 / ROUND TABLE – 1 

THE BIANNUEL MEETING OF  
INTERNATIONAL SCHOOL PRINCIPALS INITIATIVE 

 

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

Ülke Temsilcileri ve 8 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 

• Politik meseleler 
• Okuryazarlık oranı 
• Öğretmen hazırlıkları 
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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 ÖZERKLİĞİ İLERİ ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI 
 

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, 

§ 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, 
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§ 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, 
§ 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 

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, 

§ 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, 
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§ 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, 
§ 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 
TÜRKİYE'DE OKUL MERKEZLİ YÖNETİM 

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. ULUSLARARASI OKUL YÖNETİCİLERİ KONFERANSI 
SONUÇ BİLDİRİSİ 

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. 

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. 
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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 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. 
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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 (ISPC201) 
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. 
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. 
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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 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’İN EN İYİ BİLDİRİ, ATÖLYE VE İYİ ÖRNEĞİ 
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 

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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