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Introduction 

The global interest in the economic competition for the workforce in the face of the industry 4.0 revolution; 

requires new training skills (World Bank, 2019); where human capital in Asian countries generate transformations 

in science and technology; in comparison with Latin America where employment outlook is decreasing, bearing in 

mind the importance of decisions related to career and future employment; therefore, governments must fulfill the 

social contract to invest in human resource capacities. Mexico does not have a qualitative research framework that 

demonstrates the factors in interest, commitment, and formation of professional identity, which influence the choice 

and persistence of the areas of Science, Technology, Engineering, and Mathematics (National Science Foundation, 

2013), in K-12 and higher education students. 

The Aim of the Research 

(1) What are the narratives of the students according to school, family, and social experiences to build 

decision-making for STEM careers? 

(2) How do students make their choices in the areas of STEM? (3) What are the social factors that supported 

the student in choosing a career in STEM? 

In accordance with the above, the (1) Theory of vocational personalities and work environments is used 

(Holland, 1959); (2) Theory of constituency and commitment (Gottfredson, 1981); (3) Model of development of 

interest (Hidi & Renninger, 2006; Krapp, 1999); as well as three structural components: a) Concrete objects of 

specific interest; b) Activities related to interests; c) Subjects of the object of interest (Boekaerts & Boscolo, 2002; 

Krapp, 2002, 2005; Renninger & Hidi, 2011). 

Method 

A qualitative phenomenological approach was determined, which arises from the collection of data through 

9 focus groups with students with latent and regular interest; Out of 95 participants, with the support of grounded 

theory and data triangulation, judgment is established from an open constructivist vision, addressing the reality of 

the analysis with descriptive and interpretative development (Creswell & Miller, 2000; Goffman, 2001; Husssel, 

2012). 

Results/Expected Results 

The young student of upper secondary education generates prejudices in the career choice stage, this 

premature opinion is valued from self-knowledge according to her abilities; the vocational counselor and the teacher 

are identified as support in the decision to continue in the STEM disciplines at higher levels; the social experiences 

that regular students develop at science and technology fairs add value above expectations and strengthen the STEM 

professional identity. 

Discussion and Implications 

Decision-making is situated as a competence considered throughout life; before the preferences, 

uncertainties, consequences, results, and judgments that emerge from the identities of human capital. In Mexico, the 

ecosystem is favorable for educational management, developing research agendas according to national priorities 

for the generation of favorable public policies in universities, research centers, and civil associations that respond to 

the new 4.0 revolution. 

Keywords: Educational management; Industry and education, Human resources 

  



 15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi  
 

 2 

References 

Boekaerts, M., y Boscolo, P. (2002). Interest in learning, learning to be interested. Learning and Instruction, 12(4), 

375–382. https://doi.org/10.1016/S0959-4752(01)00007-X 

Creswell, J. W., y Miller, D. L. (2000). Determining Validity in Qualitative Inquiry. Theory into Practice, 39(3), 

124–130. https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2 

Goffman, E. (2001). La presentación de la persona en la vida cotidiana. (Trad. H. Torres y F. Setaro). Argentina: 

Amorrortu editores. 

Gottfredson, L. S. (1981). Circumscription and compromise: A developmental theory of occupational aspirations. 

Journal of Counseling Psychology, 28(6), 545–579. https://doi.org/10.1037/0022-0167.28.6.545 

Hidi, S., y Renninger, K. A. (2006). The Four-Phase Model of Interest Development. Educational Psychologist, 

41(2), 111–127. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_4 

Holland, J. L. (1959). A theory of vocational choice. Journal of Counseling Psychology, 6(1), 35–45. 

https://doi.org/10.1037/h0040767 

Husserl, E. (2012). Las conferencias de Londres, Método y Filosofía fenomenológico (Trad. R.L. Sánchez). España: 

Ediciones Sígueme. 

International Bank for Reconstruction and Development [The World Bank]. (2019). The Changing Nature of Work. 

Washington, DC: The World Bank 

Krapp, A. (1999). Interest, motivation and learning: An educational-psychological perspective. European Journal of 

Psychology of Education, 14(1), 23–40. https://doi.org/10.1007/BF03173109 

Krapp, A. (2002). Structural and dynamic aspects of interest development: theoretical considerations from an 

ontogenetic perspective. Learning and Instruction, 12(4), 383–409. doi:10.1016/s0959-4752(01)00011-1  

National Science Foundation [NSF] (2013). Inspiring STEM Learning. Recuperado de https:// 

www.nsf.gov/about/congress/reports/ehr_research.pdf 

Renninger, K., y Hidi, S. (2011). Revisiting the Conceptualization, Measurement, and Generation of Interest. 

Educational Psychologist, 46(3), 168–184. doi:10.1080/00461520.2011.587723 

  



 15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi  
 

 3 

Okul Yöneticilerinin Kolaylaştırıcı Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin Yapısal Güçlendirilmesine 

Etkisi 

Ramazan ERTÜRK a 

(a) Milli Eğitim Bakanlığı, Bolu, Türkiye 

 

 

Giriş 

Okul yöneticileri; insan ilişkileri temelinde ve okulun kendisine özgü özellikleri çerçevesinde işleyişine 

yardımcı olmak, yüksek moral üretmek ve bu konudaki zorlukları ortadan kaldırarak işleri kolaylaştırmak 

durumundadırlar (Töremen ve Kararkuş, 2008). Bu durum okul yöneticilerinin liderlik beceri ve davranışlarının 

okullarda oldukça önemli bir konu olduğunu ortaya çıkarmaktadır (Ertürk, 2019). Çalışanlarda işin anlamlılığını, 

etki duygusunu, kendine güveni, kararlılığı, azmi ve yeterlik duygularını artıran kolaylaştırıcı liderlikte çalışanlara 

destek ve iş birliği temelinde onları güçlendirme esastır (McCarthy, 2004). Kolaylaştırıcı liderlik stratejilerini 

kullanan liderler, işlerin yapılması için gerekli kaynakları çalışanlara sağlamakta, kendi başlarına görevlerini 

yapabilmelerini sağlamak için onları yetiştirmekte, sürekli öğrenmenin, bireyler arasında sıcak ilişkilerin ve iş birliği 

içinde ortak amaçlara hizmet etmenin esas olduğu bir örgüt kültürü oluşturmaya çalışmaktadırlar (Töremen, 2004). 

Bu durum, okullarda öğretmenlerin güçlendirilmesini ön plana çıkarmaktadır. Çalışanların güçlendirilmesi; onlara 

özerklik verilmesi, yetkin hissetmelerinin sağlanması ve yaptıkları işlerin anlamlı kılınması ile sağlanabilmektedir 

(Aryee & Chen, 2006). Öğretmenlerin güçlendirilmesi onların daha istekli çalışmasına mesleki bilgi ve 

deneyimlerinin artmasına katkı sağlayacaktır (Bogler & Nir, 2012). Okul yöneticileri öğretmenleri güçlendirmek 

için problem çözme iklimi oluşturma, uzlaşma ve amaçlara ulaşma konusunda motive etmeli, katılımcı karar 

mekanizmaları oluşturmalı, mesleki dayanışma ve iletişim fırsatları oluşturmalı, öğretmenleri yakından tanıyarak 

ödül mekanizması oluşturmalı ve süreçleri zenginleştirme yolunda gerekli kaynakları ve teknik destekleri 

sağlamalıdır (Rallis & Goldring, 2000). Okul yöneticilerinin bu davranışları ise kolaylaştırıcı liderliği ön plana 

çıkarmaktadır. Dolayısıyla okul yöneticilerinin kolaylaştırıcı liderlik davranışlarının öğretmenlerin yapısal olarak 

güçlendirilmesini etkileyeceği düşünülmektedir. Bu anlamda bu araştırmada okul yöneticilerinin kolaylaştırıcı 

liderlik davranışlarının öğretmenlerin yapısal olarak güçlendirilmesine etkisini belirlemek amaçlanmış ve bu amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorula cevap aranmıştır:  

1- Öğretmenlerin okul yöneticilerinin kolaylaştırıcı liderlik davranışlarına ve yapısal güçlendirmeye yönelik 

algıları ne düzeydedir?  

2- Okul yöneticilerinin kolaylaştırıcı liderlik davranışları ile öğretmenlerin yapısal güçlendirilmesi arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır?  

3- Okul yöneticilerinin kolaylaştırıcı liderlik davranışları öğretmenlerin yapısal güçlendirilmesi üzerinde 

anlamlı bir yordayıcı mıdır? 

Yöntem  

Araştırma okul yöneticilerinin kolaylaştırıcı liderlik davranışlarının öğretmenlerin yapısal güçlendirilmesi 

üzerindeki yordayıcılık gücünü ortaya koymak üzere ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır.  

Çalışma Evreni  

Araştırmanın çalışma evrenini Bolu il merkezinde bulunan ilk ve ortaokullarda görev yapan toplam 850 

öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada çalışma evreninin tamamına ulaşıldığından örneklem alınmamıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri elde etmek için Töremen (2001) tarafından geliştirilen ve 29 maddeden oluşan 

"Kolaylaştırıcı Liderlik Ölçeği" ile Iliman Püsküllüoğlu ve Altınkurt (2017) tarafından geliştirilen ve 30 maddeden 

oluşan "Öğretmenlerin Yapısal Olarak Güçlendirilmesi Ölçeği" kullanılmıştır. Veriler normal dağılıma uygun 

olduğundan verilerin analizinde parametrik testlerden yararlanılmıştır.  

Bulgular 

Araştırmada öğretmenlerin okul yöneticilerinin kolaylaştırıcı liderlik davranışlarına ve yapısal 

güçlendirmeye yönelik algılarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Okul yöneticilerinin kolaylaştırıcı liderlik 

davranışları ile öğretmenlerin yapısal güçlendirilmesi arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki 
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saptanmıştır. Okul yöneticilerinin kolaylaştırıcı liderlik davranışlarının öğretmenlerin yapısal güçlendirilmesi 

üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu tespit edilmiştir.  

Sonuç 

Öğretmenlerin yapısal olarak güçlendirilmesinde okul yöneticilerinin kolaylaştırıcı liderlik davranışları 

oldukça etkili bir değişkendir. Dolayısıyla okul yöneticilerinin kolaylaştırıcı liderlik davranışları karara katılımı 

sağlayıcı, hesap verebilir, mesleki gelişim destekleyici kolaylaştırıcı ve özerk bir okul ortamının oluşmasını 

sağlayarak öğretmenlerin güçlendirme düzeylerini yükseltecektir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, kolaylaştırıcı liderlik, güçlendirme, yapısal güçlendirme. 

Kaynaklar 

Aryee, S., and Chen, Z. X. (2006). Leader-member exchange in a Chinese context: Antecedents, the mediating role 

of psychological empowerment and outcomes. Journal of Business Research, 59(7), 793- 801. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2005.03.003. 

Bogler, R., & Nir, A.E. (2012). The importance of teachers' perceived organizational support to job satisfaction: 

What's empowerment got to do with it? Journal of Educational Administration, 50(3), 287-306. 

Ertürk, R. (2019). Ethical leadership behaviors of school principals, trust perceptions of school teachers and 

organizational commitment in terms of various variables. Inonu University Journal of the Faculty of 

Education, 20(1), 119-135. https://doi.org/10.17679/inuefd.389648. 

Iliman Puskulluoglu, E., ve Altınkurt, Y. (2017).  Development of teachers’ structural empowerment scale (TSES): 

A validity and reliability study. Üniversitepark Bülten 6(1), 118-132. 

McCarthy, V.(2004). Facilitative leadership in public organizations: A study of federal agency supervisors. 

Yayınlanmamış doktora tezi, The University of Oklahoma, Oklahoma, ABD. 11 Mart 2006, 

http://proquest.umi.com/ 

Rallis, F. S., & Goldring, E. B.(2000). Principals of dynamic schools: taking charge of change. Thousand Oaks, 

CA: Corwin Press. 

Töremen, F. (2004). A Study of facilitative leadership behavior and its role in the success of school. International 

Journal of Educational Reform, 13(3), 295-306, https://doi.org/10.1177/105678790401300308. 

Töremen, F., ve Karakuş, M. (2008). Okullarda işleri kolaylaştırma çabası: okul yönetiminde kolaylaştırıcı 

liderlik. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(25), 1-11 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2005.03.003
https://doi.org/10.1177%2F105678790401300308


 15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi  
 

 5 

Eğitim Yönetimi Çocuk Korumanın Neresinde? 

Davut ELMACIa 

(a) Amasya Üniversitesi, Amasya, Türkiye 

 

Problem tanımı 

Çocukluk algısındaki gelişmeler ve hak temelli bakış açıları çocukları koruyucu önlemleri daha fazla önemli 

hale getirmektedir. Ancak eğitim yönetimi alanında çocuk koruma konularının yeterince ele alındığını söylemek 

zordur. Eğitim yönetiminin çocuk koruma sistemi içerisindeki yerinin ne olduğunun belirlenmesine ihtiyaç vardır. 

Bildirinin amacı 

Bu bildirinin amacı, eğitim yönetimi ile çocuk koruma arasındaki ilişkiye değinerek eğitim yönetiminin 

çocuk korumanın neresinde yer aldığını ortaya koymaya çalışmaktır.  

Kavramsal tartışmanın teorik çerçevesi 

Çocuk koruma, çocuğun gelişimini ve kişisel güvenliğini tehlikeye düşürecek durumlardan ve her türlü 

risklerden korunmasını ifade eden bir kavramdır (Elmacı, 2016, s.15). Günümüzde, sağlık, eğitim, sosyal hizmetler 

gibi farklı alanlar çocuk koruma ile doğrudan ilişkili görülmeye başlanmıştır.  

Eğitimin ve eğitim örgütünün ya da eğitim kurumunun nasıl tanımlandığı, eğitim yönetiminin ne olduğu 

algısını da etkilemektedir. Özdemir (2020), eğitim yönetiminin temel amacının eğitim ve öğretimi desteklemek 

olduğunu ifade etmektedir (s.9). Balyer (2019) ise eğitim yönetiminin, eğitim sisteminin ya da eğitim örgütünün 

amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflediğini söylemektedir (s.5). Diğer yandan eğitim yönetiminin bir bilim mi, 

uygulama alanı mı olduğuna ilişkin tartışmalar da devam etmektedir (Balcı, 2008; Oplatka, 2016).  

Çocuk koruma ile ilgili olarak eğitim yönetiminin gelişimini etkileyen önemli gelişmelerden birinin de 1949 

yılında 5387 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Kanunu’nun kabul edilmesi olduğu söylenebilir. Çünkü bu kanunla 

0-6 yaş arası korunma ihtiyacı duyan çocukların sorumluluğu Sağlık Bakanlığı’na, 7-18 yaş arası sorumluluğu ise 

MEB’e verilmiştir. Böylelikle MEB korunma ihtiyacı olan çocuklar için yetiştirme yurtları açmış, mevzuat 

düzenlemeleri yapmış, teşkilat yapısında korunma ihtiyacı olan çocuklardan sorumlu birimler oluşturmuştur. 

MEB’in çocuk korumadaki doğrudan sorumluluğu 1983 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun 

kurulmasına kadar devam etmiştir.  

Zamanlarının büyük çoğunluğu okullarda geçen çocukların korunmasına yönelik uygulamaların kaçınılmaz 

bir şekilde eğitimcilerin sorumluluğunda olduğu söylenebilir. Bu kapsamda çocuklar için güvenli bir okul ortamının 

oluşturulması çocukların korunması için bir gerekliliktir. Bunun dışında çocuğun eğitim ortamları dışında maruz 

kalabileceği risklerin önceden tespiti ve önlenmesi, korunma ihtiyacı olan çocuklar için koruyucu ve destekleyici 

tedbirlerin sağlanması da kaçınılmaz bir şekilde eğitimcilerin ilgi alanında olmak durumundadır. Çünkü günümüzde 

eğitime yüklenen anlam ve eğitim sisteminden beklentiler bunu gerektirmektedir.  

2005 yılında kabul edilen 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK) hükümleri incelendiğinde yasal olarak 

da eğitim yönetiminin doğrudan çocuk koruma ile ilişkili olduğu söylenebilir. Çünkü ÇKK, başta korunmaya 

ihtiyacı olan çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirler olmak üzere, birçok konuda çocukların korunması 

ile ilgili MEB’e doğrudan sorumluluklar yüklemiştir.  

Diğer yandan bir disiplin olarak eğitimin sosyal hizmetler içerisindeki yerinin ne olduğunun da tartışılması 

gerekmektedir. Çünkü sosyal sorunların çözümlenmesinde eğitimden beklentiler vardır ve birçok ülkede ya da 

uluslararası örgütte eğitim, sosyal sorunların çözümünün bir aracı olarak görülmektedir. Bu doğrultuda Almanya 

gibi bazı ülkelerde sosyal pedagoji, sosyal eğitim gibi yükseköğretim programları vardır (Tekin, 2018). 

Teori, araştırma ve uygulama için tavsiyeler 

Oplatka’nın (2016) vurguladığı gibi, eğitim yönetimi alanının sınırlarında belirsizlikler olduğunu ve eğitim 

yönetimine ilişkin özgün bir tanım yapmanın kolay olmadığını kabul etmek gerekir. Ancak eğitim yönetiminin bir 

disiplin olarak çocukların korunması için yapabileceği katkıları göz ardı etmemek gerekir. Turan, Bektaş ve Yalçın 

(2016), eğitim yönetimi alanında Türkiye’nin kendi tarihi birikim ve bağlamının göz önünde bulundurulması 

gerektiğine dikkati çekmektedir. Bu doğrultuda eğitim yönetiminin çocuk koruma sistemine sağlayabileceği 

katkılara ilişkin Türkiye’nin kendi bağlamında araştırmalar ihtiyaç olduğu söylenebilir. Bunun yanında çocukların 

eğitim sistemi içerisinde korunmasına yönelik erken uyarı ve müdahale mekanizmalarının geliştirilmesi, öğretmen 

yetiştirme programlarında çocuk koruma konularına daha fazla ağırlık verilmesi gibi öneriler sunulabilir. 
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Sonuç 

Yönetim anlayışı, kültürel bakış açısı gibi gelişmeler eğitim yönetimin bağlamını da değiştirmektedir (Balcı, 

2011, s.206). Bu doğrultuda eğitim yönetimini çocuk koruma boyutunda da düşünmek gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Koruma; Eğitim Yönetimi, Sosyal Hizmetler 
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Öğretmenlerin Yıldırma Yaşama Düzeylerinin Mesleki Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi: İş Doyumunun 

Aracı Rolü 

Elif DAŞCI SÖNMEZa, Necati CEMALOĞLUb  

(a) Aksaray Üniversitesi, , Aksaray, Türkiye 

(b) Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

Giriş 

Eğitim örgütlerinde öğretmenlerin mesleki tükenmişlik yaşama durumları, iş stresi ile birlikte üretkenlik 

kaybı ve verimsizlik gibi pek çok olumsuzluğu beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin mesleki 

tükenmişlik yaşamasına neden olabilecek değişkenlerin belirlenmesi, olumsuzlukları azaltma açısından oldukça 

önemlidir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin yıldırma yaşama düzeylerinin mesleki tükenmişlik 

üzerindeki etkisinde iş doyumunun aracı rolünü incelemektir. Bu amaca yönelik olarak şu sorulara cevap 

aranacaktır: 

1. Öğretmenlerin yıldırma, iş doyumu ve mesleki tükenmişlik yaşama düzeyleri nedir? 

2. Öğretmenlerin yıldırma yaşama düzeylerinin mesleki tükenmişlik davranışları üzerindeki etkisinde iş 

doyumunun aracı rolü nasıl ve hangi düzeydedir? 

Kavramsal çerçeve 

Yıldırma: Bir veya birkaç kişi tarafından genellikle bir kişiye karşı sistematik olarak (hemen hemen her gün 

ve en az altı ay) uygulanan düşmanca ve etik olmayan bir iletişim tarzıdır (Leymann, 1990, s. 120). 

İş doyumu: Bireylerin çalıştıkları işler ve işin çeşitli çıktıları hakkında hissettikleridir. Bireylerin işlerinden 

hoşlanmalarını veya hoşlanmamalarını kapsayan bir kavramdır (Spector, 1997, s. 6).  

Mesleki tükenmişlik: İnsanlarla iş yapan bireyler arasında sıklıkla görülen bir duygusal tükenme ve sinizm 

sendromudur. Tükenmişlik sendromunun önemli bir yönü, duygusal tükenme duygularının artmasıdır (Maslach & 

Jackson, 1981, s. 99).  

Bu araştırmada, öğretmenlerin yıldırma yaşama düzeylerinin arttıkça iş doyumlarının azalacağı ve 

tükenmişlik düzeylerinin artacağı öngörülmektedir.   

Yöntem  

Bu çalışma, ilişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir. Çalışmanın evreni, Türkiye’de Millî Eğitim 

Bakanlığına (MEB) bağlı devlet okullarında görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemi, 

uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir ve MEB tarafından sunulan hizmet içi mesleki eğitimlere gönüllü olarak 

katılan öğretmenlerden oluşmaktadır. 2020 yılı yaz döneminde hizmet içi eğitim alan 511 öğretmene çevrimiçi anket 

formu gönderilmiştir. Yönergelere uygun olarak doldurulan 383 anketle analizler yapılmıştır.  

Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi kadın (n=217, %56.7), üçte biri erkektir (n=166, %43.3). Ortalama yaşları 

37.75’dir (SD=6.89). Katılımcıların yaklaşık dörtte üçü evlidir (%78.1). Yaklaşık beşte dördü branş öğretmenidir 

(%78.6) ve yaklaşık üçte biri lise kademesinde görev yapmaktadır (%33.9). Kıdemlerinin ortalaması 13 yıldır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak üç ölçme aracı kullanılmıştır: (I) Negatif Davranışlar Ölçeği (Einarsen 

vd., 2009), (II) İş Doyumu Ölçeği (Şahin, 1999) ve (III) Maslach Tükenmişlik Ölçeği (Maslach & Jackson, 1981). 

Ölçeklerin yapı geçerliklerini test etmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA); güvenirliklerini test etmek için 

Cronbach’s Alpha testi kullanılmıştır. Öğretmenlerin iş doyumlarının, yıldırma ve tükenmişlik yaşama durumlarına 

aracılık rolünü belirlemek için yapısal eşitlik modeli (YEM) kullanılmıştır. Analizler LISREL 8.80 programıyla 

yapılmıştır. Modelin uyum iyiliğini belirlemek için kullanılan istatistik değerleri şunlardır: 2, serbestlik derecesi 

(df), root mean square error of approximation (RMSEA), comparative fit index (CFI) ve incremental fit index (IFI).  

Bulgular  

Ölçeklerden alınan puan ortalamalarına göre, öğretmenlerin yıldırma yaşamalarının neredeyse ‘hiç’ 

düzeyindedir (M=1.46; SD=.49). Öğretmenlerin iş doyumu (M=3.23; SD=.58) ve mesleki tükenmişlik puanları 

(M=2.70; SD=.40) ‘orta’ düzeydedir. Pearson korelasyon katsayılarına göre, yıldırma ile iş doyumu arasında negatif, 

orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki (r=-.45, p<.01); yıldırma ile mesleki tükenmişlik arasında pozitif, orta düzeyde ve 

anlamlı ilişki (r=.43, p<.01); iş doyumu ile tükenmişlik arasında negatif, yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki vardır 

(r=-.73, p<.01).  
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YEM’in Maximum Likelihood Robust Estimation ile test edilmesi sonucunda elde edilen değerler şunlardır: 

2=109.36, (df=28, p<.001), 2/df=3.91, RMSEA=.09, CFI=.98 ve IFI=.98. YEM’den elde edilen bulgular, 

öğretmenlerin yıldırma yaşama düzeyinin, iş doyumu aracılığıyla mesleki tükenmişlik yaşama düzeylerini kısmen 

açıkladığını göstermektedir. Detaylı olarak incelendiğinde, yıldırma, iş doyumunun %14’ünü açıklamaktadır. Başka 

bir ifadeyle, öğretmenlerin iş doyumu düzeyindeki toplam değişimin %14’ü, öğretmenlerin yıldırma yaşama düzeyi 

ile açıklanmaktadır. Ayrıca yıldırma, tükenmişliğin %19’unu açıklamaktadır. Buna ek olarak, yıldırma ve iş doyumu 

birlikte, tükenmişliğin %62’sini açıklamaktadır. Bu bulgu, mesleki tükenmişlik düzeyindeki değişimin %62’sinin, 

yıldırma ile iş doyumu değişkenleri tarafından doğrudan ve yıldırmanın iş doyumu değişkeni aracılığıyla dolaylı 

olarak açıklandığı şeklinde yorumlanabilir. Başka bir ifadeyle, öğretmenlerin yıldırma yaşama düzeyi arttıkça iş 

doyumu düzeyleri azalmakta ve tükenmişlik düzeyleri artmaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri 

arttıkça tükenmişlik düzeyleri azalmaktadır. 

Sonuç ve Öneriler (*) 

Bu çalışmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin yıldırma yaşama düzeyleri arttıkça iş 

doyumu düzeylerinin azaldığı ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin arttığı görülmektedir. Ayrıca öğretmenlerin iş 

doyumu düzeyleri arttıkça, mesleki tükenmişlik yaşama düzeyleri azalmaktadır. Sonuç olarak, öğretmenlerin 

yıldırma yaşama düzeyleri, iş doyumu aracılığıyla mesleki tükenmişlik yaşama düzeylerini kısmen açıklamaktadır.  

Araştırmada kullanılan değişkenler üzerinde katılımcıların demografik özelliklerinin etkisi kontrol altında 

tutularak modelin yeniden test edilmesi önerilebilir. Ayrıca modele örgütsel sinizm, bağlılık gibi farklı değişkenlerin 

ilave edilmesiyle, bu değişkenlerin birlikte değişimi daha ayrıntılı incelenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Yıldırma; Mesleki Tükenmişlik, İş Doyumu; Öğretmenler, Yapısal Eşitlik Modeli 

Kaynaklar 

Einarsen, S., Hoel, H., & Notelaers, G. (2009). Measuring exposure to bullying and harassment at work: Validity, 

factor structure and psychometric properties of the Negative Acts Questionnaire-Revised. Work & Stress, 

23(1), 24-44. https://doi.org/10.1080/02678370902815673 

Leymann, H. (1990). Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and Victims, 5(2), 119-126. 

Maslach, C., & Jackson, S.E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 

2(2), 99-113. https://doi.org/10.1002/job.4030020205 

Spector, P.E. (1997). Job satisfaction: Application, assessment, cause and consequences. USA: SAGE Publications. 

Şahin, İ. (1999). İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin iş doyum düzeyleri. Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 
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Okul Yöneticilerinin Covıd-19 Salgını Sürecinde Uygulanan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri  

Münir ŞAHİNa 

(a) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa/Tokat 

 

 

Giriş 

Bu araştırmada, Covid19 salgını ile birlikte Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan eğitim uygulamalarına 

ilişkin okul yöneticilerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın salgın, savaş gibi durumlarda 

uygulanabilecek eğitim modellerinin geliştirilmesine katkı sunacağı beklenmektedir.   

Yöntem  

Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomoloji (Olgubilim) yöntemine uygun olarak yapılmıştır. 

Çalışmadaki veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanarak Tokat Erbaa ilçesinde bulunan farklı okul 

türlerinde yönetici olarak görev yapan 20 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Veriler 2021 Temmuz ayından sonra 

kısıtlamaların kalkmasıyla toplanmaya başlanmıştır. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, katılımcıların önemli bir çoğunluğu (%70; f=14) öğretmenlerin 

uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin yeterliliğe sahip olmadıklarını, ilk defa Covid-19 salgını sürecinde uzaktan 

eğitim uygulaması yaptıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların sadece %20’si uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin 

yapılacakları öğretmenlerin çok azının önceden bildiği ifade etmiştir. Uzaktan eğitim sistemine ilişkin, sisteme 

erişim noktasında katılımcıların önemli bir kısmı (%45; f=9) öğretmenlerin sistemsel sorunlar yaşadığını belirtirken, 

%40 (f=8)’i öğretmenlerin canlı ders yaparken sorun yaşadığını ifade etmiştir. Katılımcıların çoğunluğu (%80; f=16) 

Milli Eğitim Bakanlığının EBA TV aracılığıyla yapmış olduğu dersleri yararlı ve yeterli, iyi ve açıklayıcı bir yapıda 

bulmakta ve katılımcıların çoğunluğu öğretmenlerin yaptığı canlı derslerinde oldukça faydalı ve öğretici olduğu 

görüşünü savunmaktadır. Katılımcıların çok azı (%20) canlı dersleri faydalı olmadığını düşünmektedir. 

Katılımcıların tamamına yakını (%90; f=18) ders ölçme ve değerlendirmelerinin sağlıklı bir şekilde yapılmadığını 

görüşünü paylaşmaktadır. Katılımcıların önemli çoğunluğu (%70; F=14) öğrencilerle ve öğrenci velileriyle iletişim 

sorunu yaşamadıklarını belirtmiştir. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Eğitim toplumların hayatında en önemli ve öncelikli konulardan birisi olmalıdır. Eğitimde meydana 

gelebilecek aksaklıkların yüzyıllar boyu toplumların gelişimini olumsuz etkileyeceği öngörülmektedir. Bu nedenle 

hastalık ve savaş gibi kriz dönemlerinde uygulanabilecek eğitim stratejileri ve yöntemleri önemli görülmektedir. 

Okul yöneticilerinin tamamı benzer durumlarda mümkünse yüze yüze eğitimi, mümkün olmadığı durumlarda ise 

Milli Eğitimin yapmış olduğu canlı ders ve EBA TV destekli eğitimin uygulanabileceği görüşünü savunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Uzaktan Eğitim, Salgında Eğitim, Okul Yöneticileri, EBA TV. 
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Öğretmenlerin İş Doyumlarının Öznel İyi Oluşlarına Etkisi  

Nuri AKGÜNa, Ramazan ERTÜRKb  

(a) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye  

(b) Milli Eğitim Bakanlığı, Bolu, Türkiye 

 

 

Giriş 

Örgütsel faaliyetlerin başarıya ulaşmasında merkezi konumda olan çalışanların ihtiyaçları, arzuları ve 

beklentileri karşılandığı takdirde iş doyumuna ulaşacak ve örgütün amaçlarını gerçekleştirerek örgütsel verimlilikte 

önemli bir rol ve görev üstlenecektir. Nitekim iş doyumu yüksek olan çalışanların örgütten ayrılma niyeti azalmakta 

veya ortadan kalkmakta (Aghaei, Keivan ve Shahrbanian, 2012), örgütsel verimliliği, çalışanların fiziksel ve 

psikolojik durumlarını da olumlu yönde etkilemektedir (De Simone, Cicotto ve Lampis, 2016). İş doyumunun 

sağlanamadığı örgütlerde ise, grev, iş yavaşlatma gibi sendikal sorunların yanı sıra, verimde düşme, disiplin 

sorunları ve başka örgütsel sorunlar ortaya çıkabilmektedir (Erdoğan, 1996). Öğretmenlerin iş doyumları 

yükseldiğinde işe devam etme sıklıkları artmakta; iş doyumları düştüğünde yıpranma, işten ayrılma isteği ve 

devamsızlık gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkmaktadır (Miles, 2010; Makela, 2014). Öğretmenlerin iş 

doyumlarının yüksek düzeyde olması, onların mutlu olmaları, işlerinden zevk alarak başarılı olmaları, kendilerini 

okula ait hissetmeleri ve dolayısıyla öznel iyi oluş düzeylerinin yüksek olmasına katkı sunacaktır. Yüksek düzeyde 

öznel iyi oluşa sahip öğretmenler öğrenci ve topluma faydalı olmak için daha fazla çaba gösterebilirler. Öğretmenlik 

mesleği, bu anlamda topluma sağladığı fayda noktasında dikkat çekmektedir. Ancak öğretmenlik zorlu ve stresli bir 

meslektir. Yüksek düzeyde stres, öğretmenlerin iş doyumlarının azalmasına, işe devamsızlık, psikolojik problemler, 

işten ayrılma, öğrenci gereksinimlerinin karşılanamaması gibi olumsuz durumlara yol açarak öğretmenlerin öznel 

iyi oluşlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu anlamda öğretmenlerin iş doyumlarının öznel iyi oluş düzeylerini 

etkiyeceği düşünülmektedir. Dolayısıyla bu araştırmada öğretmenlerin iş doyumlarının öznel iyi oluşlarına etkisini 

belirlemek amaçlanmış ve bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:  

1- Öğretmenlerin iş doyumları ve öznel iyi oluşları ne düzeydedir? 

2- Öğretmenlerin iş doyumları ve öznel iyi oluşları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

3- Öğretmenlerin iş doyumları öznel iyi oluşlarının yordayıcısı mıdır?  

Yöntem  

Araştırmanın Modeli  

Bu araştırmada öğretmenlerin iş doyumlarının öznel iyi oluş düzeyleri üzerindeki yordayıcılık gücünü ortaya 

koymak üzere ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. 

Çalışma Evreni  

Araştırmanın çalışma evrenini Bolu il merkezinde bulunan ilkokullarda görev yapan toplam 400 öğretmen 

oluşturmuştur. Araştırmada çalışma evreninin tamamına ulaşıldığından örneklem alınmamış olup çalışma evrenini 

temsil eden 289 öğretmenden geri dönüt sağlanmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada Ho ve Au (2006) tarafından geliştirilen, Demirtaş (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan ve tek 

boyuttan oluşan “İş Doyum Ölçeği" ile Renshaw, Long ve Cook (2015) tarafından öğretmenlerin işe özgü öznel iyi 

oluşunu ölçmek amacıyla 4'lü likert tarzda geliştirilmiş olan, Ergün ve Nartgün (2017) tarafından Türkçeye 

uyarlanmış, okula bağlılık (4 madde) ve öğretim yeterliği (4 madde) olmak üzere iki boyuttan ve toplam 8 madden 

oluşan "Öğretmenlerin Öznel İyi Oluş Ölçeği" kullanılmıştır. 

Bulgular 

Öğretmenlerin iş doyumu algılarının orta düzeyde (x̄=3.36), öznel iyi oluş düzeylerinin okula bağlılık 

boyutunda (x̄=2.90), öğretim yeterliği boyutunda (x̄=2.84) ve öznel iyi oluş ölçeği toplamında (x̄=2.85) "sık sık" 

düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin iş doyumu ile öznel iyi oluşları arasında pozitif yönlü orta düzeyde 

bir ilişki saptanmıştır (r=.651; p<0.01). Öğretmenlerin iş doyumlarının öğretmenlerin öznel iyi oluş düzeylerini 

(F=71.29; R2 =0.50), okula bağlılıklarını (F=73.58; R2 =0.52) ve öğretim yeterliklerini (F=69.37; R2 =0.47). anlamlı 

bir şekilde yordadığı saptanmıştır (p<0.01). 
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Sonuç  

Öğretmenlerin iş doyumlarının orta düzeyde olması geliştirilmesi gereken bir sonuç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İş doyumlarının yükseltilmesi için; maaş ve ek ders ücretlerinde artışların sağlanması, mesleğin 

toplumdaki saygınlığının artması, öğretmenlere mesleğin gerektirdiği gelişim ve kariyer fırsatlarının sunulması, 

diğer özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin öznel iyi oluş düzeyleri tüm 

boyutlarda ve ölçek toplamında "sıklıkla" ifade edilmiştir. Öğretmenlerin öznel iyi oluş düzeylerinin tüm boyutlarda 

ve ölçek toplamında yüksek düzeye çıkarılması için iş yaşam kaliteleri artırılmalı, öğretmenlerin önemsendiği 

sağlıklı ve olumlu bir okul iklimi oluşturulmalı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine fırsat verilmeli ve destek 

olunmalı, başarıları takdir edilmelidir. Öğretmenlerin iş doyumları öznel iyi oluş algılarını olumlu yönde 

etkilemektedir.  

Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, Öznel İyi Oluş, Öğretmen. 

Kaynaklar 

Aghaei, N., Keivan, M., & Shahrbanian, S. (2012). Relationship between organizational justice and intention to 

leave in employees of sport and youth head office of Tehran. European Journal of Experimental Biology, 

2(5), 1564-1570. 

Demirtaş, Z. (2010). Teachers’ job satisfaction levels. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1069-1073. 

De Simone, Cicotto and Lampis (2016). Occupational stress, job satisfaction and physical health in teachers. Revue 

Européenne de Psychologie Appliquée/European Review of Applied Psychology, 66(2), 65-77. 

Erdoğan, İ. (1996). Organizational behavior in business management. Istanbul: Faculty of Business Publication. 

Ergün, E., & Sezgin Nartgün, Ş. (2017). Adaptation of teacher subjective wellbeing questionaire (tswq) to 

Turkish: A validity and reliability Study. Sakarya University Journal of Education, 7(2) , 385-397. doi: 
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Makela, K. (2014). PE Teachers’ job satisfaction, turnover, and intention to stay or leave the profession. 
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Okul Yöneticilerinin Sosyal Sorumluluk Sosyal Girişimcilik ve Pro-Sosyal Motivasyonu Düzeyleri 

Arasındaki İlişki 

Sevda KUBİLAYa, Mehmet DURNALIb 

(a) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

(b) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 

 

 

Giriş 

Sosyal girişimcilik toplumsal sorunlara dikkat çekilmesinde ve sosyal değişimin gerçekleştirilmesinde önem 

taşır. Toplumsal ihtiyaçların giderilmesi noktasında (Ercan, 2016), kar amacı gütmeyen ve hatta “gönüllü sektör” 

olarak nitelendirilebilen oluşumlar ve bu amaçla gerçekleştirilen faaliyetler sosyal girişim içinde yer alır (Kümbül-

Güler, 2008). Bu bağlamda pro-sosyal motivasyon da sosyal girişimcilikle birlikte ele alınması gereken bir değişim 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Pro-sosyal motivasyon anlam ve amacı temel alan bir çabayı ifade eder (Van der Voet, 

Steijn & Kuipers, 2017). Sosyal sorumluluk kavramının eğitim kurumlarına entegre edilmesi ile amaçlanan, dünyayı 

etkileyen sosyal, ekonomik ve çevresel problemlere yeni çözümler sunmayı sağlayacak bilgi, beceri ve değerlerin 

kazandırılmasıdır (Burgos & Carnero, 2020). 

Bu araştırmada, sosyal bir sistem olan eğitim kurumları ve okul yöneticileri ele alınacaktır. Girişimci bir 

yaklaşımı teşvik etmek için okul kültürü, olanakları tanıma ve olanakları uygulanabilir ve anlamlı faaliyetlere 

dönüştürme bağlamında analiz edilmelidir. Böylece iyileştirilmesi gereken alanların tespit edilmesi kritik önem taşır. 

Toplumu şekillendiren bireyleri yetiştiren eğitim kurumlarının da topluma karşı sorumlulukları vardır. Mevcut 

düzende eğitim kurumları eşitsizlikleri azaltacak, sosyo-ekonomik dengesizlikleri telafi edecek önlemler almalıdır.  

Bu bağlamda birer sosyal girişimci gibi hareket edebilen okul yöneticilerinin bu motivasyonlarının arkasında 

hangi değişkenler yatmaktadır? Okul yöneticilerinin sosyal sorumluluk algısı ne düzeydedir ve pro-sosyal 

motivasyondan bahsetmek mümkün müdür? Sosyal girişim, sosyal sorumluluk ve pro-sosyal motivasyonun 

araştırılacağı bu çalışmada örneklem olarak okul yöneticileri belirlenmiştir ve bu bağlamda alana katkı sağlaması 

düşünülmektedir. Bu çalışmada, okul yöneticilerinin sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik ve pro-sosyal 

motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkiyi ve yordama düzeylerini tespit etmek amaçlanmıştır. 

Yöntem  

Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel nitelikte ilişkisel karşılaştırma tekniği ile desenlenmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2021 bahar döneminde Türkiye genelinde, her türden (devlet ve vakıf), her eğitim 

seviyesinde okullarda çalışan yöneticiler (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) oluşturmaktadır. 403 

katılımcıdan nihai olarak 387 veri elde edilmiştir. Üç ölçek aracılığıyla veri toplanmıştır; 

- Grant ve Sumanth (2009) tarafından geliştirilen ve Kesen ve Akyüz (2016) tarafından da uyarlanan Pro-

sosyal Motivasyon Ölçeği, 

- Bakioğlu ve Akkaya (2013) tarafınca geliştirilen Sosyal Sorumluluğu Algılama Ölçeği, 

- Akar (2020) tarafınca geliştirilen Sosyal Girişimcilik Öncülleri Ölçeği, 

Verilerin analizi için IBM-SPSS 23 ve AMOS 23 istatistik paket programları kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde ortalama, standart sapma, Pearson Momentler Çarpımı, Korelasyon Katsayısı ve yol analizi modeli 

kullanılmıştır. Bununla birlikte, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri yordama düzeylerini belirlemek 

amacıyla Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Katılımcıların sosyal sorumluluk, pro-sosyal motivasyon ve sosyal girişimcilik algıları “tamamen 

katılıyorum” şeklinde yorumlanabilir. Sosyal sorumluluk, pro-sosyal motivasyonla pozitif ve güçlü bir ilişki ve 

sosyal girişimcilik ile çok güçlü bir ilişkiliye sahiptir. Pro-sosyal motivasyon, sosyal girişimcilik ile pozitif ve orta 

derecede ilişkiliye sahiptir. 

Sosyal sorumluluk, sosyal girişimciliği ve pro-sosyal motivasyonu pozitif olarak yordamıştır. Spesifik olarak, 

sosyal sorumluluk 1 arttığında, sosyal girişimcilik 0,85 ve pro-sosyal motivasyon 0,68 artmaktadır. Öte yandan 

prososyal motivasyon, sosyal girişimciliği pozitif olarak yordamaktadır. Spesifik olarak, prososyal motivasyon 1 

arttığında sosyal girişimcilik 0,60 artmaktadır. 
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Elde edilen bulgular literatürdeki mevcut veri ve tezler ile araştırmacıların öngörülerini desteklemektedir. 

Diğer bir deyişle, okul müdürlerinin pro-sosyal motivasyon, sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik politikalarını 

ve teorilerini geliştirmek ve anlamak için kanıt sağlamıştır.  

Okul müdürlerinin pro-sosyal motivasyon, sosyal sorumluluk ve sosyal girişimciliklerinin öğretmenlerin 

motivasyonuna etkileri bir başka çalışmada çalışılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Okul yöneticileri; Sosyal sorumluluk; Sosyal girişimcilik; pro-sosyal motivasyon 
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Öğretim Üyelerinin Perspektifinden Akademisyenlik Mesleği ve Sorunlar 

Celalettin KORKMAZa  

(a) Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya, Türkiye 

 

Giriş 

Üniversiteler, bir diğer adıyla akademi üst düzey eğitim-öğretimi sağlayan, bilimsel araştırmalar yapan, 

bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip; fakülte, enstitü ve bölüm gibi birimlerden oluşmakta olup nitelikli 

insan kaynağının yetiştiği, bilim ve teknolojinin üretildiği, bilim kültürünün oluşturulduğu ve toplumları yönlendiren 

önemli eğitim kurumlarıdır (Öztürk, 2004). Bu kurumlarda araştırma ve öğretim faaliyetlerini yürüten, 

çalışmalarıyla alanının gelişmesine katkı sunan kişiler ise akademisyenlerdir. Akademisyenlik mesleği doktora 

öncesi ve sonrası olmak üzere temel düzeyde ikiye ayrılmaktadır. Doktora sonrası alan uzmanı kabul edilen 

akademisyenlerin kariyerleri akademide ilerlemeye devam etmektedir. Böylelikle öğretim üyesi olabilen 

akademisyenler doktor öğretim üyesi, doçent doktor ve profesör doktor unvanlarını almaktadırlar.  

Yükseköğretimde lisansüstü eğitim ve bilimsel çalışmalarla elde edilen akademik unvanlar öğretim 

elemanlarının bilimsel yetkinliği ve akademik konumunu göstermektedir. Zaman zaman yükseköğretimle ilgili 

yapılan yasal düzenlemelerle gündeme gelen akademisyenlik mesleği ve unvan olgusu öğretim elemanlarına 

akademik ve yasal haklar verirken bazı sorumluluklar da yükleyebilmektedir. Özellikle sürekli tartışılan unvan 

olgusunun işlevi üniversite yapısı içerisinde şekillenmektedir. Ayrıca üniversitelerde unvan temel ölçüt 

durumundadır. Bu nedenle çalışma koşulları unvan temelli şekillenmektedir. Oysa akademik unvanların bilimsel 

yetkinliğin bir ölçütü konumunda olması gerekmektedir. Bu durum bilimsel ve entelektüel birikimin bir göstergesi 

olan unvanlara öğretim üyelerinin farklı anlamlar yüklediği ve akademik unvanların farklı amaçlar için bir araca 

dönüşmekte olduğu söylenebilir. Öyle ki yükseköğretim kurumlarında eleştirel bakış açısının gelişiminin akademik 

unvan, yükselme ve atanma süreciyle ilişkili olduğu belirtilmektedir (Tunç, 2007). 

Öğretim üyelerinin unvanlarıyla ve meslekleriyle ilişkili yaşadıkları sorunlar araştırmalara konu olmaktadır. 

Buna göre öğretim üyelerinin unvana büyük önem atfettikleri ve unvanın akademisyenler üzerinde önemli etkilerinin 

olduğu söylenebilir. Ayrıca günümüz yükseköğretiminde çeşitliliği artırma, geniş erişim, kalite, gözetim gibi 

özellikler tartışılır durumdadır. Dolayısıyla akademisyenlerin üzerlerinde ki sorumluluk gereği özellikle öğretim 

üyelerinden günümüz gerçekleri ve gereksinimlerine cevap vermeleri beklenmektedir. Ayrıca üniversitelerin 

geleceği, öğretim üyelerinin çağdaş zorluklara verecekleri yanıtla karşılık bulacaktır. Bu nedenlerle üniversitelerle 

ilgili, akademisyenlik mesleğine ve öğretim üyeliğine yönelik araştırmaların yükseköğretimin ileriye yönelik 

evrilme sürecine katkı sunacağı düşünülmektedir. Bu düşünce temelinde, araştırmada öğretim üyelerinin meslekleri 

ve unvanları bağlamında yükseköğretimde yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.   

Yöntem  

Nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması deseni kullanılan çalışma tarama modelinde tasarlanmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu farklı üniversitelerde, farklı bölüm ve unvanlarda görev yapan öğretim üyeleri 

oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından “yükseköğretimde akademisyenlik mesleği ve unvan” olgusu üzerinden 

yapılandırılmamış görüşme tekniği ile veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. 

Öğretim üyelerinden alınan cevapların analizinde önce kodlama yapılmış, sonra benzer kodlar belirli kategorilerde 

toplanarak temalar oluşturulmuş ve frekansları belirlenerek sıklığı ortaya konulmuştur. Geçerlik ve güvenirlik için 

analiz sürecinde iki farklı alan uzmanının görüş birliği esas alınmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Araştırma bulgularına göre öğretim üyelerinin mesleklerini ve unvanlarını mevzuat ve kurumsal uygulamalar 

ile unvanları arasındaki yetki ve sorumluluklar bağlamında değerlendirdikleri söylenebilir. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonuçları ışığında öneriler geliştirilmiştir. Sonuçlar ayrıntılı olarak bildiride sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Akademisyen; Akademik Unvan, Öğretim Üyesi; Yükseköğretim 
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Okul Yönetimi: Kovid-19 Pandemisinin Yansımaları 

Ertuğ CANa, Caner OZANb  

(a) Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli, Türkiye  

(b) Caner Ozan, Millî Eğitim Bakanlığı, 

 

Giriş 

2019 yılının sonlarında ortaya çıkan ve küresel düzeyde etkili olan Kovid 19 Pandemisi pek çok alanda 

olduğu gibi eğitim alanında de önemli etkilere ve değişimlere neden olmuştur. Eğitim uygulamalarının uzaktan 

eğitim olanakları ile sürdürülmesi doğal olarak okul yönetimlerini de doğrudan etkilemiştir. Değişen eğitim yönetimi 

süreci ile birlikte pandeminin okul yönetimine ne tür etkileri olduğunun ve buna karşı okul yöneticilerinin ne tür 

yöntemler kullandıklarının belirlenmesi ve geleceğe yönelik öneriler sunulması bakımında önemli görülmektedir.  

Bu araştırmanın amacı, Kovid-19 pandemisinin okul yönetimine yansımalarını incelemektir.  Araştırmanın 

problem cümlesi, “Kovid-19 pandemisinin okul yönetimine yansımaları nelerdir?” şeklinde ifade edilmiş ve 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: Kovid-19 pandemi sürecinde okul yöneticilerinin,  

1. Uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri nelerdir? 

2. Okul yönetiminde karşılaştıkları güçlükler nelerdir? 

3. Okul yönetiminde karşılaştıkları güçlükleri aşmada kullandıkları yöntem ve teknikler nelerdir? 

4. Kriz durumlarında etkili bir okul yönetimine yönelik önerileri nelerdir?  

Yöntem  

Araştırma nitel araştırma deseninde ve durum çalışması modelinde tasarlanmıştır. Araştırmada amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubu, 2020-2021 öğretim yılında İstanbul’da görevli 16 okul müdürü ve 34 okul müdür yardımcısı olmak üzere 50 

kişiden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış 4 açık uçlu soru 

yardımıyla elektronik ortamda toplanmış, içerik analizi ve betimsel analiz yardımıyla değerlendirilmiştir.  Araştırma 

verilerinin analizi sonucu 4 tema ve 39 kod belirlenmiş ve verilerin analizi buna uygun gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular 

Araştırma bulgularına göre okul yöneticileri pandemi sürecinde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarının 

yeterli olmadığını ve geliştirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Okul yöneticilerinin görüşlerine göre pandemi 

döneminde uzaktan eğitim sürecinde Bakanlık tarafından yapılan net olmayan açıklamalar ve belirsizlikler, 

teknolojik araç-gereç yetersizliği, iletişim sorunları, planlamadaki sıkıntılar, ekonomik nedenler, ders takibinin 

yapılamaması nedeniyle okul yönetiminde sorunlar yaşanmıştır. Ayrıca, iş yükünün artması, öğretmen ve velilerin 

teknolojiyi etkili kullanamaması, ek derslerin planlanmasındaki sorunlar, öğretmen eksikliği, ailelerin ilgisizliği, 

okula gelenlerin sağlık kontrollerinin yapılmaması gibi nedenler okul yönetiminde sorunlara neden olmuştur. Okul 

yöneticileri pandemi döneminde uzaktan eğitim uygulamalarında karşılaştıkları sorunları aşmak için sırasıyla 

iletişim kurmak, iş birliği içinde ortak karar almak, teknolojik destek sağlamak, takip ve gözlem yapmak, planlı ve 

programlı olmak, yönlendirme yapmak, hoşgörülü olmak, motive etmek, okulda hijyeni sağlamak, emirleri 

sorgulamamak, sınıfları birleştirmek, hizmet içi eğitim sağlamak, beyin fırtınası yapmak gibi yöntemleri 

kullanmışlardır. 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerine göre pandemi gibi kriz durumlarında etkili bir okul yönetimi için 

daha çok iş birliği yapılmalı, etkili iletişim kurulmalı, planlı ve programlı olunmalı, her okulun kendi kararını 

vermesine fırsat sağlanmalı ve teknolojik araçların etkili kullanımına önem verilmelidir. Ayrıca, yeterli düzeyde 

maddî kaynak sağlanmalı, yerel yönetimlere ağırlık verilmeli, yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere rehberlik 

hizmeti sunulmalı, yönetim becerisi gelişmiş yöneticilere öncelik verilmeli ve hizmet içi eğitim önemsenmelidir. 

Pandemi ile birlikte geleneksel yönetim süreçleri, yönetici rolleri ve liderlik yaklaşımlarında kaçınılmaz değişimler 

yaşandığı dikkate alınarak bu konularda yeniden düzenlemeler ve uygulamaların faydalı olacağı söylenebilir. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonucu, Kovid-19 Pandemisinin okul yönetiminde değişik sorunlara neden olduğunu 

göstermektedir. Özellikle planlama, derslerin takibi, teknolojik araç-gereç eksikliği, ekonomik nedenlere bağlı 

sorunlar yaşanmıştır. Okul yöneticileri bu kriz döneminde karşılaştıkları sorunları çözebilmek için iletişim, iş birliği, 
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planlı olma, emirleri sorgulamama ve hoşgörüye dayalı genellikle bireysel yöntemleri tercih etmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre, pandemi gibi kriz durumlarında okullara yönelik krize müdahale planlaması yapılabilir. Bölgeler 

ve okulların özelliklerine göre merkezî yönetim ile koordinasyon halinde okulların kendi kendilerine karar 

alabilmelerine olanak sağlanabilir. Millî Eğitim Bakanlığının okul yönetimlerine öğrenci sayıları ve bölgesel 

özellikleri de dikkate alarak bütçe sağlaması hem kriz durumlarının yönetimi hem de okul yönetimlerinin eğitim 

öğretim ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkılar sağlayabilir. Okul yöneticileri, öğretmenler, 

öğrenciler ve velilerin teknolojik araç gereçlere erişimi, etkili kullanımı ve yönetimi konusunda eğitilmelerine 

yönelik ulusal düzeyde bilgilendirme çalışmaları yürütülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Kovid-19 Pandemisi; Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi; Sorunlar ve Öneriler 
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Okul Yönetimi: Sorunlar ve Öneriler 

Ertuğ CANa,  

(a) Kırklareli Üniversitesi, Türkiye 

 

Giriş 

Bu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerine 

yönelik görüşlerini belirlemektir. Okul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştıkları sorunların belirlenmesi, alanın 

gelişimine katkı bakımından büyük önem taşımaktadır.  

Araştırmanın problem cümlesi, okul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştıkları sorunlara yönelik 

görüşleri nelerdir? Şeklinde ifade edilmiş ve aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. Okul müdürlerinin; 

1.Okul yönetiminde karşılaştıkları sorunlar nelerdir? 

2.Okul yönetiminde karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik görüşleri nelerdir? 

Yöntem  

Araştırma nitel araştırma deseninde ve durum çalışması modelinde tasarlanmıştır. Araştırmada amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubu, 2019-2020 öğretim yılında İstanbul’da görevli 36 okul müdüründen oluşmaktadır. Araştırmanın verileri 

araştırmacı tarafından pilot uygulama ve uzman görüşü sonrasında geliştirilen yapılandırılmış 2 açık uçlu soru 

yardımıyla yüz yüze görüşmeler yapılarak toplanmış, içerik analizi ve betimsel analiz yardımıyla değerlendirilmiştir.  

Araştırma verilerinin analizi sonucu “yönetimsel” ve “öğretimsel” başlığı altında 2 tema, 9 alt tema ve 421 kod 

belirlenmiş ve analizler bu doğrultuda yapılmıştır. Araştırmaya katılan okul müdürlerinin farklı çalışma kıdeminde 

ve farklı branşlardan olmaları, araştırmada daha derinlemesine ve farklı görüşlerin elde edilmesine olanak 

sağlamıştır. Araştırmada yönetimsel teması altında görüş sıklığına göre, “eğitim sistemi”, “okul yöneticisi seçme ve 

atama sistemi”, “okul yöneticileri”, “fiziksel koşullar” ile “mevzuat” olmak üzere 5 alt tema ortaya çıkmıştır. 

Öğretimsel teması altında ise görüş sıklığına göre “öğretmenler”, “veliler”, “müfredat” ve “öğrenci” şeklinde 4 alt 

tema ortaya çıkmıştır. 

Bulgular 

Araştırma bulgularına göre, okul müdürlerinin “yönetimsel” teması altında “eğitim sistemi” alt temasına 

bağlı olarak okul yönetiminde karşılaştıkları sorunlar görüş sıklığına göre sırasıyla bütçe yetersizliği, personel 

yetersizliği, sürekli sistem değişiklikleri, siyasî-ideolojik etkiler, okul yönetimine müdahale, kadrolu öğretmen 

ihtiyacı şeklinde sıralanmıştır. Ayrıca, okul yöneticilerinden farklı talep ve beklentiler, üst yönetimin yetersizliği, 

merkezî yönetim anlayışı, plansızlık, liyakâtsızlık, nüfuzlu kişilerin müdahalesi, taşımalı eğitim sorunu, demokratik 

olmayan uygulamalar, fırsat eşitsizliği, personelin niteliği ve bilgilendirme eksikliği şeklinde sorunlar belirtilmiştir. 

Okul müdürlerinin “okul yöneticisi seçme ve atama sistemi” alt temasına bağlı karşılaştıkları sorunlar görüş sıklığına 

göre, okul yöneticisi seçme ve atama sisteminin yetersiz, ideolojik ve siyasî olduğu, standart bulunmadığı, keyfî 

uygulamalar olduğu ve objektif olmadığı şeklindedir. Ayrıca, okul yöneticisi seçme ve atama sisteminde sürekli 

değişiklikler yapıldığı, okul yöneticilerinin seçilmesi ve atanmasında sendikaların etkili olduğu, komisyonların yanlı 

davrandığı, yetersiz kişilerin seçildiği ve sadece sınavın yeterli olmadığı belirtilmiştir. Okul müdürlerinin “okul 

yöneticileri” alt temasına bağlı karşılaştıkları sorunlar görüş sıklığına göre sırasıyla okul yöneticilerinin yetkilerinin 

az, sorumluluklarının ise çok olduğu, yönetim ve eğitim öğretim dışı işlerle uğraştıkları, okula maddî kaynak 

yaratma zorunda kaldıkları, yönetim alanındaki eğitimlerinin yetersiz olduğu, mevzuat baskısı ile birlikte okul 

yöneticilerinin kendilerini geliştirmedikleri ve olumsuz davranışlarının sorun olduğu belirtilmiştir. Okul 

müdürlerinin “fiziksel koşullar” alt temasına bağlı karşılaştıkları sorunlar görüş sıklığına göre sırasıyla okulun iç ve 

dış mekânlarının yetersizliği, sınıfların kalabalık olması ile okul güvenliği olarak belirtilmiştir. Okul müdürlerinin 

“mevzuat” alt temasına bağlı karşılaştıkları sorunlar ise mevzuatın sürekli değiştirilmesi, yetersiz olması ve mevzuat 

konusunda görüş alınmaması şeklinde sıralanmıştır. 

Araştırma bulgularına göre, okul müdürlerinin “öğretimsel” teması altında “öğretmenler” alt temasına bağlı 

olarak okul yönetiminde karşılaştıkları sorunlar görüş sıklığına göre sırasıyla öğretmenlerin alanda yeterli 

olmamaları, motivasyon düşüklüğü, ekonomik sorunlar, denetlenme ihtiyacı ve sürekli yer değişikliği şeklinde 

belirtilmiştir. Ayrıca, kadrosuz öğretmenlerin ilgisizliği, öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyacı, toplumsal 

itibarlarının düşüklüğü ile yönetimsel konularda yetersiz olmaları, okul yönetiminde sorunlara neden olmaktadır. 

Okul müdürlerinin “öğretimsel” temasına bağlı olarak “veliler” alt temasına bağlı karşılaştıkları sorunlar sırasıyla 

velilerin ilgisizliği, farklı beklentileri, iş birliği yapmamaları, olumsuz tutumları, öğrenciyi desteklememeleri ve 
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sosyo-ekonomik düzeyi olarak sıralanmıştır. Okul müdürleri “müfredat” alt temasına bağlı olarak müfredatın sürekli 

değiştirilmesini, içeriğinin yoğun olmasını ve yetersizliğini sorun olarak sıralamışlardır. Okul müdürlerine göre 

“öğrenciler” alt teması altında öğrencilerin olumsuz davranışları, hedeflerinin olmaması, başarı beklentilerinin 

düşüklüğü ile bilinçsiz okul tercihleri okul yönetiminde sorunlara neden olmaktadır. 

Araştırma bulgularına göre okul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik 

olarak görüşleri de “yönetimsel” ve “öğretimsel” olmak üzere iki tema altında analiz edilmiştir. Okul müdürlerinin 

“yönetimsel” teması altındaki önerileri görüş sıklığına göre “okul yöneticisi seçme ve atama sistemi”, “eğitim 

sistemi”, “okul yöneticileri”, “fiziksel koşullar” ve “mevzuat” alt temaları altında analiz edilmiştir. Okul 

müdürlerinin “öğretimsel” teması altındaki önerileri ise görüş sıklığına göre “öğretmenler”, “öğrenciler”, “veliler” 

ve “müfredat” alt temaları altında analiz edilmiştir. Okul müdürleri okul yöneticisi seçme ve atama sistemi ile ilgili 

uygulanabilir objektif, siyasî ve ideolojik etkilerin olmadığı bir yönetmelik hazırlanmasını önermektedir. Ayrıca, 

diğer alanlara ilişkin olarak okullara bütçe ayrılması, sistemin sürekli değiştirilmemesi, okul müdürlerinin malî 

konulardan çok eğitim öğretime yoğunlaşmaları, yetki ve sorumluluk dengesini sağlanması, okulların altyapı 

eksikliklerinin giderilmesi, mevzuatın sürekli değiştirilmemesi, öğretmenlerin meslekî yönden geliştirilmeleri ve 

desteklenmeleri, ekonomik koşullarının iyileştirilmesi, öğrencileri için yönlendirme sistemi oluşturulması, sosyal 

olanaklar ile birlikte ders dışı faaliyetlere önem verilmesi, veliler ile işbirliği yapılması ve okula katılımlarının 

sağlanması önerilmektedir. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Araştırma sonucuna göre okul yöneticileri, okul yönetiminde yönetimsel ve öğretimsel boyutlarda sorunlarla 

karşılaşmaktadırlar. Yönetimsel boyutta ortaya çıkan temel sorunların eğitim sistemi, yönetici seçme ve atama 

sistemi, okul yöneticileri, fiziksel koşullar ve mevzuat konuları ile ilgili oldukları görülmektedir. Öğretimsel boyutta 

ortaya çıkan sorunların ise genel olarak öğretmenler, veliler, müfredat ve öğrenci ile ilgili olduğu ortaya çıkmıştır. 

Okul yönetiminde karşılaşılan bu sorunlara karşı okul yöneticisi seçme ve atama sisteminin geliştirilmesi, eğitim 

sisteminin uzun vadeli eğitim politikaları bağlamında ele alınması, okullara eğitim bütçesi ayrılması, okul 

yöneticilerinin yetiştirilmesi, yetki ve sorumluluk dengesinin sağlanması, öğretmen yetiştirmeye önem verilmesi, 

velilerle iş birliği yapılması ve okula katılımlarının sağlanması, müfredatın sadeleştirilmesi ve öğrenci yönlendirme 

sistemi oluşturulması faydalı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim Yönetimi; Okul Yönetimi, Okul Yöneticileri 
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Leadership Studies in Education During Covid-19: A Scoping Review  

F. Şehkar FAYDA KINIKa 

(a) Istanbul Technical University, Turkey  

Introduction 

The outbreak of Covid-19 has led to unprecedented impacts on educational organizations through 

unexpectedly rapid changes in education systems.  Especially, it has become obvious how important educational 

leadership is to manage this change in the most effective way. Educational leadership can be defined as leading 

practices (Raelin, 2016) by influencing others to achieve the goals of educational institutions (Connolly et al., 2017). 

Educational leadership is critically significant in the improvement of learning and teaching processes. At the time 

of a crisis, there are some important leadership behaviors educational leaders should exhibit: “providing clear 

direction, communicating effectively, working collaboratively and engaging in adaptive leadership” (Marshall et al., 

2020, pp. 32-35). These behaviors facilitate managing the unprecedented impacts of the pandemic on educational 

organizations. Effective educational leadership has been essential for the management of schools during the 

pandemic that has dramatically changed the teaching and learning processes of the organizations. Accordingly, 

leadership in education during Covid-19 is essential to investigate by describing different leadership styles and their 

effects on stakeholders. Moreover, the studies on leadership during this period are significant to review to picture 

the necessary research gaps as well as to describe the conditions of the educational institutions in terms of leadership. 

Therefore, this study aimed to identify and review leadership studies in education in scope during Covid-19. The 

research questions of the study are listed below: 

 What are the characteristics of the leadership studies in education during Covid-19? 

 What methodologies are used in the leadership studies in education during Covid-19? 

 What are the outcomes of the leadership studies in education during Covid-19? 

Methodology  

A qualitative research design was adopted in this study utilizing a scoping review method. A scoping review 

aims to picture a sum of literature on a specific topic (Arksey & O'Malley, 2005). The sampling data reviewed in 

this study was determined as the research articles on leadership in the context of education during Covid-19 

published between 01.01.2020- 27.08.2021 and indexed in the Web of Science (WOS) core collection (WOS, 2021) 

and in the Educational Resources Information Center (ERIC, 2021). The keywords of “leadership” and “Covid-19 

or pandemic” were identified and used through a Boolean technique on the WOS and ERIC databases after the 

inclusion and exclusion criteria for review were defined. First, 272 results were obtained on leadership and Covid-

19 on the WOS core collection. Second, WOS categories of education/educational research and education-specific 

disciplines were selected to refine the results and 13 research articles were remained to examine. Third, the document 

type was refined as articles and 11 results were obtained. Finally, after checking all these 11 articles based on the 

inclusion criteria, conceptual articles were excluded and 8 of them were determined from the WOS database as the 

studies to be reviewed. Regarding the ERIC database, based on the same criteria, 5 studies were obtained to be 

included in the review. In total, 13 studies on leadership in education during Covid-19 were examined utilizing 

descriptive analyses with regards to their scope. The collected and refined studies were analyzed based on their 

characteristics, methodologies, and outcomes. 

Findings 

The characteristics of the leadership studies in education during Covid-19 were analyzed under the leadership 

style, education level, and research location. School leadership (Beauchamp et al., 2021; McLeod & Dulsky, 2021), 

transformational leadership (Charoensukmongkol & Puyod, 2021), teacher leadership (Chan et al., 2020), 

autonomy-supportive and autonomy-thwarting leadership (Collie, 2021), situational leadership (Francisco & Nuqui, 

2020), digital leadership (Hamzah et al., 2021), caretaker leadership (Hayes et al., 2021), academic leadership 

(Kruse et al., 2020), equity leadership (Lavadenz et al., 2021), pandemic leadership (Menon & Motala, 2021), 

community leadership (Montes et al., 2021), and responsible leadership (Rook & McManus, 2020) are the main 

leadership styles studied during Covid-19. Regarding the education level of the studies, the majority of the research 

was conducted at the primary and secondary education (Beauchamp et al., 2021; Chan et al., 2020; Collie, 2021; 

Francisco & Nuqui, 2020; Hamzah et al., 2021; Hayes et al., 2021; Lavadenz et al., 2021; McLeod & Dulsky, 2021) 

whereas some other studies were designed at the higher education (Charoensukmongkol & Puyod, 2021; Kruse et 

al., 2020; Menon & Motala, 2021; Rook & McManus, 2020). Only one study was conducted at the virtual summer 

youth program (Montes et al., 2021).  As for the research location, most of the studies were taken place in the U.S. 

(Hayes et al., 2021; Kruse et al., 2020; Lavadenz et al., 2021; McLeod & Dulsky, 2021; Montes et al., 2021) while 

two in the Philippines (Charoensukmongkol & Puyod, 2021; Francisco & Nuqui, 2020), two in Australia (Collie, 
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2021; Rook & McManus, 2020), one in the UK (Beauchamp et al., 2021), one in Mexico (Chan et al., 2020), one in 

Malaysia (Hamzah et al., 2021) and one in South Africa (Menon & Motala, 2021). 

The methodologies of the leadership studies in education during Covid-19 were analyzed according to the 

research design, sampling, and data analysis. Six of the studies were conducted as a qualitative research design 

(Beauchamp et al., 2021; Francisco & Nuqui, 2020; Hayes et al., 2021; Kruse et al., 2020; Lavadenz et al., 2021; 

McLeod & Dulsky, 2021; Menon & Motala, 2021; Rook & McManus, 2020) whereas four of them were reported 

as utilizing a quantitative research design (Charoensukmongkol & Puyod, 2021; Chan et al., 2020; Collie, 2021; 

Hamzah et al., 2021). Only one study was designed using a mixed-method (Montes et al., 2021). With regards to 

the sampling of the studies on leadership during Covid-19, headteachers (Beauchamp et al., 2021), university 

employees (Charoensukmongkol & Puyod, 2021), teachers (Chan et al., 2020; Collie, 2021; Hamzah et al., 2021), 

school administrators/leaders/principals (Francisco & Nuqui, 2020; Hayes et al., 2021; Lavadenz et al., 2021), 

department heads (Kruse et al., 2020), educators (McLeod & Dulsky, 2021), the context of University of 

Johannesburg (Menon & Motala, 2021), Latinx youth participants aged 13 to 18 (Montes et al., 2021), and 

undergraduate students (Rook & McManus, 2020) were selected as the research sampling of the studies. As for the 

data analysis procedures, coding and content analysis, in general, were adopted for qualitative studies whereas 

statistical analyses, structural equation modeling, and constant comparative analysis were used for quantitative and 

mixed-method studies of leadership in education during Covid-19. 

The outcomes of the leadership studies in education during Covid-19 were analyzed and it is concluded that 

different leadership practices were evaluated from different perspectives with a variety of outcomes in the time of 

the crisis. Two themes stand out: impacts of leadership (Beauchamp et al., 2021; Chan et al., 2020; 

Charoensukmongkol & Puyod, 2021; Collie, 2021; Hamzah et al., 2021) and leadership qualities (Francisco & 

Nuqui, 2020; Hayes et al., 2021; Kruse et al., 2020; Lavadenz et al., 2021; McLeod & Dulsky, 2021; Menon & 

Motala, 2021; Montes et al., 2021; Rook & McManus, 2020). In respect to impacts of leadership, Beauchamp et al. 

(2021) revealed that adaptive leadership modeling and emotional leadership are significant making relationships 

stronger within the organization. Chan et al. (2020) indicated that teachers’ leadership practices enhance student 

learning with the following features: “influence, action and pedagogical development” (p.61). Charoensukmongkol 

and Puyod (2021) found out that “employee involvement increases ambiguity and weaken the effect of 

transformational leadership on role ambiguity” (p.1). Collie (2021) deduced that autonomy-supportive leadership 

was associated with greater buoyancy and lower somatic burden, stress related to change, and emotional exhaustion; 

and autonomy-thwarting leadership was positively associated with emotional exhaustion” (p.9). Hamzah et al. 

(2021) revealed that digital citizenship predicts strongly teachers’ digital teaching and digital leadership helps 

students perform better.  

Regarding leadership qualities, Francisco and Nuqui (2020) found out that the ability to adapt is significant 

in “the new normal leadership” which regards the leader as “an effective instructional decision-maker, a good 

planner, vigilant, and initiator” (p.15). Hayes et al. (2021) highlighted the significance of caretaker leadership during 

Covid-19. Kruse et al. (2020) summarized the three aspects of leadership during Covid-19 as struggling with virus 

issues, economic problems, and equity issues in higher education. Lavadenz et al. (2021) found out the significance 

of the “digital divide” and “collaborative virtual leadership cultures” (pp.6-7). McLeod and Dulsky (2021) revealed 

the critical points of leadership during the crisis as the school’s vision, individual and institutional values, 

communication, and engagement strategies. Menon and Motala (2021) focused on the importance of “servant, 

distributed and communicative approaches to leadership” (p.16) during Covid-19. Montes et al. (2021) deduced that 

the online summer youth program promotes “non-Black Latinx youth leadership and activism” to re-create a 

community leader “bridging Black and non-Black Latinx solidarity” (p.9). Finally, Rook and McManus (2020) 

discovered that competency assessment of responsible leadership promotes “the development of ethics and values, 

self-awareness and systems understanding and students’ knowledge and attitude action domains” (p.601). In brief, 

the outcomes of the studies are unique, but all the studies highlight the power of leadership in education during the 

time of a crisis. 

Conclusion 

In a time of crisis like a pandemic, leadership is required for all educational organizations at each and every 

kind of education level. The results of this study imply that the number of leadership studies in education during 

Covid-19 is quite limited with regard to the number, methodology applied, and the outcomes. Educational leadership 

should be extensively investigated through comprehensive studies with a variety of research focus on distinctive 

sampling groups adopting diverse methodological designs in different education levels in the post-pandemic period. 

Keywords: Leadership, Covid-19, scoping review 
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Salgın Sürecinde Okulların Yaşadıkları Ortak Sorun Alanlarına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri 
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Giriş 

2020 yılının ilk aylarında başlayan ve yaşamın her alanında olumsuz etkileri görülen Covid-19 salgınının en 

fazla zarar verdiği sektörlerden biri eğitim sektörüdür. Tüm dünya gibi ülkemizi de etkileyen pandemi özellikle 

eğitim çalışmalarını engellemiş/ ertelemiş öğrenci, öğretmen ve yöneticileri farklı sorunlarla karşı karşıya 

bırakmıştır. Artan vaka sayıları ile birlikte yüz yüze eğitime sıklıkla ara verilmesi öğrenci ve velilerin 

kaygılanmalarına sebep olmuş, öğrenme motivasyonu kırmış, her tür ve düzeydeki okullarda farklı problemlere 

sebep olmuştur. Salgının bir felakete dönüşmesini engellemek için okullarda eğitime ara verilmesinin hemen 

ardından acil olarak uzaktan öğrenme araçları ve imkanları kullanılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda Milli Eğitim 

Bakanlığı EBA platformu ve EBA TV kanalları ile öğrenmenin sürekliliği sağlanmaya çalışmıştır. Ülke genelinde 

eğitim seferberliği yürütülmüş bu kapsamda tüm kurumların altyapı ve imkânları salgının önlenmesi için aktif bir 

şekilde kullanılmış, salgın devam ederken öğrenme kayıplarının asgari düzeye indirilmesi ve öğrenmenin 

sürekliliğinin sağlanması için ek önlemler alınmıştır. Ülkemizde maddi imkansızlıklar, çok kardeş sahibi olma ya 

da kırsal alanda internet yoksunluğu gibi nedenlerle uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerin eğitimle olan ilişkisi 

zayıflamıştır. Böyle bir süreçte eğitimin niteliğinden ödün vermeden öğrencilerin eğitimsel yaşantılarına devam 

etmesi, öğrenci ve öğretmenlerin psikolojik iyi olma halinin desteklenmesi ve en temelde salgın döneminde sorun 

alanlarının tespit edilerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi önemli görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, salgın 

sürecinde okulların yaşadıkları ortak sorun alanlarına ilişkin öğretmen ve yöneticilerin görüşlerini belirlemektir. 

Yöntem 

Nitel araştırmanın esas alındığı çalışmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Durum çalışması, sınırlı 

bir sistemin nasıl işlediği ve çalıştığı hakkında sistematik bilgi toplamak için çoklu veri toplama kullanılarak o 

sistemin derinlemesine incelenmesini içeren metodolojik bir yaklaşımdır (Chmiliar, 2010). Görüşme tekniğine göre 

yapılan çalışmada, araştırmacılar tarafından yapılandırılmış görüşme formu hazırlanarak katılımcılara online olarak 

ulaştırılmıştır. Katılımcılardan pandemi döneminde okullarında yaşadıkları en temel sorunları formda ifade etmeleri 

istenmiştir.  Görüşme formunu dolduran 125 öğretmen ve 85 okul yöneticisinin verileri alınmıştır.  Araştırma 

kapsamında toplanan veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. İçerik analizi, sözel, yazılı ve diğer materyallerin 

içerdiği mesajı, anlam ve/veya dilbilgisi açısından nesnel ve sistematik olarak sınıflandırma, sayılara dönüştürme ve 

çıkarımda bulunmadır (Tavşancıl ve Aslan, 2001). Katılımcıların verdiği cevaplar aynı soru başlıklarında 

toplanmıştır. Veriler derinlemesine bir işleme tabi tutulmuş, kavramlar veya kavramlar arası ilişkiler tespit 

edilmiştir. Birbirine benzeyen veriler, belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek okuyucunun 

anlayabileceği bir biçimde düzenlenmiştir.  Araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kodlamalar yapılmış ortak bulunan 

temalar esas alınmıştır. 

Bulgular 

Salgın sürecinde okulların yaşadıkları ortak sorun alanlarına ilişkin öğretmen ve yöneticilerin görüşlerini 

belirlemek amacıyla yapılan çalışmada öğretmenler “öğrenci, öğretmen, veli, okul” temalarında görüş 

bildirmişlerdir. Katılımcılar, öğrenci temasında öğrencilerin canlı derse katılamaması (f=36), verilen ödevlerin 

yapılmaması (f=32); öğretmen boyutunda öğretmenlerin teknolojik okuryazarlık seviyesinin yetersizliği (f=42), 

öğretmenlerin online sınıf yönetim becerisi (f=33); veli boyutunda öğrencilerinin gelişimini yeterince takip 

edememesi(f=41), okul temasında velilerle etkili iletişim kurulamaması (f=28), okulların sanat, spor gibi eğlenceli 

aktivitelere yer vermemesi (f=27) konusunda görüş bildirmişlerdir. 

Yöneticiler “okulun fiziki ve teknik yapısı, okul finansmanı, donatım ve materyal, öğrenme süreçleri ve 

diğer” olmak üzere 5 temada farklı görüşler beyan etmişlerdir. Yöneticiler okulun fiziki ve teknik yapısı temasında 

teknik/ internet altyapı eksiklikleri (f=18),  sınıfların fiziki görünümünün yetersiz olması (f=11); okul finansmanı 

temasında okul bütçelerinin zayıf olması (f=15), okulun temel ihtiyaçlarının karşılanamaması (Kağıt, temizlik 

malzemeleri vb.) (f=13); donatım ve materyal temasında okullarda sıra, masa vb. temel mobilyaların eksik olması 

(f=21),  bilgisayar, projeksiyon, yazıcı, fotokopi makinesi vb. teknolojik araların eksik olması (f=18); öğrenme 

süreçleri temasında uzaktan eğitime erişim sorunu(f=51), öğretmenlerin planladıkları öğrenme tasarımlarının etkili 

olmaması (f=37); kurumda atölyelerin işlevsel kullanılmaması (f=16) konularında görüş bildirmişlerdir. 
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Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonucunda öğretmenler öğrencilerin çok yönlü gelişimine yönelik sorunları (öğrencilerin canlı 

derse katılamaması, velilerle etkili iletişim kurulamaması, okulların sanat, spor gibi eğlenceli aktivitelere yer 

vermemesi, verilen ödevlerin yapılmaması) ifade ederken okul yöneticileri de yine öğrencilerin gelişimini merkeze 

alarak çoğunlukla okulların fiziksel ve alt yapının güçlendirilmesine yönelik sorunları (okullarda donanım ve 

materyal eksikliği,  okullar arası imkân farklılıklarının yoğun olması,  teknik/internet altyapı eksiklikleri, sınav 

sonuçlarının okul ve öğretmen başarısı olarak görülmesi, kurumda atölyelerin işlevsel kullanılmaması) ifade 

etmişlerdir. Araştırma kapsamında araştırmanın başka örneklem grubu ile yapılması ve eğitimcilerin belirttiği 

sorunların çözümü noktasında farklı istişare mekanizmalarının etkinleştirilmesi önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Salgın Süreci; Uzaktan Eğitim, Okul Sorunları 

Kaynaklar 

Chmiliar, l. (2010). Multiple-case designs. In A. J. Mills, G. Eurepas & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia of case study 

research (pp 582-583). USA: SAGE Publications.  

Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. 

İstanbul: Epsilon Yayınevi. 
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Mesleki Özerkliğe İlişkin Öğretmen Görüşleri 

 

Dr. Ramazan Özkula, Dr. Dilek Kırnıkb 

(a) MEB, Matematik Öğretmeni, Malatya, Türkiye (Sorumlu yazar) 

(b) MEB, Sınıf Öğretmeni, Malatya, Türkiye 

 

 

Giriş 

Değişen eğitim koşulları ve farklı öğrenme ortamları öğretmenleri, sorumluluk alanlarında farklı kararlar 

almaya mecbur bırakmıştır. Öğretmenin kendi mesleği ile ilgili bağımsız karar verme ya da tercih etme özgürlüğü 

olarak tanımlanan mesleki özerklik, her eğitimcinin eğitim sürecinde sıklıkla karşılaştığı/ karşılaşabileceği bir 

kavramdır. Öğretmenlerin görevlerini yaparken karşılarına çıkan kritik durumlarda nitelikli kararlar almaları ve 

doğru tercihler yapabilmeleri için gerekli olan mesleki özerklik tüm sürecin etkililiğini arttırır. Öğretim müfredatının 

belirlenmesinden öğrenci başarısının tespit edilmesine, özlük haklarından disiplin işlerine kadar geniş bir yelpazede 

uzanan mesleki özerklik konuları aynı zamanda mesleki özerkliğin bir sınır olmalı mı? Sorusunu da akla 

getirmektedir. Moomaw’a (2005) göre öğretmenler için özerklik sınıf içindeki yapılan etkinliklerle birlikte okul ve 

sınıf içi yapılan düzenlemeler, disiplin uygulamaları, müfredat yapıları, akademik çalışmalar, kişisel ve mesleki 

gelişim, okul finansman kaynaklarının kullanımı gibi alanları kapsamaktadır. Öğretmenlerin görevlerini yaparken 

kendi mesleki sınırlarını bilmesi elbette önemlidir ancak öğretmenlik mesleğinin profesyonel yapısı dikkate 

alındığında tüm konu ve alanlarda belli bir yetki alanı tanınması gereklidir (Webb, 2002). Alan yazın incelendiğinde 

mesleki özerkliğin; farklı konu alanları ile ilişkilendirildiği ve mesleki özerklik ile eğitimin niteliği arasında ilişki 

tespit edilmeye çalışıldığı görülmüştür (Ayral ve diğ., 2014; Canbolat, 2020). Öğretmenlerin mesleki özerklik 

algıları ve yeri geldiğinde özerk olarak davranmaları öğrencilerin başarısını etkilediği gibi öğretmenlerin stres ve 

kaygı seviyesini düşürmekte, mesleki yeterlilik algısını yükseltmektedir (Froeschle ve Crews, 2010). Bu nedenle 

öğretmenlerin mesleki özerklik algılarını belirlemek, özerk oldukları ve olmak istedikleri alanları belirlemek ve 

özerkliğin önündeki engelleri tespit etmek önemli görülmüştür. Bu çalışmanın amacı mesleki özerkliğe ilişkin 

öğretmenlerin görüşlerini belirlemektir. 

Yöntem 

Nitel araştırmanın esas alındığı çalışmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Malatya’da görev yapan 

11 öğretmenle yapılan çalışmada, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış form ile mesleki özerklik 

konusunda öğretmenlerin görüşleri toplanmıştır. Araştırma grubu amaçlı örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. 

Katılımcılar belirlenirken öğretmenlerin yaptıkları çalışmalar, projeler, etkinlikler dikkate alınarak gönüllü olan 

öğretmenler çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmada 3 demografik, 6 konu ile ilgili açık uçlu soru sorulmuştur. 

Öğretmenler mesleki özerklik kavramının anlamı, özerk olduğu, olmadığı ve olmak istedikleri alanlara, mesleki 

özerkliği engelleyen faktörlere ve mesleki özerkliğin eğitim niteliği üzerine etkilerine ilişkin konu alanlarında görüş 

bildirmişlerdir. Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, sözel, yazılı ve diğer 

materyallerin içerdiği mesajı, anlam ve/veya dilbilgisi açısından nesnel ve sistematik olarak sınıflandırma, sayılara 

dönüştürme ve çıkarımda bulunmadır (Tavşancıl ve Aslan, 2001). Bu kapsamda açık uçlu sorulan soruların 

değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. 

Bulgular 

Mesleki özerkliğe ilişkin öğretmen ve yöneticilerin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada 

öğretmenlerin özellikle kendi branşları ile ilgili olarak müfredat, öğretim materyalleri ve öğretimde teknoloji 

kullanımı başta olmak üzere farklı konularda temalar belirlenmiştir. Ayrıca okulun ve okul çevresinin imkanları 

noktasında karşılaşılan sorunların çözümü noktasında özerk hareket etme ile ilgili temalar belirlenmiştir. Okul 

yönetimi ve daha üst yönetim kademeleri ve ilgili paydaşlarla olan ilişkiler noktasında öğretmenlerin görüşlerinden 

hareketle bazı bulgular elde edilmiştir. Öğrenci-veli ve okul aile birliği noktasında öğretmenlerin ihtiyaçları 

karşılama ve karşılaşılan sorunların çözümü noktasında yeterli destek göremediklerini ve bu durumda özerk harekete 

edebildiklerini ifade etmişlerdir. Fiziki mekanlar ve materyal eksikliği öğretmenlerin özerk kararlar almalarında ve 

ona göre hareket etmelerinde en önemli etkenler arasında yer almaktadır. Özellikle öğrencilerin daha üst düzey 

becerileri kazanmalarında ve kendilerini bu noktada geliştirmelerinde bazı imkanların sağlanmasını yararlı olacağı 

yine öğretmen görüşlerine göre belirlenmiştir.  
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Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonucunda öğretmenlerin sınıf içi eğitimsel çalışmalarda, okul içinde belirli gün ve haftalarla ilgili 

etkinliklerde özerk olduğu, mali kararlar, özlük haklarındaki düzenlemeleri, yönetmelik kararları, müfredat 

belirlenmesi, velilerle iletişim konularında özerk olmadıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin eğitimsel süreçlerde 

karar alma durumlarına katılımının destekleneceği söylemlerine karşın uygulamada öğretmenlerin karar alma 

süreçlerine katılamadığı vurgulanmıştır.   

Anahtar Kelimeler 

Mesleki özerklik; Öğretmen, Durum çalışması 
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Covid-19 Sonrası Eğitimde Denetim: Bir Lider Olarak Müfettişlerden Beklentiler 

Ünal DENİZa 

(a) Türkiye Maarif Vakfı, İstanbul, Türkiye 

 

Özet 

2019 yılının son çeyreğinde ortaya çıkan ve 2020 yılının başından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 

pandemisi, dünyanın pek çok yerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerini sekteye uğratmıştır. Bu süreçte devletler, Covid-

19’un özel koşullarını dikkate alarak daha çok uzaktan eğitim faaliyetlerine yönelmiş ve bu şekilde Covid-19’un 

eğitim üzerindeki etkilerini azaltma girişiminde bulunmuştur. Yapılan bu uygulama, müfettişlere ilişkin yeni 

beklentileri de beraberinde getirmiştir. Covid-19 süreci küresel ölçekte devam ederken, eğitim-öğretim 

faaliyetlerindeki bu sorun ve olumsuzlukların giderilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi noktasında müfettişlere 

önemli görevler düşmektedir. Literatür incelendiğinde, müfettişlerin Covid-19 sürecindeki rollerine ilişkin kapsamlı 

bir inceleme yapılmadığı görülmektedir. Buradan hareketle yapılan mevcut çalışmanın amacı, Covid-19 sürecinde 

müfettişlerin üstlenmeleri gereken yeni beklentileri tanımlamak ve yapılan bu tanımlamalardan hareketle uygulama 

sürecine ışık tutmaktır. Bu kapsamda öncelikle ilgili literatür ve alandaki uygulamalardan hareketle, Covid-19 

sürecinde müfettişlere yönelik oluşan yeni beklentiler belirlenmiştir. Çalışma kapsamında bu beklentiler; (i) okul 

yönetimi tarafından personel refahının nasıl desteklendiği, (ii) uzaktan eğitimin nasıl uygulandığı ve öğretmenlerin 

uzaktan eğitime nasıl hazırlandığı, (iii) yüz yüze eğitim için okul sağlığının nasıl sağlandığı, (iv) Covid-19 sürecinde 

personel ve öğrenci devamsızlığının okulun işleyişine nasıl etki ettiği, (v) okul yönetiminin öğrenci gelişimini hangi 

alternatif yöntemlerle ve nasıl desteklediği, (vi) okul yönetiminin pandemi sürecini nasıl yönettiği ve bu süreç 

boyunca eğitim paydaşlarını nasıl bilgilendirdiği biçiminde sıralanmıştır. Belirtilen noktalar bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde, müfettişlerin Covid-19 pandemisinin öğrencileri, öğretmenleri ve okul yönetimini nasıl 

etkilediğine ve okul yönetiminin bu etkileri azaltmak için ne gibi adımlar attığına odaklanması gerektiği ön plana 

çıkmaktadır. Araştırma kapsamında ulaşılan sonuçların, müfettişlerin Covid-19 sürecindeki bu yeni rollerine ilişkin 

bilgi ve farkındalıklarını artırmalarına ve bu rollere uygun şekilde hareket etmelerine katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim Denetimi, Covid-19 Sürecinde Denetim, Eğitim Müfettişi, Müfettişlerden Beklentiler 
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Örgüt İkliminin Okul Yöneticilerinin Bilinçli Farkındalıkları ile İlişkisi 

Figen ÇAM TOSUNa 

(a) Sinop Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Sinop, Türkiye 

Giriş 

Örgüt iklimini etkileyen temel etkenler personelin güdülenmesi, yöneticilerin liderlik tarzları ve örgütsel 

iletişim olarak sıralanabilir. Okul yöneticilerinin örgüt iklimini olumlu ya da olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır. 

Okul yöneticilerinin örgüt iklimini olumlu etkileyebilmesi için bazı yeterliklerinin olması gerekmektedir. Okul 

yöneticilerinin bilinçli farkındalığının yüksek olması bu anlamda önemlidir çünkü yöneticilerin bilinçli 

farkındalığının yüksek olması yargılayıcı olmayan bir şekilde şimdiye odaklanmayı ve katılımcı gözlemi içerir.  

Bilinçli farkındalık özgürleştiricidir, keşfetmeye dayalıdır ve sözel olmaktan ziyade içsel bir süreçtir. Bilinçli 

farkındalık; olan olayların, kendisinin ve çevresinin yani her şeyin farkında olmak, dürtüyle hareket etmemek, 

umursamaz olmamakla ilgilidir. Okul yöneticilerinin çevrelerinin ve kendilerinin farkında olma düzeylerinin okulu 

yönetme ve okul iklimini etkileme düzeyi merak konusudur.  

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin örgütsel iklim algılarının okul yöneticilerinin bilinçli farkındalık 

düzeylerine göre değişip değişmediğini ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda aşağıda yer alan soruların yanıtı aranmıştır: 

1. Okul yöneticilerinin bilinçli farkındalık düzeyi nedir? 

2. Okul yöneticilerinin bilinçli farkındalık düzeyleri görevlerine, yaşlarına, hizmet yıllarına ve yönetici olarak 

çalıştıkları süreye göre farklılaşmakta mıdır? 

3. Öğretmenlerin okul iklimi algıları ne düzeydedir? 

4. Öğretmenlerin örgütsel iklim algıları okul yöneticilerinin bilinçli farkındalık düzeylerine göre değişmekte 

midir?  

Yöntem  

Bu çalışmada araştırma modeli olarak nicel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın ulaşılabilir 

evreni Sinop il merkezinde yer alan ortaöğretim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinden ve öğretmenlerden 

oluşmaktadır. Araştırmaya tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen otuz okul yöneticisi ve yüz iki öğretmen 

katılmıştır. Araştırmada iki farklı ölçek kullanılmıştır. Bunlardan ilki okul yöneticileri için kullanılan “Bilinçli 

Farkındalık Ölçeği”, diğeri öğretmenler için kullanılan “Örgütsel İklim Ölçeği” dir. Veri analizleri SPSS paket 

programı kullanılarak yapılmıştır. Okul yöneticilerinin bilinçli farkındalıklarıyla ilgili verilerde grupların sayısı 

30’un altında kaldığı için nonparametrik testlerden yararlanılmıştır. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Okul yöneticilerinin bilinçli farkındalık ölçeğine verdikleri yanıtlara göre genel ortalama (4.34) olarak 

bulunmuştur. Araştırma kapsamında okul yöneticilerinin bilinçli farkındalığı ile görevleri, yaşları ve Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı okullardaki hizmet yılları arasında da anlamlı bir fark bulunmamıştır. Fakat okul yöneticilerinin 

bilinçli farkındalıklarıyla yönetici olarak çalıştıkları süre arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Özellikle de hizmet 

yılı en fazla olan yöneticilerin bilinçli farkındalığının yüksek olması, yöneticilerin aldıkları sorumluluklar nedeniyle 

zor yaşantılardan kaçmak yerine onları çözme davranışına odaklanmalarıyla açıklanabilir. 

Araştırma kapsamında ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel iklim ölçeğine 

verdikleri yanıtlar doğrultusunda yapılan analizlerde en düşük ortalamaya sahip olan maddeler ile en yüksek 

ortalamaya sahip olan maddeler, okul müdürlerinin okullarda demokratik, yardımsever, uzlaşmacı tavırlar 

sergilediğini göstermektedir. Alt kategorilerin ortalamalarına bakıldığında da destekleyici müdür davranışlarının 

ortalaması, kısıtlayıcı ve emredici müdür davranışlarından daha yüksek bulunmuştur. 

Araştırmada, öğretmenlerin örgütsel iklim algılarının okul yöneticilerinin bilinçli farkındalık düzeylerine 

göre değiştiği ortaya çıkmıştır. Bilinçli farkındalığı orta ve yüksek düzeyde olan yöneticilerin daha çok destekleyici 

okul müdürü davranışları sergilediği bulunmuştur. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Bu araştırmada örgütsel ikliminin okul yöneticilerinin bilinçli farkındalık düzeylerine göre değiştiği ortaya 

çıkmıştır. Ancak örgüt iklimi örgütü oluşturan bireylerden etkilendiği için ve her insan her örgüt birbirinden farklı 

olduğu için araştırmacılara farklı düzey okullarda ya da şehirlerde araştırmanın tekrarlanması, nitel yöntemlerle 

desteklenmesi önerilir. 

Anahtar Kelimeler: Bilinçli Farkındalık; Örgüt İklimi, Okul Yöneticisi; Öğretmen. 
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Hasan Ulvi EVREN 
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Problem Tanımı ve Açık Araştırma Soruları 

Günümüz bilgi çağında hızla ilerleyen bilim ve teknoloji ile araştıran, bilgiyi üreten, analiz ve sentez gibi üst 

düzey düşünme becerilerini kullanabilen, yaratıcı bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu özelliklere sahip bireylerin ve 

bu bireylerin oluşturduğu toplumların gelişmesinde temel görev eğitime düşmektedir (Kabasakal ve Yel, 2020). 

Seçkin eğitim olarak tanımlanabilecek lisansüstü eğitimin (Karayalçın, 1988’den aktaran Ünal ve İlter, 2010), 

toplumların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde önemli rolü olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır (Karakütük, 2002; Sevinç, 2001).  

Eğitim bilimleri alanında, özellikle de eğitim yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi daha çok kişisel ve 

mesleki gelişim beklentisi (Alabaş, Kamer ve Polat, 2012; Aydemir ve Çam, 2015; Kahraman ve Tok, 2016; Koşar, 

Er ve Kılınç, 2020; Topal, Sağlam ve Akgün, 2017) ile alınabilirken, doktora eğitimi ise başta akademik kariyer 

yapma olmak üzere farklı beklentileri karşılama amacı taşıyabilmektedir. Özellikle doktora eğitimi alan bireylerin 

doktora sonrasına ilişkin nasıl beklentilerinin olduğu ve bu beklentilerin gerçekleştirilmesi konusundaki görüşleri 

bu çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, eğitim yönetimi alanında 

doktora eğitimi alan öğretmenlerin doktora sonrası sürece ilişkin beklentilerini ortaya koymaktır. Bu temel amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Eğitim yönetimi alanında doktora eğitimi alan öğretmenlerin doktora eğitimini tamamladıktan sonraki 

beklentileri nelerdir? 

2. Eğitim yönetimi alanında doktora eğitimi alan öğretmenler, bu beklentilerini ne ölçüde 

gerçekleştirebileceklerini düşünmektedirler? 

3. Eğitim yönetimi alanında doktora eğitimi alan öğretmenler, beklentilerini gerçekleştirmede ne gibi 

sorunlarla karşılaşabileceklerini düşünmektedirler? 

Kavramsal Çerçeve 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan tanımlamaya göre beklenti “bireyin belli şart ve durumların alacağı 

biçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki öngörüsü” olarak ifade edilmektedir. Doktora eğitimi alan 

öğretmenlerin, kavramın tanımında da ifade edilen belli şart ve durumlar ile ilgili öngörülerini ortaya koymanın, 

araştırmanın amacını açıklamak bağlamında önem arz ettiği düşünülmektedir. 

Yöntem 

Nitel araştırma yöntemi kullanılan bu araştırma, olgubilim deseni ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma 

grubunu, Ege Bölgesi’ndeki üç farklı devlet üniversitesinin Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimi 

alan ve devlet okullarında öğretmenlik yapan 9 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçiminde amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçüt, katılımcıların doktora 

eğitimi alması ve bir devlet okulunda kadrolu öğretmen olarak görev yapıyor olmasıdır. Araştırmada, araştırmacılar 

tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak çalışma grubuyla görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla yapılan görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak analiz 

edilmiştir. Analiz sürecinde NVivo 11 paket programı kullanılmıştır. 

Araştırmanın geçerlik ve güvenirliğini sağlayabilmek adına bir dizi süreç izlenmiştir. Bu bağlamda uzman 

görüşü alınması, pilot uygulamalar yapılması, katılımcı teyidi alınması, yanıtlama yanlılığını önleyebilmek adına 

görüşmenin uygun biçimde yönlendirilmesi, kod isimler kullanılması, uzman teyidi alınması, NVivo programı 

kullanarak içerik analizi yapılması ve doğrudan alıntılar kullanılması araştırma süresince güdülen geçerlik ve 

güvenirlik ile ilgili kaygılar olarak göze çarpmaktadır. 
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Bulgular ve Sonuç 

Eğitim yönetimi alanında doktora eğitimi alan öğretmenlerin doktora sonrası sürece ilişkin beklentilerini 

ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, görüşme yapılan öğretmenlerden elde edilen verilerin analizi neticesinde; 

doktora sonrası beklentiler, beklentileri gerçekleştirmeye ilişkin görüşler ve beklentileri gerçekleştirmede olası 

sorunlar olmak üzere üç temaya ulaşılmıştır. Doktora sonrası beklentiler teması altında akademik beklentiler, 

mesleki beklentiler, sosyal beklentiler ve ekonomik beklentiler kategorilerine; beklentileri gerçekleştirmeye ilişkin 

görüşler teması altında olumlu ve olumsuz görüşler kategorilerine; beklentileri gerçekleştirmede olası sorunlar 

teması altında ise akademiye ilişkin sorunlar, mesleki sorunlar, sosyal sorunlar ve ekonomik sorunlar kategorilerine 

ulaşılmıştır. Ayrıca, temalar altındaki tüm kategoriler kendi içinde alt kategorilerine ayrılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Doktora eğitimi, eğitim yönetimi, beklenti, öğretmen 
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Covid-19 Salgını Öncesinde, Bursa İlindeki Resmi Liselerde Okul Ortamında Yaşanan Şiddet Olaylarına 

Yönelik Yönetici Görüşlerinin Okul Türlerine Göre Değerlendirilmesi 

Suat GÜRBÜZa, Muammer DEĞİRMENDEREb. Halime GÜNGÖRc 

(a) Suat Gürbüz, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Hizmetleri Ar-Ge Birimi, Bursa, Türkiye 

(Sorumlu yazar) 

(b) Muammer Değirmendere, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Hizmetleri Ar-Ge Birimi 

(c) Halime Güngör, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Hizmetleri Ar-Ge Birimi  

 

Giriş 

Şiddet doğuştan getirdiğimiz saldırganlık dürtüsünün öğrenilmiş davranış kalıplarıyla pekişmesi sonucu 

ortaya çıkan bireyin ve toplumun sağlığını tehdit eden bir olgudur. Toplumda travmaya sebep olan salgın, sel, 

deprem, yangın gibi afetler de sadece bireyler, okullar üzerinde değil tüm toplumun sağlık durumu üzerinde olumsuz 

etkiler yaratır. Aynı zamanda toplumsal travmaların bireylerin ve dolayısıyla toplumların ruh sağlığına olan olumsuz 

etkileri de göz ardı edilemez. Bu anlamda, bireylerin ve toplumların şiddet eğiliminin toplumsal travmalar 

sonrasında artması beklenir.  

Şiddet aile ve toplumdan öğrenilerek pekiştirilen bir davranış biçimidir. Yaşamın diğer boyutlarında olduğu 

gibi kişiler arası etkileşim ve deneyimler doğrultusunda beklentileri ve ihtiyaçları değiştiği gibi, davranışları, 

doğruları ve yanlışları da eğitim-öğretim süreci devam ettikçe değişim gösterir. Eğitim öğretim sürecinde 

öğrencilere yaşantı yönünden zengin, sağlıklı, çatışmaların etkili şekilde çözüldüğü, şiddetin yıkıcı etkilerinden uzak 

bir okul ortamı sunulduğunda, öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkı sunulduğu gibi uzun vadede temel kaynağı 

insan olan toplumun kalkınmasına da katkı sunulması kaçınılmazdır. Öğrencilerin şiddet eğilimlerini azaltan bir 

okul ortamı sunulmuş olsa dahi, öngörülemeyen ve toplumun tamamını etkisi altına alan travmalar sonucunda bu 

tablonun olumsuz yönde değişmesi beklenir. Salgının okullarda yaşanan şiddet ortamına etkileri salgın sonrasında 

daha etkin gözlenebileceğinden, çalışmanın salgın sonrasında yapılacak olan tekrarının bu anlamda alanyazına katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

Bursa ilinde; resmi liselerde öğrenci, öğretmen, yönetici ve veli boyutunda yaşanan şiddet olaylarının 

yaşanma durumu, sıklığı ve türü konusunda okul yöneticilerinin tutumları ve görüşlerinin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu bağlamda araştırma problemi; Bursa ilinde resmi liselerde öğrenci, öğretmen, yönetici, veli 

boyutunda yaşanan şiddet olaylarının yaşanma durumu, sıklığı ve türü konusunda okul yöneticilerinin tutumları ve 

görüşleri nelerdir? Okul yöneticilerinin görüşleri lise türüne göre farklılaşmakta mıdır? Alt problemler ise; 

1. Okul ortamında şiddet olaylarının yaşanma durumuna ilişkin yönetici görüşleri nelerdir? Bu görüşler lise 

türüne göre farklılaşmakta mıdır? 

2. Okul ortamında şiddet olaylarının yaşanma sıklığına ilişkin yönetici görüşleri nelerdir? Bu görüşler lise 

türüne göre farklılaşmakta mıdır? 

3. Okul ortamında yaşanan şiddet olaylarının türüne ilişkin yönetici görüşleri nelerdir? Bu görüşler lise türüne 

göre farklılaşmakta mıdır? 

4. Yaşanan şiddet olaylarında öğrencilerin cinsiyeti açısından bir farklılık var mıdır? 

  

Yöntem  

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırma örneklemi 54 resmi 

lise yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, il genelinde 54 okul yöneticisi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Veriler içerik analizi türlerinden kategorisel içerik analizi ve frekans analizi ile analiz edilmiştir. Bu araştırma, 2019-

2020 eğitim öğretim yılında Bursa ilinde örgün eğitime devam eden ortaöğretim kurumları (mesleki ve teknik 

anadolu liseleri, anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri, fen liseleri, spor liseleri, çok programlı liseler) okul 

yöneticilerinin görüşleri ile sınırlıdır. Şiddet olayları yalnızca okul ortamında yaşanan şiddet olayları bağlamında 

ele alınmıştır. 
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Bulgular/Beklenen Bulgular 

Araştırmaya katılan yöneticilerin %79.63’ü okullarında şiddet olaylarının yaşandığını, %20.37’si ise 

yaşanmadığını, %81.48’i ise ara sıra yaşandığını, %61.12’si yılda 5-6 vaka olduğunu ifade etmiştir. Bu bulguya 

dayalı olarak ortaöğretim okullarında okul ortamında genel anlamda şiddet olaylarının yaşandığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Okul türlerine göre bakıldığında mesleki teknik anadolu lisesi ve spor lisesinde şiddet olayları yoğun 

olarak yaşanırken, anadolu lisesi, çok programlı lise, anadolu imam hatip lisesi okul türlerinde ise okul ortamında 

şiddet olaylarının yaşanmasının ve yılda ortalama yaşanan vaka sayısının okuldan okula değişkenlik gösterdiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Okullarda yaşanan fiziksel şiddetin; kavga, saç çekme ve tırnaklama, eşyalara zarar verme ve 

sataşma, sözel şiddetin; küfür ve hakaret, ağız dalaşı ve argo konuşma, cinsel şiddetin; cinsel istismar, duygusal 

şiddetin; akran zorbalığı, alay etme, dışlama, duygusal baskı, sanal şiddetin; sosyal medya aracılığıyla zorbalık, 

sosyal medya aracılığıyla hakaret ve tehdit, uygunsuz fotoğraf paylaşımı, izinsiz görüntü paylaşımı, sosyal medya 

aracılığıyla küfür şeklinde yaşandığı, cinsel şiddetin okul ortamında en az yaşanan şiddet türü olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Fiziksel şiddet davranışlarının anadolu imam hatip liselerinde ve çok programlı liselerde kavga şeklinde, 

anadolu liselerinde kavga ve eşyalara zarar verme şeklinde, mesleki teknik anadolu liselerinde kavga, saç çekme ve 

tırnaklama şeklinde, spor liselerinde ise kavga, sataşma ve eşyalara zarar verme şeklinde olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Şiddet olaylarına öğrencilerin cinsiyeti açısından bakıldığında; şiddet türlerine göre fiziksel şiddetin 

erkeklerde, duygusal şiddetin kızlarda daha fazla olduğu, sözel şiddette ise cinsiyet açısından anlamlı bir fark 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Mesleki teknik anadolu lisesi okul türünde daha yoğun yaşanmasının öğrencilerin geleceğe yönelik hedef 

belirleme konusundaki belirsizlikleri daha yoğun yaşamalarından ve spor liselerinde daha yoğun yaşanmasının ise 

öğrencilerin fiziksel aktivitelere daha fazla katılmaları, fiziksel güçlerinin daha fazla olması ile bulundukları yaş 

dönemi itibariyle öfke kontrolünde zorluk yaşamalarından dolayı öfkelendiklerinde fiziksel güçlerini kontrol 

etmekte zorlanmalarından kaynaklanıyor olabileceği söylenebilir. Ünlü, Evcin, Burakgazi Yılmaz ve Dalkılıç (2013) 

tarafından gerçekleştirilen araştırmada da benzer şekilde meslek liselerinin suç ve şiddet açısından diğer liselerden 

daha riskli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Şiddetin her türü suç olmasına rağmen toplum tarafından fiziksel şiddet ve cinsel şiddet suç olarak 

algılanırken sanal şiddet, duygusal şiddet, sözel şiddetin suç olduğu algısı toplumda yeni yeni yaygınlaşmaktadır. 

Bireylerin yaşadığı olumsuzluğun duygusal şiddet olduğu konusundaki farkındalıklarının düşük olmasında, cinsel 

şiddetin maruz kalan birey tarafından açıklanması, emniyet güçlerine başvuru yapılmasının ve okul ortamında tespit 

edilmesinin zor olmasının da etken olabileceği söylenebilir. EARGED (2008) tarafından gerçekleştirilen araştırmada 

öğrencilerin sözel şiddeti diğer şiddet türlerinden daha fazla yaşadıkları, şiddetin yaygınlaşmasında medyanın, 

arkadaş çevresinin ve çevrenin rolü olduğu, ailelerin şiddet konusunda eğitilmesi gerektiği, şiddet davranışlarını en 

fazla arkadaşlarından gördükleri, kendilerini kanıtlama duygusundan ve güvensiz bir ortamda yaşadıklarından ötürü 

şiddete yöneldikleri, başarısızlığın insanları şiddete eğilimli hâle getiren önemli bir olgu olduğu, gelişim çağındaki 

öğrencilerin kendi aralarındaki rekabet ortamı ve dışarıya karşı kendini kabullendirme isteğinin çoğu zaman şiddet 

içeren davranışlara kaynaklık ettiği sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Öğrencilerin, özellikle mesleki teknik anadolu lisesine devam eden öğrencilerin geleceğe yönelik hedef 

belirlemelerine yönelik çalışmalar yapılması; öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve yöneticilerin duygusal şiddet 

ve sanal şiddet konusunda bilgilendirilmeleri, yaşadıkları deneyimin şiddet olup olmadığı konusunda farkındalık 

kazanmaları önerilir. Bu çalışmanın veri toplama süreci salgın öncesinde başlamış olup, salgının ilk aylarında 

tamamlanmıştır. Salgın sonrasında benzer şekilde yapılandırılmış bir çalışma planlanarak salgın sürecinin okullarda 

yaşanan şiddet üzerindeki etkileri ortaya konulabilir. 

Anahtar Kelimeler: Yöneticiler; Okul Türleri  
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Giriş 

Bu çalışmanın amacı, tüm dünyada ve ülkemizde görülen Covid-19 pandemi sürecinde, özel okullarda 

öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin online eğitime devamsızlık yapma nedenlerini araştırmaktır. Covid-19 

pandemisi tüm alanlarda olduğu gibi eğitim dünyasında da köklü değişiklikler yaratmıştır. Bu süreçte yüz yüze 

eğitimin yerini alan uzaktan eğitim ile birlikte öğrenciler internet ve teknolojik araçlarla evden online platformlarda 

derslere devam etmiştir. Yapılan çalışmalar, pandemi ile başlayan uzaktan eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin 

online derslere uyum sağlamada ve derslere devam etme noktasında zorluklar yaşadıklarını göstermiştir. Okulların 

eve taşınmasıyla birlikte evde uygun fiziksel ortamın olmaması, teknolojik alt yapının yetersiz olması, saatlerce 

ekran karşısında kalmaktan dolayı yaşanan ekran yorgunluğu ve motivasyon eksikliği gibi nedenlerden dolayı 

özellikle öğrencilerin online derslere olan devamsızlığında artış yaşandığı dikkat çekmektedir. Devamsızlık; 

öğrencinin yüz yüze ya da online olarak öğrenme ortamında herhangi bir sebep sunmadan bulunmaması olarak 

tanımlanmaktadır. Öğrenci devamsızlığı uzaktan eğitim ile hayatımıza giren bir kavram olmayıp yüz yüze eğitim 

sürecinde de eğitim öğretimin niteliğini olumsuz yönde etkileyen önemli kavramlardan biridir. Derslere devam 

etmenin, akademik başarıya ne derece olumlu katkı sağladığı bilinmektedir (Erdem ve Görgülü Arı, 2021). Bu 

bağlamda, derslere devamsızlık yapma öğrenme kaybını arttırmakta ve akademik başarıyı olumsuz olarak 

etkileyebilmektedir. Covid 19 pandemisinde eğitimde yaşanan paradigmatik dönüşüm ile öğrencilerin online 

eğitime devam etmeme nedenleri eğitim öğretim sürecinin niteliğini arttırma yolunda son dönemde daha fazla önem 

kazanan bir konu olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve 

Değerlendirme Raporuna göre uzaktan eğitim sürecinde EBA üzerinden gerçekleştirilen çevrim içi derslere katılma 

durumuna bakıldığında öğrencilerin %76’sı canlı derslere katıldığını, %24’ü ise canlı derslere katılmadıklarını 

belirtmişlerdir. Bu öğrencilerin %23,6’sı programlarındaki tüm derslere katıldıklarını, %53,3’ü programlarındaki 

bazı derslere katıldıklarını, %11,6’sı internete erişim imkânı olduğu halde canlı derslere katılmadıklarını, %7,1’i 

internete erişim imkânı olmadığı için canlı derslere katılmadıklarını, %4,4’ü ise canlı ders yapılmadığını 

vurgulamışlardır. Benzer şekilde ortaokul öğrencilerinin çevrim içi eğitime devam etmeme nedenlerinin araştırıldığı 

çalışmada Erdem ve Güloğlu Arı (2021), cihaz eksikliği ve internet bağlantı problemleri, psikolojik, ailesel, ortamsal 

ve sağlık faktörlerinin öğrencilerin çevrim içi eğitimdeki devamsızlığında etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Alan 

yazın incelendiğinde öğrencilerin devamsızlığına yönelik çalışmalar bulunmaktadır ancak pandemi döneminde 

öğrencilerin çevrim içi eğitime devam etmeme nedenlerine ilişkin az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu bağlamda, 

bu çalışmanın amacı Covid-19 pandemi sürecinde, özel okullarda öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin online 

eğitime devamsızlık yapma nedenlerini öğrencilerin deneyimleri bağlamında ortaya çıkarmaktır.  

Yöntem 

Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Çalışma 

grubunu amaçlı örnekleme ile belirlenen 30 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler öğrencilerle yapılan beş 

odak grup görüşmesi ile toplamıştır. Çalışma sürecinde elde edilen verilerin analizinde için içerik analizi 

kullanılmıştır.  

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Yapılan görüşmeler sonucunda Covid-19 pandemisi süresince öğrencilerin online derslere ilişkin 

devamsızlıklarında bir artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu doğrultusunda öğrencilerin devamsızlık 

nedenlerine ilişkin görüşleri (i) bireysel faktörler (ii) ailesel ve ortamsal faktörler (iii) online eğitim süreci olmak 

üzere üç tema altında toplanmıştır. Bireysel faktörler teması; yorgunluk, başarısız olma kaygısı, sıkılma, hissi, 

motivasyon eksikliği, ders çalışmada isteksizlik kategorilerden oluşmaktadır. Öğrenciler en çok online dersleri 

anlamada zorluk yaşamalarından kaynaklı olarak sınavlarda yapamayacağım ve başarısız olacağım kaygısı 

hissettiklerini vurgulamışlardır. Ailesel ve ortamsal faktörler teması altında öğrenciler özellikle evdeki uygun 

fiziksel ortamın sağlanamamasından ve ailelerinin baskıcı tutumundan kaynaklı online derslere devam etmek 

istemediklerinden bahsetmişlerdir. Online eğitim süreci teması altında ise ekran yorgunluğu, sosyal izolasyon, 

yetersiz iletişim ve teknolojik yetersizlikler kategorileri yer almaktadır. Öğrenciler özellikle dokuz saat gibi çok 

uzun bir süre ekran karşısında kaldıkları için ekran yorgunluğu yaşadıklarından, arkadaşlarıyla sosyalleşememenin 
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verdiği üzüntüden ve herkesin aynı koşulda internet ve teknolojik alt yapıya sahip olmadığından kaynaklı olarak 

yaşanan bağlantı problemlerine vurgu yapmışlardır.  

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Sonuç olarak, pandeminin etkisi ile eğitimde yaşanılan dönüşüm ve uzaktan eğitim süreci önemini yitirmeyen 

bir kavram olarak öğrenci devamsızlığını farklı bir boyuta taşımıştır. Öğrencilerin online eğitime yönelik artan 

devamsızlık davranışlarının nedenlerinin ortaya çıkarılması ve gerekli çözüm önerilerinin uygulamaya konulması 

öğrencilerin performansı, psikolojik iyi olma hali ve eğitim öğretimin niteliğini arttırmada bir gereklilik haline 

gelmiştir. Bu bağlamda, öğretimin farklılaştırılması, öğrencileri derslere motive eden faktörlerin incelenmesi, 

internete erişim ve alt yapı yetersizliklerinin giderilmesi süreçte üzerinde durulması gereken önemli noktalardandır.  

Anahtar Kelimeler: Covid 19 pandemi; Devamsızlık; Online eğitim. 
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Giriş 

Son yıllarda kadınların çalışma hayatına katılmaları ve yönetim kademelerinde yükselmeleriyle birlikte 

kadınlar pek çok engelle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu engellerden birisi de kadınların ötesine geçmekte 

zorlandıkları, görülmeyen yapay duvarlardan oluşan cam tavan engelidir.  

Kadınlar, ülkemizde ve dünyada toplumun neredeyse yarısını oluştursa da iş ve ekonomi alanında erkeklerle 

eşit haklardan yararlanamamaktadırlar. İşyeri yönetiminin en tepesine bakıldığında, erkeklere kıyasla kadın 

yönetimi çok düşük bir seviyededir (Barutçugil, 2002: 13).  

Kadınlar ülkemizde eğitim sektöründe yoğunlaşsa da üst düzey karar alma mekanizmalarındaki kadın 

sayısının çok az olması şaşırtıcıdır. Kadın öğretmen sayısı artmaya devam etmiş ancak, karar almada 

pozisyonlarındaki etkinlik bu artışa paralel olmayıp tam tersine azalmıştır (Acuner ve Sallan, 1993: 83). 

Cam tavan, kadın çalışanların doğru bir şekilde ifade edilemeyen nedenler ve önyargılar nedeniyle üst 

yönetime terfi etmesinin engellenmesi ve kadınların yönetimden uzak tutulmalarıdır. (Aydın ve diğ, 2007: 313). Bu 

çalışmada, kapsamlı bir perspektiften bakılarak, organizasyonda cam tavan oluşumuna yol açan engeller üç temel 

faktör (birey, örgüt ve toplum) etrafında toplanarak açıklanmıştır.  

Bu çalışmada, bağımsız devlet anaokullarında görev yapan kadın ve erkek yöneticilerin “Cam tavan 

sendromu” yaşama tecrübeleri araştırılarak “Küçükçekmece İlçesindeki bağımsız devlet anaokullarında çalışan 

kadın yöneticilerin cam tavana ilişkin düşünceleri nasıldır?“ sorusuna cevap aranmıştır.  

Araştırmada Küçükçekmece İlçesindeki bağımsız devlet anaokullarında çalışan kadın yöneticilerin cam 

tavana ilişkin algıları incelenerek aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1-Bağımsız devlet anaokullarında çalışan farklı demografik özelliklere sahip (yaş, kıdem, eğitim durumu, 

medeni durum, cinsiyet) kadın yöneticilerin cam tavan sendromuyla ilgili görüşleri nelerdir?  

2- Bağımsız devlet anaokullarında çalışan kadın yöneticilerin karşılaştıkları (bireysel, örgütsel ve toplumsal) 

engellerin cam tavan sendromuna etkisiyle ilgili görüşleri nelerdir?  

Yöntem  

Bu çalışmada, iç içe geçmiş çoklu durum deseni kullanılarak nitel bir araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul Küçükçekmece ilçesinde bağımsız devlet 

anaokullarında çalışan yöneticilerden oluşmaktadır. Örneklem ise amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay 

ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle oluşturulmuştur. Bu yöntem araştırmanın problem durumuna ilişkin 

zengin bilgi kaynağı olabilecek birey ve durumlara hızlı ve pratik bir şekilde ulaşılmasında etkilidir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2016).  Verilerin toplanmasında araştırmacının geliştirdiği yarı yapılandırılmış soru tiplerinden oluşan 

görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Kadın yöneticilerin genç ya da yaşlı olmalarının yöneticilik kariyerlerini etkilemesine ilişkin bulgular, üst 

yönetim kademelerine yükselebilmek için daha uzun süre çalışmanın gerekliliğiyle ilgili bulgular, eğitim 

düzeylerinin yönetici olarak ilerlemeye etkisine ilişkin bulgular, kadın yöneticilerin cinsiyetlerinden kaynaklı 

özelliklerinin yöneticiliklerini etkilemesine ilişkin bulgular, geleneksel bakış açısıyla ve önyargıyla yaklaşılmasının 

etkilerine ilişkin bulgular, kariyer gelişimini destekleyecek bir mentorun yöneticilere etkilerine ilişkin bulgular, 

özgüvenin yüksek olmasının, yöneticiliğin getirdiği zorlukları aşmaya etkisine ilişkin bulgular, uzun yıllar çalışan 

kadın yöneticilerin, alt kademelerdeki yükselmek isteyen kadın yöneticilerin terfilerini etkilemesiyle ilgili bulgular, 

evli ya da bekar olmanın yöneticiliğe etkisine ilişkin bulgular, ailevi rollerin yöneticilik pozisyonunu etkilemesine 

ilişkin bulgular, çalışılan ortamda üst yöneticiler tarafından mobbinge maruz kalmanın kariyere etkisine ilişkin 

bulgular, kadın yöneticilerin yükselmek isteyen diğer kadın yöneticilere engel, rekabet ve çatışma açısından 

etkilerine ilişkin bulgular ve erkek yönetici sosyal ağlarına girememenin kariyere etkisine ilişkin bulgular.  
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Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Kadın yöneticiler cam tavan engelleriyle karşı karşıya kaldıklarını, kariyer basamaklarında yükselmek için 

çaba sarf ettiklerini, ama bu engeller dolayısıyla istedikleri üst yönetim kademelerine yükselemediklerini belirtmiş 

olup; araştırmamız onların şu konularda cam tavan sendromu yaşayabileceklerini göstermektedir: Kadın 

yöneticilerin, alt kademelerde olup yükselmek isteyen kadın yöneticilerin terfilerini etkilemeleri, medeni durum, 

ailevi roller, üst yöneticilerin mobbing tutumlarına maruz kalmak, diğer kadın yöneticilerin engel, rekabet ve çatışma 

açısından etkileri, erkek sosyal ağlarına girememek. Bu sonuçlara dayalı olarak, kadın yöneticilerin cam tavan 

engelini aşabilmeleri için evde iş bölümü yapılması, mentorlük hizmetinden yararlandırılmaları, iletişim ağları içine 

alınmaları ve mobinge maruz kalmaları durumunda hukuksal destek almaları sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Cam Tavan Sendromu, Kadın Yönetici, Bağımsız Anaokulu. 
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Giriş 

Toplumsal yaşam açısından önemi nedeniyle eğitim herkesin yakından izlediği bir kurumdur. Eğitim 

sisteminin ve okul sürecinin tüm toplumsal kurumlar gibi dışarıdan daha şeffaf bir şekilde gözlenmesi beklentileri 

arttırırken, bazı eleştirileri de beraberinde getirmektedir. Bu eleştiriler, öğretmenlik mesleğine ilişkin önyargıların 

öne çıkmasına, öğretmenlik mesleğinin statüsü ve mesleki işlevine yönelik varsayımlarının etkilenmesine neden 

olmaktadır. Eğitim sürecinin en önemli öğesi olan öğretmenlerin sorunlarının artması onların mesleklerine ilişkin 

algılarını, tutumlarını, duygularını, düşüncelerini ve inançlarını olumsuz etkilerken (Uğurlu ve Polat, 2011) 

öğretmenler hem kendilerini işlevsiz olarak görmeye hem de öğretmenlik mesleği onlara artık cazip gelmemeye 

başlamaktadır (Bozbayındır, 2019).  

Öğretmenlik mesleği, sosyal, ekonomik, kültürel ve politik yönden değerlendirildiğinde çok önemli işlevleri 

ve sorumlukları olan bir meslektir (Bozbayındır, 2019; Nakip, 2015). Öğretmenlik mesleğinin işlevi mesleğin 

önemi, görevleri ve toplum içerisindeki konumu vb. farklı açılardan tanımlanabilmektedir. 1739 sayılı Milli Eğitim 

Temel Kanunu'nda öğretmenlik, "… devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel 

bir ihtisas mesleği" olarak açıklanmaktadır. Ayrıca, öğretmenlik mesleği toplumsal yararları ile toplumun 

gereksinimleri doğrultusunda bireyin yetiştirilmesi, geliştirilmesi, değerlerine bağlı nitelikli bir insan olarak topluma 

kazandırılmasına yönelik çalışmalar yaparak toplumsal kalkınmada öncü bir rol üstlenmektedir. Buna göre, 

öğretmenlik mesleğinin işlevinin tam olarak gerçekleşmesi, nitelikli meslek üyeleri olan öğretmenlerle mümkündür 

(Çelikten, Şanal ve Yeni, 2005). Bu doğrultuda öğretmenlerin mesleğin yeterliklerini taşıması için desteklenmeleri 

gerekmektedir. Ancak, öğretmenler her zaman bu anlamda desteği bulamamakta ve birçok etken, onları olumsuz 

etkilemektedir. Bu etkenlerden birisi de eğitim politikalarıdır.  

Eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesi için politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretmenler, devletin eğitim 

politikalarını uygulamakta, eğitim politikalarını etkilemekte ve politikalardan önemli ölçüde etkilenmektedirler. 

Altunay ve Ağaçdiken (2016) eğitim politikalarında yaşanan her değişiklikte öğretmenlerin olumlu ya da olumsuz 

etkilendiklerini, her değişiklik karşısında çoğunlukla bu politikaların izleyeni olmak zorunda kaldıklarını ifade 

etmektedir. Ancak, eğitimin kalitesi büyük ölçüde, öğretmenlerin öğretim gücünün kalitesine bağlı olup eğitim 

politikalarının işe alım, yerleştirme, ücretlendirme, çalışma koşulları ve kariyer gelişimi gibi konuları, öğretmenlere 

yansımaktadır (Yılmaz ve Sarpkaya, 2016). Bu yüzden eğitim politikalarındaki değişimin mesleki işlevlere ilişkin 

görüşlere nasıl yansıdığının ortaya konmasına gereksinim duyulmaktadır.  

Yöntem  

Eğitim politikalarının öğretmenlerin mesleki işlevine yönelik varsayımları üzerindeki rolünü belirlemek 

amacıyla nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e (2016) göre, olgu 

bilim deseni (fenomenoloji) yaşadığı olguya yabancı olmayan birey veya grupların yaşadıkları olgunun 

derinlemesine ve tam anlamını dışa yansıtabildikleri durumları incelemeyi amaçlayan araştırma desenidir.  

Araştırmanın çalışma grubu, eğitim politikalarının öğretmenlerin mesleki işlevi kavramına ilişkin 

görüşlerini belirlemeyi amaçladığı için amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen öğretmenlerden oluşturulmuştur. Bu 

sayede, araştırmaya konu olan olguyu yaşayan kişilerin deneyimlerinin yansıtılması amaçlanmıştır.  

Araştırmanın verilerinin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın 

verileri içerik analizi, analiz edilecektir.  

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Araştırmanın verilerinin analizi sonucunda bulgular sunulacaktır. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen sonuçlar alanyazın dikkate alınarak tartışılacak ve öneriler 

geliştirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Mesleki Kimlik; Mesleğe Adanma; Bağlılık; Mesleki İnançlar 
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Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliğe Sahip Çocukları olan Ebeveynlerin COVID-19 Salgını Sırasında 

Uzaktan Eğitimdeki Deneyimleri 

Aylin SOPa, Zeliha TOKLUb  

(a) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye  

(b) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye 

Giriş 

Dünya Sağlık Örgütüne göre COVID-19 salgını tüm dünya nüfusunda önemli korku ve endişelere sebep 

olmuştur. Salgın ile birlikte tamamen yeni bir deneyim alanına doğru taşınan insanlar yakın zamanda evlerinde kısıtlı 

kalma, okulların kapanması gibi ciddi kısıtlamalar ile çocuklar ve gençler uzaktan eğitime geçiş yapmıştır. 

Türkiye’de Mart 2019 tarihinden itibaren okullar tüm öğrencilere kapatılmıştır. Bu kısmi okul kapanışları, COVID-

19'un yayılmasını yavaşlatma girişimini temsil etmiş ve dünyada farklı ülkelerde de benzer önlemler alınmıştır 

(Tedmem, 2021).  

Kısmi okul kapanışlarından etkilenen önemli bir grup ise özel gereksinimli çocuklar ve aileleridir. Özel 

gereksinimli çocuklardan hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuklar çevrim içi derslerle eğitimlerine devam 

etmek durumunda kalmışlardır. Bu durum bireyler ve aileler için birden fazla psikolojik sonuç doğurmuştur 

(Tsibidaki, 2021). Bu çalışma ile de hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların uzaktan eğitimde yaşadıkları 

deneyimler ve ebeveynlerin kaygılarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara 

yanıt aranmıştır: 

1. Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin geleceğe dair kaygıları nelerdir? 

2. Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin uzaktan eğitime ilişkin deneyimleri nelerdir? 

3. Uzaktan eğitim sürecinin hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların gelişimlerine etkisi nelerdir? 

 Kavramsal Çerçeve 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mart 2019'da pandemi nedeniyle örgün eğitime yurt genelinde ara verilmesine 

ve uzaktan eğitime geçilmesine karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda uzaktan eğitimin uygulanması kapsamında, 

İnternet vasıtasıyla erişilebilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) yoluyla Türkiye genelinde tüm okullardaki öğrenciler ve 

özel eğitim öğrencilerine muhtelif derslerin anlatılması şeklinde hizmet verilmiştir (Mengi ve Alpdoğan 2020).  

Ciddi ve çoklu yetersizliği olan çocuklar hariç okulların kapandığı dönemde hafif düzeyde zihinsel 

yetersizliği olan öğrenciler çevrim içi derslere devam ederken, ebeveynler çocuklarının öğrenmesini kolaylaştırmak 

için salgın öncesi döneme göre daha fazla sorumluluk almaya başladılar (Yarımkaya ve Töman, 2021). Evde kalmak 

ve çoğu durumda okula gitmemek; dikkatle geliştirilmiş rutinleri bozulan; destek ağları dağılan çocukların ve yeterli 

eğitime sahip olmayan ebeveynlerin beklentileri bu süreçte artmıştır. Bu değişiklikler aniden meydana geldiğinden 

özel gereksinime ihtiyacı olan çocuklar için sonuçları özellikle derin olabilir (Asbury ve diğerleri, 2021). Alan yazın 

araştırmalarına bakıldığında, Karahan ve diğerleri (2021) çalışmalarında salgın sürecinde, özel gereksinimli çocuğa 

sahip ebeveynlerin bu süreçte çok zorlandığını ebeveynlerin destek hizmetlere ihtiyaç duyduğunu; Şenol ve Yaşar 

(2020) da özel gereksinimli çocukların eğitimlerini tam anlamıyla sürdürememeleri nedeniyle risk altında oldukları 

gözlemlenmiştir. Asbury ve diğerleri (2021) çalışmalarında hem ebeveynler hem de özel gereksinimli çocuklar, 

meydana gelen hızlı sosyal değişikliklerin bir sonucu olarak kayıp, endişe ve ruh hali ve davranış değişiklikleri 

yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmalar doğrultusunda okulların ve toplumun önümüzdeki aylarda onları nasıl 

destekleyebileceğine dair fikir edinmek amacıyla COVID-19'un bu ailelerin yaşantılarını nasıl etkilediğini sormak 

önemlidir. 

Yöntem  

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseninden yararlanılmıştır. Mevcut 

çalışma kapsamında ebeveynler ile görüşmeler yapılmıştır. 2020-2021 eğitim öğretim yılında Adana ili Kozan 

ilçesine bağlı MEB’e bağlı bir özel eğitim sınıfında öğrenim gören 13 çocuğun ebeveynleri araştırmanın çalışma 

grubunu oluşturmaktadır. 

Araştırmacılar tarafından hazırlanmış yedi soru içeren yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak 

veriler toplanmıştır. Görüşmeler Covid-19 salgınından dolayı telefonla ebeveynleri arayarak gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiş ve temalar halinde sunulmuştur. 
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Bulgular/Beklenen Bulgular 

Araştırmada elde edilen veriler üç temada değerlendirilmiştir. Bu temalar çerçevesinde ulaşılan sonuçlar şu 

şekildedir: ebeveynlerin çoğunluğunun çocuklarının geleceğine dair kaygılar taşımaktadır. Bu kaygılar ise daha çok 

eğitsel kaygılar ve sağlık ile ilgili kaygılar olarak ele alınmıştır. Sağlık ile ilgili kaygılar alt teması altında 

çocuklarının kilo alması ve virüs bulaş riski konusunda kaygılar iken eğitsel kaygılar ise, uzaktan eğitim süresince 

çocuklarının uzaktan eğitimden yararlanamadıkları konusundaki kaygılarıdır. Uzaktan eğitime katılma imkanı 

olmayan çocukların ebeveynleri ise çocuklarının internet, bilgisayar veya tablet gibi materyal eksikliklerinden dolayı 

katılamadığını ifade etmişlerdir. Uzaktan eğitime katılabilen çocukların ebeveynleri ise bu süreçte sadece EBA’yı 

kullanabildiklerini ve çocuğa yardımcı olacak birisine ihtiyaç duyduğunu ifade etmişlerdir. Uzaktan eğitim 

deneyimleri kapsamında ebeveynler akademik ve sosyal becerilerde gerilemeler olduğu, okuma, anlama ve 

matematiksel işlemlerde; çevresindeki kişilerle iletişim kurmak istememe şeklinde gerilemelerden bahsetmişlerdir.  

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Sonuç olarak; ebeveynler çocuklarının salgın ile birlikte serbestliğe alıştıklarını, sözlerini dinlemediklerini, 

içe kapanıklık gibi problem davranışlarında artış olduğunu belirtmişlerdir. Çocuklarının yüz yüze eğitimde bile 

zorlandıklarını belirten ebeveynlere göre uzaktan eğitim sürecinde çocuklarında meydana gelen gerilemeler ve 

duygusal değişikliklerin ebeveynlerin kaygılarını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlar çerçevesinde şu öneriler 

sunulabilir: Ebeveynlerin kaygıları göz önünde bulundurularak psiko-destek hizmeti sunulabilir. Özel gereksinimli 

çocukların öğrenme kayıpları göz önüne alınarak, destek eğitim hizmetleri düzenlenebilir. Uzaktan eğitimin devam 

etmesi durumda sürecin nasıl işleyeceği, ebeveynlere düşen sorumluluklar, okula-aile iş birliği çalışmaları hakkında 

bilgilendirmeler yapılabilir. BEP’in uzaktan eğitim sistemine entegre edilmesi için çalışmalar yapılabilir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19; Özel gereksinimli çocuklar, Ebeveyn; Uzaktan eğitim 
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Öğrencilerin Okula Aidiyetleri Nasıl sağlanabilir? 

Sadegül AKBABA ALTUNa, Hatice TURANb 

(a) Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

(b) Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

Giriş 

TIMSS 2019 sonuçları incelendiğinde; Türkiye’de öğrencilerinin okula aidiyet hissi seviyeleri arttıkça başarı 

ortalamalarının da yükseldiği görülmektedir (Mullis, Martin, Foy, Kelly, ve Fishbein, 2020). Aidiyet, kişinin bir 

gruba üye olması ile o grup ile özdeşleşmesi ya da o gruba karşı hissettiği duygusal bağ olarak tanımlanır (Demanet 

ve Houtte, 2012; Hagerty ve Patusky, 1995). Aidiyet duygusu kişide o grup için önemli olduğuna inancını oluşturur. 

Okula aidiyet öğrencide motivasyon ve pozitif hedef arayışına katkıda bulunan bir kimlik oluşturur. Okula aidiyet, 

akademik başarı (Wang ve Eccles, 2012; Wang ve Holcombe, 2010) ile bağlantılı olduğu kadar, psikolojik uyum 

(Lester, Waters ve Cross, 2013; Loukas, Cance ve Batanova, 2016, Law vd., 2013) ile de bağlantılıdır. Bu yüzden 

ait olma duygusunun yokluğu, öfke, endişe, depresyon, üzüntü ve anksiyete gibi sonuçlara yol açabilmektedir 

(Carpiano ve Hystead, 2011).  Goodenow (1993)’a göre okula aidiyet bir öğrencinin bir okul toplumu içindeki 

akranları ve yetişkinler tarafından saygı görme, kabul edilme ve dâhil olma duygusunu ifade eder. Okula aidiyet 

hissi seviyesinin düşüklüğünün disiplin problemlerine ve devamsızlıklara sebep olduğu da görülmüştür. Aidiyet 

duygusu yüksek öğrenci mutlu ve tatmin olur ve sonrasında akademik başarısı ve motivasyonu artar (Fong Lam, 

Chen, Zhang ve Liang, 2015). Okula aidiyet hissi seviyesinin yüksekliğinin öğrencilerde oluşturduğu olumlu 

sonuçlar ve aidiyet hissi seviyesinin düşüklüğünün olası kötü sonuçları incelendiğinde Türkiye’de öğrencilerin okula 

aidiyetleri konusunun incelenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin okula ait 

hissetmeleri için yapılması gerekenler hakkında öğrencilerin görüşlerini almak, bu görüşleri incelemek ve 

görüşlerden yola çıkarak öğrencileri okula ait hissettirmek için öğretmenlere ve okul yöneticilerine öneriler 

sunmaktır.  

Yöntem  

Araştırmanın deseni nitel analiz yöntemlerinden olgubilim yaklaşımıdır. Araştırmada üzerinde odaklanılan 

olgu “okula aidiyet”dir. Araştırmada çalışma grubu gönüllü örnekleme ile oluşturulmuş ve araştırmaya 876 öğrenci 

katılmıştır.  Öğrencilere araştırmacılar tarafından geliştirilmiş açık uçlu 7 sorudan oluşan görüşme formu 

yöneltilmiştir. Verilerin analizinde kodlama, temaların bulunması ve verilerin tema ve kodlara göre gösterilmesi 

aşamalarından oluşan içerik analizi kullanılmıştır. Her bir katılımcıya araştırmacılar tarafından bir kod numarası 

verilmiştir. Her bir katılımcının verdiği cevaplarda kodlar çıkartılmış ve katılımcılar tarafından ifade edilen ortak 

kodlar düzenlenmiştir. Kodlar ortaya çıktıktan sonra birbiri ile ilişkisi olan kodları bir araya getirebilecek temalar 

belirlenmiştir.  

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Araştırmanın temel amacı öğrencilerin okula ait hissetmeleri için yapılması gerekenler hakkında öğrencilerin 

görüşlerini incelemektir. Bu amaçtan yola çıkarak beliren bulgulara bakıldığında; öğrencilerin okula ait 

hissetmelerini sağlamak için toplumun öğrencilere destek olması ve okulu sevdirmesi; okul yöneticilerinin okulda 

daha çok sosyal aktivite yapması, öğrenci üzerinde baskıyı azaltması ve öğrencinin fikrini daha çok alması; 

öğretmenlerin dersi eğlenceli hale getirmesi ve öğrenciye samimi davranması; okul rehberlik servisinin öğrenciyi 

dinlemesi ve sorunlarını gidermesi; ailelerin baskı yapmaması ve destek olması; öğrencilerin ise daha çok çalışması 

ve bilinçlenmesi gerektiği yönünde görüşler ağırlıktadır. Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda ortaya çıkan ayrıntılı 

bulgular hakkında kod ve tema tabloları sunulacaktır. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Araştırmanın beliren bulguları incelenmiş ve özet sonuçlar müteakip cümlelerde ifade edilmiştir. Öğrenciler, 

okula ait hissetmeleri için toplumdan yoğunlukla okul hakkında destekleyici ifadeler kullanmaları ve okula karşı 

olumlu tutum sergilemelerine yardımcı olmalarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin okula ait hissetmek için okul 

yöneticilerinden beklentilerinin en çok yoğunlaştığı noktalar; okulda ders dışı aktivitelere daha çok yer verilmesi, 

öğrencinin daha çok fikrinin alınması ve okul ortamında baskının azaltılması yönündedir. Öğrenciler öğretmenlerin 

dersi monoton şekilde anlatmalarından rahatsız oldukların ve dersin eğlenceli ve samimi ortamda yürütülmesinin 

okula aidiyet hislerini arttıracağı yönünde yoğunlaşmışlardır. Rehberlik servisinin öğrencileri dinleme ve sorunlarını 

gidermeye çalışmalarının kendilerini okula ait hissettirmede faydalı olacağını ifade eden öğrenciler, ailelerin sınav 

veya not baskısı yapmalarının onların aidiyet hislerini olumsuz etkilediğini yoğunlukla belirtmişlerdir. Öğrenciler 

okula ait hissetmek için kendilerinin de çaba göstermeleri gerektiğini belirtmiş ve daha çok çalışmak ve gelecek için 
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bilinçlenmenin onları okula daha ait hissettireceği yönünde yoğunlukla fikir belirtmişlerdir. Öğrencilerin görüşleri 

doğrultusunda ortaya çıkan ayrıntılı bulgulara ilişkin tartışma ve öneriler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Okula aidiyet; Öğrenci, TIMMS 2019 
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Çağdaş Eğitim Denetimi Modellerine Göre Gerçekleştirilen Ders Denetimlerinin  

Mesleki Gelişim Üzerine Etkisi 

Celal Teyyar UĞURLU a 

Fatma Köybaşı ŞEMİN b 

Şeyda ÖZKAN c 

Soner SABAH d 

(a) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye 

(b) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye 

(c) Milli Eğitim Bakanlığı 

(d) Milli Eğitim Bakanlığı 

 

Giriş 

Mesleki gelişim, toplumun bütün alanlarında ortak olan, yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki 

gelişmelerinde yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek iş gücü 

yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilme, işe uyum sağlayabilme, genel bilgi ve becerilerin verildiği ve toplumun 

tamamını ilgilendiren bir alandır. Bu araştırmada Türkçe öğretmenlerin denetim süreci yaşantılarını incelemek 

amaçlanmıştır. 

Bildirinin Amacı 

Belirlenen bu genel amaca bağlı olarak aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır: 

1. Öğretmen ve denetmenin Türkçe dersindeki informal denetim sürecine ilişkin yansıtmaları nelerdir? 

2. Öğretmen ve denetmenin Türkçe dersindeki kliniksel denetim sürecine ilişkin yansıtmaları nelerdir? 

a. Öğretmen ve denetmenin gözlem öncesi görüşme sürecine ilişkin yansıtmaları nelerdir? 

b. Öğretmen ve denetmenin gözlem sürecine ilişkin yansıtmaları nelerdir? 

c. Öğretmen ve denetmenin gözlem sonrası analiz ve görüşme sürecine ilişkin görüşleri nelerdir? 

3. Kliniksel denetim sürecinin öğretmenlerin ders işleme ve yönetme davranışlarında bir etkisi olup 

olmadığına ilişkin görüşler nelerdir? 

Yöntem 

Bu çalışmada öğretmenlerin denetim eylemelerine ilişkin durumunun eylem araştırmasından yararlanarak 

ortaya konulması amaçlanmıştır. Eylem araştırması, katılımcıları sosyal ortamları içerisinde uygulama yaparak 

tanıma şansı sunan, eğitim uygulamalarında iş birliğine dayalı bireysel bir inceleme yöntemi olarak tanımlanan 

sistematik bir süreçtir (Tezcan, Ada ve Baysal, 2016). Yapılan bu çalışmamızda, öncelikle odak bir konu-problem 

belirlenmiştir. Odak konuya-probleme ilişkin teorik yapı, değer ve inançlar tespit edilmiş, daha sonra odak konu-

problem ile ilgili araştırma soruları hazırlanmıştır. Araştırmacı verileri toplama aşamasında uygun veri araçlarını 

geliştirerek veya tespit ederek geçerliliğini ve güvenilirliğini sağlayarak uygun zamanda verileri toplamıştır. Veriler 

nitel yöntemlerle analiz edilmiştir. Daha sonrasında sonuçlar raporlaştırılmış ve son olarak da eylem planı ve süreç ̧

hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuş ve yeniden planlama yapılmıştır (Tezcan, Ada ve Baysal, 2016). Bu şekilde 

eylem araştırması döngüsü tamamlanmıştır. 2019-2020 öğretim yılında Sivas ili Yıldızeli ilçesindeki P.P. okulunda 

görev yapan Türkçe Öğretmeni S.S’dir. Araştırmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ders gözlemi yapılacak 

olan Türkçe Öğretmeni S.S. ve okul yönetimi ile görüşülerek için gerekli izinler alınmıştır. Glickman, Gordon ve 

Ross-Gordon, (2014) göre kliniksel denetiminin adımlarına yönelik eylemler olan “ön görüşme”, “gözlem”, 

“çözümleme ve planlama”, “son görüşme” ve “eleştiri” temalarının alt etkinliklerinden oluşmaktadır ve bu 

etkinlikler gerçekleştirilirken, öncelikli veri toplama araçları olarak yansıtma günlükleri, stenografik gözlem 

kayıtları ve gözlem araçlarına göre ders izleme kağıtlarından yararlanılmıştır. Araştırma verilerinin 

çözümlenmesinde nitel bir analiz yöntemi olan betimsel analiz kullanılmıştır. Betimsel analiz, çeşitli veri toplama 

teknikleri ile elde edilmiş̧ verilerin daha önceden belirlenmiş̧ temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren 

bir nitel veri analiz türüdür (Ekiz, 2009). 
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Bulgular/Beklenen Bulgular 

Öğretmen ve denetmenin Türkçe dersi informal denetim sürecine ilişkin yansıtmalarına yönelik bulgular şu 

şekilde özetlenebilir. Öğrencilerin derse ilgisi ve katılımı, soru sorma ve cevap vermedeki cesaret ve başarıları 

özellikle denetmenin dikkatini çeken hususlar arasındadır. Öğretmenin otoritesi kendi sınıfında belirgin şekilde 

hissedilmektedir. Öğretmenin akıllı tahtayı kullanma konusundaki yatkınlığı derslerin verimli şekilde işlenişine 

katkı sağlamaktadır. 

Öğretmen ve denetmenin Türkçe dersindeki kliniksel denetim sürecine ilişkin yansıtmalarına yönelik bulgular şu 

şekilde özetlenebilir. Denetmen özellikle öğretmende geliştirmek ve odaklanmak istediği noktaları kendisine 

açıklamıştır. Ayrıca öğrenciler arasında daha çok fırsat eşitliği sağlanmalı” diyerek ikinci gözlemde bu noktalara 

daha çok odaklanacağını ve gözlemini desteklemesi için formlar kullanacağını belirtmiştir. 

Kliniksel denetim sürecinin öğretmenlerin ders işleme ve yönetme davranışlarında bir etkisi olup olmadığına ilişkin 

bulgular şu şekilde özetlenebilir. Öğretmen denetmenin kılavuzluğunda, kendi ders öğretim yöntemleri üzerine 

düşünmeye odaklanabilmiş ve bazı örnek uygulamaları yerinde görme fırsatını kazanmıştır.. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Önce informal sonrasında kliniksel denetim modeli yaklaşımı baz alınarak yapılacak denetimlerin uygulama 

sürecinde, süreci eğitim paydaşlarına inandıracak ve benimsetecek çalışmalar yapılması, denetmenlerin ise bilgi, 

beceri ve yeterliliklerinin artırılması, böylece aşama aşama klasik denetim tarzının çağdaş uygulamalara 

dönüştürülmesi denetim sisteminin başarısını artırabilir. 

Anahtar Kelimeler: Denetim; İnformal Denetim; Kliniksel Denetim; Eylem Araştırması 
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Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynağı (Malatya İli Örneği) 

Necibe Damla ÖZDEMİRa, Servet ATİKb 
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(b) İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye 

 

Giriş 

Toplumsal yaşamda bireyler, güç sahibi olan insanlar ile ilişki halindedir. Birçok bilim dalına konu olan güç 

kavramı, bu bilim dallarının her birinde farklı bakış açılarıyla tanımlanmıştır. Gücü; yöneticilerin örgütün devamını 

ve etkililiğini sağlayabilmek için başvurduğu en önemli kaynaklar arasında sayan Karl Marx, bireyler yerine sosyal 

sınıflar ve sosyal sistemlerle gücü ilişkilendirmiştir (Korucuoğlu ve Şentürk, 2020). Yönetim bilimleri açısından 

yöneticinin başarısı, elindeki güç kaynaklarını etkin biçimde kullanarak çevresindekileri etkileyebilmesine bağlıdır. 

Bu koşulu sağlayabilmesi için örgütlerde yöneticilerin güç sahibi olmaları ve astlarını örgütün amaçlarına 

yönlendirmeleri istenir. Bu durum eğitim örgütlerinde de geçerlidir. Okul yöneticileri okulda eğitim-öğretim 

faaliyetlerini yönetirken örgütü amaçlar doğrultusunda harekete geçirmek, eşgüdüm içerisinde yapılması gereken 

işleri sonuçlandırabilmek için öğretmenler üzerinde değişik etkileme yollarına başvururlar. Bazıları, öğretmeleri 

bilgi ve tecrübeleriyle ikna etme yoluna giderken, bazıları kanunların vermiş olduğu yetkiye dayanarak öğretmenler 

üzerinde etki yaratmak isterler. Okul yöneticileri hangi yolu tercih ederlerse etsinler öğretmenleri etkilemek 

zorundadırlar. Bunun için de etkilemenin önemini, etkileme yollarını, bu yollara ilişkin davranışları bilmeli ve 

okullarında uygulamalıdırlar. (Akçay, 2003). Bu araştırma, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) görev 

yapan yöneticilerin kullandıkları güç kaynağını görev yapan öğretmenlerin müdürlerin bazı özelliklerini (cinsiyet, 

yaş, RAM’daki görev süresi, eğitim düzeyi, herhangi bir sendikaya üye olma durumu, branş ve medeni durumu) göz 

önünde bulundurarak kurum yöneticilerinin kullandıkları güç kaynağına ilişkin algılarını tespit etmek amacıyla 

yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırma ile; “RAM yöneticilerinin cinsiyetleri, yaşları, RAM’daki 

görev süreleri (yönetici olarak), eğitim düzeyleri, herhangi bir sendikaya üye olma durumları, branşları ve medeni 

durumları onların RAM’da kullandıkları gücün kaynağı üzerinde etkili midir?” sorusuna cevap aranmaktadır. 

 Güç önemli bir liderlik vasfıdır. Yöneticilerin resmi ve gayri resmi liderlik rollerinde başarılı olabilmeleri 

için güç kullanmaya ihtiyaçları vardır. Bu yüzden yöneticiler, gücü elde ederek pozisyonu ve kişisel özellikleri 

çerçevesinde bu gücü kullanmaya gereksinim duyarlar. Güç en genel tanımıyla başkalarını etkileyebilme 

yeteneğidir. (Koçel, 2005; Yaman ve Irmak, 2010). Güç, bir kişi veya grubun, diğer kişi veya grubu etkilemesi veya 

onlara hükmetmesi, davranışlarını kontrol etmesi ya da istediğini yaptırabilmesi süreci olarak da tanımlanabilir 

(Alkın, 2006; Coşkun ve Aydın, 2007). Etzioni’ye göre (1961) güç bir öznenin, isteklerini ve emirlerini yapması 

için diğer bir özneyi etkileme veya ikna etme sürecidir. Bir kişinin örgüt içerisinde güç sahibi olması, kendi istekleri 

doğrultusunda diğer bireyleri etkileyebilmesi ve harekete geçirebilmesi ile mümkündür (Akt. Aslanargun, 2009). 

Güç başarılı bir şekilde kullanılırsa etkisi büyük olur. Gücün kaynağı; örgütlerin yapılarına, amaçlarına göre 

değişebilmektedir. Örgütlerin bu özelliklerini dikkate alarak değişen durumlara göre bazı örgütsel güç kaynakları 

belirlenmiştir. 

Yöntem  

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan yöneticilerin 

kullandıkları güç kaynaklarını bazı değişkenler açısından belirlemeyi amaçlayan bu araştırma, tarama deseninde 

nicel bir araştırmadır.  Araştırmanın örneklem grubunu Malatya, Şanlıurfa, Muş, İzmir, Kırşehir, Osmaniye, Adana, 

Gaziantep, Mersin, İstanbul, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Elazığ, Adıyaman, Muğla illerinde bulunan 29 Rehberlik 

ve Araştırma Merkezinde (RAM) görev yapan 321 öğretmen oluşturmaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; 

yöneticilerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanmış kişisel bilgi formu ile 

öğretmenlerin RAM yöneticilerinin kullandıkları örgütsel güç kaynaklarına ilişkin görüşlerini belirleyecek olan 

Altınkurt ve Yılmaz tarafından geliştirilen (2013), “Okullarda Örgütsel Güç Ölçeği” formu kullanılmıştır. Veriler 

SPSS 17.0 programı kullanılarak analiz edilecektir. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Araştırmada RAM yöneticilerinin cinsiyetleri, yaşları, RAM’daki görev süreleri, eğitim düzeyleri, herhangi 

bir sendikaya üye olma durumları ve branşları ile kullandıkları örgütsel güç kaynağı arasında anlamlı fark 

beklenirken; yöneticilerin medeni hallerinin onların örgütlerde kullandıkları gücün kaynağını anlamlı düzeyde 

etkileyemeyeceği düşünülmektedir. Çalışma sonunda RAM’larda tespit edilen gücün türüne uygun olarak RAM 

yöneticilerine ve RAM’da görev yapan öğretmenlere önerilerde bulunulacaktır. 
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Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Çalışma sonunda RAM’larda tespit edilen gücün türüne uygun olarak RAM yöneticilerine ve RAM’da görev 

yapan öğretmenlere önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Güç; Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Özel eğitim; Rehberlik 
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Fostering Teachers’ Reflective Thinking During Covid-19 Period 

Aylin KİRİŞÇİ SARIKAYAa 

(a) MEB, İstanbul, Türkiye  

Introduction 

The Covid-19 pandemic has dramatically transformed and reshaped many things from work habits to daily 

routines, from communication to social activities. Education is a kind of system very much in a transaction with the 

social changes and very liable to be affected by them. During the last 18 months, many things such as the rise in 

educational technology usage, online courses, digital classes, digital class management, workload, psychology of 

students and all school stakeholders, communication with colleagues and parents all have become a brand-new 

experience and learning for teachers and school principles. 

Teachers and school administrators could contemplate and plan the post-Covid process by awareness of their 

experiences and learning from them. All these require to be a reflective thinker. Teachers sometimes need to be 

encouraged and supported to be reflective thinkers and develop a critical perspective. If the conditions and the 

context are not appropriate, reflective thinking might not be possible (Paniagua and Istance, 2018; Sprinthall and 

Thies-Sprinthall, 1983). In this respect, school leaders play a crucial role. They are the ones who can create 

workplace conditions that offer learning opportunities and learning experiences (Clement & Vandenberghe, 2001). 

And they could play an active role so that teachers could acquire reflective thinking skills. 

Reflection is a means for reliving and recapturing experience, making sense of it, learning from it, and 

developing new understandings and appreciations (Knapp, 1992).  It is a way to learn and professionally develop. 

According to Dewey, reflective thinking is deliberative thinking on a problem (Dewey, 1910). Schön (1983) sees 

reflective thinking much more from a practice perspective and emphasizes reflection-in-action and reflection-on-

action. And Kolb (1984) states that one can transform experiences into learning through reflection. 

This study aims to reveal whether teachers of Osmanbey Primary School need to learn reflective thinking 

methods. The second aim is to plan an appropriate and need-oriented reflective thinking training program for the 

schoolteachers. The research questions are 1) Do the teachers of Osmanbey Primary School need to learn reflective 

thinking methods? 2) How could we plan a need-oriented and appropriate reflective thinking training program for 

Osmanbey Primary School teachers?  

Method  

The research is a descriptive study with mix method design. I used a questionnaire as a way of needs 

assessment. 44 teachers from the school replied to the questionnaire. In addition, to elicit the ideas of school students, 

a focus group interview was organized with 12 students. And an interview was conducted with the school principal. 

Participations were all with informed consent and all participants and the school were given pseudonyms. 

Results/Expected Results 

According to the percentage and frequency results of the questionnaire, teachers needed the training to 

enhance their reflective thinking skills. The interviews also supported the results of the questionnaire. In the second 

phase of the study, a reflective thinking training program was designed by following the program planning phases 

of Caffarella (2002).  

Discussion and Implications 

According to the results, the teachers did not have enough reflective thinking skills; and they needed to 

acquire them. To a certain extent, the Covid-19 process has opened a new page for school administrators and teachers 

to keep up with the new order by learning from the experiences. Reflective thinking could be a facilitating formula 

to find direction in this process. However, the conditions and the context should be appropriate for reflective 

thinking. The reflective thinking culture, which could develop over time within the school culture, could also be 

revived and improved with formal pieces of training. It could be beneficial for education administrators to be aware 

of this and to be able to feed their staff in this respect. The ability of educators to interpret experiences, identify the 

problem in this direction, put forward the hypotheses that cause the problem, and test these hypotheses (Dewey, 

1938) would also enable them to be proactive in the process. In addition, while using technology and online 

pedagogical methods in the Covid-19 process, educators need to approach the events with a critical reflective 

thinking perspective that respects moral and ethical criteria and does not ignore individual needs, considering 

cultural, social, and political conditions (Habermas, 1991; Taggart and Wilson, 2005). 

Key words: Reflective Thinking, Teachers’ Professional Development, Needs Assessment  
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Distance Education During COVID-19 Pandemic: Metaphorical Beliefs of Turkish Teachers 

Mete SİPAHİOĞLUa 

(a) Samsun University, Samsun, TURKEY 

 

 

Introduction 

This study represents the first research effort to explore the beliefs through metaphors developed by teachers 

working in Turkish schools about the concept of “distance education during COVID-19 pandemic”, so the study 

seeks to answer to following question: 

What kind of metaphors do teachers have for the concept of “distance education”? 

Theoretical Framework 

The World Health Organization declared a Public Health Emergency of International Concern regarding 

COVID-19 on 30 January 2020, and almost all educational activities have started to be carried out remotely at all 

levels of education.  The quality of distance education practices affects perceptions towards distance education 

(Demirli, 2002). Perceptions about distance education significantly affect learning outcomes and success (Offir, 

Barth, Lev & Shteinbok, 2003; Zhang & Fulford, 1994). The closing of schools due to covid-19 have raised 

uncertainties and disagreement about what and how to teach, (Wang et al. 2020). As a result, teachers' views on the 

concept of distance education have gained importance as education workers who are primarily affected by this 

situation. 

Method 

The aim of this qualitative study was to determine teachers’ metaphorical images about “distance education 

during COVID-19 pandemic. This paper studied to explore research contexts at teacher level. 

The data were collected through a semi-structured form which consists of two parts. There were questions to 

determine the demographic characteristics of teachers in the first part. In the second part, to determine teachers' 

beliefs about distance education, they were asked to complete a semi-structured expression: “Distance education 

during COVID-19 pandemic is like (a)................., (b) because…….............(briefly explain why you fell like that)”. 

For the participants who could not meet face to face due to the outbreak, a Google form was generated, and the 

majority of the data was collected from there. The participants filled in a signed consent form. All the answers given 

constitute the main data set. 

Participants  

The study sample consisted of 120 teachers who were currently working in 27 different provinces of Turkey. 

Participants were recruited using convenience sampling.  Of participants, 42.50% are male while 57.50% are female; 

6.66% had between 1-5 years work experience, 19.16% had between 6-10 years, 21.66% had between 11-15 years, 

18.33% had between 16-20 and 34.16% had between 21 years and over; 6.66% were working at pre-school, 37.50% 

were at primary school, 16.66% were at secondary school and 39.16% were at high school; 77,50% were 

undergraduate and 22.50% were graduate. 

Results 

Teachers produced 44 different metaphors (85 in total). These metaphors were grouped under categories 

according to common qualities. The conceptual categories were ranked based on their frequency. The findings 

indicated that the categories for distance education were respectively “distance education as one-way activity”, 

“distance education as a simulation”, “distance education as temporary service”, “distance education as bad 

experience”, “distance education as a survivor”, “distance education as vain activity”, “distance education as 

transition”, “distance education as mutual activity”. 

Discussion, Conclusions, Recommendations 

Turkish teachers’ metaphoric perceptions about distance education should be used to develop better policies 

and practical actions in case of emergency. Possible causes of negative metaphors should be addressed to reform 

education policies. Future studies should use different research methods and recruit larger groups of participants 

from different cities to analyze the concepts of student, teacher, and school.  
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These case studies attempt to enable our understanding of distance education practices that challenge unequal 

structures and create occupational issues that all the teachers have faces during COVID19 pandemic. 

Keywords: Distance education, metaphoric perceptions, Turkish teachers. 
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Karşılaşılan Problemlere İlişkin Öğretmen Görüşleri 
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Giriş 

İlk olarak Çin’de ortaya çıkmış olan ve daha sonra hızla yayılarak tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını, 

ülkelerin eğitim sistemlerinde büyük değişimlere sebep olmuştur (Batubara, 2021). Birçok ülke eğitim faaliyetlerini 

acil uzaktan eğitim (emergency remote teaching) olarak ifade edilen uygulamalarla hayata geçirmeye başlamıştır 

(Hodges, Moore, Lockee, Trust ve Bond, 2020). Öğrencilerin ve öğretmenlerin fiziksel olarak birbirlerinden uzak 

kalarak yürütülen bu uygulamada bazı problemlerin ortaya çıkması da kaçınılmaz olmuştur. Söz konusu 

problemlerin arasında sanal sınıf yönetiminin etkili ve verimli biçimde yerine getirilememesinin yer aldığı 

söylenebilir (Arslan ve Şumuer, 2020). Bu bağlamda başarılıyla yerine getirilecek eğitim ve öğretim faaliyetlerinde 

hayati rol oynayan sınıf yönetimine ilişkin olarak öğretmen görüşleri önem arz etmekte olup bu araştırmada “Covid-

19 salgını sürecinde acil olarak uygulamaya giren uzaktan eğitimde sanal sınıf yönetiminde karşılaştığınız 

problemler nelerdi?” sorusuna yanıt aranmaktadır. 

Yöntem  

Araştırmanın deseni 

Bu araştırma, öğretmenlerin acil uzaktan eğitim sürecinde sanal sınıf yönetiminde karşılaştıkları problemleri 

ortaya çıkarmaya yönelik olarak tasarlanan nitel bir araştırma olup olgubilim deseninde yürütülmüştür (Patton, 

2018).  

Araştırmanın çalışma grubu 

2020-2021 eğitim-öğretim yılı içerisinde Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesini temsil eden yedi şehirdeki farklı 

okul düzeylerinde görevli olan öğretmenler araştırmanın çalışma grubunu (n=38) oluşturmakta olup araştırmada 

maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Patton, 2018). 

Veri toplama aracı ve verilerin analizi 

Veri toplama aracı iki bölümü içermekte olup; ilk bölüm öğretmenlerin demografik bilgilerini (cinsiyet, 

öğrenim durumu, yaş, mesleki kıdem, görev yapılan eğitim kurumu ve şehir) ortaya çıkarmayı amaçlayan bazı sorular 

barındırmaktadır. Diğer bölümde ise problem durumuna ilişkin olarak öğretmenlerin görüşlerini ortaya koymayı 

amaçlayan “Covid-19 salgını sürecinde acil olarak uygulamaya giren uzaktan eğitimde sanal sınıf yönetiminde 

karşılaştığınız problemler nelerdi? Lütfen açıklayınız.” biçiminde yapılandırılmış ifade bulunmaktadır. 

Katılımcılara açık uçlu tek soru yöneltilmiş; katılımcılardan sağlanan veriler içerik ve betimsel analize tabi tutularak 

analiz edilmiştir (Merriam, 2018). İçerik analizi, yazılı olan materyallerin sistemli incelenmesi neticesinde belirli 

ölçütlere göre gruplandırılıp, bilginin sınıflandırılmasını sağlayan bir analiz yöntemiyken (Fraenkel, Wallen ve 

Hyun, 2012); betimsel analiz ise katılımcıların görüşlerinin doğrudan alıntılanmasıyla bulguları özetlemeyi ve 

yorumlamayı gerektiren bir analiz yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Analizler sonucunda elde edilen katılımcı 

görüşleri Can’ın (2020) Sanal Sınıf Yönetimi Boyutları referans alınarak oluşturulan temalara uygunluğuna göre 

yerleştirilmiştir. 

Bulgular 

Bu bölümde öğretmenlerin acil uzaktan eğitim sürecinde sanal sınıf yönetiminde karşılaştıkları problemlere 

ilişkin görüşlerine temalar altında (Can, 2020) yer verilmiştir. Öğretmenlerin acil uzaktan eğitim sürecinde sanal 

sınıf yönetiminde karşılaştıkları problemlere ilişkin görüşlerinde en sık belirtilen temanın “Etkileşim” (f=25) olduğu 

görülmektedir. Etkileşim teması altındaki görüşler; Kameraların kapalı olması (f=11), Öğrencilerin seslerinin 

kapalı olması (f=6), Göz temasının olmaması (f=3), Sorulan sorulara cevap verilmemesi (f=2), Yetersiz düzeydeki 

etkileşim (f=2) ve Öğrenciyle temasın sağlanamaması (f=1) şeklindedir. Etkileşim temasını “Öğretimin Yönetimi” 

(f=18) teması takip etmektedir. Öğretimin Yönetimi teması altındaki görüşler; Ölçme ve değerlendirmede yaşanılan 

sorunlar (f=11), Ödev takibindeki zorluklar (f=4), Geleneksel eğitim materyallerin kullanılamaması (f=2) ve 

Plansızlık (f=1) şeklindedir. Öğretimin Yönetimi temasını “Öğretim Ortamı” (f=17) teması takip etmektedir. 

Öğretim Ortamı teması altındaki görüşler; Derse katılımdaki düşüklük (f=10), Gürültülü ortam (f=4), Velilerin 
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dersin mahremiyetini ihlali (f=2) ve Öğrencilerden bazılarının kişisel odalarının olmaması (f=1) şeklindedir. 

Öğretim Ortamı temasını “Motivasyon” (f=12) teması takip etmektedir. Motivasyon teması altındaki görüşler; İlgi 

çekme ve ilgiyi sürdürme zorluğu (f=9), Dikkat dağıtıcı unsurların çokluğu (f=2) ve Motivasyon düşüklüğü (f=1) 

şeklindedir. Motivasyon temasını “Teknolojinin Yönetimi” (f=10) teması takip etmektedir. Teknolojinin Yönetimi 

teması altındaki görüşler; İnternete erişimdeki sorunlar (f=7) ve Küçük yaş gruplarının teknolojiyi kullanmadaki 

yetersizlikleri (f=3) şeklindedir. Teknolojinin Yönetimi temasını “Davranışların Yönetimi” (f=5) teması takip 

etmektedir. Davranışların Yönetimi teması altındaki görüşler; Öğrencilerin uzaktan eğitimi ciddiye almaması (f=2), 

İstenmeyen hal ve hareketler (f=1), Derse geç gelme (f=1) ve Dersi erken terk etme (f=1) şeklindedir. Katılımcılarca 

“Özel Gereksinimli Öğrenciler” ve “Zaman Yönetimi” temalarını içeren herhangi bir görüş belirtilmediğinden bu 

temalara ilişkin görüşlere yer verilememiştir. 

Tartışma ve Sonuç  

Bu araştırma, Covid-19 salgını süresince acil olarak uygulamaya giren uzaktan eğitimde öğretmenlerin sanal 

sınıf yönetiminde karşılaştığı problemleri ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Araştırmanın bulguları 

sonucunda önceden belirlenen 8 tema (Can, 2020) altında katılımcı görüşlerine göre kodlar ortaya çıkarılmıştır. Bu 

temalar en çok görüş bildirilen temadan en aza göre sırasıyla; etkileşim, öğretimin yönetimi, öğretim ortamı, 

motivasyon, teknolojinin yönetimi, davranışların yönetimi, özel gereksinimli öğrenciler ve zaman yönetimi 

şeklindedir. Katılımcılarca bu temalardan özel gereksinimli öğrenciler ve zaman yönetimi temalarına yönelik 

herhangi bir görüş belirtilmemiştir. Dolayısıyla çalışma 6 tema ve toplamda 23 koddan oluşmaktadır. Elde edilen 

bulgulara göre katılımcılar en çok görüş bildirdikleri Etkileşim temasında; öğrencilerin kameralarını ve seslerini 

kapattıkları, birbirleriyle göz teması kuramadıkları, öğrencilerin sorulan sorulara cevap vermedikleri ve bunun 

neticesinde de yeterli düzeyde etkileşim sağlanamayarak birbirleriyle temaslarının güçleştiği yönünde görüş 

bildirmişlerdir. Radmard’a (2021) göre başarılı bir sınıf yönetimi yaklaşımı, öğretmenin öğrencilerle kurduğu 

etkileşime bağlı olarak şekillenir. Alanyazındaki bazı araştırmaların da (Arslan ve Şumuer, 2020; Baran ve Sadık, 

2021; Can, 2020; Can ve Gündüz, 2021; Deli, 2021; Kavuk ve Demirtaş, 2021; Kurt, Kandemir ve Çelik, 2021; 

Yenerer, 2021) araştırmanın bu bulgusuyla örtüştüğü görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Acil Uzaktan Eğitim; Sanal Sınıf Yönetimi, Öğretmen 
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Giriş 

Yaşam memnuniyeti veya yaşam doyumu, kişinin yaşam koşullarından hoşnut olmasını veya bu koşulları 

kabul etmesini ya da kişinin bir bütün olarak yaşamı için isteklerinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasını ifade 

etmektedir. Diğer bir ifadeyle, kişinin kapsamlı bir şekilde yaşam kalitesini öznel olarak değerlendirmesidir (Sousa 

ve Lyubomirsky, 2001:668). Yaşam memnuniyeti, iyi bir yaşam için kriterler belirlemeyi, gerçek yaşamın bu 

kriterlere ne derece uyduğunu ve bu kriterlere ulaşmak için nelerin yapılması gerektiğini ortaya koymaya çalışan ve 

genel olarak yaşam kalitesi olarak adlandırılan daha geniş bir araştırma alanının parçası olarak da tarif edilmektedir 

(Veenhoven, 1996: 11). Kısacası yaşam doyumu/memnuniyeti bireyin yaşamı hakkındaki genel duygularını ifade 

etmektedir. Yaşam alanı memnuniyeti ile genel yaşam memnuniyeti arasında bir ayrım yapılmaktadır (Sousa ve 

Lyubomirsky, 2001: 668). Yaşam alanı memnuniyeti, bireyin yaşamının iş, evlilik ve gelir gibi belirli alanlarından 

duyduğu memnuniyeti ifade ederken; genel yaşam memnuniyeti, bireyin yaşamına ilişkin kapsamlı kanaatlerini 

ifade etmektedir ve yaşam alanı memnuniyetine göre çok daha geniştir. 

Yaşam doyumu ve yaşam memnuniyeti kavramları da aynı anlamda kullanılsa ve benzer şekilde ölçülmeye 

çalışılsa da yaşam doyumu kavramını 1961’de ilk kez kullanan Neugarten, Havighurst ve Tobin (1961) yaşam 

doyumunda kişinin beklentileriyle elindekilerin kıyaslamasını yapmakta iken; 1984’te öznel iyi oluşla ilgili 

çalışmalar yapan ve 1885’te de yaşam doyumunu bilişsel bir değerlendirme olarak görerek bu amaçla ölçek 

geliştiren Diener, Emmons, Larsen ve Griffen (1984, 1985) yaşam memnuniyetini genel olarak yaşamın tüm 

boyutlarını değerlendirme biçimi olarak tanımlamaktadır. Bu alanda ilk ölçek çalışması olarak kabul edilen Yaşam 

Memnuniyeti Ölçeği (The satisfaction with life scale), Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından 

geliştirilmiştir. Söz konusu ölçeğin farklı gruplar için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları da yapılmıştır (Diener vd. 

1991; 1993). Bu ölçek geliştirme çalışmasından sonra literatürde farklı özelliklere sahip grupların yaşam 

memnuniyetini ölçebilmek için farklı ölçek çalışmaları yer almıştır (Lavallee, Hatch, Michalos ve McKinley, 2007; 

Paolini, Yanez & Kelly, 2006; Lightsey Jr & diğerleri, 2013; Mowrer & Parker, 2004). 

Özellikle ülkemizdeki yaşam memnuniyeti/doyumu ölçekleri, Diener ve arkadaşları ve Lavallee, Hatch, 

Michalos ve McKinley (2007) tarafından geliştirilen yaşam memnuniyeti ölçeklerinin Türkçeye uyarlanması ve 

farklı gruplara uygulanması yoluyla oluşturulmuş ölçeklerdir (Köker,1991; Yetim, 1993; Akandere, Acar ve Baştuğ, 

2009; Dağlı ve Baysal, 2016; Kaba, Erol ve Güç, 2018; Erol ve Yıldırım, 2016; Akın ve Yalnız, 2015).  Mevcut 

çalışma bireyin yaşam alanlarına ilişkin memnuniyet algılarından yola çıkarak genel yaşam memnuniyetine dair bir 

çıkarım ortaya koymayı amaçlayan bir ölçek geliştirme çalışmasıdır ve bu bakımdan alanyazındaki ölçek 

çalışmalarından farklılaşmaktadır. Yaşam memnuniyeti, sosyal ve kişisel yaşam alanlarındaki birçok faktörün 

etkileşimi ve/veya sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla yaşam memnuniyetinin ölçülmesi, aile, okul ve iş 

hayatı gibi unsurların insan yaşamı üzerindeki sonuçlarının belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.  

Yöntem  

Bu çerçevede mevcut çalışma, bireylerin yaşam alanlarından hareketle genel yaşam memnuniyetini, 

ölçebilmeye yönelik bir ölçek geliştirmeyi amaçlamaktadır. Genel Yaşam Memnuniyeti Ölçeği’ni geliştirme 

çalışmasında, literatür incelemesi ve uzman görüşleri çerçevesinde 50 maddelik bir soru havuzu oluşturulmuştur. 

Alan uzmanları ile yapılan odak grup görüşmeleri ile madde havuzunun kapsam geçerliliği değerlendirilmiş ve 

madde sayısı 10’a düşürülmüştür. Hazırlanan ölçek, 5’li likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Hazırlanan ilk 

taslak ölçek formu 498 lise ve üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Düzeltilmiş madde korelasyolarının 

değerlendirilmesi ile üç maddenin ölçekten çıkartılmasına karar verilmiş ve 7 maddelik nihai form elde edilmiştir. 

Ölçeğin yapı geçerliliği açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmiştir. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

AFA, Genel Yaşam Memnuniyeti Ölçeği’ne ilişkin KMO katsayısı 0,815 ve Barlett testi ise anlamlı 

(p<0,001) çıkmıştır. AFA’da varimax eksen döndürme tekniği seçilmiştir. AFA sonucunda Genel Yaşam 

Memnuniyeti Ölçeği’nin iki faktörlü bir yapı içerdiği ve toplam varyansın %60,21’ini açıklayabildiği görülmüştür. 

Varimax eksen döndürme tekniği sonrasında birinci faktörün dört maddeden, ikinci faktörün ise üç maddeden 

oluştuğu belirlenmiştir. Maddelerin içerikleri incelenerek birinci faktör “Sosyal Yaşamdan Memnuniyet” ve ikinci 

faktör “Ekonomik Yaşamdan Memnuniyet” olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik 
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katsayısı ise 0,742 olarak bulunmuştur. Elde edilen iki faktörlü modelin uyumunu değerlendirmek üzere DFA 

yapılmıştır. DFA sonuçları ölçeğin kabul edilebilir bir model uyumu gösterdiğini ortaya koymaktadır [X2/sd=2,905; 

RMSEA RMSEA=.06; GFI=.98; CFI=.97; NFI=.96].  

Anahtar Kelimeler: Yaşam Memnuniyeti, Yaşam Alanları, Ölçek Geliştirme 
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Günlük Yaşam Faaliyetleri Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması  

Mehmet Fatih KÖSEa, Gözde ÇOBANOĞLUb, Rahime MERCAN SARIc  

(a) Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye 

(b) Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

(c) Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

Giriş 

Gündelik/günlük yaşam tekrarlayan, rutin olan ve sıradan işleyen toplumsal etkileşim biçimlerini barındıran 

bir alan olarak (Giddens, 2012:168) görüldüğünden; erken dönem sosyologları gündelik yaşamı teorilerinde 

kullanmış fakat konuyu bir araştırma teması olarak incelemeyi bir süre göz ardı etmişlerdir (Kalekin-Fishman, 

2013:714). Erken dönem sosyologları gündelik yaşama ilişkin temel bilgiye sahip olsa da daha çok makro analizler 

gerektiren toplumsal yapılar, kurumlar ve sistemle ilgilenmişler (Adler, Adler ve Fontana, 1987:218) ve gündelik 

hayatın incelenmesi değil kontrol edilmesi gereken bir alan olduğunu benimseyerek, nesnelliğin inşa 

edilemeyeceğini düşündükleri gündelik yaşam analizine bir süre deyim yerindeyse sırt dönmüşlerdir (Douglas, 

1970:13). Modernleşme ile birlikte gündelik yaşam daha fazla öne çıkmış ve bu alanda özellikle Henri Lefebvre, 

Michel de Certau, Norbert Elias, George Herbert Mead, Herbert Blumer, Georg Simmel, Peter Berger, Thomas 

Luckmann ve Erving Gofmann gibi birçok sosyolog günlük deneyim ve yaşantıların felsefe ve sosyolojinin temel 

inceleme alanı olması gerektiğini ileri sürerek gündelik yaşamı farklı perspektiflerden analiz etmişlerdir (Kalekin-

Fishman, 2013:715-717).  

Gündelik yaşam kavramını Goffman (2012: 28), toplumsal yaşam içinde bireyin temel ihtiyaçlarını 

karşılamak, sosyal bir varlık olmasının gerekliliklerini yerine getirmek ve yaşamını idame ettirebilmek için 

gerçekleştirdiği tüm faaliyetler olarak tanımlamaktadır. İnsanlar toplumsal varlıklar oldukları için gün içinde diğer 

bireyler ve gruplarla temas ve etkileşim halinde olmakta ve bu etkileşim sırasında çoğunlukla alışkanlıklar, 

performanslar ve rutinler yer almaktadır. Bireyin söz konusu diğer insanlarla olan etkileşimleri çoğunlukla aile, 

arkadaşlık, eğitim ve iş ilişkileri gibi süreçlerle oluşmaktadır. Bireylerin gün içinde kendi başına ve diğer insanlarla 

yapıp ettikleri faaliyetler önemsiz ve rutin davranışlar olarak görülmesine rağmen; bu davranışlar aslında söz konusu 

bireyi ve toplumu analiz etme noktasında oldukça önem arz etmektedir. Bu bakımdan gündelik yaşam basitçe 

insanların günlük rutinlerinin toplamından ziyade; insanların yarattığı sosyal dünyanın karmaşıklığını içinde 

barındıran ve bu dünyayı çok yönlü olarak betimleyen etkileşimler alanıdır (Esgin, 2018: 28-29). 

Batı kültürlerinde gündelik hayat kavramı hem sıradan hem olağandışı hem aşikar hem belirsiz hem bilinen 

hem bilinmeyen özellikleri ile müphem bir anlam ifade etmektedir (Highmore, 2002:1). Lefebvre (2007:72) 

toplumsal pratiğin temelini birey ve grupların gündelik yaşam etkinlikleri olarak değerlendirildiğinden gündelik 

hayatın belirsizliğinin, sıradanlığının ve sığlığının içindeki derinliği, olağandışılığı ve zenginliği ortaya çıkarıcı 

incelemelerin ve analizlerin yapılması gerektiği vurgusunu yapmaktadır. Bu bakımdan insanların gündelik yaşam 

alışkanlıklarının, onların bireysel ve sosyal yaşam kalitelerine ve insanla, toplumla ve çevreyle olan ilişkilerinin 

derinliğine ilişkin pek çok ipucunu barındırdığı düşünülebilir. Bu çerçevede gündelik yaşam alışkanlıklarının 

ölçülmesi ve değerlendirilmesi, bu alışkanlıkların aile yaşamından eğitim yaşamına kadar bireysel ve toplumsal pek 

çok faktör üzerinde doğrudan ya da dolaylı bir ilişkisinin olması önemli görülmektedir.  

Yöntem  

Bu çalışma kapsamında gündelik yaşam faaliyetlerini belirlemek amacıyla bir ölçek geliştirme çalışması 

yapılmıştır. Günlük Yaşam Faaliyetleri Ölçeği’ni geliştirme çalışmasında, literatür incelemesi ve uzman görüşleri 

çerçevesinde 60 maddeden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuştur. Alan uzmanları ile yapılan odak grup 

görüşmeleri ile madde havuzunun kapsam geçerliliği değerlendirilmiş ve madde sayısı 16’ya düşürülmüştür. 

Hazırlanan ölçek, 7’li likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Hazırlanan ilk taslak ölçek formu 300 lise ve 

üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Düzeltilmiş madde korelasyolarının değerlendirilmesi ile 5 maddenin ölçekten 

çıkartılmasına karar verilmiş ve 11 maddelik nihai form elde edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliği, açımlayıcı faktör 

analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmiştir. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Açımlayıcı faktör analizi (AFA), Günlük Yaşam Faaliyetleri Ölçeği’ne ilişkin KMO katsayısı 0,736, Barlett 

ise testi anlamlı (p<0,001) çıkmıştır. Bu sonuçlar ölçeğe AFA uygulanabileceğini göstermektedir. Birbiriyle ilişkili 

maddelerin bir araya gelerek faktör oluşturması ve faktörlerin daha kolay yorumlanabilmesi amacıyla varimax eksen 

döndürme tekniği seçilmiştir. AFA sonucunda Günlük Yaşam Faaliyetleri Ölçeği’nin üç faktörlü bir yapı içerdiği 

ve toplam varyansın %53,08’ini açıklayabildiği; birinci faktörün beş maddeden, ikinci ve üçüncü faktörlerin üçer 

maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Maddelerin içerikleri incelenerek birinci faktör “Ev Dışı Faaliyetler”, ikinci 
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faktör “Ev İçi Faaliyetler” ve Üçüncü faktör “Sanal Faaliyetler” olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa iç 

tutarlılık güvenirlik katsayısı 0,67 olarak bulunmuştur. Elde edilen üç faktörlü modelin uyumunu değerlendirmek 

üzere DFA yapılmıştır. DFA sonuçları ölçeğin kabul edilebilir bir model uyumu gösterdiğini ortaya koymaktadır 

[X2/sd=3,17; RMSEA=0.08; GFI=0.93; CFI=0.85; NFI=0.80]. 

Anahtar Kelimeler: Günlük Yaşam, Yaşam Faaliyetleri, Ölçek Geliştirme.  
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Lisansüstü Eğitimde Danışman-Danışan İlişkileri ile Araştırma Kaygısı Arasındaki İlişki1 

Erdener ARISOYa, Niyazi ÖZERb 

(a) Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 

(b) İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye 

Giriş 

Lisansüstü eğitimde danışman, öğrencinin öğrenimi süresince ondan birincil olarak sorumlu olan, resmi 

yollarla atanan öğretim üyesini ifade etmektedir (Rice vd., 2009). Danışman öğretim üyesi, danışmanlık yaptığı 

öğrencilerin lisansüstü eğitim hakkında bilgilendirilmesi, ders seçimi, alanından kendini yetiştirmesi, seminer ve tez 

çalışmalarının tamamlanması gibi işlerden sorumludur. Danışmanı ile iyi ve olumlu ilişkiler geliştirmenin, lisansüstü 

öğrencilerin akademik, bilimsel ve sosyal gelişimine katkı sağladığı ifade edilmektedir. Araştırmalar olumlu 

danışman-danışan ilişkilerinin özyeterlik, üretkenlik, stresle başa çıkabilme gibi açılardan öğrencileri olumlu 

etkilediğini ortaya koymuştur (Cobb vd., 2019; Farrelly, 2007; Kahn ve Schlosser, 2010). Bazı araştırma sonuçları 

ise olumsuz danışman-danışan ilişkilerinin, öğrencilerin lisansüstü eğitimi terk etme, tezlerini tamamlayamama gibi 

olumsuz durumlarla karşılaşmasına neden olduğunu göstermiştir (Burkard vd., 2014; Lessing ve Lessing, 2004). 

Lisansüstü eğitim sürecinde danışmanların en önemli sorumluluklarından biri de öğrencilerinin bağımsız 

olarak bilimsel bir araştırmayı tasarlama, yürütme ve tamamlama becerileri kazandırmaktır (Peluso, Carleton, 

Richter ve Asmundson, 2011). Lisansüstü eğitim almakta olan öğrenciler için en büyük stres kaynaklarından biri 

bilimsel bir araştırmayı planlamak, uygulamak ve sonuçlarını raporlaştırmaktır. Lisansüstü eğitim sürecinde 

araştırma yapmayı düşünen öğrencilerin, araştırmanın planlama, uygulama ya da raporlama aşamalarında 

yaşadıkları endişeyi ve olumsuz duygu durumlarını ifade etmek üzere kullanılan terimler araştırma kaygısıdır 

(Onwuegbuzie, 1997). Araştırma kaygısı; öğrencilerin başarılarını, öğrenim sürecindeki notlarını, bilimsel 

faaliyetlerinin nicelik ve niteliğini ve özyeterlik inançlarını olumsuz etkileyebilmektedir (Cobb vd., 2019; Einbinder, 

2014). Yapılan çalışmalar destek sağlamaları durumunda danışmanların, öğrencilerinin araştırma kaygılarını 

azaltabileceğini göstermektedir (Blanchard ve Haccoun, 2019). Olumlu danışman-danışan ilişkileri ve öğrenciyle 

danışman arasındaki bilgi aktarımı, öğrencilerin özyeterlik inançlarını olumlu etkileyerek daha az araştırma kaygısı 

yaşamalarını sağlayabilir (Wajid ve Jami, 2020).  

Yukarıdaki açıklamalar ışığında bu araştırmada, lisansüstü eğitimde danışman-danışan ilişkileri ile araştırma 

kaygısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında, araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt 

aranmıştır: 

1) Danışman-danışan ilişkilerine yönelik öğrenci algıları ve araştırma kaygısı cinsiyet, danışman cinsiyeti, 

danışman unvanı, program düzeyi, danışman belirlenme yöntemi değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte 

midir? 

2) Danışman-danışan ilişkileri araştırma kaygısının anlamlı yordayıcısı mıdır?  

Yöntem  

Bu araştırmada betimsel ve ilişkisel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evreni, 2020-2021 

eğitim öğretim yılında İnönü Üniversitesinde lisansüstü öğrenim gören 3730 öğrenciden oluşmaktadır. Tabakalı 

örnekleme yöntemi ile çalışma evreninden 960 öğrenci örnekleme dahil edilmiştir. Araştırmada, öğrencilerin 

danışman-danışan ilişkilerine yönelik algılarının ölçülmesi amacıyla Özer, Arısoy ve Şad (2020) tarafından 

Türkçeye uyarlanan, iki boyuttan oluşan Danışman-Danışan İlişkileri Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekte “rapport” 

boyutu danışmanla danışan arasındaki uyumun ve kişilerarası ilişkilerin düzeyini, “usta-çırak ilişkisi” boyutu ise 

danışmanın öğrenciyi araştırma becerileri, bilimsel faaliyetler konularında ne düzeyde yetiştirdiğini göstermektedir. 

Araştırma kaygısının ölçülmesi için ise Büyüköztürk (1997) tarafından geliştirilen “Araştırmaya Yönelik Kaygı 

Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise t-testi, tek yönlü ANOVA ve çoklu doğrusal regresyon analizleri 

uygulanmıştır. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Araştırmada, lisansüstü öğrenim gören erkek öğrencilerin, kadın öğrencilere göre danışmanlarıyla daha iyi 

kişilerarası iletişim ve bağ kurdukları belirlenmiştir. Araştırma kaygısı açısından yapılan analizler sonucunda 

danışmanı kadın olan öğrencilerin, danışmanı erkek olan öğrencilere göre daha yüksek araştırma kaygılarının olduğu 

                                                 
1 Bu bildiri, birinci yazar tarafından Doç. Dr. Niyazi ÖZER danışmanlığında hazırlanan “Lisansüstü Eğitimde Danışman-Danışan İlişkilerinin 

Niteliği ile Araştırma Kaygısı Arasındaki İlişki” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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görülmüştür. Araştırmada ayrıca yüksek lisans öğrencilerinin doktora öğrencilerine göre daha fazla araştırma kaygısı 

yaşadıkları, doktora öğrencilerinin danışmanları ile daha iyi usta-çırak ilişkisi içerisinde oldukları belirlenmiştir. 

Araştırmada, danışmanı profesör olan öğrencilerin, danışmanı doktor öğretim üyesi olan öğrencilerden daha düşük 

araştırma kaygısı puanları aldıkları bulunmuştur. Danışman seçimi süreci ile ilgili yapılan analizlerde, danışmanını 

kendisi seçen ya da danışman seçimi sürecinde tercihleri dikkate alınan öğrencilerin diğer öğrencilere göre 

danışmanları ile daha iyi ilişkilere sahip oldukları ve araştırma kaygılarının daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır. 

Araştırmada son olarak danışman-danışan ilişkilerinin (rapport ve usta-çırak ilişkisi birlikte) öğrencilerin araştırma 

kaygılarını anlamlı olarak yordadığı tespit edilmiştir. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonucunda danışman-danışan ilişkisinin öğrencilerin araştırma kaygılarının anlamlı yordayıcısı 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir ifadeyle, lisansüstü eğitimde danışman-danışan arasındaki olumlu ilişkilerin 

düzeyi arttıkça, daha düşük araştırma kaygısı yaşanmaktadır. Araştırmada ayrıca danışman seçimi konusunda tercih 

yapabilen ya da tercihleri dikkate alınan öğrencilerin danışmanları ile daha iyi ilişkiler kurdukları ve daha az 

araştırma kaygısı yaşadıkları belirlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, lisansüstü eğitimde danışman belirlenirken 

öğrencilerin tercihlerinin de dikkate alındığı bir yol izlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte 

danışmanlık yapmakta olan veya yapabilecek öğretim üyelerine, danışmanlık sürecinde daha olumlu iletişim 

kurabilmeleri, danışanlarının kendilerinden duygusal anlamda neler beklediğini anlayabilmeleri için danışmanlık 

eğitimi verilmesi ya da danışmanlık sürecine ilişkin bir rehber hazırlanması önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Danışman-danışan ilişkileri, araştırma kaygısı, lisansüstü eğitim 
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Okul Yöneticisi Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliklerindeki Akademik Kriterlerin Karşılaştırılması 

Bünyamin AĞALDAYa 

(a) Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin, Türkiye 

 

 

Giriş 

Tüm örgütler gibi okullar, örgütsel hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için liyakatli okul yöneticilerine 

gereksinim duymaktadır. Okul yöneticileri, başarılı okul reformlarının ve yenileşme girişimlerinin anahtar unsurları 

olarak görülmekle birlikte, örgütsel etkililiğin ve bireysel yeterliğin gerçekleşmesinde de okul yöneticileri önemli 

bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda, okul yönetici adaylarının nesnel ölçütlerle seçilmesi gerektiği daha önemli hale 

gelmiştir (Taymaz, 2019). Türkiye’de okul yöneticilerinin atama ve yer değiştirmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

hazırladığı yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmektedir. 2004 yılından günümüze kadar 12 yönetmelik 

(11.01.2004/13.04.2007/24.04.2008/13.08.2009/28.02.2013/04.08.2013/10.06.2014/06.10.2015/22.04.2017/21.06.

2018 ve 05.02.2021 tarihli yönetmelikler) yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmeliklerde okul müdürleri çeşitli 

kriterlere göre değerlendirilmiştir. 2021 yılı hariç diğer yönetmeliklerdeki kriterler incelendiğinde bu kriterlerin okul 

müdürü adaylarının ağırlıklı olarak öğrenim durumları, hizmet süreleri, aldıkları ödüller ve cezalar başlıklarında 

toplandığı görülmüştür. Ancak 05.02.2021 tarihli yönetmeliğin ağırlıklı olarak akademik bir bakış açısıyla 

hazırlandığı, değerlendirme kriterlerinden anlaşılmaktadır. Öyle ki ilgili yönetmelikte, yukarıda belirtilen diğer 

yönetmeliklerdeki kriterlerin yanında akademik ve mesleki deneyim, kurum geliştirme deneyimi ve okul geliştirme 

deneyimi gibi kriterlerin de olduğu görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, akademik bakış açısının, yönetmelikteki 

akademik kriterlere yansıma derecesi araştırmaya değer bulunmuştur. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı, 

05.02.2021 tarihli yönetmelikteki akademik kriterlerin, önceki yönetmeliklerdeki akademik kriterlerle 

karşılaştırılarak incelenmesidir. Çalışmanın merkezine 2021 tarihli yönetmeliğin alınmasının nedeni, yürürlükte 

olmasının yanında, 2023 Eğitim Vizyonu’nun açıklanmasından sonraki ilk yayınlanan yönetmelik niteliği 

taşımasıdır.  

Yöntem  

Bu araştırma, belgesel tarama yöntemi ile yapılmıştır. Belgesel tarama, belli bir amaca dönük olarak 

kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini kapsamaktadır (Karasar, 2005). Veriler, 2004-2021 

yılları arasında Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik metinlerinden elde edilmiştir. Veriler, içerik analizi ile 

analiz edilmiş, analiz sonucunda lisansüstü eğitim, bilimsel etkinlikler ve projeler kategorileri oluşmuştur. 

Bulgular 

Lisansüstü eğitim kategorisinde yüksek lisans ve doktora kriterlerinin, 2007 yılındaki yönetmelik dışında, 

bütün yönetmeliklerde yer aldığı görülmektedir. Bunun yanında 2021 yılı dışındaki yönetmeliklerde lisansüstünün 

yönetim alanı ve diğer alanlar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ancak ilk defa 2021 yılındaki yönetmelikte yönetim 

alanı daha da özelleştirilerek eğitim yönetimi ve diğer alanlar şeklinde bir ayırımın yapıldığı görülmektedir. 

Dolayısıyla, önceki yönetmeliklerde yer alan kamu yönetimi, işletme vs. gibi alanlar, diğer alanlar bölümünde yer 

almıştır. 2021 yılında, diğer yönetmeliklere göre detaylandırılan bir diğer konu, yüksek lisansın tezli ve tezsiz olarak 

ayrılmasıdır. 2021 yılındaki lisansüstü eğitim alt kategorisinde belirtilen kriterlere verilen puanların bariz bir şekilde 

arttığı anlaşılmaktadır. Örneğin, yüksek lisans eğitimi için 2-6 puan arasında değişen puan verilirken, 2021 yılındaki 

yönetmelikte 5-8 puan verilmektedir. Aynı şekilde doktora eğitimi için 4-10 puan arasında değişen puan verilirken, 

2021 yılındaki yönetmelikte 11-15 puan verilmektedir. Bilimsel etkinlikler kategorisinde, 2004 ve 2021 tarihli 

yönetmelikler dışında, hiçbir yönetmelikte makale kriteri bulunmamaktadır. 2004’te her makale için 2 puan 

verilirken, 2021’de ulusal makale için 2, uluslararası makale için ise 3 puan verilmektedir. İlk defa 2021 tarihli 

yönetmeliğe eklenen “üniversitede ders okutmak” kriteri ise 2 puan, markalaşma kriterleri ise 3-6 puan olarak 

değerlendirilmiştir. Sonuncu kategori olan “projeler” kategorisine ilişkin kriterlere, ilk defa 2021 tarihli 

yönetmelikte yer verilmiştir. Ulusal ve uluslararası projelerde danışmanlık ve yürütücülük şeklinde ifade edilen 

kriterler, 2-5 puan arasında puanlanmıştır.  

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Lisansüstü eğitim kategorisinde, yüksek lisansta tezli/tezsiz ile genel olarak eğitim yönetimi ve diğer alanlar 

ayırımına gidilmesi önemlidir. Hizmet süresi ve yöneticilikte geçen süre kriterlerinin ağırlığının düşürülerek 

lisansüstü eğitim lehine yapılan puan artışları, genç yönetici adaylarını ve hatta kıdemli yöneticileri bile lisansüstü 

eğitime teşvik edecektir. Bilimsel etkinlikler kategorisinde, her ne kadar 2004 tarihli yönetmelikten beri olmayan 

kriterler tekrar 2021 tarihli yönetmeliğe eklenmiş olsa da ulusal ve uluslararası nitelik taşıyacak makalelerin 
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çerçevesinin iyi çizilmesi gerekirdi. Bu konuda, Üniversitelerarası Kurul’un doçentlik için belirlediği ulusal ve 

uluslararası tanımlarına benzer açıklamalar yapılabilir. Yönetici adaylarının bilimsel yayınlara teşvikini artırmak 

için, puanlamaların artırılması da önemli olabilir. Diğer taraftan, yayın olarak makalenin yanında bildiri ve kitap 

gibi alt kategoriler de eklenebilir. Bilimsel etkinlikler kategorisine ilk defa kendisine 2021 tarihli yönetmelikte yer 

bulan, üniversitede en az bir dönem ders okutma ile eğitim kurumu için marka-tasarım-model-patent tescili kriterleri, 

yönetici adaylarının çok yönlü gelişimine katkı sunacaktır. Son olarak, projeler kategorisinin de 2021 tarihli 

yönetmeliğin bir diğer önemli “ilki” olduğunu söylemek mümkündür. 2021 tarihli yönetmelikte okul yönetimi, 

yönetimde insan ilişkileri, okul geliştirme, eğitim ve öğretimde etik gibi konuların, yazılı sınav kapsamı içerisinde 

bulunması da önemli olarak değerlendirilmiştir. Genel olarak bakıldığında, 2021 tarihli yönetmelikteki akademik 

kriterlerin bütün kriterler içerisinde önemli bir yer tuttuğu ifade edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Okul; Okul Yöneticisi, Okul Yöneticisi Seçme; Yönetmelik 
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1.Problem  

Öğrencilerin bir okulu, üniversiteyi başarıyla tamamladığının bir kanıtı olarak kullanılan diploma ve 

transkript belgelerinin güvenli bir şekilde saklanması ve istenildiği anlarda ulaşılması gerekmektedir. Günümüzde 

eğitim ve istihdam belgelerinin hala birçoğu kağıtlara basılmakta ve bu belgelerin doğrulanması son derece zaman 

alan manuel süreçleri içermektedir (Elsevier, 2021). Kâğıtlara basılı belgelerle ilgili yaşanan en önemli sorunlardan 

biri sahteciliktir.  Teknolojik gelişmelere bağlı olarak diploma, transkript ve sertifika gibi kurum mührünün yer 

aldığı ıslak imzalı belgelerin taklitlerinin yapılması çok kolaydır (İkizoğlu, 2019).   

Türkiye’de liseler ve üniversiteler öğrencilerin mezuniyet bilgilerini elektronik ortamda kayıt altına 

almaktadır. E-devletle paylaşılan bilgiler sayesinde öğrenciler mezuniyet belgelerine hızlı bir şekilde 

ulaşabilmektedir. İlgili kurumlar bu belgeleri yine e-devlet uygulamasıyla doğrulayarak sahteciliğin önüne 

geçmektedir. E-devlet üzerinden mezuniyet belgesi sorgulaması ve doğrulaması yapılabilmekle beraber transkript 

belgelerinin alınması, yaşam boyu eğitim kapsamında alınan diğer eğitimlerin belgelenmesi ve doğrulanması ile 

ilgili hala birçok eksiklik bulunmaktadır.  

2.Bildirinin amacı 

Eğitim ve istihdam çıktılarının güvenli, ekonomik olarak kayıt altına alınması, bu kayıtların ilgili kişi ve 

kurumlarla hızlı bir şekilde paylaşılması ve doğrulanması için blokzincir teknolojisinden faydalanmaktır.   

3.Kavramsal tartışmanın teorik çerçevesi 

Blokzincir teknolojisi üst düzey şifreleme teknikleri kullanılarak verilerin güvenli bir şekilde kayıt altında 

tutulduğu merkeziyetsiz bir veri tabanıdır.  Blokzincir teknolojisi “Bitcoin: Bir Eşten Eşe Elektronik Ödeme 

Sistemi” başlıklı makaleyle tanınmaya başlanmıştır. Satoshi Nakamoto blokzincir teknolojisi kullanılarak bankalara 

veya aracı kurumlara gerek duyulmadan bireyler arası para transferinin güvenli bir şekilde yapılabileceğini ifade 

etmiştir (Nakamoto, 2008). Blokzincir teknolojilerinin gelişimiyle blokzincir 2.0’da para transferlerine ek olarak 

akıllı sözleşmeler aracılığıyla değer transferi, vadeli işlemler, kredi alıp verme gibi işlemler de yapılabilmektedir. 

Blokzincir 3.0’da finans sektörüyle birlikte, eğitim, sağlık, mühendislik sanat, kültür, spor, eğlence, güvenlik gibi 

tüm sektörlerde blokzincir teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır (Swan, 2015; Takaoğlu, Özer ve Parlak, 2019). 

Günümüzde birçok eğitim kurumu blokzincir teknolojisinin imkanlarından faydalanarak eğitim süreçlerinin 

iyileştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların başında diploma, transkript, sertifika gibi eğitim 

çıktılarının, derecelerin blokzincir ağında saklanması, görüntülenmesi ve paylaşılması gelmektedir. Türkiye’de 

Bankalararası Kart Merkezi, Microsoft ve Veripark ortaklığı tarafından Ethereum blokzincir platformu kullanılarak 

belgem.io projesi hayata geçirilmiştir.  Alınan eğitimler bireylerin özgeçmişine bağlantı linki olarak eklenerek 

doğrulaması yapılmaktadır (belgem.io, 2018). Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından geliştirilen 

blokzincir tabanlı Blockcerts projesi blockzincir tabanlı sertifikalar oluşturmak, yayınlamak, görüntülemek ve 

doğrulamak için kullanılan açık bir standarttır. Avrupa Birliğinin Horizon 2020 araştırma ve yenilik programı 

fonuyla yürütülen QualiChain projesinde yaşam boyu öğrenenler, öğrenme yolculukları boyunca edindikleri 

becerilere bağlı olarak akıllı rozetler kazanmaktadırlar. Kazanılan akıllı rozetler akreditasyon kurumlarınca 

doğrulanabilmektedir. Öğrenciler bu rozetleri kazanmaya devam ettikçe, blokzincir ağlarından veri alan iş ilanları 

doğrultusunda becerilerine uygun güncel iş teklifleri alabilmektedir. Projenin hayat boyu öğrenmeyi destekleme, 

akıllı müfredat tasarımı ve öğrenci akreditasyonu ile üniversite süreç optimizasyonu, kamunun personel alım 

sürecinin iyileştirilmesi gibi hedefleri vardır.  

4.Teori, araştırma ve uygulama için tavsiyeler 

Blokzincir teknolojisi eğitim ve istihdam sürecinde, yeterliliklerin doğrulanması, yönetimi ve 

ödüllendirilmesinde devrim yapma potansiyeline sahiptir (Elsevier, 2021). Blokzincir teknolojisiyle veriye dayalı 

yönetim süreci çok daha hızlı, güvenli ve ekonomik olabilir. Bu anlayışla İkizoğlu (2019) çalışmasında, Türkiye 

standartlarına uygun blokzincir tabanlı diploma yönetimi için bir model önerisinde bulunmuştur. Türkiye’de 

blokzincir teknolojisini anlamak ve bunu eğitim yönetiminde kullanabilmek için daha fazla araştırma, yayın 

yapılmalı ve bu çalışmalar uygulayıcılarla paylaşılmalıdır.  

  



 15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi  
 

 64 

5.Sonuç  

MEB’in 2023 vizyonunda, öğrenme analitiği araçlarıyla veriye dayalı yönetim hedefleri yer almaktadır 

(MEB, 2021). Bu hedef doğrultusunda çeşitli kaynaklardan veri toplayabilen, veri üretebilen ve bu verileri örgütün 

amaçları doğrultusunda analiz edip sentezleyebilen örgütler birçok açıdan avantajlı olabilir. MEB’in hedefleri 

doğrultusunda bakanlık düzeyinde ve yerelde eğitim kurumları veriye dayalı yönetim anlayışıyla, öğrenme öncesi, 

sırası ve sonrası için üretilen verileri iyi yönetmek zorundadır. Örgün ve yaygın eğitim kurumları öğrenme çıktıları 

doğrultusunda ürettikleri verileri gelecek hedefleri açısından öğrencilerinin lehine kullanabildikleri ölçüde verimli 

olabilir. 

Blokzincir teknolojisinde verilerin binlerce örneği coğrafi olarak farklı bölgelerdeki sunucularda kayıt altında 

tutulduğundan bu belgelerin kaybedilme, deprem, sel, yangın gibi afetlerde zarar görme ihtimali çok düşüktür. 

Blokzincir teknolojisiyle kayıt altında tutulan belgeler üzerinde değişiklik yapma ve bu belgelerin sahtesini üretmek 

de çok zordur.  Blokzincir teknolojisi bir güvenirlik protokolü olmakla beraber blokzincir teknolojisiyle sadece 

veriler saklanmaz. Kayıt altında tutulan verilerin analiz edilmesi kolaylaşır ve bu sayede veriye dayalı yönetim 

anlayışıyla örgütlerin verimliliği artırılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Blokzincir, diploma, sertifika, veriye dayalı yönetim. 
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Giriş 

Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemisi ile başlayan uzaktan eğitim sürecinde evden çalışmak durumunda 

kalan öğretmenlerin iş yaşam dengesi bağlamında deneyimlerini ve bu sürecin onlardaki yansımalarını ortaya 

çıkarmaktır. Covid 19 salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim sürecine geçilmesi ile 

öğretmenler için evden çalışma süreci başlamıştır. Evden çalışma ile yaşam ve çalışma alanlarının aynı yer olması 

bireylerin günlük hayat ritmini değiştirerek bu iki alan arasındaki sınırların kalkmasına ve iş yaşam dengesi 

bağlamında sorunların yaşanmasına sebep olmuştur. İş yaşam dengesini tanımlayan kavramlardan biri olan “iş” 

uzmanlık alanlarını ve uğraşları ifade ederken, “yaşam” iş dışındaki yaşamı (sağlık, mutluluk, aile, boş zaman vb.) 

tanımlamaktadır. Denge durumu ise, kişinin işi ve yaşamı arasındaki akışı düzenlemesidir. Bu bağlamda, iş yaşam 

dengesi bireylerin, iş ve iş-dışı yaşamına dair ihtiyaçlarını, beklentilerini ve sorumluluklarını çatışma ve 

memnuniyetsizlik ortaya çıkarmayacak şekilde yerine getirmesi kişisel yaşamına yeteri kadar zaman harcayarak bu 

alanlardaki rollerinden doyum alması olarak tanımlanabilir. Motivasyon, performans ve çalışan mutluluğu gibi 

faktörlerle yakından ilişkili olan iş yaşam dengesi Covid 19 ile önemi giderek artan konulardan biridir. Evden 

çalışmanın sunduğu özgürlük, zamanı ve mekanının iş yaşam dengesini olumlu yönde etkileyebilirken (Karaca, 

2019), çalışma alanı ile yaşam alanın aynı yer olması iş ve özel yaşam arasındaki sınırları önemli ölçüde 

bulanıklaştırarak rol çatışmaların yaşanmasına sebep olmaktadır (Dockery ve Bawa, 2020). Yapılan çalışmalarda, 

uzaktan eğitim süreci ve evden çalışma ile mesai saatlerinin belirsizleşmesinin, artan iş yükünün, dijital teknoloji 

kullanımın ve informal iletişim eksikliğinin öğretmenlerin stres ve tükenmişlik yaşamasına, motivasyonlarının 

düşmesine ve iş yaşam dengesini kurarken zorlanmalarına neden olduğu görülmüştür. Bireylerin iş yaşamlarında 

başarılı olabilmeleri ve özel yaşamlarını sorunsuz sürdürebilmeleri, iş yaşam dengesini sağlayabilmeleri ile yakından 

ilişkilidir. İş yaşam dengesizliği bireylerin çatışmalar yaşamalarına (Demerouti vd., 2013), verimlilik ve 

performanslarının düşmesine (Johari vd., 2018) yol açmaktadır. Bu bağlamda öğretmenlerin pandemi döneminde 

uzaktan eğitim sürecinde, tüm faaliyetlerini evden başarılı ve faydalı yürütebilmeleri, eğitimin amaçlarını yerine 

getirebilmeleri, kendilerini ve öğrencilerini motive edebilme sürecinde psikolojik olarak iyi olmaları için iş yaşam 

dengesini nasıl sağladıkları bu süreçte ne gibi zorluklarla karşılaştıkları ve bunlarla nasıl başa çıktıklarının ortaya 

çıkarılması önem taşımaktadır.  

Yöntem  

Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Çalışma 

grubunu amaçlı örnekleme ile belirlenen İstanbul’da zincir bir okulda okul öncesi ve ilkokul kademelerin görev 

yapmakta olan 11 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşme ile 

toplanmıştır. Çalışma sürecinde elde edilen verilerin analizinde için içerik analizi kullanılmıştır.  

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Yapılan görüşmeler sonucunda Covid-19 pandemisi süresince öğretmenlerin iş yaşam dengesini kurmakta 

zorluk yaşadıkları, kendilerine, ailelerine ve mesleki gelişime yeteri kadar zaman ayıramadıkları ortaya çıkmıştır. 

Bu bulgu doğrultusunda öğretmenlerin görüşlerinin (i) iş yaşam dengesini sağlamada karşılaşılan sorunlar ve (ii) iş 

yaşam dengesini sağlama yöntemleri olmak üzere iki tema altında toplanmıştır. Öğretmenler, evdeki fiziksel alanın 

yetersiz olması, uzaktan eğitim süreci ile mesai saatlerinin belirsiz hale gelmesi, pandemiden kaynaklı olarak 

yaşanılan psikolojik, duygusal ve fiziksel sorunlar nedeniyle iş yaşam dengesini kurmada zorluk yaşadıklarını dile 

getirirken, bu süreçte okul yönetiminden destek görmediklerini ve iletişim eksikliği yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

Yaşanılan bu sorunlar iş yaşam dengesini olumsuz yönde etkilerken öğretmenlerin aileleri ile ikili ilişkilerinde 

çatışmalar yaşamalarına neden olmuştur. Öğretmenlerin, karşılaştıkları bu sorunları çözmek ve iş yaşam dengelerini 

sağlamak için bireysel çaba, mesleğe duydukları adanmışlık hissi, kendilerine farklı uğraşlar bulma ve yeni öğrenme 

biçimleri keşfetme yollarına başvurdukları görülmüştür. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Yaşanılan iş yaşam dengesizliği öğretmenleri sadece bireysel boyutta değil, örgütsel düzeyde kurdukları 

iletişim, mesleki performans, motivasyon açısından da etkilemiş yaşadıkları bu duygu durumu evde aileleri ile olan 

ilişkilerinde sorunlar yaşamalarına yol açmıştır. Bu çerçevede toplumun iş yaşam dengesi ile ilgili bilinçlendirilmesi, 

olası çıkabilecek iş yaşam çatışmalarıyla başa çıkabilme stratejilerinin geliştirilmesi, özellikle içinde bulunduğumuz 
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pandemi döneminde daha iyi iş yaşam dengesi elde etmeye yönelik düzenlemelerin yapılması üzerinde durulması 

gereken önemli noktalardandır. 

Anahtar Kelimeler: İş yaşam dengesi; Covid-19 pandemisi; evden çalışma.  
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COVID-19 Sonrası Eğitim Liderliği Stratejileri: İstanbul İli İçin FÜTZ (SWOT) Analizi 
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Giriş 

Dünyada ve Türkiye'de gelişen sosyal, politik ve ekonomik süreçler sonucu ortaya çıkan eğitim ihtiyaçları 

ve sorunlarının çözümünde eğitim yöneticilerine şüphesiz ki önemli sorumluluklar düşmektedir (Örücü ve Şimşek, 

2011). Bu çalışma COVID-19 pandemisi sürecinde İstanbul ilinde faaliyet gösteren K12 eğitim kurumlarının 

üstünlük ve zayıflıklarını belirleyerek, üstün yönlerin hangi alanlarda kullanılabileceği, zayıf yönlerin nasıl 

giderileceği, olası fırsatlardan nasıl yararlanılabileceği ve olası tehditlere karşı ne tür önlemler alınabileceğine 

açıklık getirerek COVID-19 sonrası eğitim liderliği stratejilerinin belirlenmesine yönelik öneriler sunma amacını 

taşımaktadır. 

Eğitim kurumlarını belirlenen amaçlara ulaştırmak üzere, bu kurumlara insan ve madde kaynaklarını 

sağlayarak, etkili bir biçimde kullanmak suretiyle, belirlenen politikaları ve alınan kararları uygulamak olarak 

tanımlanan eğitim yönetimi alanı (Taymaz, 2019) son yıllarda dünyada ve Türkiye’de kuram ve uygulama açısından 

önem kazanmıştır. Eğitim yönetiminde teori konusunda zenginlik dikkat çekmektedir. Bu zenginlik eğitim 

kurumlarının çeşitliliğinin ve bu kurumlarda karşılaşılan problemlerin doğasının farklı yaklaşım ve çözümler 

gerektirmesinden kaynaklanmakta olup (Bush, 1995) özellikle içinde bulunduğumuz süreç eğitim liderliği konusunu 

giderek daha önemli hale getirmektedir.  Bilindiği üzere 2019 yılının son aylarından itibaren, bir koronavirüs tipi 

Çin’in Wuhan kentinde insan yaşamını tehdit etmeye başlamıştır. 11 Mart 2020 tarihinde ise Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından “pandemi” ilan edilerek tüm yerel yetkililerin acil sağlık durumlarını maksimum seviyeye çekmeleri 

istenmiştir. UNESCO tarafından yapılan bir tahmin, 27 Mart 2020 tarihi itibarıyla 188 ülkede okulların 

kapatılmasının 1,5 milyardan fazla öğrenci ve 63 milyon eğitimcinin etkilendiğini göstermektedir (UNESCO, 2020). 

Türkiye’de 23 Mart 2020 tarihi itibarıyla K12 okullarındaki 16 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmen Millî Eğitim 

Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve uygulanan çevrimiçi eğitime geçmiştir (MEB, 2020). Eğitim ve öğretim 

uygulamaları beklenmedik bir anda hızla değişmiş ve paydaşlar bu ani değişime hazırlıksız yakalanmıştır. Bu durum 

eğitim yöneticilerinin odak noktalarını ve yöntemlerini hızla değiştirerek eğitimin aksamamasında liderlik etmelerini 

gerekmiştir. Özellikle liderliğin öncelikle mevcut problemleri gerçekçi olarak görüp çözebilecek yetenekleri 

sergileyebilmek (Celep, 2002) olması COVID-19 pandemisinde bilhassa eğitim kurumlarında fark yaratan önemli 

bir özellik olarak ifade edilebilir. 

Yöntem  

Nitel araştırma yönteminin kullanılacağı çalışma İstanbul ilinde görev yapan eğitim yöneticilerinin katılımı 

ile gerçekleştirilecektir. Araştırma bir problem tanımlama ve çözme tekniği olan nominal grup tekniği (Swayne vd., 

2006) kullanılarak FÜTZ analizi ile yapılacaktır. Nominal grup tekniğinde analizi yapılacak olan konu ile ilgili 

güncel bilgilere sahip 7 ile 10 katılımcının belli bir zaman aralığında bir araya gelerek kendi kişisel görüşlerine göre 

araştırılan konunun üstünlük ve zayıflıkları ile olası fırsat ve tehditlerini bir liste halinde yazmaları beklenmektedir 

(Ülgen ve Mirze, 2010). Uygulamasının karmaşık olmaması ve sağlam stratejiler oluşturmada ayrıntıları 

gösterebilmesi sebebiyle yönetim alanında sıklıkla tercih edilen FÜTZ analizinde (Pearce ve Robinson, 2007) 

belirlenen fırsat, tehdit, zayıflık ve üstünlüklerin yer aldığı bir matris oluşturulmaktadır. Oluşan   FÜTZ   matrisi 

sayesinde güçlü yönler ile fırsatlar, zayıf yönler ile fırsatlar, güçlü yönler ile tehditler ve zayıf yönler ile tehditler 

eşleştirilerek konuya ilişkin stratejiler geliştirilebilmektedir (Ajmera,2017). 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Pandemi sürecinde İstanbul ilinde gerçekleşen eğitim faaliyetlerinin FÜTZ analizi ile değerlendirilerek elde 

edilecek bulguların COVID-19 sonrası eğitim liderliği stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlaması beklenmektedir.  

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Konu ile ilgili alan yazın incelendiğinde eğitim kurumlarında FÜTZ analizi ile yapılan çalışma sayısının 

sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu nedenle eğitim kurumlarında FÜTZ analizi ile mevcut ve gelecekteki 

durumu ortaya çıkarmaya ve geleceğe ilişkin stratejiler belirlemeye yönelik çalışmalara gereksinim duyulduğu ifade 

edilebilir. Bu çalışma bulgularının farklı bölge ve kademelerdeki eğitim kurumlarında gelecekte yapılacak olan 
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COVID-19 araştırmalarına katkı sağlaması beklenmektedir. Elde edilecek olan FÜTZ faktörleri çalışmanın 

yürütüldüğü İstanbul iline ilişkin olup genelleme yapılmamalıdır. Çalışmanın sübjektif değerlendirmelere dayalı 

olması ve araştırmanın çalışma grubunda bulunan eğitim yöneticilerinin görüş ve deneyimleri ile sınırlı olması 

çalışmanın kısıtı olarak belirtilebilir. Gelecekte konu ile ilgili çalışmak isteyen araştırmacılara daha fazla paydaş 

grubunun dâhil edildiği çalışmaların yürütülmesi, farklı bölgelerde yapılacak çalışma bulgularının karşılaştırılması, 

başarılı olmuş uygulamaların ve iyi örneklerin ülkemiz genelinde duyurulmasına ilişkin çalışmaların yapılması 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim Liderliği; COVID-19; FÜTZ Analizi 
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Öğretmenlerin Sosyal Adalet Liderlikleri ile Motivasyonları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 
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Giriş 

Toplumdaki dezavantajlı grupların diğerleriyle eşit haklara sahip olması için fırsat eşitsizliğini gidermeye 

yönelik anlayışla adalet bağlamında geliştirilen sosyal adalet kavramı, toplumdaki her bireyin eşit ve tam olarak 

ilerlemesine odaklanmaktadır. Özellikle sosyal devlet yaklaşımını benimseyen ülkeler için sosyal adalet, toplumun 

geneli tarafından bilinmesi ve içselleştirilmesi gereken bir davranıştır. Bu gereklilik eğitimin liderleri olarak ifade 

edilen öğretmenler vasıtasıyla yerine getirilebilir. Dolayısıyla öğretmenlerin sosyal adalet liderlik düzeyinin 

belirlenmesi önem arz etmektedir. Ayrıca bir davranışın gösterilme sıklığı üzerinde etkili olan motivasyon kavramı 

da öğretmenlerin sosyal adalet liderlik davranışlarını tekrar etme sıklığı üzerinde beklenen etkiyi oluşturup 

oluşturamayacağı da merak konusudur. Bu bağlamda öğretmenlerin sosyal adalet liderlikleri ile motivasyonları 

arasındaki ilişkilerinin belirlenerek öğretmenlerin sosyal adalet liderliği üzerinde motivasyonun önemli bir 

yordaıyıcı olup olmadığının araştırılması önem arz etmektedir. Nitekim literatür tarandığında alanda önemli bir 

boşluk olduğu görülmüştür. Bundan dolayı araştırma ile öğretmenlerin sosyal adalet liderlikleri ile motivasyonları 

arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.  

Sosyal adaletin eğitim alanındaki uygulamaları; farklı açılardan tartışılarak eşitlik, demokrasi, adalet ve çok 

kültürlülük gibi kavramlarla açıklanmıştır. Eğitim ortamında sosyal adalet, farklılıkların eğitime yansımasından 

kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmayı veya en aza indirmeyi amaçlar (Tomul, 2010: 129). Eğitim çalışmaları 

hem küreselleşen dünyaya uyum sağlamada hem de küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan sosyal, politik ve 

ekonomik süreçlerden kaynaklanan eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında ve problem çözmede eğitim liderlerine 

önemli sorumluluklar yüklemektedir (Örücü ve Şimşek, 2011).  

Eğitim liderlerinin sosyal adalet anlayışını öğrencide oluşturarak öğrenciye; demokrasi, eşitlik, adil davranış, 

farklılıklara saygı becerilerini edindirmesi beklenmektedir (Furman ve Shields, 2003: 52). Bu bağlamda öğretmenin 

eğitimde fırsat eşitliğine inanması, ayrımcılıktan uzak davranış sergilemesi gerekir (Hackman ve Rauscher, 2010: 

114-123).  

İlgili literatür tarandığında, öğretmenlerin güdülenmesini sağlamadan öğrencilerin güdülenmesinin mümkün 

olmayacağı (Viau, 2015: 71), akademik başarının artırılmasında motivasyonun önemli bir değişken olduğu (Güney, 

2012: 318), eğitimde istendik davranış değişikliği oluşturma sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için 

motivasyonun önemli bir rol üstlendiği (Demir, 2018:22), öğretmenlerin yaptıkları eğitim hizmetine bağlılıklarının 

motivasyonla sağlandığı (Hoy ve Miskel, 2010: 190), öğretmen motivasyonunun öğrencilere karşı iletişim tarzını 

etkilediği, öğretmenlerin verimliliklerini ve etkiliklerini artırmalarında motivasyonun güç kaynağı olduğu (Reeve 

ve Su, 2014: 349) görülmektedir. Bununla birlikte sosyal adalet liderliği ile ilgili çalışmalara bakıldığında da sosyal 

adalet liderliğiyle öğrencilere; olayları eleştirel bakış açısıyla değerlendirme, demokratik tutumların gelişmesi, 

topluma karşı duyarlı olma becerilerinin kazandırıldığı (Henderson, 2009), sosyal adalet davranışlarının sınıf içine 

yansıtılmasıyla öğrencilerde cesaret, risk alma, açık görüşlülük, olaylara çok yönlü bakma isteklerinin pozitif olarak 

geliştiği (Philpott, 2009), sosyal adaletin eğitimde uygulanmasıyla etkinlik ve verimlilik sağlandığı (Töremen ve 

Tan, 2010), eğitim anlayışının merkezinde sosyal adalet anlayışının olmasının zorunluluk olduğu (Bates, 2005), 

eğitim liderlerinin en önemli işlevlerinin sosyal adalet liderliğini işe koşmaları olduğu (Theoharis, 2007), yerleşik 

eşitsizlikler bataklığından sosyal adalet anlayışıyla çıkabileceği (McKenzie vd., 2008) anlaşılmıştır.  

Bu araştırma, öğretmenlerin sosyal adalet liderlikleri ile motivasyonları arasındaki ilişkilerin belirlenmesine 

odaklandığı için araştırma soruları şu şekilde oluşturulmuştur: 

(1) öğretmenlerin sosyal adalet liderliği ve motivasyon düzeyleri nasıldır? 

(2) öğretmenlerin sosyal adalet liderlik davranışları ile motivasyon düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır?  

(3) öğretmenlerin sosyal adalet liderlik davranışları motivasyonun anlamlı bir yordayıcısı mıdır?  

Yöntem  

Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim öğretim yılında 

Kırıkkale il merkezinde resmi okullarda görev yapmakta olan 2376 lise ve ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. 

Örneklem seçkisiz olmayan örneklem yöntemlerinden uygun örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Bu doğrultuda 
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793 kişiye ulaşılmıştır.  Araştırma öğretmenlerin sosyal adalet liderliği davranışlarının ölçülmesi için Karabağ Köse 

ve Köse (2019) tarafından geliştirilen Öğretmen Sosyal Adalet Liderliği Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, etkileşimsel 

adalet, sosyal içerme ve kapsayıcı öğretim olmak üzere üç boyut ve 27 maddeden oluşmaktadır. Sosyal adalet 

liderliği ölçeğinin etkileşimsel adalet boyutunda Cronbach's Alpha Katsayısı .90, kapsayıcı öğretim boyutunda .83 

ve sosyal içerme boyutta .75 olarak hesaplanmıştır.  Araştırmada öğretmenlerin mesleki motivasyon düzeyleri 

Karabağ Köse vd. (2020) tarafından geliştirilen Öğretmen Mesleki Motivasyon Ölçeği ile belirlenmiştir. Öğretmen 

motivasyonu ölçeğinde alt boyutlarında bakılan Cronbach's Alpha Katsayıları mesleki gelişim boyutu hariç tüm 

boyutlarda yüksek çıkmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 25.0 paket programıyla analiz edilmiştir. İkili gruplarda t 

testi, ikiden fazla olan gruplarda tek yönlü varyans analizi yapılmış olup korelasyon ve çoklu regresyon analizleri 

de yapılmıştır. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Öğretmenlerin sosyal adalet liderlik düzeyleri incelendiğinde 4,40 ortalama ile en yüksek kapsayıcı öğretim 

alt boyutu gözlemlenmiş 4,15 ile Sosyal İçerme boyutu en düşük ortalamaya sahip boyut olarak belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin motivasyon düzeyleri ile ilgili bulgularda puan ortalaması 3,78 olarak hesaplanmıştır. En yüksek 

düzeye sahip olan faktör mesleğin dinamikleri olup 4,38 puana sahiptir. Sosyoekonomik durum ise 3,25 ile en düşük 

ortalama puana eşittir. Öğretmenlerin sosyal adalet liderlikleri ile motivasyonları arasındaki korelasyona dair 

bulgular ise iki değişken arasında anlamlı yönde pozitif bir ilişki olduğu yönündedir. Araştırmada sosyal adalet 

liderliği alt boyutlarının öğretmen motivasyonu ve alt boyutları üzerindeki etkisi incelenmiştir. İnceleme sonucunda 

“Etkileşimsel Adalet” ve “Kapsayıcı Öğretim” değişkenlerinin “Öğretmen Motivasyonu” üzerinde etkisinin 

istatistiksel olarak anlamlı bulunduğunu ortaya koymaktadır (p=0,0001<0,05).  Motivasyon değişkeni üzerinde 

sabitimizle birlikte, etkileşimsel adalet ve kapsayıcı liderliğin pozitif yönde olumlu bir etkisi varken, Sosyal İçerme 

alt boyutunun bir etkisi anlamlı düzeyde bulunmamıştır (p<0,05). 

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Araştırma sonucunda öğretmenlerin en yüksek puanı kapsayıcı öğretim boyutunda alması sosyal adalet 

liderlik davranışlarının oldukça yüksek olduğunu düşündürmektedir. Sosyal adalet liderlik davranışlarında sosyal 

içerme düzeyinde diğer boyutlara göre düşük puanlamanın olması ise öğretmenlerin bu düzeyde var olan sosyal 

içerme açığını kapatmakta zorlandıklarını göstermektedir. Arslan (2019), Önder ve Güçlü (2014), Polat (2007) 

tarafından yapılan çalışmalarda sosyal içerme yönünden sosyal adalet liderlik davranışları yeterli düzeyde tespit 

edilememiştir. Eğitimde sosyoekonomik düzeyin yeterli olmadığı başka çalışmalarda da ortaya konulmuştur (Egeli 

ve Hayrullahoğlu, 2014; ERG, 2017). Bu çalışmalarda sosyal adaletin temel ilkesi olan eşitsizliklerin giderilmesi 

ilkesinin sekteye uğradığı ve eğitim ve öğretime yeteri kadar finansman oluşturulmadığı ele alınmıştır. Varılan 

sonuca bakıldığında alanda yapılan çalışma sonuçlarıyla araştırma sonucu paraleldir değerlendirmesine 

ulaşılmaktadır. Turhan (2007) ve Sağdıç (2018) çalışmasında öğrencilerin tamamını kapsayan sosyal adalet 

uygulamalarına dikkat çekilmiştir. Yılmaz (2010) çalışmasında ortaöğretim okullarında örgütsel adalete ilişkin 

öğretmenlerin olumlu algılarının olduğu ifade edilmiştir. Bu çalışmaların sonuçları da araştırma sonucunu 

desteklemektedir.  

Öğretmenlerin mesleğin dinamikleri ile ilgili yüksek düzey motivasyona sahip oldukları ifade edilebilir. Bu 

durumda öğretmenlerin yaptıkları işi sevdikleri ve yerine getirdikleri rollerin itici bir güç olduğu belirtilebilir. 

Sosyoekonomik düzeyin düşük düzeyde olması ise öğretmenlerin sosyoekonomik olarak memnun olmadıkları 

şeklinde açıklanabilir. Dereli ve Acat (2010) çalışmasında okul öncesi öğretmen adaylarının yüksek düzeyde 

motivasyona sahip olduğu belirtilmiştir. Çevik ve Köse (2017), Ergen (2009), Karadağ vd. (2010), Aksel ve Elma 

(2018), Demir Sarıer (2020) çalışmalarında da öğretmenlerin motivasyon düzeyleri yüksek düzeyde hesaplanmıştır. 

Bu çalışmaların sonuçları araştırma sonucunu destekler özelliktedir. Ayık ve Ataş (2014) çalışmasına bakıldığında 

öğretmen motivasyonunun orta düzeyde bir puana sahip olduğu görülmektedir. Ertürk (2016) çalışmasında da 

benzer bir sonuca ulaşılmış ve öğretmenlerin iş motivasyonu olarak orta düzeyde puana sahip oldukları ifade 

edilmiştir. Bu sonuçlar araştırma sonucundan farklıdır.  

Araştırma sonuçlarından hareketle şu öneriler sunulabilir: Sosyal devlet anlayışla yönetilen Türkiye’de 

eğitimdeki tüm eşitsizliklerin belirlenmesi ve belirlenen sorunlara çözüm üretilmesi için sosyal adalet liderlik 

davranışlarıyla ilgili öğretmen ve okul yöneticilerine farkındalık kazandırılması önem arz etmektedir. Dolayısıyla 

alanda öğretmen ve okul yöneticilerinin sosyal adalet liderlik davranışlarıyla ilgili daha fazla araştırma yapılması 

önerilmektedir. Yapılan araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlerin birlikte takip edildiği karma yöntem 

araştırmalarına yer verilerek hem katılımcıların görüşlerinin altında yatan nedenlerin tespit edilmesi hem de sosyal 

adalet liderliği ile ilgili algı düzeyleri belirlenmiş ve iki sonucun harmanlanması sağlanmış olur. Bu şekilde 

araştırılan örneklem bağlamında daha genelleyici ve isabetli sonuçlara ulaşılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Öğretmen, Sosyal Adalet Liderliği. 



 15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi  
 

 71 

 

Kaynaklar 

Aksel, N. & Elma, C. (2018). Ortaokul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyonu 

arasındaki ilişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (3), 1252-1268. 

Arslan, A. (2019). Sosyal adalet liderliği ve etik iklim arasındaki ilişkiye yönelik öğretmen görüşleri, (Yüksek Lisans 

Tezi), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Ayık, A. ve Ataş, Ö. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile öğretme 

motivasyonları arasındaki ilişki, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 26-43. 

Bates R. (2005). Educational administration and social justice. Australia, pp.6-11. 

Çevik, A. ve Köse, A. (2017). Öğretmenlerin okul kültürü algıları ile motivasyonları arasındaki ilişkinin incelemesi, 

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(2), 996-1014. 

Demir Sarıer, M. (2020). Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile iş yaşam dengesi ve 

motivasyonları arasındaki ilişki, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim Enstitüsü, İstanbul. 

Demir, S. (2018). Okul yöneticilerinin kullandıkları motivasyonel dil ile öğretmen motivasyonunun incelenmesi. 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. 

Dereli, E. & Acat, M. B. (2010). Okul öncesi eğitim öğretmenliği bölümü öğrencilerinin motivasyon kaynakları ve 

sorunları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 173-187. 

Egeli, H., Hayrullahoğlu, B. (2014). Türkiye ve OECD ülkelerinde eğitim harcamalarının analizi. Finans Politik & 

Ekonomik Yorumlar, 51(593), 93-108. 

ERG (2017). Türkiye‟de Eğitime Ayrılan Kaynaklar. http://www.egitimrefor mugirisimi.org/yayin/turkiyede-

egitime-ayrilan-kaynaklar/(15.07.2021). 

Ertürk, R. (2016). Öğretmenlerin iş motivasyonları, Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 1-15. 

Furman, G.C. and Shields, C.M. (2005) How can educational leaders promote and support social justice and 

democratic community in schools? In W.A. Firestone & C. Riehl (Eds.) A new agenda for research in 

educational leadership. (pp. 119-137). New York: Teachers College Press. 

Güney, S. (2012). Örgütsel davranış. Ankara: Nobel yayınları.  

Hackman, H. W., & Rauscher, L. (2010). A pathway to access for all: exploring the connections between universal 

ınstructional design and social justice education. Equity & Excellence in Education, 37(2), pp.114-123. 

Henderson, M. A. (2009). We all make a difference: Social justice education through service-learning and critical 

literacy. Indiana: Indiana University Press. 

Hoy, W.K. & Miskel, C.G. (2010). Eğitim yönetimi, teori, araştırma ve uygulama. (Çev.) S. Turan, Ankara: Nobel 

Yayın Dağıtım.   

Karabağ-Köse, E., Karataş, E., Küçükçene, M. ve Taş, A.  (2020). Öğretmen mesleki motivasyonu ölçeği geçerlik 

ve güvenirlik çalışması: çevrimiçi ve kâğıt kalem uygulamalarının karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dergisi, 51, 479-498  

Karadağ, E., Baloğlu, N. & Küçük, E. (2010). Yönetici denetimi algısının öğretmenlerin mesleki motivasyon 

düzeyine etkisi: bir path analizi çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 417-437.  

Köse, E. K. & Köse, M. F. (2019). Sosyal adalet lideri olarak öğretmen: bir ölçek geliştirme çalışması.14. 

Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiri Özetleri, 2-4 Mayıs 2019, İzmir. 

McKenzie, K., Christman, D., Hernandez, F., Fierro, E., Capper, C., Dantley, M., González, M. L., Cambron-

McCabe, N., Scheurich, J. J. (2008). From the field: A proposal for educating leaders for social justice. 

Educational Administration Quarterly, 44(1), 111-138. 

Önder, E., Güçlü, Z. (2014). İlköğretimde okullar arası başarı farklılıklarını azaltmaya yönelik çözüm önerileri. 

Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt/sayı. 40 

Örücü, D. ve Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetiminin akademik durumu: 

Nitel bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 167-197. 



 15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi  
 

 72 

Philpott, R. J. (2009). Exploring new teachers’ understandings and practice of social justice education. (Doctoral 

dissertation). Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/56373573.pdf Erişim Tarihi: 10.07.2021. 

Polat, S. (2007). Eğitim politikalarının sosyal adalet açısından sonuçları konusunda yönetici ve öğretmen görüşleri. 

(Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Reeve, J., & Su, Y.-L. (2014). The Oxford handbook of work engagement, motivation, and self-determination 

theory- teacher motivation. (P. E. Nathan, Ed.). http://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199794911.001.0001 

Erişim Tarihi: 10.07.2021. 

Sağdıç, A. (2018). Okullarda sosyal adalet uygulamalarına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri, (Yüksek Lisans 

Tezi), Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. 

Theoharis, G. (2007). Social Justice Educational Leaders and Resistance: Toward a Theory of Social Justice 

Leadership, Educational Administration Quarterly, 43(2), 221-258. 

Tomul, E. (2010). İlköğretim okullarındaki sosyal adalet uygulamalarına ilişkin yönetici görüşleri. Eğitim ve Bilim, 

34(152), 126–137. 

Töremen, F. ve Tan, Ç. (2010). Eğitim örgütlerinde adalet: Kavramsal bir çözümleme. Dicle Üniversitesi Ziya 

Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 58-70. 

Turhan, M. (2007). Genel ve mesleki lise yöneticilerinin etik liderlik davranışlarının okullardaki sosyal adalet 

üzerindeki etkisi. (Doktora Tezi), Fırat Üniversitesi. 

Viau, R. (2015). Okulda motivasyon, okulda güdüleme ve güdülenmeyi öğrenme. (Y. Budak, Çev.). Ankara: Anı 

Yayıncılık.  

Yılmaz, K. (2010). Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları. Kuram ve 

Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(1), 579-616. 

  

https://core.ac.uk/download/pdf/56373573.pdf


 15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi  
 

 73 

Okullarda Hata Yönetimi Kültürü Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

Gül KURUMa 

(a) Trakya Üniversitesi, , Edirne, Türkiye 

 

Giriş 

Her örgütte hatalar yapılabilir. Bu örgütlere eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü okullar da dâhildir. 

Üyeler bazen bilgi ya da beceri eksikliğinden kasıtsız şekilde bu kurallara aykırı davranarak örgüt içinde olumlu ya 

da olumsuz sonuçlara sebep olabilirler. Bu doğrultuda okullarda hata yönetimi kültürünün önemi ortaya çıkmaktadır 

(Van Dyck vd., 2005). Okul gibi etkileşimin yoğun olduğu ortamlarda kişilerarası ilişkiler ya da örgütün sosyal 

yapısı da hatalardan etkilenir. Hata yapmak taraflarda endişe, sinir, utanç ya da suçluluk, dışlanma gibi olumsuz 

duygulara yol açabilir. Hatta bu olumsuz duygular örgüte karşı duyuşsal bağlılığı azaltabilir (Frese ve Keith, 2015). 

Eğitim örgütü olan okullar kendine özgü özelliklere sahiptir. Öncelikle okullar toplumdan gelip topluma 

giden insan hammaddesi üzerinde çalışır ve kültür değişmesini sağlar (Bursalıoğlu, 2012, 33). Ayrıca okulların 

gelecek nesilleri nitelikli şekilde yetiştirme görevi vardır. Sosyal etkileşimin bu kadar yoğun olduğu bir örgütte 

hatalar da kaçınılmazdır. Bu kadar ciddi sorumlulukları olan bir örgütte hataların etkili şekilde yönetilerek keşfetme, 

öğrenme, yenilik, iyileşme, gelişme gibi olumlu sonuçlara hizmet etmesi son derece önemlidir. Hata yönetimi 

kültürü belirlenerek okul toplumunun hatalardan ders çıkarması, hataları tekrarlamaması ve bu konuda yeni 

öğrenmeler gerçekleştirmesi sağlanabilir. Bu doğrultuda Ulusal ve uluslararası alanyazında örgütlerde hata yönetimi 

kültürünü ölçmek için çeşitli ölçeklere rastlanmaktadır. Ancak bu ölçekler genel olarak işletme örgütlerindeki 

çalışanlar için geliştirilmiştir. Bu durum öğretmenlerin okullardaki hata yönetimi kültürüne ilişkin görüşlerini 

belirlemek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda bu 

araştırmada öğretmenlerin okullardaki hata yönetimi kültürüne ilişkin görüşlerini belirlemek için “Okullarda Hata 

Yönetimi Kültürü Ölçeğini” geliştirmek ve bu ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmak amaçlanmaktadır.  

Yöntem  

Bu araştırmada nicel araştırma yöntemi ve faktör analizi tekniği kullanılmıştır. Ölçek geliştirme ölçülmesi 

amaçlanan özelliğin yapısının en iyi şekilde ortaya çıkarılması ve işe vuruklaştırılması için bir araç oluşturulmasıdır 

(Erkuş, 2014, s.89). Yazara göre ölçek geliştirmedeki en önemli amaç ölçülen özelliğin ne olduğunun tanımlanması 

ve ona en uygun madde ve yapıların belirlenip yapılandırılmasıdır. 

Bu ölçek geliştirme çalışması iki farklı çalışma grubu ile yürütülmüştür. Katılımcılar olasılık dışı örnekleme 

türlerinden uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir (Sönmez ve Alacapınar, 2017, s.175). Bu araştırmanın 

verileri 2020-2021 bahar döneminde kamu okullarında görev yapan 432 öğretmenden çevrimiçi yöntemlerle 

toplanmıştır. Geçerli ve güvenilir analizler yapabilmek için veriler tek değişkenli ve çok değişkenli normallik 

açısından test edilmiştir. Ölçek geliştirme sürecinde öncelikle AFA SPSS, DFA LISREL paket programı ile 

yapılmıştır. 

Bulgular 

Geçerlik ve güvenirlik çalışması için öncelikle veri setinin hatasızlığı incelenmiştir. Sonrasında ölçek 

geliştirme sürecinde sırasıyla AFA ve DFA analizleri yapılmıştır. Okullarda Hata Yönetimi Kültürü Ölçeği tek 

faktörlü bir yapıdan oluşmaktadır. Ölçek maddelerinin faktör yük değerleri minimum ,59 ve maksimum ,87 olarak 

hesaplanmıştır.  Bu kapsamda Erkuş (2014, 98) bir boyut altında>.32 alt sınır faktör yük değeri taşıyan maddelerin 

“benzer” yapıyı ölçtüğünü belirtmektedir. Benzer şekilde Şencan (2005, 400) da madde faktör yük değerlerinin bir 

faktöre yönelik .40 ve üzeri ağırlığa sahip olması tek faktörlü yapıyı gösterdiğini savunmaktadır. Bu kapsamda ölçek 

taslağında yer alan maddelerin birlikte okullarda hata yönetimi kültürünü ölçtüğü söylenebilir. Bu faktörün 

açıkladığı toplam varyans %61,49’dur. 

Ölçümlerin iç tutarlılık güvenirliği için Cronbach alpha katsayısı hesaplanmıştır. Buna göre ölçeğin Cronbach 

Alpha katsayısı 0,92’dir. Ayrıca ölçeğin maddeler arasındaki iç tutarlılığını gösteren madde toplam korelasyonları 

ve ölçeğin toplam puanına göre oluşturulan alt %27 ve üst%27’lik grupların madde ortalama puanları arasındaki 

farkların ilişkisiz t-testi hesaplanmıştır. Ölçekte yer alan tüm maddeler için madde toplam korelasyonlarının ,83 ile 

,52 arasında değiştiği ve t değerlerinin anlamlı (p<,001) olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar ölçekteki maddelerin 

geçerliklerinin yüksek olduğu, okullarda hata yönetimi kültürüne ilişkin öğretmen algılarını belirleme bakımından 

ayırt edici ve aynı algıyı ölçmeye yönelik maddeler oldukları şeklinde yorumlanabilir. 

AFA ve güvenirlik analizleri sonucunda “Okullarda Hata Yönetimi Kültürü Ölçeği”nin tek boyut 10 

maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Bu ölçeğin tek faktörlü yapısını test etmek için DFA yapılmıştır. DFA 
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kestiriminde en çok olabilirlik (Maximum Likelihood) yöntemi kullanılmıştır. DFA uyum istatistikleri, kabul kesme 

ve ölçek değerleri gösterilmektedir. Ölçeğin χ2/sd oranı 1,98 (χ2/sd≤ 3), RMSEA ,07 (RMSEA ≤ ,08), SRMR ,02 

(<,05) ve diğer uyum indeksleri (NFI, NNFI, CFI, GFI ≥0,95, AGFI ≥0,90) model veri uyumunun iyi düzeyde 

olduğunu göstermektedir. Ölçek maddelerinin faktörle olan ilişkilerini gösteren standardize edilmiş katsayılar ,55 

ve ,92 arasında hesaplanmıştır ve t değerleri (16,89-8,35) 1.96’nın üzerindedir. Buna göre Okullarda Hata Yönetimi 

Kültürü Ölçeği’nin DFA ile test edilmesi sonucunda ortaya çıkan tek faktörlü modelin doğrulandığı görülmektedir. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler  

Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda, Okullarda Hata Yönetimi Kültürü Ölçeği’nin öğretmenlerin 

eğitim kurumlarında hataların yönetimine ilişkin algılarını belirlemek için kullanılabilecek güvenirliği ve geçerliği 

olan bir ölçme aracı olduğunu söylemek mümkündür. Bu ölçek tek boyut 10 maddeden oluşan yapısıyla 

araştırmacılar için kullanışlı ve pratik bir veri toplama aracı olarak kabul edilebilir. Okullarda Hata Yönetimi Kültürü 

Ölçeği, farklı kademelerdeki kamu okullarında görev yapan öğretmenler için geliştirildiğinden dolayı özel okullarda 

ya da farklı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılabilir. Bu 

şekilde kamu ve özel okullarda çalışan öğretmenlerin hata yönetimi kültürü algıları karşılaştırılabilir. Ayrıca bu 

ölçek, Türkiye’nin farklı illerindeki kamu okullarında görev yapan öğretmenlere uygulanarak ülke düzeyindeki 

okulların hata yönetimi kültürü belirlenebilir. Okullardaki hata yönetimi kültürünü öğretmenlerle görüşmeler 

yaparak derinlemesine ele almak isteyen araştırmacılar da karma yöntem araştırmaları yapabilir Ayrıca 

araştırmacıların bu ölçekle yürüteceği çalışmaların okulların iyileştirme çalışmalarına katkı sunacağı da 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hata yönetimi kültürü, ölçek geliştirme, öğretmen, geçerlik, güvenirlik 
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Giriş 

Eğitim sisteminin kritik ögesi olarak kabul edilen kavram okuldur. Okul başarısı eğitim başarısı demektir. 

Okul örgütü içerisindeki paydaşları yöneten okul müdürüdür (Açıkalın, vd., 2007). Okul müdürleri okulların eğitim 

ve öğretim lideri olarak ifade edilmesiyle eğitim literatürüne yeni bir kavram girmiştir. Öğretim liderliği, Batılı 

ülkelerde 1970’li yılların sonunda etkili ve başarılı okullar üzerine yapılan çalışmalarda gündeme gelmiştir 

(Şişman,2018:49). Öğretimsel liderlik öğrenme ve öğretme süreçlerine yönelik üst düzey bilgiyle donatılmış 

öğrencilerin akademik başarısını arttıran ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayan liderlik türüdür 

(Gediklioğlu, 2015). Bu araştırmanın amacı İstanbul ili Avrupa yakasında farklı ilçelerde bulunan Anadolu 

liselerinde görevli öğretmenlerin çalıştıkları okul müdürlerinin öğretimsel liderlik rollerine ilişkin algılarını 

belirlemektir. Dolayısıyla öğretimsel liderliğin okullarda yöneticiler tarafından uygulanış biçimlerini anlamak 

açısından çalışmamız önem arz etmektedir. Araştırmanın problem cümlesi “Anadolu Liselerinde Görev Yapan 

Öğretmenlerin Çalıştıkları Kurum Müdürlerine Yönelik Öğretimsel Liderlik Algıları nelerdir? “Şeklinde belirlenmiş 

olup araştırmanın alt problemleri şu şekildedir: 

1) Öğretimsel liderliği benimsemiş okul müdürünün okul iklimi üzerinde etkisi neler olabilir? 

2) Çalıştığınız kurumlardaki okul müdürlerinin öğretimsel liderlik özellikleri neler olabilir? 

3) Çalıştığınız kurumlardaki okul müdürlerinin öğretimsel liderliğinin öğrenci başarısı üzerinde etkili 

nasıldır? 

4) Çalıştığınız kurumlardaki okul müdürlerinin öğretimsel liderliği uygulamada okullarında karşılaştığı 

sorunlar neler olabilir? 

Yöntem  

Bu araştırmada kullanılan yöntem nitel araştırma yöntemidir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden 

fenomenoloji (olgu bilim) kullanılmıştır. Bu araştırmada çalışma grubu İstanbul İli Avrupa yakasının farklı 

ilçelerinde bulunan 30 öğretmen oluşturmaktadır. Bu araştırmada amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Nitel 

araştırmalarda veri toplama araçlarından biri olan görüşme yöntemi tercih edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme 

formu veri toplama aracı olarak bu araştırmada kullanılmıştır. Görüşme formundan elde edilen bilgiler içerik analizi 

ile çözümlenmiştir. 

Bulgular 

Birinci alt problem olan öğretimsel lider olan okul müdürünün okul iklimine etkisi öğretmen görüşlerinden 

yola çıkarak “paydaşlar arası iletişim (17), takım ruhu (10), başarıyı gerçekleştirmek (17), okul iklimini düzenleyici 

f (19), çatışma yöntemi f (8)” olmak üzere beş tema bulunmuştur. İkinci alt problem olan öğretmen görüşlerine göre 

okul müdürünün öğretimsel liderlik özellikleri “Kişisel özellik f (7), olumlu okul iklimi f (14), vizyon ve misyon f 

(8), etkisiz müdür f (2), araç gereç sağlama f (2), kendini geliştirme f (6), çözümcü f (6), etkili iletişim f (5), 

güncelliği koruma f (6), eğitim öğretim değerlendirme f (8) “şeklinde on temadan oluşmuştur. Üçüncü alt problem 

olan öğretimsel lider olan okul müdürünün öğrenci başarısına etkisini toplam 30 katılımcıdan f (28) ‘i olumlu etkisi 

olduğunu ve f (2) ise etkisiz olduğunu ifade etmiştir. Araştırmamızın dördüncü alt problemi olan öğretmen görüşüne 

göre okul müdürlerinin öğretimsel liderliği okullarında uygulama aşamasında karşılaştıkları sorunları “yöneticinin 

karşısında sorunlar f(5), yöneticinin yönetim becerisi düşüklüğü f(9), paydaş  yönetici arası iletişimsizlik f(5), 

paydaşların motivasyon düşüklüğü f(6), okul maddi manevi yetersizlikler f(12), paydaşın kendisini yenilememesi 

f(7) bürokrasi eksikliği f(9), kültürel farklılık f(2) ve  paydaş arası iletişim f(2)” olmak üzere dokuz tema bulgusuna 

ulaşılmıştır.  

Tartışma Sonuç ve Öneriler  

Araştırmamızda öğretimsel lider olan okul müdürünün okul iklimini olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Bir okul müdürünün paydaşlar arasında güven sağlayan ve rol model olan, paydaşın eksiğini gideren, adil davranan, 

okul içinde etkinlikleri planlayan, çalışkan, yeniliğe açık, paydaşlarını motive eden, iyi bir dinleyici özelliğine sahip 

olan, kendini geliştiren gibi özelliklerin varlığı iyi bir öğretimsel liderde bulunması gereken özellikler olduğu 
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sonucuna ulaştırmıştır. Literatürde bu sonucu destekleyen araştırma bilgiler mevcuttur. Jones 2009 göre Okulun 

geliştirmeyi kolaylaştırmakla etkili öğretim liderlik birbirleriyle bağlantılıdır. Öğretimsel liderliği benimseyen okul 

müdürünün öğrenci başarısı üzerinde %93 oranında etkisi olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Okul müdürlerinin 

öğretimsel liderlik ile etkili öğrenme ve akademik başarı üzerinde kritik rol oynamaktadır. (Hallinger ve 

Murphy,1985). Araştırmamızın diğer alt problemi olan öğretmen görüşüne göre okul müdürlerinin öğretimsel 

liderliği okullarında uygulama aşamasında karşılaştıkları sorunlar iş güvenliliğinde çıkan sorunlar, geleneksel 

yapıya bağlılık, kadro yetersizliği, üst makam faktörü, mevzuat, değişime direnen öğretmen varlığı, paydaşların 

isteksizliği, öğrenci sayılarının fazlalığı sonucudur. Bursalıoğlu (2000) göre eğitim ve öğretimle ilgili bazı 

yönetmelik ve yasalar öğretimsel liderliği benimsemiş okul müdürü üzerinde olumsuz olarak etkilemektedir. 

Öğretimsel liderlik konusunda ileride yapılacak araştırmalarda farklı öğretim kademelerinde yer alan okul 

yöneticileri, ilçe ve il müdürlükleri araştırmaya dahil edilebilir. Araştırmamızda kullandığımız nitel yöntemden 

farklı olarak gelecekteki araştırmalar karma yöntem ve farklı araştırma desenleri kullanılabilir. Ayrıca Türkiye 

eğitim politikasında öğretimsel liderliğin yeri ve önemi ilerideki araştırmalar için konu alanı olarak seçilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretimsel lider, okul yöneticiliği, Etkili okul 
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Giriş 

Eğitim, toplumsal olaylardan en çok etkilenen alanlardan biridir. Eğitim ve toplum arasındaki içsel ve güçlü 

bağ, eğitimi toplumsal olaylardan en çok etkilenen alanlardan biri haline getirmektedir. Bu bağ, ulusal ve küresel 

düzeyde eğitim sistemlerinin misyonunu, yapısını, müfredatını ve öğretim uygulamalarını önemli ölçüde 

şekillendirmektedir. Benzer şekilde, yükseköğretim kurumlarının devamlılığı da eğitim ve toplum arasındaki bu 

etkileşime bağlıdır. Yakın dönemde ortaya çıkan Covid-19 salgınının şüphesiz küresel düzeyde sosyal, ekonomik 

ve kültürel yaşam üzerinde derin sonuçları olmuştur (Haleem, Javaid, Vaishya, & Deshmukh, 2020; Üstün & 

Özçiftçi, 2020). Covid-19 nedeniyle yükseköğretim kurumlarının geçici olarak kapatılması ve yüz yüze derslerin 

ertelenmesi, öğretimin sunulma biçiminde büyük değişikliklere yol açmıştır (Cheema, 2020; Hargreaves & Fullan 

2020; Harris, 2020; Murphy, 2020; Weeden & Cornwell, 2020; Zhao, 2020). Pandemi öncesinde öğrenciler 

geleneksel öğrenme ortamları ile eğitimlerine devam ederken, Covid-19 pandemisinin başlamasıyla birlikte öğretim 

şekli hızla uzaktan öğrenme ortamlarına dönüşmüştür (Aktan, 2021; Amemado, 2020; Harris, 2020; Murphy, 2020; 

UNESCO, 2020a). Eğitimdeki bu kesintiye veya öğretimin sunulma biçimindeki değişime tepki olarak birçok 

öğrenci farklı duygular ve zorluklar yaşamıştır (Harris & Jones, 2020; OECD, 2020). Artan stres ve zorluklar, 

öğrencilerin dikkatini yeni bilgilere odaklanmaktan ve özümsemekten uzaklaştırarak öğrenme sürecini daha da 

kötüleştirmesi oldukça muhtemeldir (Kee, 2021; Roy, Tripathy, Kar, Sharma, Verma, & Kaushal, 2020; United 

Nations, 2020; WHO, 2020). Bu noktada gerekli önlemleri almak, bu “yeni normal” ve pandeminin neden olduğu 

yenilik, korku ve belirsizlikle yüzleşmenin ve başarılı bir şekilde başa çıkmanın ana yoludur (Tesar, 2020). Bu 

süreçte, eğitim faaliyetlerini sürdürmek zor bir iş olsa da bu zorluklarla başa çıkmak öğrencilerin ve toplumun 

geleceği için hayati önem taşımaktadır. Ayrıca bu zorluklar, dijital teknolojilerin akademisyenler ve öğrenciler 

arasında uygulanması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yoluyla yükseköğretimin yeniden şekillendirilmesi için 

önemli bir fırsat olabilir (Azorin, 2020; Sá & Serpa, 2020; UNESCO, 2020b; Zhao, 2020). Buradan hareketle yapılan 

bu çalışma, Covid-19 ve bunun lisansüstü öğrenciler üzerindeki çok yönlü etkileri üzerine odaklanmaktadır. 

Araştırma, lisansüstü öğrencilerin deneyimlerine dayalı olarak giderek artan uzaktan öğrenme ortamlarının 

iyileştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  

Yöntem  

Bu araştırma, Türkiye’de çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerindeki 16 lisansüstü öğrencinin görüşlerinin 

incelendiği bir durum çalışmasıdır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum 

çeşitlilik örneklem yöntemi ölçüt olarak alınmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesi sürecinde betimsel ve içerik 

analizi tekniğinden yararlanılmaktadır. 

Bulgular 

Veri analiz süreci devam etmektedir. Araştırma bulgularının kod, kategori ve temalar halinde sunulması 

planlanmaktadır. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Bulgulardan elde edilen sonuçların, lisansüstü öğrencilerin uzaktan öğrenme deneyimlerini iyileştirilmesine 

ve geliştirilmesine katkı sunmanın yanı sıra yükseköğretim paydaşlarına ve politika yapıcılara yol gösterici 

olabileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19; uzaktan öğrenme, lisansüstü eğitim; lisansüstü öğrenci deneyimleri 
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Giriş 

Tüm dünya bu günlerde milyarlarca insanın geçimini, sosyal hayatını ve hepsinden önemlisi sağlığını 

bedenen ve ruhen sarsan Covid-19 pandemi krizi sürecinden geçmektedir (TTB, 2020, s. 4). Pandemiler tarih 

boyunca toplumsal hayatın bir parçası olmuşlar ve toplumda büyük kırılmalara değişimlere yol açmışlardır. Öyle ki 

tarihte yaşanmış olan sıtma, kolera, veba vb. gibi salgınlar kimi dönemlerde savaşlardan çok daha fazla can kaybına 

yol açmışlardır. Pandemiler yüzlerce yıl toplumların ekonomik, politik ve sosyal hayatlarını etkilemiş ve hatta 

dönüştürmüştür. 

Covid-19 salgını sürecinde devlet kurumları, herkes için müfredata dayalı çalışma ve öğrenmenin 

sürekliliğini sağlamak için, uzaktan eğitim vermek üzere uluslararası kuruluşlar, özel sektör ortaklıkları ve sivil 

toplumla beraber çalışmaktadır. Gelişen donanım teknolojisi sayesinde sanal gerçeklik ve hatta karma gerçeklik 

gözlükleri ile de uzaktan eğitim projeleri büyük bir hızla üretilmeye başlanmıştır (Yamamoto & Altun, 2020, s. 26). 

Covid-19 küresel kriz ile mücadele döneminden etkilenen ve ortaya koyduklarıyla varlıklarını en çok hissettiren 

eğitim kurumların başında meslek liseleri gelmektedir. 30 yıla yakın bir zamandır unutulan ve ne yazık ki her geçen 

gün marka değerini kaybetmiş olan meslek liseleri geçmişin küllenmiş algısını bu süreçte birazda olsa değiştirmeyi 

başardılar. Pandemiyle mücadelede ürettikleriyle sürece en değerli katkılardan birini yapmışlardır (Gür, 2020, s. 

29). 

Kriz yönetimi; işlerin iyi gitmediği durumlarda, olası krizi önceden öngörebilmek ve gerekli hassasiyeti 

göstererek tehdit karşısında önlem almaktır. Başka bir ifadeyle, aniden ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan kriz 

durumlarında örgütün en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerin yönlendirilmesi kriz durumundan 

kurtarılma sürecidir (Sumer & Pernsteiner, 2009 akt., Yavuz, 2018, s. 32). Kriz yönetimi, olası tehlike ve risklere 

karşı zamanında müdahale edilip çözülmemesinin yarattığı bir sonuçtur. 

Okul yöneticilerinden kriz durumlarında krize yeterli ve etkili bir müdahalede bulunabilmeleri, eğitim 

kurumları ve çevre üyelerinin krizden en az zararla çıkabilmelerini sağlayarak kriz sürecini başarılı yönetip fırsata 

dönüştürmeleri beklenmektedir (Aksoy & Aksoy, 2003, s. 48). Sürekli gelişmekte ve değişmekte olan günümüz 

modern dünyasında okul yöneticilerinin eğitimci liderliği tek başına yeterli olmamaktadır. Bunun yanı sıra değişime 

ve gelişime açık olma, fırsatları öngörebilme, durum ve koşulları doğru değerlendirme ve oluşan koşullar ve şartlar 

doğrultusunda durumsal liderlik özelliklerine daha duyarlı olmaları gerekmektedir (Fullan, 2002 akt., Akyavuz & 

Çakın, 2020, s. 726). Okul yöneticilerinin Covid-19 krizini uygun şekilde göğüslemeleri ve üstesinden gelmeleri ile 

mümkün olabilmektedir. 

Tüm bu bağlamlar ele alındığında çalışmanın amacı Covid-19 süresince meslek liselerinin rolünü 

araştırmaktır. Çalışmanın araştırma soruları şu şekilde ifade edilebilir: 

1. Meslek liseleri Covid-19 süresince hangi sorunlarla yüzleşmek durumunda kalmıştır? 

2. Meslek liselerinin Covid-19 süresince yaşanan zorluklarla mücadeledeki etkililiği nasıldır? 

3. Meslek liseleri ülkenin kriz yönetimine nasıl bir katkı sağlamıştır?  

Yöntem 

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu, 22 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. 

Görüşme yoluyla elde edilen veriler içerik analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma verilerinden elde edilen 

kodlar dâhilinde temalara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular belirlenen kodlar, kategoriler, temalar üzerinden ve 

katılımcıların cevaplarından birebir alıntı yapılarak yorumlanmıştır. 

Bulgular 

Araştırmanın bulgularına göre uygulamaları derslerin uzaktan yapılmasındaki sıkıntılar ve lojistik 

eksiklikleri önemli problemler olarak sıralanmıştır. Meslek liselerinin Covid-19 sürecinde üretime dâhil olma ve 

üretilen malzemeler aracılığıyla alınan önlemlere katkı sağlama adına özverili davrandıkları ifade edilmiştir. Yapılan 

üretim faaliyetlerinin kaynakları yeterli ve donanımlı meslek liselerinde yoğunlaştığı söylenebilir. Üretim 
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yapamayan bazı okulların okul yöneticilerinin, üretim yapan okullara gönüllü ekonomik destek sağlayarak üretim 

sürecine katkı sunmaya çalıştıkları ortaya çıkan diğer bir sonuçtur. Meslek liseleri kaynakları doğrultusunda Covid-

19’la mücadelede ihtiyaç duyulan maske, tulum, siperlik, dezenfektan, temizlik malzemeleri, dezenfektan ayaklığı 

vb. gibi malzemeler üretmişlerdir. Üretimi gerçekleştirilen bu malzemeleri gerek kendi okullarında gerekse diğer 

okul, kurum ve kuruluşlarda kullanılmasını sağlayarak pandemi döneminde kriz yönetimine katkı sunmuşlardır. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Araştırmanın bulgularında okul yöneticilerinin bir kriz dönemi olan Covid-19 sürecinde üretime katılma ve 

üretilen malzemeler aracılığıyla alınan önlemlere katkı sağlamak için gönüllü ve özverili davrandıkları görülmüştür. 

Üretim, kaynakları olan donanımlı meslek liselerinde yoğunlaşsa da diğer meslek liseleri de olanakları 

doğrultusunda ekonomik destekle üretim sürecine katkı sunmaya çalıştıkları ifade edilebilir. Okul yöneticileri 

okullarının kaynakları doğrultusunda Covid-19’la mücadelede ihtiyaç duyulan maske, tulum, siperlik, dezenfektan, 

temizlik malzemeleri, dezenfektan standı üretmişlerdir. Kaynaklar doğrultusunda gerçekleştirilen üretimlerin gerek 

kendi okullarında gerekse diğer okul ve kamu kurum ve kuruluşlarda kullanılmasını sağlayarak pandemi sürecini 

kendileri için fırsata çevirmişlerdir. Üretim yapan okul yöneticileri üretim süreçlerinde ilk başlarda lojistik 

bağlamında birtakım zorluklar yaşadıkları, üretilen malzemeler pandemi sürecinde önlem amaçlı olduğu kadar 

öğrencilere istihdam olanağı sağlayarak yaşanan bu zorlu süreçte öğrencilerin ekonomilerine katkı sağladığı 

görülmüştür. 

Covid-19’la mücadele süreci meslek liseleri yeterli kaynak, fiziki ve teknolojik alt yapıya sahip olduklarında 

ülke yararına ne denli etkili ve önemli kurumlar olduklarını gözler önüne sermiştir. Bu araştırmada meslek lisesi 

okul yöneticilerin ekipleriyle birlikte verdikleri mücadelede yaşadıkları deneyimler ve üretime destek çabaları ortaya 

konmuştur. Meslek liselerinin güçlendirilmesi ve desteklenmesi gelecek her krizin daha başarılı atlatılmasına ve 

toplumun hak ettiği refah, insancıl, üretken kılma çabalarımıza katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda okul yöneticilerinin 

eğitim-öğretim kapsamında kriz yönetim becerilerini kullanmaları önem arz etmektedir. Bu nedenle okul 

yöneticilerinin ilk defa ve yeniden atanmasında kriz yönetim yeterliklerine ilişkin bir atama kriterinin belirlenmesi 

politika yapıcılarına önerilir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19; Mesleki Eğitim, Kriz Yönetimi 
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Giriş 

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 istatistiklerine göre, 15-29 yaş arası gençler, Türkiye nüfusunun %23’ünü 

oluşturmaktadır (TÜİK, 2021). Çok önemli bir potansiyel oluşturmakla birlikte, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

genç nüfusun eğitim ve istihdam dışında kalması önemli bir sorun teşkil etmektedir (Lüküslü ve Çelik, 2021). Eğitim 

ve istihdam dışı gençlerin oranı Avrupa Birliği ortalamasına göre %13,7 iken bu oran Türkiye’de %32 olarak 

gerçekleşmiştir. Türkiye, 2020 yılında Avrupa Birliği ortalamasına göre yaklaşık 1,5 kat daha fazla genç nüfusa 

sahip olmakla birlikte gençlerin eğitime ve istihdama katılım oranlarının en düşük olduğu ülkeler arasındadır 

(EUROSTAT, 2021). Genç nüfusun istihdama ve işgücüne etkin biçimde dâhil edilememesi özellikle gelişmekte 

olan ülkeler için en önemli sorunlardan birisidir (Tansel, 2012).  

Eğitim ve istihdam dışı gençler (NEET), sosyoekonomik ve sosyokültürel olarak çok farklı özelliklere sahip 

heterojen bir gruptur. Cinsiyet, yaş, sağlık ve engel durumu, bireysel beceriler, eğitim düzeyi, sosyoekonomik düzey 

gibi kişisel, aile ve çevre kaynaklı sebepler, gençlerin eğitim ve istihdam dışı kalmasına neden olabilmektedir 

(OECD, 2015). Bireysel beceriler, eğitimi tamamlama, iş bulma ve istihdamın sürekliliğini sağlamada merkezi bir 

rol oynamaktadır. Eğitim ve istihdam politikalarının temel amacı da becerileri destekleyerek istihdama geçişi 

güçlendirmek ve nitelikli insan kaynağının gelişime katkı sağlamaktır. OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 

Programı (PISA), okul öncesi eğitime katılan bireylerin daha sonraki yaşamlarında okuma, yazma ve matematik 

konularında daha başarılı oldukları yönünde güçlü bir ilişki bulmuştur (OECD, 2016). Buna göre okul terki ile ya 

da yeterli becerileri edinmeden eğitim sürecini tamamlama ile sonuçlanan ve NEET olmaya yol açan zincirleme 

süreçler, okul öncesine kadar dayanmaktadır. 

Akademik becerilerin yanı sıra, duygusal kararlılık, yeni deneyimlere açık olma, yaratıcı düşünme gibi 

beceriler de eğitimi tamamlama, iş bulma ve yüksek kazanç üzerinde etkilidir (OECD, 2016). Eğitime ve istihdama 

katılımda, 21. yüzyıl becerileri ya da sosyal duyuşsal beceriler gibi kavramsal tanımlarla çerçevesi çizilen; yaratıcı 

düşünce, eleştirel düşünce, iletişim ve iş birliği, takım çalışması, açık fikirlilik, liderlik, yenilikçilik, girişimcilik, 

hoşgörü, duygu denetimi, dijital okuryazarlık, problem çözme gibi beceriler, hayata etkin katılımda ve istihdam 

edilebilirlikte geçmişte olduğundan çok daha önemli hale gelmiştir (OECD, 2021; World Economic Forum [WEF], 

2015). Benzeri şekilde; öz yeterlilik, öz saygı, odaklanma kontrolü, dayanıklılık, kontrol odağı gibi sosyal duygusal 

beceriler NEET olmada önemli birer belirleyicidir. (Alvarado, Conde, Novella ve Repetto, 2020; Mendolia ve 

Walker, 2014). Son yıllarda çoğu OECD ülkesinde genel eğitim seviyeleri yükseldiği için gençler için bireysel 

beceriler daha da önem kazanmıştır (OECD, 2016). Dünya ekonomilerinin yenilikçi ve yaratıcı düşünce üzerinde 

yükselmesi, bu becerileri eğitim ve istihdam açısından gençleri farklı kılan en önemli beceriler haline getirmektedir 

(WEF, 2015). Yaratıcı düşünce becerileri sadece gencin istihdam edilebilmesi için değil organizasyonların daha 

uzun süreli hayatta kalabilmesi için de en önemli unsurlardan birisidir (Anderson, Potočnik ve Zhou, 2014). 

Bireysel becerilerin yanı sıra eğitim ve istihdam dışı kalmada belirleyici olan bir diğer faktör sosyal destek 

faktörüdür. Araştırmalar (Alfieri, Sironi, Marta, Rosina ve Marzana, 2015; Bynner ve Parsons, 2002; Lőrinc, Ryan, 

D’Angelo ve Kaye, 2020) gençler için sosyal destek unsurlarının ve mekanizmalarının eğitim ve istihdam süreçleri 

açısından belirleyici olduğunu göstermektedir. 

İlgili alanyazın değerlendirildiğinde, bireysel becerilerin ve sosyal destek unsurlarının gençlerin, eğitime ve 

istihdama katılımını etkileyen en önemli faktörler arasında yer aldığı görülmektedir. Eğitim ve istihdam dışında 

kalma olgusu ile bireysel beceriler, sosyal destek arasındaki ilişkilere odaklanan mevcut çalışmanın, eğitime ve 

istihdama katılımda en belirleyici iki temel unsuru bütüncül bir modelde test etmesi bakımından ilgili alanyazına 

özgün bir katkı sağlaması beklenmektedir.   

Araştırmanın temel amacı, gençlerin eğitim ve istihdama katılım durumları ile algılanan sosyal destek ile 

yaratıcı düşünme becerileri arasındaki ilişkileri değerlendirmektir. Ayrıca gençlerin eğitim ve istihdam dışında 

kalmasına neden olan engellilik, sosyoekonomik düzey, hükümlülük ve benzeri unsurlar da kontrol değişkeni olarak 

araştırmaya dahil edilmiştir.  
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Yöntem  

Araştırma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırma evreni, Türkiye genelinde 15-29 yaş arası 

genç nüfus olarak tanımlanmıştır. Asgari örneklem büyüklüğü 384 olarak hesaplanmıştır. Türkiye evreninden 

tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş örneklem grubu ile çalışma yürütülecektir. Araştırmada veri toplama amacı 

ile Marmara Yaratıcı Düşünme Ölçeği ve Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ile Demografik Veri Formu 

kullanılacaktır. Veri analizinde betimsel istatistikler, lojistik regresyon analizi ve yapısal regresyon modeli 

kullanılacaktır.  

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Araştırma kapsamında elde edilecek bulgularda yaratıcı düşünme becerileri ve sosyal destek algısı yüksek 

olan gençlerin eğitimde ve istihdama katılım oranlarının daha yüksek olması beklenmektedir. Ayrıca eğitim ve 

istihdam dışında kalmada belirleyici olduğu düşünülen demografik değişkenler de tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Gençlik, NEET, Sosyal Destek, Bireysel Beceriler, Eğitim ve İstihdam 
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Giriş 

Bugün, her mekânın bir iletişim biçimi ve bir simge olarak ele alınabileceğini gösteren pek çok çalışma 

bulunmaktadır. Dil ve görsel imajın bir parçası olan simgeler, semboller kadar yapı ve mekânların da bir “işaret 

dizgesi” olması söz konusudur. Bu nedenle hareket ve iletişim için bir sahne gibi ele alınan mekân, dilin bir parçası 

olarak tartışılır. Fakat mekânlar sadece kendilerini ve maddesel gerçekliklerini değil; toplumu, kültürü, iktidarı, 

gücü, ekonomiyi, sınıfsal ilişkileri, sembolleri ve daha pek çok soyut kavramı ifade eder (Ülger, 2013:1). Bu 

bağlamda genellikle mimarlıkla ilişkilendirilmesine karşın mekân; fizikten coğrafyaya, sanattan, felsefeye, 

antropolojiden tarihe, siyasete, edebiyata kadar farklı disiplinlerin ilgi alanına girmiş bir kavramdır. Farklı 

disiplinler, tarih boyunca mekânın ne veya neresi olduğu sorusuna cevap aramaya çalışmışlardır. Birçok sosyal 

bilimci öne sürdükleri farklı mekân anlayışları ile birbirlerini etkileyerek mekânı sorgulamış, mekân üzerinden 

düşünmüş ve mekânı kurgulamıştır (Solak, 2017:14). 

Günümüzde mekânla ilişkili konuların sosyal bilimler alanında tartışılan pek çok konuya yeni bir boyut 

kazandırdığını görmekteyiz. Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalara göz attığımızda “coğrafya önemlidir”, 

“mekân politiktir”, “mekân mücadele alanıdır” gibi söylemlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Mekân günümüz 

toplumlarının anlaşılması ve dönüştürülmesi yönünde temel öneme sahip bir kategori olarak algılanmaktadır (Işık, 

1994:8). Kamusal mekânların önemli bir parçasını okul mekânları oluşturmaktadır. Okul mekânları, aracılığı ile 

ülkemizde ve dünyada toplumsal, kültürel, teknolojik, ekonomik gelişmeleri yakından izleyip, benimseyip, genç 

nesillere aktararak toplumun gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunulur (Başeğmez vd.,2018:1). Okul 

mekânları, toplumsal ve beşeri ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturulan kurumların en gelişmiş, dinamik ve faal 

olanlarıdır. Yaşam boyu devam eden ve ciddi bir süreç olan eğitim, aileden sonra örgütlenmiş okul mekânlarda 

devam eder (Başeğmez ve Taşdemir, 2019:2). 

Türk eğitim sistemindeki okul mekânlarının, geleneksel ve yapılandırmacı eğitim yaklaşımlarından yanı sıra; 

finansal kaynağı bakımından iki farklı anlayışı yansıttığı düşünülebilir. Bunlardan biri devlet eliyle desteklenen, 

standartlaştırılmış eğitim ve mimari anlayışı olan tek tip devlet okulları; diğeri ise özel sektörde rekabet içine girmiş, 

farklılığını bir piyasa içinde değişim değerine çevirmeye ve artırmaya çalışan eğitim anlayışına dayalı özel okullar. 

Türk Eğitim Tarihi incelendiğinde, mesleki eğitim anlamında farklı çağlarda farklı uygulamalar ve yapılanmaları 

içeren özellikleri eğitim anlayışı içeresinde barındırdığı görülmektedir. Geçmişten günümüze Dünya’da söz sahibi 

olan ülkelerin ekonomilerinin güçlü olduğu görülmektedir. Ekonomileri güçlü ülkelerin dünyada söz sahibi olmaları, 

nitelikli insan gücünü yetiştirmede eğitimin özellikle de mesleki eğitimin üstlendiği rolü 21.yüzyılın teknolojisi ile 

bütünleştirmesinden kaynaklanmaktadır. Mesleki eğitim sözde, bireysel ve toplumsal yaşam için zorunlu olan bir 

mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tavır ve meslek alışkanlıkları kazandırarak bireyi zihinsel, duygusal, sosyal, 

ekonomik ve kişisel yönleriyle dengeli biçimde geliştirmeyi amaçlar (Şahinkesen, 1992: 691). 

Bourdieu, herkesin eğitilmesiyle eşitliğin sağlanamayacağını söylemektedir. Gerek mezun olunan okullar 

arasındaki kalite veya prestij farkları, gerekse aynı okul mekanı içinde okurken ailede kazandırılmış olan kültürel 

sermaye dolayısıyla eğitimde başarabilme farkları herkesi okutmakla eşitliğin sağlanmayacağını gösteriyor. 

Bourdieu genel olarak okul mekânlarını ünlü fizikçi Maxvvell’in bir tür cinine benzeterek açıklar: Maxvvel’in cini 

sıcaklıkları birbirinden farklı hava moleküllerinin daha hareketli (sıcaklığı fazla/sıcaklığı az) tanecikler arasındadır, 

sıcaklığı az olanlar ile fazla olanları ayrı ayrı bir yerde toplayarak düzenin korunmasını sağlar. Okul mekânları da 

aynen bunun gibi, kültürel sermayenin eşit olmama pozisyonunu koruyarak, eleyici bir sistemle kültürel sermayesi 

az olan ile fazla olanları belirli aşamalarda sınıflandırarak eşitsizliğin devamına süreklilik sağlamaktadır (Sunar, 

t.y.:97). Alt sınıflardan gelen öğrenciler genellikle hakim sınıfların tarzını benimseyen eğitimcilerin ses tonu, 

gramer, aksan, ses tonu ve konuşma tarzında mündemiç anlamları kavramaktan yoksundurlar. Oysa diğer 

öğrencilerde bunun anlam şifreleri önceden vardır. Bundan dolayı Bourdieu’ya göre okullar modern toplumdaki 

esas amacı, tüm eşitlikçilik iddialarına rağmen, aslında bir tür eleme işlevi görmektedir. Sosyolog James Samuel 

Coleman’da alt sınıfa mensup olanlar doğrudan görünür bir engellenmeyle karşılaşmıyorlar. Aksine, görüntüde 

diğer insanlarla aynı sıralarda okul okumaya bile teşvik ediliyorlar, ama ne yazık ki yaşadıkları koşullar, ailenin 

ekonomik durumu ve bu durumun ürettiği kültür içinde daha yüksek eğitime girmeyi kolaylaştıran bir yol kat 

edemediklerini söylemektedir (Aktay, 2002:16). Bireyler aynı sınıf ve okul ortamında eğitim görseler dahi farklı 



 15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi  
 

 84 

sınıfsal-kültürel sermayelere sahip öğrencilerin verilen eğitimden aynı şeyleri alma şansları daha işin başında 

minimuma indirgenmektedir. 

Söz konusu bilgiler ışığında çalışmanın amacı, mesleki eğitim kurumlarının genel hedefleri ve eğitimden 

beklentileri gözetilerek, Zonguldak ilindeki farklı türdeki mesleki eğitim okullarında mekânın göstergebilimsel 

analizini yapmaktır. Bu çerçevede şu sorulara yanıt aranacaktır: 

1. Mesleki eğitimde okul mekânlarının fiziksel özellikleri nasıl olmalıdır? 

2. Mesleki eğitimde okul bileşenlerinin mekân konusundaki düşünceleri, beklentileri ve mekâna yükledikleri 

anlam nedir? 

3. Mesleki eğitimde gelecekte okul mekânları nasıl olmalıdır? Çalışmanın gerekçesi, kuramsal çerçevesi, kısa 

literatür özeti, araştırma sorusu gibi kısımlara yer verilmelidir.  

Yöntem  

Çalışma nitel bir araştırmadır. Göstergebilimsel bir analiz yapılacak, okul bileşenlerinin mekâna yönelik 

yükledikleri anlam ortaya konulmaya çalışılacaktır.  Çalışmanın temelini oluşturan göstergebilimsel analiz, mesleki 

eğitimde okul mekânlarının biçimsel, işlevsel, anlamsal ve simgesel analizlerini yapmak için kullanılmıştır. Okul 

yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle yapılacak olan görüşmelerde okul mekânlarına yüklenen anlam ve 

beklentiler ortaya konulmaya çalışılacaktır. Veri, yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile toplanacak olup toplanan 

veri içerik analizi ile incelenecektir.  

Beklenen Bulgular 

Çalışma veri toplama aşamasındadır.  

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Çalışma bulgulandırılmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki Eğitim; Okul Mekânları, Kültürel Sermaye 
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Okulun Yeniden Konumlandırılması Bağlamında COVID-19 sonrası Eğitim Liderliği 

Esen ALTUNAY a, Evrim EROL b  

(a) Ege Üniversitesi,  İzmir, Türkiye  

(b) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye 

 

Giriş 

11 Mart 2020 tarihinde Dünya sağlık örgütü tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilmesinden sonra 

yaşanan değişimler, insan yaşamını durma noktasına getirirken yaşamın her alanı olduğu gibi eğitim ve öğretim 

sistemlerine yansımıştır. Mevcut pandemi süreci de küresel çapta bir tehdit/kriz olmakla beraber eğitim 

sistemlerinde de (okulun) buna karşı önlemler alınırken bir taraftan da eğitim sistemi varlığını sürdürmeye 

çalışmıştır. COVID-19 nedeniyle yaşanan krizde eğitim süreci yeniden tasarlanmak ve ev tabanlı, teknoloji destekli 

ve çevrimiçi bir etkinlik olarak yeniden başlatılmak zorunda kalınmıştır. Bunun sonucunda da uzaktan eğitimin yeni 

bir normal olarak kabul edilmesi, eğitim sisteminin yeniden kurgulanması ya da eğitimin küresel olarak yeniden 

eşitlenmesi, vb. eğitim hakkında oldukça kutuplaşmış söylemler ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bu söylemler, 

COVID-19 ile birlikte gelen eğitimi yeniden konumlandırma ve yeniden modelleme olasılıklarını içermektedir 

(Harris, 2020).   

Salgın sürecinde yaşanan yeni olaylar, eğitim kurumlarına yönelik farklı beklenti ve eleştirilere neden 

olmuştur. Salgın öncesi her bireyin zihninde okul ve okulda verilen hizmete ilişkin mevcut “konumlar", COVID-19 

ile birlikte değişmeye başlamış, hatta bireylerin zihninde "yeni konumlar" ortaya çıkmıştır. Yeni konumların 

açıklanmasının Ries veTrout'un (1961, 1981) teorisi doğrultusunda değerlendirilmesi mümkündür. Buna göre salgın 

sürecindeki deneyimler sonucunda okul üyelerinin eğitim kurumu ve okul kavramına yönelik zihinlerindeki 

modeller, örüntüler, şemalar veya konumlarla ilişkili olarak değişimlerin olması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Bireylerin zihinlerindeki "okula ilişkin konumların" değişimi, okul konusunda yeni anlamlara sahip olması, yeni 

ilişkilerin kurulması ve yeni eylemlerin ortaya çıkmasını içermektedir.  Okula ilişkin bu yeni anlamların, ilişkilerin 

ve eylemlerin yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Eğitim ve okul liderliği açısından bakıldığında ise okula ilişkin 

yeni konumların değerlendirilmemesi, krizin etkilerinin çok uzun süre okulu olumsuz etkilemesi anlamına gelebilir.  

Salgın döneminde eğitimle ilgili atılan adımların sonucunun tahmin edilmesinin zor olması, önlemlerin acele 

olarak uygulamaya konulması, elde edilen bilgilerin güvenirliğinin belirsiz olması özellikle karar veren kişilerin 

gerilimini artırmıştır. Bu nedenle kriz sürecinde zihinlerde okulun rolünün sorgulanması, okulun toplumsal bir 

kurum olarak varlığını sürdürebilmesi için zihinlerde okula ilişkin oluşan "yeni konumun" belirlenmesine ihtiyaç 

bulunmaktadır. Okula ilişkin yeni modellerin oluşturulması açısından gelişen "yeni konumun” incelenmesi ve bu 

doğrultuda okulun işlevinin güncellenmesi ve olumsuz algılarla ve sapmalarla baş ederek "yeniden 

konumlandırılması" gerekmektedir. Nitekim "okulun amacına uygun ve etkili bir şekilde kendisinden beklenen 

rolleri yerine getirmesi" için eğitim sistemi ve okulla ilgili yaşanan değişimlerin nesnel olarak değerlendirilmesi 

konusundaki bu araştırmanın bulgularının katkı sağlayacağı umulmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı kriz 

sürecinde okulun rolünün sorgulanması ve yeni modellerin oluşturulması yönünde gelişen "okula ilişkin yeni 

konumlar" ile ilgili eğitim liderlerinin görüşlerini belirlemek ve öneriler sunmaktır.  

Yöntem  

Okulun yeniden konumlandırılması bağlamında COVID-19 sonrası eğitim liderlerinin görüşlerini 

belirlemek amacıyla nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 

amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen yöneticilerden oluşturulmuştur. Bu sayede, araştırmaya konu olan olguyu 

yaşayan kişilerin deneyimlerinin yansıtılması amaçlanmıştır.  

Araştırmanın verilerinin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın 

verileri içerik analizi ile analiz edilecektir. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Araştırmanın verilerinin analizi sonucunda bulgular sunulacaktır. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen sonuçlar alanyazın dikkate alınarak tartışılacak ve öneriler 

geliştirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19; Eğitim Krizi, Yeniden Konumlandırma; Eğitim Liderliği 
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Pandemi Sürecinde Okul Yöneticilerinden Beklenen Liderlik Özellikleri 

Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZa 

(a) Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, Türkiye 

  

 

Giriş 

Liderlik, belirli amaçlar etrafında bir grup insanı toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları 

harekete geçirme, bilgi ve yeteneklerin toplamı olarak tanımlanmaktadır (Eren, 2004). Giampalmi (2000) liderliği, 

takım arkadaşlarının başarılarını artırmak için onları güdüleyebilme süreci olarak ele almıştır. En geniş tanımıyla 

liderlik; grup üyelerinin içsel ve dışsal olayların yorumunu, amaç seçimini, aktivitelerin düzenlenmesini, bireysel 

motivasyon ve yeteneklerini, güç ilişkilerini ve ortak yönlerini etkileyen sosyal bir süreçtir (Hoy ve Miskel, 2010). 

Her örgütte olduğu üzere eğitim örgütlerinde de liderlere ihtiyaç duyulmaktadır. Okulların amaçlarının 

gerçekleşmesinde, birinci derecede sorumlu ve etkili kişi okul yöneticisidir (Akçekoce ve Bilgin, 2016). Etkili okul 

araştırmalarında, okul müdürünün liderlik özellikleri ile okulun etkililiği arasında ilişkiler tespit edilmiştir (Balcı, 

2002). Bu doğrultuda etkili okul yöneticisinin liderlik özelliklerine sahip olması beklenmektedir.  Özellikle 

belirsizliğin yaşandığı, kararların sürekli değiştiği dönemlerde liderlere olan ihtiyaç da artmaktadır. 

Geçmişten günümüze yaşanan doğal afetler, savaşlar, salgınlar, kıtlıklar canlı hayatını derinden etkilemekle 

beraber dünya genelinde kaosun da yaşanmasına neden olmuştur. Aralık 2019 tarihinden itibaren şahit olduğumuz 

Koronovirüs (COVID-19) de aynı tehdit ve tehlikelerle dünya genelinde insanlığı etkisi altına almıştır. COVID-

19’un dünya genelinde hızla yayılması ile birlikte 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 

pandemi olarak ilan edilmiş (World Health Organizations, WHO, 2020) ve olumsuz etkilerini azaltmak adına bir 

dizi önlemler uygulanmaya başlanmıştır. Ancak alınan önlemlere rağmen Eylül 2021’de dahi yıkıcı etkisini hala 

sürdürmektedir. Pandemi süreci başta sağlık olmak üzere turizm, ekonomi, sosyal, kültürel, dini birçok alanı 

olumsuz yönde etkilemiştir. Sağlık sektöründen sonra birçok paydaşı olan eğitim kurumları da bu süreçten nasibini 

almıştır. Özellikle okulların beklenmedik bir süreçte herhangi bir alt yapı sağlanmadan uzaktan eğitime geçmesi ve 

eğitimle ilgili kararların sürekli olarak değişmesi süreçte aksamaları da beraberinde getirmiştir. Eğitimin her paydaşı 

bu süreci yorucu bir şekilde yaşamıştır. Özellikle okul yöneticileri bu süreçte Bakanlıktan gelen ve sürekli değişen 

kararları okullarında uygulamaya çalışmışlardır. Bu süreçte değişime ayak uydurma, alınan kararların okul 

bölgelerinde yürütülmesini sağlama, uzaktan da olsa okul çalışanlarının bağlılığını artırma, onları motive etme, 

yönlendirme konularında okul yöneticilerine ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Dolayısı ile okul yöneticilerinin 

sergilemeleri beklenen liderlik davranışlarını bu süreçte önemli hale gelmiştir. Bu doğrultuda bu çalışmada öğretmen 

görüşlerine göre, Covid-19 pandemi sürecinde okul yöneticilerinden beklenen liderlik özelliklerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Yöntem  

Araştırma nitel araştırma olarak tasarlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji desen tercih 

edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Kilis il merkezde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışma 

grubunun seçiminde amaçlı örneklem türlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi tercih edilmiştir. Bu doğrultuda 

farklı okul türlerinde, farklı okul bölgelerinde ve farklı branşlarda görev yapan 15 öğretmen çalışma grubuna dahil 

edilmiştir. Verilerin elde edilmesinde görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Görüşme formunda pandemi sürecinde okul 

yöneticilerinden beklenen liderlik özelliklerine ve bu özelliklerinin sözü geçen sürece nasıl yansıdığına dair açık 

uçlu sorular yer almaktadır. Görüşme ile elde edilen verilerin MAXQDA-20 programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Görüşme formundaki sorular çerçeve olarak kullanıldığından verilerin analizinde betimsel analiz tekniği 

kullanılmıştır. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin pandemi sürecinde okul yöneticilerinden çoğunlukla değişimi 

yönetebilen, sorumluluk alabilen, karar verme sürecine aktif katılım sağlayabilen, ileri görüşlü olabilen, problem 

çözme becerisine sahip olabilen liderlik özelliklerine sahip olması gerektiğini vurgulamışlardır. Bunun yanı sıra 

pandemi sürecinde okul yöneticilerinin belli çerçeveler dışına çıkmadığı, sorumluluk almaktan sakındıkları ve bu 

durumun da eğitsel faaliyetlerin niteliğinin olumsuz olarak etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Liderlik, Okul Yöneticisi 
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Giriş 

Eylemlilik, bireylerin özgür fikirlerine bağlı olarak yaşamlarını şekillendiren bilinçli ve kasıtlı seçimleridir 

(Marshall, 2005). Mesleki eylemlilik ise, bireylerin dış normlarla ve düzenlemelerle çatıştıklarında dahi yaratıcı 

şekilde hareket edebilme yeteneğini ifade etmektedir (Dovemark, 2010). Bir başka görüşe göre ise mesleki 

eylemlilik, bireylerin öğrenme isteğini ve öğrenme hakkındaki öz- yeterlik inançlarını kapsayan bir kavramdır 

(Neumann, Terosky ve Schell, 2006). Bu ifadelerden hareketle, mesleki eylemliliğin, kişilerin mesleki gelişimine, 

eğitimsel/ mesleki kazanımına ve yaşam doyumuna katkı sunduğu belirtilebilir. Mesleki eylemliliğin, bireylerin işle 

ilgili olgulara yöneldiklerinde, işle ilgili bireyler ya da topluluklar üzerinde etkili olabildiklerinde, seçimler 

yaptıklarında ve işlerini ve/veya mesleki kimliklerini etkileyecek şekilde duruşlar aldıklarında ortaya çıktığı 

belirtilmektedir (Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä ve Paloniemi, 2013). 

Eylemliliğin, öğretim elemanlarının kariyerlerine katkı sunması son zamanlarda araştırmacılar tarafından 

çalışılmaya başlanmış olmasına rağmen, eylemliliğin öğretim elemanlarının öğrenme süreçlerine katkı sunduğuna 

dair birtakım kanıtlar mevcuttur.  Neumann, Terosky ve Schell'e (2006) göre hem eylemliliğin hem de öğrenmenin 

gerçekleşmesi için bireylerin öğrenen olarak kendi iç sesine kulak vermesi gerekmektedir. Bu nedenle, eylemliliğin, 

yapılandırmacı bir öğrenme vizyonunu desteklediği söylenebilir. Neumann, Terosky ve Schell (2006) öğretim 

elemanları için kendi hayatlarını iş hayatına entegre etme, çalışma hayatına dair seçimlerde bulunma ve kişinin 

çevresini düzenlemesi olarak üç eylemlilik stratejisi sıralamıştır. Belirlenen bu üç eylemlilik stratejisi öğretim 

elemanlarının yaşamına ilişkin yeni beklentilere uyum sağlamasına yardımcı olmakta ve dolayısıyla, öğrenme 

süreçlerini ve kariyer tatminini etkilemektedir (Neumann, Terosky ve Schell, 2006).  

Rekabete dayalı iş dünyası, mal ve hizmet üreten kurumlardaki değişimler gibi faktörlerin profesyonel 

eylemlilik pratiklerinin önemini arttırdığı belirtilebilir. Bu çerçevede mesleki öğrenim, profesyonel kimlik 

müzakereleri ve iş pratiklerinin dönüşümü için genel olarak eylemlilik ve özelde ise mesleki eylemlilik bir gereklilik 

haline gelmiştir ((Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä, & Paloniemi, 2013).  Akademik örgütlerde çalışan 

akademisyenlerin mesleki eylemlilik durumlarının belirlenmesi, hem kurumların işlevselliği hem de 

akademisyenlerin meslek doyumu ve üretkenliği açısından önem taşımaktadır.   

Yöntem  

Bu araştırmanın amacı Mesleki Eylemlilik Ölçeği’nin akademik personel formunun Türkçe’ye 

uyarlanmasıdır. İlgili ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesi amacıyla nicel araştırma modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubu 199 akademisyenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak 

Demografik Bilgi Formu, Mesleki Eylemlilik Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde Açımlayıcı Faktör 

Analizi, Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır.  

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda faktör yük değerleri .45’in altında olan iki madde çıkartılarak 

işe katılım (bölüm içi), iş ortamını etkileme ve profesyonel kimlik olmak üzere üç alt boyut ve 20 maddeden oluşan 

bir yapı ortaya çıkmıştır. Ölçeğin 3 alt boyutu birlikte varyansın % 51,79’unu açıklamaktadır. Ölçekteki maddelerin 

faktör yük değerleri 0,81 ile 0,48 arasında değişmektedir.  

Ölçeğin güvenirlik analizleri kapsamında Cronbach alfa ve McDonald’s omega güvenirlik katsayısı ile test-

tekrar test güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ölçek toplam puanı için 

.74, işe katılım (bölüm içi) alt boyutu için .82, iş ortamını etkileme alt boyutu için .85 ve profesyonel kimlik alt 

boyutu için .79 olarak hesaplanırken, McDonald omega güvenirlik katsayıları ise toplam puan için .71, boyutlar için 

sırasıyla .85, 82 ve .80’dir. Ölçeğin test tekrar test güvenirlik katsayısı ise ölçeğin toplam puanı için .92, işe katılım 

(bölüm içi) alt boyutu için .86, iş ortamını etkileme alt boyutu için .85 ve profesyonel kimlik alt boyutu için .81 

olarak hesaplanmıştır. 
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Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Ölçekten alınan yüksek puan akademisyenlerin mesleki eylemlilik düzeyinin yüksek olduğunu 

göstermektedir. Yapılan analizler sonucunda uyarlanan ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ve 

çalışmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki eylemlilik; akademik özgürlük, profesyonel kimlik  
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Covid-19 Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Görev Boyutunda Yaşadıkları Sorunlar 

Çiğdem DEMİRa  Mehmet SİNCARb 

 

(a)  Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ABD Yüksek Lisans Öğrencisi, Türkiye 

(b) Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye 

 

 

Giriş 

İnsanlık tarihi kadar eski olan eğitim sistemi yüzyıllar boyunca gelişmeler, değişen değerler gibi karşı karşıya 

kaldığı iyi ya da kötü bir çok durumla savaşmak zorunda kalmıştır. Bu görevi ön cephede yürütenlerin içinde  sınıf 

öğretmenleri yer almaktadır. Yetişen insan kaynağının temel taşlarını yerine koyanların sınıf öğretmenleri olduğunu 

düşünürsek, sınıf öğretmenlerinin etkilendiği ve dolasıyla etkileyeceği her türlü durum insan temelinin nasıl şekil 

alacağının belirleyicisi konumundadır. Kazanılan ve ilerde değiştirmesi zor olan becerilerin temelinin mimarları 

sınıf öğretmeni iken,geçmişten bu güne kadar teknoloji ne kadar gelişse de esas mimarların yerini alamayacağını 

kanıksamış olduk (Özpınar, 2008). 

Birçok meslekte olduğu gibi alan yazına bakıldığında özel bir ihtisas mesleği olan sınıf öğretmenliği 

mesleğini icra edenlerin de karşılaştıkları problemler azınsanamayacak kadar çoktur. Var olduğu toplumun 

ekonomik ve sosyal yönünün aynadaki yansımasına benzemesinin yanında yönetsel bağlamda, öğrenci, öğrenme 

ortamı, veli gibi etkenlerde zaman zaman problem olarak karşılarına çıkmaktadır (Karademir vd., 2017). Sınıf  

öğretmenlerinin köylerde karşılaştığı barınma, ulaşım, yetersiz koşullar, köy halkı ile aralarındaki kültürel farktan 

doğan sıkıntılar, başka ülkelerde de olduğu gibi ülkemizin de bir gerçeği olan birleştirilmiş sınıf engelleri sık 

karşılaştıklarına örnek olarak gösterilebilir (Özpınar, 2008).  

İnternet ağının kuşattığı 21. Yüzyıl küresel bir şehir ya da dar anlamıyla küresel bir köy haline gelirken bunu 

sadece ekonomik, sosyal, kültürel anlamda düşünmek bizi on yıllar içerisinde yanılgıya düşürür (Kaya, 2020). 

Dünyayı saran İspanyol gribinden sonra (1918-1920) karşı karşıya kalınan en büyük salgın olan Covid-19 

alışılageldiğimiz hayat tarzımızın tamamını sorgulatmış ve eğitim hayatımızın da kısmen sekteye uğramasına neden 

olmuştur (Kaya, 2020). Özellikle eğitimde büyük roller biçilen sınıf öğretmenleri hayat şartları ve çalışma imkanları 

açısından zorluklarka karşıya kalmışlardır (Karademir vd., 2017). Çalıştıkları bölge, şehir hatta köye göre; yabancı 

dil, çocuk sayısının çok olması, okulların fiziki olarak yetersiz kalması, eğitim gereksinimleri, öğretmen 

sirkülasyonu gibi sorunlar değişiklik gösterse de giderek aşağıya çekilen toplumdaki saygınlığı ve ekonomik durumu 

bunların en başında gelmektedir (Çermik, Doğan ve Alkan, 2018). 

Yöntem  

Bu araştırmada Covid-19 sürecinde sınıf öğretmenlerinin görev boyutunda yaşadıkları sorunları ve 

öğretmenlerin bu konuda görüşlerini ortaya çıkarmak amaçlandığı için araştırma nitel yöntemlere dayalı olarak 

yürütülecektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında Gaziantep ili Şahinbey ve 

Şehitkâmil ilçelerinin devlet okullarında görev yapan ve maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak belirlenen 

sınıf öğretmenleri oluşturacaktır. Veri toplama aracı olarak bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılacaktır.  

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Sınıf öğretmenlerinin Covid-19 sürecinde yüz yüze yapılan eğitimden aniden geçiş yapılan uzaktan eğitim 

konusunda öncelikli olarak zorlanacakları düşünülmektedir. Özellikle sınıf yönetimi bağlamında sorunların 

derinleştiğine ilişkin bulgulara ulaşılması beklenmektedir. Ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin zorlukların 

varlığına ilişkin bulguların da elde edileceği öngörülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19; Sınıf Öğretmeni, Eğitsel Sorunlar 
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Okullarda Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık ile İlişkisi:  

Bir Meta-Analiz Çalışması 

Belgin KORKMAZ a 

Mehmet ULUTAŞ b 

(a) Yüksek Lisans Öğrencisi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye 

(b) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye 

 

Problem Durumu 

İnsanların adalete karşı olan eğilimleri, sosyal ve ekonomik ihtiyaçları karşılayabilmek ve yaşamaya devam 

edebilmek için toplu bir şekilde yaşama ve çalışma gereksiniminden kaynaklanmaktadır. Bireylerin toplu bir 

şekilde yaşamaları, gereksinimlerini karşılarken elde ettikleri kazançların eşit bir şekilde dağıtılması gerekliliği, 

adalet kavramının tartışma konusu olmasına yol açmıştır. İşgörenler bulundukları kurumlarda görevlerini yaparken 

diğer işgörenleri gözlemleme eşitlik arama eğilimindedir. İşgörenin hissettiği adalet algısı, bireylerin örgüte karşı 

olan bağlılık duygularını, iş doyumlarını etkileyen önemli faktörlerdendir. Örgütsel adalet bir örgütteki adaletin 

önemini açıklamakla birlikte örgütün işlevlerini yerine getirebilmesi ve işgören memnuniyeti açısından önemli bir 

kavramdır. Örgütlerde adalet algısı ve işdoyumu arasındaki ilişki araştırmalarda en çok incelenen konulardan biri 

olmuştur. Bunun yanı sıra yapılan araştırmalarda örgütsel adaletten en çok etkilenen örgütsel değişkenin iş 

doyumu olduğu ortaya çıkarılmıştır. Örgütsel adalet algısının vatandaşlık davranışını geliştirdiği ve alanyazında 

çokça rastlandığı gibi pozitif adalet algısının işgörende olumlu tutum ve davranışlara neden olduğu, yüksek 

düzeyde bağlılık ortaya çıkardığı, diğerlerinden farklı davranışlarla karşılaşıldığında bağlılığın önemli derecede 

azaldığı gözlenmektedir. Araştırmaların genel durumunun ve sonuçta örgütsel adaletin bahsi geçen davranışlar 

üzerinde ne düzeyde bir etkiye sahip olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebepler ile bir meta-analiz 

çalışması yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. 

Araştırmanın Amacı ve Alt Problemler 

Araştırmanın amacı öğretmenlerin adalet algılarının örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık üzerindeki 

etki büyüklüğünü ortaya çıkarmaktır.  

1. Örgütsel adalet ve iş doyumu arasındaki ilişkide örgütsel adaletin etki büyüklüğünün düzeyi ve yönü 

nedir, okul kademesi, yayın türü, örneklem bölgesi, çalışma alanı, ve örneklem büyüklüğü örgütsel adaletin 

öğretmenlerin iş doyumlarına etkisinde moderatör değişken midir? 

2. Örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide örgütsel adaletin etki büyüklüğünün düzeyi ve 

yönü nedir; okul kademesi, yayın türü, örneklem bölgesi, çalışma alanı ve örneklem büyüklüğü örgütsel adaletin 

öğretmenlerin bağlılıklarına etkisinde moderatör değişken midir? 

Yöntem 

Bu çalışmada öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının örgütsel bağlılık ve vatandaşlık davranışlarına 

etkisini saptamak amacıyla araştırma sentezi yöntemlerinden birisi olan meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. 

Bilimsel araştırmalarda tek bir çalışmanın yetersizliği ve bilim insanlarının sonuçları sentezlemeye ihtiyaç 

duyması da sentez araştırma yöntemlerinin doğmasına yol açmıştır.  Meta-analiz farklı zamanlarda ve farklı 

yerlerde yapılmış bağımsız çalışmaların bulgularını birleştirerek nicel açıdan en doğruya ulaşmaktadır. Bu 

çalışamada korelasyonel araştırmalar kullanılmıştır.  

Günümüzde diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde de çalışma sayısı her geçen gün artmaktadır. Her bir 

konuda birbirlerinden bağımsız ve farklı sonuçlar elde edilmiş çalışmalar bulunmaktadır. Meta-analiz 

tamamlanmış benzer çalışma verilerinin tek bir çatı altında toplanarak tekrar yorumlanmasını sağlamaktadır. Bu 

bakımdan meta-analizin alandaki birikmiş bilgiyi inceleme ve karşılaştırma, araştırmacıların yapacakları 

çalışmaları stratejik açıdan planlaması ve kaynaklarını daha etkili kullanabilmeleri için temel bilgileri sunma ve 

bilgi gelişimine katkı sağlama noktalarında önemli bir amaca hizmet etmektedir. Bu temel amaçlar doğrultusunda 

meta analiz bir çalışma alanı, tema ya da konu hakkındaki yapılmış benzer çalışmaların belirli ölçütler etrafında 

toplanıp, çalışmaların nicel verilerinin biraraya getirilerek yorumlanması için geliştirilmiş bir yöntem olarak 

düşünülebilir. 
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Bulgular ve Sonuç 

Örgütsel adaletin öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına etki değeri r=0,508 olarak hesaplanmıştır. Bulgular 

örgütsel adaletin örgütsel bağlılık üzerinde pozitif yönlü ve orta düzeyde bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 

Örgütsel adalet ile örgütsel vatandaşlık arasındaki etki değeri r=0,338 olarak hesaplanmıştır. Bulgulara göre 

örgütsel adaletin öğretmenlerin örgütsel vatandaşlıklarına etkisi pozitif yönlü ve düşük düzeydedir. 

Son olarak; okulun yöneticisi, okulun yapısını kuracak yönetim anlayışı ve diğer örgütsel değişkenler 

amaçlara ulaşmada belirleyici etkendir. Bu sebeple okullarda adalet algısına etki eden faktörlerin neler olduğu ve 

adaletin öğretmenlerin algılarını nasıl etkilediği oldukça önemlidir. Karar verici konumunda olan yöneticilerin 

davranışları ne derece adil olursa öğretmenler arasında ve öğretmen ile yönetim arasında kurulan ilişkilerde o 

derece adil olacaktır 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Örgütsel, Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık, Meta Analiz 
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Kurumsal İtibar Algısı, Akademik Entelektüel Sermaye ve Öğretim Elemanlarının Algılanan 

Yenilikçi Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Uğur ÖZALPa, Münevver ÇETİNb 

(a) Marmara Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye 

(b) Marmara Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye 

 

 

Giriş 

Yüksek bir kurumsal itibar algısı, seçkin bir akademik kadro ve yüksek donanımlı öğrenciler için kurumun 

cazibe merkezi olmasına olanak sağlamasından dolayı yüksek öğretim kurumları için birincil hedefler arasında yer 

almaktadır (Coulson, Roberts ve Taylor, 2011). Örgütteki kültürden olduğu kadar liderlikten de yoğun bir biçimde 

etkilenen kurumsal itibar, aynı zamanda yönetsel bir değerlendirme aracı olarak da görülmektedir (Aula ve 

Heinonen, 2015; Laskin, 2013). Bu bakımdan, örgüt kültürü ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesini hedefleyen 

yüksek öğretim kurumlarının kurumsal itibarın ölçülmesine ihtiyaç duyacağı düşünülmektedir. 

Dördüncü endüstriyel devrimin berberinde getirdiği teknolojik, sosyal, ekonomik ya da politik yenilikler, 

insan kaynakları yönetimi, değişim, liderlik ve strateji gibi konularda karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmede 

örgütlerin önem atfettikleri unsurlar arasında entelektüel sermayenin de yer almasına yol açmıştır (el Hamdi, 

Abouabdellah ve Oudani, 2019; Mohamed, 2018; Schneider, 2018; Suciu ve Năsulea, 2019). Rekabet üstünlüğü 

bakımından örgütleri ön plana çıkartan entelektüel sermaye, uzun vadeli sürdürülebilir gelişimi hedefleyen diğer 

örgütler için olduğu kadar yüksek öğretim kurumları için de yüksek düzeyde önem taşımaktadır. Yüksek öğretim 

kurumlarının sahip oldukları entelektüel sermayeyi ölçmesi ve yönetmesi, paydaşları nezdindeki itibar algısını da 

olumlu etkilemektedir (Kelly, 2004; Matos, Vairinhos, Selig ve Edvinsson, 2019; Suciu ve Năsulea, 2019). 

Örgütlerin sahip olduğu insan sermayesini besleyen ve iş görenleri olduğu kadar dış paydaşları da fikirleriyle 

örgüte katkı sağlamaya teşvik eden yenilikçilik, örgütün entelektüel sermayesi üzerine inşa edilmesinden dolayı 

örgütlere rekabet üstünlüğü sağlayan unsurlar arasında yer almaktadır. Yenilikçi davranışın ölçülmesi, kendisine 

biçilen roller arasında yenilikçiliği teşvik etmek de bulunan araştırmacılar ve araştırmacıların yoğun olarak bir araya 

geldiği yüksek öğretim kurumları için de önem taşımaktadır (Dalton ve Croft, 2003; Machado ve Davim, 2020; 

Tajvidi ve Karami, 2015). 

Araştırmanın amacı, Marmara Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin üniversitenin kurumsal itibarına 

ilişkin algıları ile üniversitenin sahip olduğu akademik entelektüel sermaye arasındaki ilişkide öğretim elemanlarının 

algılanan yenilikçi davranışlarının aracı rolü olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaca ulaşmak için şu soruya cevap 

aranmıştır: Marmara Üniversitesinin algılanan kurumsal itibar düzeyi ile öğrencilerin üniversitenin akademik 

entelektüel sermayesine ilişkin algı düzeyleri arasındaki ilişkide akademisyenlerin algılanan yenilikçi 

davranışlarının aracılık rolü var mıdır? 

Yöntem  

Marmara Üniversitesinin sahip olduğu akademik entelektüel sermaye ile öğrencilerin üniversiteye yönelik 

kurumsal itibar algıları arasındaki ilişkide öğretim elemanlarının algılanan yenilikçi davranışlarının aracı etkisinin 

incelendiği bu çalışmada yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini 2020-2021 öğretim yılının 

güz döneminde Marmara Üniversitesinin 18 fakülte ve 4 yüksekokulunda lisans düzeyinde öğrenim gören 51,304 

öğrenci oluşturmaktadır (Marmara Üniversitesi, 2021). Örnekleme, veri toplama iznine olumlu cevap veren Atatürk 

Eğitim Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Eczacılık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda öğrenim gören 

öğrenciler dahil edilmiştir. Evrende yer alan alt grupların örneklemde aynı oranda temsil edilmesine olanak sağlayan 

oranlı tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Teddlie ve Yu, 2007). Toplamda 19,601 öğrencinin öğrenim 

gördüğü, veri toplama izni alınan her bir fakülte ve yüksekokul birer tabaka olarak kabul edilmiştir. Toplam 458 

öğrenciden veri toplanmıştır. 

Katılımcıların kurumsal itibar algısını ölçmek için Reputation Institute tarafından geliştirilmiş (van Riel ve 

Fombrun, 2007), ürün ve hizmetler, inovasyon, çalışma ortamı, yönetim, toplumsal/sosyal sorumluluk, liderlik ve 

kamusal mali performans olmak üzere 7 boyut ve toplam 23 maddeden oluşan, Türkçe uyarlaması Üçok (2008) 

tarafından gerçekleştirilmiş RepTrak ölçeği kullanılmıştır. Öğretim elemanlarının algılanan yenilikçi davranışlarını 

ölçmek için de Jong ve den Hartog (2010) tarafından geliştirilmiş, fikir üretme, araştırma, destekleme ve uygulama 

olmak üzere 4 boyut ve toplam 10 maddeden oluşan, Türkçe uyarlaması Çimen ve Yücel (2017) tarafından 
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gerçekleştirilmiş Yenilikçi Davranış Ölçeği kullanılmıştır. Akademik entelektüel sermaye düzeyini ölçmek için 

araştırmacılar tarafından geliştirilen akademik insan sermayesi, akademik yapısal sermaye ve akademik ilişkisel 

sermaye olmak üzere üç boyut ve tümü olumlu 20 maddeden oluşan Akademik Entelektüel Sermaye Ölçeği 

kullanılmıştır.  

Toplanan veri, açık kaynak kodlu olmasından dolayı veri analizi konusundaki gelişmelere çok hızlı bir 

şekilde uyum sağlama kabiliyetine sahip güçlü bir araç olan R (versiyon 3.6.3) (R Core Team, 2020) ile birlikte ara 

yüz olarak kullanım kolaylığı sağlayan RStudio (versiyon 1.3.1093) (RStudio Team, 2020) kullanılarak analiz 

edilmiştir (Field, Miles ve Field, 2012). 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Toplanan verinin analizi devam etmektedir. Marmara Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin kurumsal 

itibar algısı ile akademik entelektüel sermaye algısı arasındaki ilişkide öğretim elemanlarının algılanan yenilikçi 

davranışlarının aracı role sahip olduğu sonucuna ulaşılması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal İtibar; Akademik Entelektüel Sermaye, Yenilikçi Davranış; Yüksek Öğretim 
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Akademik Başarıya Vurgu, Okuldaki Disiplin Sorunları ve  

Okulun Sosyoekonomik Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Mehmet Tufan YALÇIN a 

Ramazan ATASOY b 

Ömür ÇOBAN c 

(a) Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 

(b) Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye 

(c) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman, Türkiye  

 

Giriş 

Son yıllarda yapılan etkili okul araştırmalarının okul düzeyindeki değişkenlere odaklandığı görülmektedir. 

Bu çalışmayla okul düzeyinde akademik başarıya vurgu, okuldaki disiplin sorunları ve okulun sosyoekonomik 

düzeyi (SED) değişkenleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ABD, Güney Kore 

ve Türkiye’nin TIMSS 2019 araştırma veri setleri kullanılmıştır. IDB Analyzer 4.0 programında yapılan korelasyon 

analizi sonucunda her üç ülkede de akademik başarıya vurgu ile okulun SED’i arasında olumlu yönde orta düzeyde 

ilişkiler bulunmuştur. Bununla birlikte okuldaki disiplin sorunlarıyla akademik başarıya vurgu ve okulun SED’i 

arasında negatif yönde orta düzeyde ilişkiler tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle okulun SED’i arttıkça okullarda 

akademik başarıya vurgu artarken disiplin sorunlarının azaldığı söylenebilir. Analiz sonuçları ülkeler bazında 

değerlendirildiğinde görece olarak bulunan ilişki değerlerinin Türkiye’de diğer ülkelere göre daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Araştırma sonuçları bağlamında ailenin okul ile işbirliği ve okul etkinliklerine katılımının 

sağlanmasının okulların etkililiğini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. 

Bildirinin Amacı 

Bu çalışmayla okul düzeyinde akademik başarıya vurgu, okuldaki disiplin sorunları ve okulun 

sosyoekonomik düzeyi (SED) değişkenleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak amaçlanmaktadır.  

Yöntem 

Bu kapsamda ABD, Güney Kore ve Türkiye’nin TIMSS 2019 araştırma veri setleri kullanılmıştır. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

IDB Analyzer 4.0 programında yapılan korelasyon analizi sonucunda her üç ülkede de akademik başarıya 

vurgu ile okulun SED’i arasında olumlu yönde orta düzeyde ilişkiler bulunmuştur. Bununla birlikte okuldaki disiplin 

sorunlarıyla akademik başarıya vurgu ve okulun SED’i arasında negatif yönde orta düzeyde ilişkiler tespit edilmiştir. 

Başka bir ifadeyle okulun SED’i arttıkça okullarda akademik başarıya vurgu artarken disiplin sorunlarının azaldığı 

söylenebilir. Analiz sonuçları ülkeler bazında değerlendirildiğinde görece olarak bulunan ilişki değerlerinin 

Türkiye’de diğer ülkelere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonuçları bağlamında ailenin okul ile işbirliği ve okul etkinliklerine katılımının sağlanmasının 

okulların etkililiğini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akademik başarıya vurgu, okuldaki disiplin sorunları, okulun sosyoekonomik düzeyi, 

etkili okul, TIMSS 2019 
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Okul Örgütünde Gerçekleşen Bilgi Yönetimi Eğilimi ve  

Öğretmenlerin Yenilikçi Davranışları Arasındaki İlişki 

Mehmet DURNALIa 

(a) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye 

  

Giriş 

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde rol oynayan paydaşların süreçte uygun bilgiyi elde 

etmesi, paylaşması, kullanması ve depolaması için gerekli ve yeterli yönetim işlerinin tamamı bilgi yönetimi olarak 

adlandırılabilir (Durnalı, 2018). Bilgi yönetimi, epeyce stratejik bir vazife olarak, örgüt çalışanlarınca üretilen 

bilginin değerini belirlemek amacıyla standartları ortaya koymaktır (Nonaka, 1999). Öte taraftan, Wang, Ahmed ve 

Rafiq (2008,) bilgi yönetimi eğilimini tanımlarken, bir örgütün örgütsel sistemli bilgi yönetimi uygulamalarına 

vurgu yapmışlardır. Onlara göre, örgütsel hafıza, bilgi paylaşımı, bilgi edinimi ve bilgi duyarlılığı üzerine bu 

uygulamalar gerçekleştirilirken örgütün sergilediği davranışların derecesidir bilgi yönetimi eğilimi… Ayrıca, 

bireysel yenilikçilik, hem fikir üretmeyi (yaratıcılık) hem de iş ortamında değişimi uygulamaya yönelik davranışları 

içeren geniş bir süreç olarak tanımlanabilir (Rank, Pace ve Frese, 2004; West, 2002). Yenilikçi davranış ise yeni 

fikir oluşturma, geliştirme, uygulama, teşvik etme, yakalama ve ifade etme işlemlerini içerir (Thurlings, Evers ve 

Vermeulen, 2015).  

Eğitim ve öğretim ortamlarını iyileştirme ve de başarıyı artırma uğraşılarında öğretmenlerin sergiledikleri 

yenilikçi iş davranışlarının ve okul örgütündeki bilgi yönetiminin önemli olduğunu vurgulanabilir. Bu vurgu, okul 

yönetimi epistemolojik hareketi içerisinde konuyla ilişkili yürütülen araştırmalardan (Çimen ve Yücel, 2017; 

Durnalı ve Limon, 2020) anlaşılabilir. Bu bağlamda, ele alınan konuların eğitim çalışmaları kapsamında aktüel 

edimsel bir durumda olduğu görülmektedir. Öte taraftan, alanyazın incelendiğinde, öğretmenlerin yenilikçi iş 

davranışları ile okulda gerçekleşen bilgi yönetimi eğilimi arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırmaya 

ulaşılamamıştır. Bu bağlamda, literatürde bir açıklık olduğu ve bu açıklığı kapatmak amacıyla bu araştırmayı 

gerçekleştirmenin önemli olduğu düşünülmektedir. 

Bu çalışmada, öğretmenlerin yenilikçi iş davranışları ile okulda gerçekleşen bilgi yönetimi eğilimi 

düzeylerini, aralarındaki ilişkiyi ve yordama durumlarını tespit etmek amaçlanmaktadır. 

Yöntem  

Araştırmada, betimsel ilişkisel karşılaştırma tekniği baskındır (Mertens, 2010). Aşağıda belirtilen iki ölçek 

aracılığıyla veri toplanılmaktadır. Çalışma grubu, Türkiye genelinde eğitim seviyelerinin tamamını kapsayan 

okullarda çalışan öğretmenleri içermektedir. Bu bildiri özetini yazarken 93 katılımcıdan veri elde edilmiştir. Hedef 

200 üstünde bir sayıya ulaşabilmektir. Üç ölçek aracılığıyla veri toplanmıştır; 

- Wang, Ahmed ve Rafiq (2008) tarafınca geliştirilen ve Durnalı ile Limon (2020) tarafından Türkçe’ye 

uyarlanan Bilgi Yönetimi Eğilimi Ölçeği 

- de Jong ve den Hartog (2010) tarafınca geliştirilen ve Çimen ile Yücel (2017) tarafından Türkçe’ye 

uyarlanan Yenilikçi Davranış Ölçeği 

Veriler, kolay ulaşılabilir temelde, Google formlar aracılığıyla toplanmaktadır. Verilerin analizi için IBM-

SPSS ve AMOS paket programları kullanılacaktır. Verilerin çözümlenirken; ortalama, standart sapma, Pearson 

Momentler Çarpımı ve Korelasyon Katsayısı kullanılacaktır. Ayrıca, bağımlı değişkenlerin bağımsız değişkenlerce 

yordanma durumlarını tespit etmek amacıyla Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi gerçekleştirilecektir. 

Bulgular/Beklenen Bulgular Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Öğretmenlerin sergiledikleri yenilikçi iş davranışları ile okullarda bilgi yönetimi eğilimi arasında güçlü bir 

korelasyon çıkacağı öngörülmektedir. Öğretmenlerin sergiledikleri yenilikçi iş davranışlarının okullarda 

gerçekleşen bilgi yönetimi eğilimi tarafınca yordanacağı öngörülmektedir. Okullarda bilgiyi etkili yönetmek adına 

öğretmenlerin benimseyeceği yenilikçi davranışların önemli olduğu anlaşılabilir. Çalışmada ortaya konulacak 

emprik bulguların bu önemi destekler nitelikte olması beklenmektedir.  

Son olarak, bu çalışmada ortaya konulan bilgi kümesi, eğitim politikacıları ve araştırmacılar bağlamında, 

öğretmenlere değişim veya yenilikçi davranışları kazandırabilmek adına okullarda bilgi yönetimi eğiliminin 

gerçekleşmesinin öneminin farkına varılmasını sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi yönetimi; Yenilikçi davranış, Okul yönetimi; Öğretmen, Okul 
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Pandemi Sürecinde Yabancı Diller Yüksekokullarındaki Öğretim Görevlilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik 

Tutumları ile Değişimi Yönetme Yeterliliklerinin İncelenmesi 
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Giriş 

Eğitim alanında geleceğe yönelik sağlam temeller atabilmek için öncelikli olarak geçmişte ve günümüzde 

var olan eksiklikler belirlenmelidir. Sonrasında bu eksikliklerin giderilebilmesi için değişimi sağlayacak adımlar 

atılabilmelidir. Savaş veya doğal afet gibi sebepler değişime yönelik adımları hızlandırmaktadır. Dünyada ve 

ülkemizde yaşanan Covid-19 pandemisi sonrasında eğitim kurumlarının çoğu eğitim dönemine ara vermiştir bazıları 

ise uzaktan eğitim sürecine geçmiştir. Nitelikli bir uzaktan eğitim için ise mevzuat, altyapı, insan kaynakları, içerik 

ve uygulama alanında temel bir çerçeve sunan yol haritası hakkında değişiklikler yapılmıştır (Yamamoto ve Altun, 

2020). Bu değişikliklerin sunulması ve uygulanmasında ise değişimi yönetebilen kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ardıç ve Altun (2017)’un belirttiği gibi teknolojinin içinde doğan Z kuşağı için uzaktan eğitimi benimsemek 

sancılı bir süreç olmadı. Ancak, bu süreçte öğretim görevlilerinin çok kısa sürede ders planlarında ve materyallerinde 

değişim uygulayıp yeni bir düzen olan uzaktan eğitim sürecine başlangıç zor olabilmektedir. Örneğin; uzaktan 

eğitim altyapısı olmayan üniversitelerin öğretim görevlileri ‘Google Meet, Google Hangout, Zoom, Cisco Webex, 

Bigbluebutton’ gibi çevrimiçi uygulamalarla derslerini sürdürmüşlerdir (Yamamoto ve Altun, 2020). Daha önce bu 

tarz uygulamaları kullanmayan öğretim görevlilerinin bu değişimi hemen benimseyip derslerini aktif bir şekilde 

devam ettirmeleri beklenmiştir. Bu yüzden, pandemi sürecinde öğretim görevlilerinin uzaktan eğitime olan tutumları 

ve değişim yönetimi yeterlilikleri önemli yer tutmaktadır. 

Pandemi sürecinde eğitimin her alanında gerçekleşen bu değişimlerin Yabancı dil öğrenme ortamlarına da 

yansıdığı kaçınılmaz bir gerçektir. Buna ek olarak; bir ülkenin gelişimini etkileyen faktörlerden biri olan Yabancı 

dil edinimi de değişimlere karşı açık olmalıdır. Pandemi öncesinde de yabancı dil ediniminde teknolojiden 

yararlanılmaktaydı ve öğrencilere uzaktan eğitim olarak adlandırabileceğimiz uygulamalar önerilmekteydi. Her ne 

kadar bazı öğretmenler ve öğrenciler yabancı dil ediniminde teknolojik uygulamaları isteğe bağlı kullansalar da 

pandeminin gerçekleşmesiyle yabancı dil ediniminde uzaktan eğitim hem öğretmenler hem de öğrenciler için 

zorunlu hale gelmiştir (Tümen Akyıldız, 2020). 

Bu alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde hem okullarda hem de Yükseköğretim Kurumlarının farklı 

birimlerinde ve öğrenci-öğretmen görüşüne dayanan uzaktan eğitime yönelik tutum araştırmaları bulunmaktadır. 

Ancak bu araştırmalar tek taraflı kalmaktadır. O yüzden bu çalışma, Yabancı Diller Yüksekokulunda çalışan öğretim 

görevlilerinin uzaktan eğitime olan tutumlarını ve değişimi yönetme yeterliklerini farklı değişkenler açısından 

incelemeyi hedeflemektedir. Bu çalışma ile yabancı diller yüksekokullarında görev yapan öğretim görevlilerinin 

uzaktan eğitime olan tutumları ve değişim yönetme algılarının hangi düzeyde olduğunun saptanarak ve eksikliğin 

giderilmesi amaçlanmıştır. Değişime adapte olmayan öğretim görevlileri eğitim öğretimde aksaklıklara sebep 

olabileceğinden bu çalışmanın bilimsel literatüre katkı sağlaması hedeflenmiştir. 

Araştırmanın Alt Problemleri 

1. Katılımcıların uzaktan eğitime yönelik tutumları hangi düzeydedir? 

2. Katılımcıların uzaktan eğitime yönelik tutumları cinsiyet, yaş, çalıştıkları kurum türü ve mesleki kıdem 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

3. Katılımcıların uzaktan eğitime yönelik tutumları uzaktan eğitim hakkında bilgi sahibi olup olmadıklarına göre 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

4. Katılımcıların değişimi yönetme yeterlikleri hangi düzeydedir? 

5. Katılımcıların değişimi yönetme yeterlikleri cinsiyet, yaş, çalıştıkları kurum türü ve mesleki kıdem değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

6. Katılımcıların uzaktan eğitime yönelik tutumları ile değişimi yönetme yeterlikleri arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır? 

7. Katılımcıların uzaktan eğitime yönelik tutumları değişimi yönetme yeterliklerinin anlamlı bir yordayıcısı mıdır? 
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Yöntem 

İlişkisel tarama modelinde betimsel bir araştırma olduğunu belirtmek gerekir. Çalışmanın evreni 2021-2022 

eğitim öğretim yılında yabancı diller yüksekokulunda çalışan öğretim görevlileridir. Veri toplama aracı olarak üç 

bölümden oluşan ölçek kullanılmaktadır. Birinci bölümde; araştırmaya katılan yabancı diller yüksekokulunda görev 

yapan öğretim görevlilerine ilişkin araştırmacının kendi hazırladığı kişisel bilgi formu yer almaktadır. İkinci 

bölümde ise; öğretim görevlilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Ağır (2007) tarafından 

geliştirilen “Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği” kullanılmaktadır. Anketin son bölümünde ise; Taş (2009) tarafından 

geliştirilen “Değişim Yönetimi Davranış Ölçeğinin” ve uzman görüşü aracılığıyla cümlelerin ben öznesine göre 

düzenlenmiş versiyonu bulunmaktadır.  Araştırmanın genel amaçlarını içeren verilerin istatistiki çözümleri için 

bilgisayar ortamında SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 25.0 programının kullanılması planlanmıştır. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Araştırmanın veri analizi süreci devam etmektedir. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Pandemi sürecinde yabancı diller yüksekokullarındaki öğretim görevlilerinin uzaktan eğitime yönelik 

tutumları ile değişimi yönetme yeterlilikleri arasında anlamlı bir ilişki çıkması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, değişimi yönetme, pandemi, yabancı diller yüksekokulu 

 

Kaynaklar 

Ağır, F., Gür, H., ve Okçu, A. (2007). Uzaktan eğitime karşı tutum ölçeği geliştirmesine yönelik geçerlik ve 

güvenirlik çalışması. e-Journal of New World Sciences Academy Social Sciences, 3(2), 128-139. 

https://dergipark.org.tr/en/download/articlefile/185997  

Ardıç, E. ve Altun, A. (2017). Dijital çağın öğreneni. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1, 

12-30. 

Tümen Akyıldız, S. (2020). Pandemi döneminde yapılan uzaktan eğitim çalışmalarıyla ilgili İngilizce 

öğretmenlerinin görüşleri (bir odak grup tartışması). RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (21), 

679-696. DOI: 10.29000/rumelide.835811 

Yamamoto, G. T. ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (Online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. 

Üniversite Araştırma Dergisi, 3(1), 25-34. 
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IB Okullarında Eşgüdüm: Fenomenolojik Bir Çalışma  

Özlem ÖZBEY DEMİRa, Emine AYYILDIZb 

(a)İstanbul Medeniyet Üniversitesi,  İstanbul, Türkiye  

(b) İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

Giriş 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uluslararası eğitim programları oldukça popülerdir. Bunların başında 

ise 1968’den bu yana uygulanan Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) Programları gelmektedir 

(Hill, 2007). IB’nin felsefesi incelendiğinde, bu programları uygulayan okullardaki okul topluluğunu oluşturan tüm 

bireyler arasındaki eşgüdümün zorunlu kılındığı ve bu süreçte kişilere düşen görevlerin net olduğu görülmektedir 

(IBO, 2014). İnterdisipliner ve transdisipliner çalışmaların sürekliliğinin önemsendiği bu okullarda eşgüdüm adeta 

zorunlu olsa da bu okulların yapısında diğer okullara göre çok daha farklı görev pozisyonları ve bu pozisyonlardan 

bir veya birkaçını birlikte yürüten farklı alanlarda uzmanlaşmış çalışanların (DP koordinatörlüğü, CAS 

koordinatörlüğü, EE danışmanlığı, laboratuvar öğretmeni vb.) olması, eşgüdümün sağlanmasını zorlaştırmaktadır 

(Pierce, 2014). Ayrıca, kurumların karmaşıklığının artması eşgüdümü sağlamayı daha zorlayıcı ve maliyetli hale 

getirmektedir (Bolman ve Deal, 2017). Ancak bu okulların felsefesi gereği eşgüdümün yüksek olması da beklenen 

bir durumdur (IBO, 2009).  

Yapılan çalışmalarda, okullarda yaşanan eşgüdüm sorunları ve eşgüdüm sağlamak için uygulanan yanlış 

yöntemlerin öğretmenlerin tükenmişlik derecelerini artırırken, iş motivasyonunu ve verimliliğini olumsuz etkilediği 

ortaya konmuştur (Jacobsson ve Pousette, 2001). Kurumdaki eşgüdüm stratejilerinin yanlış yürütülmesi, bu tür 

sorunlara neden olurken, eşgüdüm mükemmelleştirmeye çalışıldığında ise, kişiler birbirinin işini bölebilmekte ve 

sürekli koordine olmak için çaba harcarken zaman kaybı yaşamaktadır (Bolman ve Deal, 2017). Bu nedenle bir 

eğitim kurumunun yapısına uygun olan eşgüdüm sağlama yollarının ve bunların nasıl uygulanması gerektiğinin 

belirlenmesi önemlidir. Alanyazın taramasında, okullardaki eşgüdümü inceleyen sınırlı sayıda araştırmaya 

ulaşırken, IB okullarındaki eşgüdüm durumunu inceleyen bir araştırmaya ulaşamadım. Bu nedenle, günümüzde 

Türkiye’de sayısı 100’ü geçmiş olan IB okullarında 17 yılı aşkın süredir hem öğrenci hem de çalışan olmak üzere 

farklı pozisyonlarda bulunmuş biri olarak çalışmamda, eğitim kurumlarında kaliteli bir eğitim verilebilmesi için 

olmazsa olmaz fonksiyonlardan biri olan eşgüdümle ilgili IB okullarındaki durumu, varsa sorunlar ve olası 

çözümleri tartışmak istedim (IBO, 2021). Çalışmanın sonuçlarının hem IB okullarına hem de herhangi bir özel 

program uygulamayan okullara katkı sağlayacağına inanmaktayım. 

Yöntem  

Çalışmamda, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji yaklaşımını kullandım. Çalışmada, Türkiye’deki 

farklı (devlet-özel) IB okullarında çeşitli pozisyonlardaki çalışanlarla (okul yöneticileri, öğretmenler, koordinatörler 

vb.), bu okullardan mezun olmuş öğrencilerle ve öğrenci velileriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirdim. 

16 katılımcıyla yaptığım görüşmelerin analizinde Moustakas’ın transandantal fenomenoloji yaklaşımını kullandım 

(Moustakas, 1994). 

Bulgular 

Araştırma sonucunda eşgüdümü zorlaştıran durumlar ve eşgüdümü destekleyen durumlar olmak üzere iki 

ana tema, her bir ana temanın altında ise aynı isimlerle beşer alt tema ortaya çıkmıştır. Bu alt temalar, okulla ilgili 

yüz yüze veya yüz yüze olmayan bir araya gelişler, okul kültürü, yönetimin tutumu, bireylerin tutumu ve kriz 

durumlarının etkisidir.  

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Bir araya gelişlerin eşgüdüm üzerindeki zorlaştırıcı veya destekleyici etkisinde, iletişimi güçlendiren 

ortamların, dil bariyerinin, kullanılan iletişim kanallarındaki seçeneklerin fazlalığının veya kullanılan bu yolların 

karmaşıklığının, toplantıların yapılandırılmış ve planlı olup olmadığının önemi görülmüştür. Diğer bir alt tema 

olan okul kültürünün ise eşgüdümü zorlaştırıcı veya bunu destekleyici etkisinde okul türü (devlet-özel), görev 

tanımlarının bilinirliği, okuldaki hiyerarşik sistem, okulda bulunan kültürel çeşitlilik ve sınır kapsamı rolü üstlenen 

(birimler arası iletişimi sağlayan) kişilerin yetkinlik durumlarının etkisi ortaya çıkmıştır. Bunun dışında yönetimin 

tutumunun eşgüdüm üzerindeki zorlaştırıcı ve destekleyici etkileri, yönetimin anlayışlı olması, çalışanlara 

kendilerini değerli hissettirmesi, onlara profesyonel gelişim imkânı tanıması, çalışanları karar almaya katması, 

öğretmen özerkliğini desteklemesi, ulaşılmaz olması, dengesiz iş yükü planlamaları yapması ve yeterince yetkin 

olmamasıdır. Bireylerin tutumlarıyla ilgili eşgüdümü zorlaştıran veya destekleyen durumlarsa, iletişim kanallarının 

aşırı ve uygunsuz zamanlarda kullanımı, kişilerin motivasyonsuzluğu, alışılagelen eğitim kültürü geçmişlerinin ve 

önyargıların etkisi, kişiler arası ilişkilerde şeffaf olmaları veya olmamaları, uygun olmayan şekilde ve zamanlarda 
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inisiyatif alınması, kişilerin sorumluluk bilincine sahip olması ve iş birliği içinde çalışma konusunda istekli 

oluşlarıdır. Çalışmanın son alt teması olan kriz durumlarınınsa (pandemi, çalışanların sirkülasyonu vb.) eşgüdümü 

hem destekleyebildiği hem de zorlaştırabildiği görülmüştür. Bulgular, IB okullarındaki eşgüdüm durumunu ve 

yaşanan sorunları tespit etme açısından faydalı olacak hem alandaki araştırmacılar hem de farklı eğitim 

kurumlarındaki uygulayıcılar tarafından pratikte kullanılabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: IB okulları; Eşgüdüm, İş birliği; Okul Topluluğu  

 

Kaynaklar 

Bolman , L. ve Deal, T. (2017). Reframing Organizations. New Jersey: Jossey-Bass . 

Hill, I. (2007). International Education as Developed by the International Baccalaureate Organization. M. Hayden, 

J. Thompson & J. Levy (Ed.). Sage Handbook of research in international education içinde (s. 25-37), 

London: Sage.  

IBO. (2009). MYP coordinator’s handbook 2009–2010. Wales, United Kingdom: International Baccalaureate 

Organization. https://balimyp.files.wordpress.com/2009/08/myp-coordinators-handbook-2009-2010.pdf 

adresinden erişildi. 

IBO. (2014). Further guidance for developing ATL in the MYP. IBO: http://docplayer.net/170809648-Further-

guidance-for-developing-atl-in-the-myp.html adresinden erişildi. 

IBO. (2021). IBO. https://www.ibo.org/about-the-ib/the-ib-by-country/t/turkey/ adresinden erişildi. 

Jacobsson, C., ve Pousette, A. (2001). Coordinating work in Swedish schools. Journal of Educational 
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Pierce, D. (2014). School organization the dilemma of autonomy‐coordination. Insights, 8(1), 4-17.  
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Covid-19 Pandemisi Sürecinde Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Müdür Yetkili Öğretmenlerin 

Yaşadıkları Eğitsel ve Yönetsel Sorunlar 

Mevlüt KARAa, Mert CANb, Yeşim CANc 

(a) Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye 

 (b) Gaziantep Üniversitesi Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi 

(c) Gaziantep Şehit Ümüt Özcan İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni 

 

 

Giriş 

Eğitim ve öğretimin tek öğretmene bağlı bir şekilde gerçekleştirildiği uygulamalara birleştirilmiş sınıflarda 

öğretim adı verilmektedir (Çoruk, 2021). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim coğrafi, ekonomik ve benzer diğer 

nedenlerle eğitim öğretim hizmetinden yararlanamayan öğrencilerin eğitim hizmetlerine ulaşmalarının sağlanması 

açısından önem arz etmektedir (Bilir, 2008). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenler birçok sorunla yüz 

yüzeyken özellikle yeni tip koronavirüs ile yaşadıkları zorluklar daha da üst noktalara ulaşmıştır. Pandemi 

neticesinde tüm dünyada karantina uygulamaları başlamış, sosyal mesafe kuralları oluşturulmuş, tam zamanlı 

sokağa çıkma yasakları gibi önlemler almak mecburiyeti doğmuştur. Sokağa çıkma yasakları eğitimin 

dijitalleşmesine neden olmuştur. Türkiye dijitalleşen eğitime, EBA TV kanalının açılması ve zoom, adobe connect 

gibi çeşitli uzaktan eğitim uygulamaları ile ayak uydurma çabasında olmuştur. Tüm bu çabalara rağmen öğrenme 

kaybı ve eğitim öğretime erişim eşitsizliğinin artmasının önüne geçilememiştir. Okulların kapalı kalması ve 

öğretimin kesintiye uğraması fırsat eşitliğinin önünde büyük bir engel oluşturmuştur.  Özellikle kırsal kesimde 

yaşayan öğrenciler bu süreçte daha da derinden etkilenmişlerdir (Çoruk, 2021). Bu araştırma ile Covid-19 pandemisi 

sürecinde birleştirilmiş sınıflarda görev yapan müdür yetkili öğretmenlerin yaşamış oldukları eğitsel ve yönetsel 

sorunları ortaya çıkarmak hedeflenmiştir.  

Yöntem  

Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) deseninde tasarlanmıştır. Çalışma 

grubu maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle belirlenen ve Gaziantep’te görev yapan 12 müdür yetkili 

öğretmenden oluşmaktadır. Çalışma grubunun maksimum çeşitliliği cinsiyet, yaş, müdür yetkililik süresi, mesleki 

kıdem, öğretmenlerin sınıflarında yer alan öğrenci sayısı ve okutulan sınıf seviyesi değişkenleriyle sağlanmıştır. 

Araştırma verilerinin toplanmasında görüşme yöntemi tercih edilmiştir. Bu doğrultuda yapılan görüşmelerde 

kullanılmak üzere araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Bu formda 

araştırmanın amacına uygun biçimde hazırlanan 6 açık uçlu soru yer almıştır. Araştırmada elde edilen veriler, içerik 

analizi tekniği ile analiz edilmiştir. 

Bulgular 

Yapılan analizler sonucunda birleştirilmiş sınıf okutan müdür yetkili öğretmenlerin; Covid-19 pandemisi 

sürecinde eğitsel süreçleri sürdürebilmek için yaptıkları faaliyetlerin başında çeşitli mesajlaşma uygulamaları 

yoluyla velilerin ve öğrencilerin bilgilendirilmesi olduğu görülmüştür. Bunun dışında müdür yetkili öğretmenler 

köylere giderek öğrencilere ödev dağıtmış ve bu ödevlerin kontrolünü yapmışlardır. Öte yandan müdür yetkili 

öğretmenlerin pandemi döneminde okul yönetimi açısından yaptıkları en önemli faaliyetin ise okullarda hiyeni 

sağlayabilmek için gerekli olan malzemeleri temin etmeleri olmuştur. Müdür yetkili öğretmenlerin Covid-19 

pandemisi sürecinde yaşadıkları eğitsel sorunların başında donanım ve internet alt yapısının eksik olması sebebiyle 

öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine katılamamaları olduğu belirlenmiştir. Bu süreçte velilerin eğitime gerekli 

desteği vermediği ve öğrencilere hayvan bakımı ve tarlada çalıştırma gibi köy işlerinin yaptırıldığı tespit edilmiştir. 

Müdür yetkili öğretmenler bu süreçte yaşadıkları eğitsel sorunların çözümü için internet altyapısının düzeltilmesi, 

okulların kapanmasının önüne geçilmesi, teknolojik cihaz eksikliklerinin giderilmesi, kararların öğretmenlerle 

birlikte alınması ve eğitimin bölge şartlarına göre verilmesi gibi önerilerde bulunmuşlardır. Müdür yetkili 

öğretmenlerin Covid-19 pandemisi sürecinde yaşadıkları yönetsel sorunların başında okul binasının fiziki 

eksiklikleri ve taşra teşkilatları tarafından temin edilen malzemelerin okullara dağıtımı ile ilgili olduğu ortaya 

çıkmıştır. Aynı zamanda bu süreçte müdür yetkili öğretmenlere daha önce yapmadıkları çeşitli görevlerin (filyasyon 

takibi vb.) verilmesi ve okullarda temizlik personellerinin yetersiz olması yaşanan diğer sorunlar olarak karşımıza 

çıkmıştır. Bu süreçte yaşanan yönetsel sorunların çözümüne yönelik müdür yetkili öğretmenler; köylerdeki 

teknolojik altyapının geliştirilmesi, yardımcı personel sayısının artırılması, taşra teşkilatları tarafından dağıtılan 

malzemelerin okullara getirilmesi ve köylere daha fazla kaynak ayrılması gibi önerilerde bulunmuşlardır. 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler (*) 

Araştırmadan elde edilen bulgular müdür yetkili öğretmenlerin Covid-19 pandemisi sürecinin getirdiği yeni 

sorunlarla karşılaştıklarını göstermektedir. Bu süreçte yüz yüze eğitimin kesilmesi ve okullarda acil uzaktan 

öğretime geçilmesi ile birlikte öğrencilerin teknolojik aygıt yetersizliği ve internete erişememe gibi sorunlarla karşı 

karşıya kalması uzaktan öğretim sürecini kesintiye uğratmıştır. Şehir merkezlerindeki öğrencilere göre bu tip 

sorunlarla karşı karşıya kalan köy öğrencilerinin yaşadıkları sosyal adaletsizliğin daha da derinleştiği ifade edilebilir. 

Bununla birlikte müdür yetkili öğretmenlerin pandemi sürecinde eğitimi devam ettirebilmek için çeşitli çabalar 

gösterdikleri verdikleri yanıtlardan anlaşılmıştır. Müdür yetkili öğretmenler bir yandan eğitim sürecinin verimini 

artıracak uygulamalar gerçekleştirmeye çalışırken bir yandan da yönetsel sorunlar ile karşılaşmışlardır. Özellikle 

okulların teknolojik cihazlar açısından yetersiz olması, temizlik personelinin olmaması ya da ihtiyacı 

karşılayamaması ve öğretmenlere bu süreçten fazladan görevler verilmesi müdür yetkili öğretmenleri yönetsel 

açıdan oldukça zorlamıştır. Müdür yetkili öğretmenler, yaşadıkları eğitsel ve yönetsel sorunlara yönelik önemli 

önerilerde bulunmuşlardır.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19; birleştirilmiş sınıf, yönetsel ve eğitsel sorunlar; müdür yetkili öğretmenler. 

Kaynaklar 

Bilir, A. (2008). Teacher and Educational Fact at Multigraded Classrooms Rural Primary Schools. Ankara 

Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 41(2), 1–22. doi:10.1501/egifak_0000001130 

Çoruk, A. (2021). Covid-19 Salgınının Türk Eğitim Sistemine Yansımaları. Ankara: Pegem Akademi. 
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Covid 19 Sürecinin Öğretmenlerin Mesleklerini ve Mesleki Doyumlarını Algılama Biçimlerine Etkisi   

Fatma KESİKa, Zerrin ÖNENb, Aslı YURTTAŞc 

(a) Milli Eğitim Bakanlığı, Manisa, Türkiye 

(b) Milli Eğitim Bakanlığı 

(c) Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye 

 

Giriş 

İlk olarak 2019 yılının sonlarında Çin’de ortaya çıkan ve 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19 dünya genelinde sosyo-kültürel, sağlık, ekonomi alanlarında 

olduğu gibi eğitim alanında da önemli dönüşümlere yol açmıştır. Virüsün yayılım hızını yavaşlatmak ve halk 

sağlığını korumak için uygulanan önlemlerden birisi de okulların kapatılması olmuş ve bu kapsamda neredeyse 200 

ülkede okullar kapatılmış (Bailey ve Schurz, 2020) ve tüm dünya genelinde yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve 

veliler benzeri görülmemiş bir sürece tanıklık etmek zorunda kalmıştır. Bu doğrultuda eğitimin işleyişinde, eğitim 

yapısında ve kurumlarında ciddi değişikliklere gidilmiş ve uzaktan eğitim tüm dünyanın eğitim gündemine 

oturmuştur (Telli-Yamamoto ve Altun, 2020, 26). Okulların kapatılması ve uzaktan eğitim süreci ile dünya 

genelinde neredeyse 1,5 milyardan fazla öğrenci eğitime erişememiş, öğrenme kayıpları yaşamış ve süreçten 

etkilenmiştir. Bununla birlikte, söz konusu süreçten sadece öğrenciler etkilenmemiş, yaklaşık 63 milyon öğretmen 

de daha önce deneyimlemedikleri bir sürece maruz kalmışlardır (The International Task Force on Teachers for 

Education 2030, 2020).  Aniden uygulamaya koyulan uzaktan eğitim uygulamalarına olan yabancılık, salgın ile ilgili 

endişeler ve öğrencilere destek olma kaygısı, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler için işsiz kalma 

olasılığı ve maddi kaygılar öğretmenler için bu süreci oldukça stresli hale getirmiştir.  Eğitimin tüm kademelerinde 

öğretmenler uzaktan eğitimin ve sanal sınıf yönetiminin çeşitli zorluklarıyla karşılaşmışlar ve mevcut duruma uyum 

sağlamak için daha çok çalışmak zorunda kalmışlardır. Öğretmenler bir yandan kendi kaygıları ile baş etmeye 

çalışırken, bir yandan da kaygılı öğrencilerine ve ebeveynlerine yardımcı olmaya çalışmak ve artan talepleri 

karşılamak zorunda kalmışlardır (TEDMEM, 2020).  Bu duruma öğretmenlerin ev içi sorumlulukları da eklenmiş 

ve öğretmenlerin iş yükü artmış ve iş yaşam dengesi bozulmuştur. Bu kapsamda, öğretmenlerin stres düzeylerinin 

artması ve iş doyumlarının azalması, tükenmişlik duygusu hissetmeleri, mevcut süreci, rollerini ve mesleklerini 

sorgulamaları   beklenen bir durumdur. Nitekim, Alina Tugend (2020) tarafından Covid 19’un öğretim üyelerinin 

mutluluğu ve kariyer planlarına etkisine ilişkin gerçekleştirdiği çalışmasında, öğretim üyelerinin çoğunluğunun aşırı 

derecede stres yaşadığı, iş doyumlarının daha düşük olduğu, iş-yaşam dengelerinin neredeyse hiç olmadığı ve sonuç 

olarak da kariyer planlarında değişiklik yapmak istedikleri ortaya çıkmıştır.   

 Bununla birlikte, Türkiye’de konu ile ilgili alan yazın incelendiğinde, Covid 19 sürecinin öğretmenler 

üzerindeki sosyal, psikolojik ve duygusal etkilerine ve bu etkilerin öğretmenlerin mesleklerini algılama biçimlerine 

yansımalarına ilişkin herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.  Bu kapsamda, çalışmaların genellikle uzaktan eğitim 

sürecine ve sürecin etkililiğine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir 

(Dikmen ve Bahçeci 2020; Özdoğan ve Berkant, 2020).  Tüm bu fikirlerden hareketle, bu çalışmanın amacı Covid 

19 sürecinin öğretmenlerin mesleklerini ve mesleki doyumlarını algılama biçimlerine etkisine ilişkin görüşlerini 

ortaya koymaktır.  Bu doğrultuda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:  

 1. Covid-19 süreci öğretmenlerin mesleki doyumlarını ve iş yaşam dengelerini nasıl etkilemiştir? 

 2. Covid-19 süreci öğretmenlerin mesleklerini ve mesleklerini algılama biçimlerini nasıl değiştirmiştir?   

Yöntem  

Covid 19 sürecinin öğretmenlerin mesleklerini ve mesleki doyumlarını algılama biçimlerine etkisine ilişkin 

görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma, nitel araştırma yöntemi ve fenomenolojik desende 

yürütülmüştür.  Araştırmanın çalışma grubunu maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak araştırmaya 

katılmaya gönüllü olacak ilk okul, orta okul ve liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Veriler online 

anket formları aracılığıyla toplanmıştır. Online anket formlarında katılımcılar ile etkileşimin zayıff olması ve bu 

etkileşim eksikliğinden kaynaklanabilecek yanlış anlamaları azaltmak üzere birbirini destekleyen açık ve kapalı uçlu 

sorulara yer verilmiştir.  Araştırma devam etmekte olup bulgular doğrultusunda öneriler geliştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Covid—19; Mesleki Algı, Mesleki Doyum 
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Giriş 

Dünya’da ilk kez 2019 yılı aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde görülen Koronavirüs (Covid-19) vakası kısa 

süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına almış ve Dünya sağlık örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir. Covid-19 

vakası ülkemizde de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülmüş ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı 

birçok yönden etkilemiştir. Etkilediği alanlardan bir tanesi olan eğitimde değişikliğe gidilmesine sebep olmuş ve 

okul öncesinden yüksek öğretime kadar milyonlarca öğrenciyi, öğretmeni, okul yöneticisi ve veliyi daha önce 

deneyimlemedikleri bir alan olan uzaktan eğitime sürüklemiştir. Mevcut uygulamanın dışına çıkılan bir durum 

olarak özetlenebilecek olan uzaktan eğitim, Covid-19 salgını ile ülkemizde de tüm eğitim kademelerinde 

deneyimlenmiş ve dönüşen eğitim ortamları, kaygılı veliler, öğrenme kayıpları, eşitsizlik, yöneticilerden beklenen 

yeni roller gibi bir takım olumsuz durumu beraberinde getirmiş ve bu olumsuz durumlar da öğretmen ve yöneticilerin   

çeşitli  yeterlikler geliştirmelerini, roller edinmelerini ve kendilerini güncellemelerini zorunlu kılmıştır (Kocabaş 

vd., 2021). 

Örgütsel etkililiği sağlamada yöneticilerden beklenenler şeklinde tanımlanan yönetici yeterlikleri, 

teknolojiden liderliğe kadar geniş bir çerçevede ele alınacak bir konudur (Ağaoğlu vd., 2012). Yöneticinin sahip 

olması beklenilen bu yeterlikler detaylandırıldığında teknik yeterliliğin ağırlıklı olarak uzmanlık alanına bağlı bilgi 

ve becerileri (Töremen, 2003); insani yeterlik, grubun üyesi olarak etkili çalışma, uyumlu olma, iş birliği yapma ve 

gruba liderlik yapabilme becerilerini kapsadığı görülmektedir (Bursalıoğlu, 1991). Diğer taraftan grup üyelerini 

motive etme, onları anlama, bireysel farklılıkları dikkate alma ve insani ilişkilere özen gösterme de insani yeterlik 

kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel olma, okulu bir sistem içerisinde değerlendirme, bütünü görme gibi 

beceriler de kavramsal yeterlik bağlamında ele alınmaktadır (Töremen, 2003). Bunların dışında yaşanan 

değişimlerle beraber gelinen süreçte bu görüş genişletilerek ele alınmakta ve buna teknolojik yeterlilik görüşü de 

eklenmektedir (Sevinç ve Arslan, 2019). Bundan farklı olarak okul yöneticilerinin, modern yönetim bilgisine sahip 

olma, liderlik becerisi ve astların yönetimi, etkin karar verebilme gibi yeterliklere sahip olmalarının da bir gereklilik 

olduğu vurgulanmaktadır (Bursalıoğlu, 2000).  

Covid-19 ve pandemi dönemi ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde çalışmaların genellikle uzaktan 

eğitime ilişkin paydaş, öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri (Özdoğan ve Berkant, 2020; Akkaş Baysal, Ocak ve 

Ocak, 2020) ve uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar (Kavuk ve Demirtaş, 2021; Toprakçı, Hepsöğütlü ve Toprakçı, 

2021) gibi konu alanları ile ilgili olduğu görülmektedir.  Bununla birlikte, yöneticilerin bu süreçle baş etmek için 

terk etmesi ya da güncellemesi beklenen nitelik ve yeterlilikleri ele alan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 

çerçevede bu araştırmada öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin Covid-19 sonrası süreçte sahip olması 

gereken yeterliliklerin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır.  

• Covid-19 ve sonraki süreçte okul yöneticilerinin terk etmesi beklenen nitelikleri nelerdir? 

• Covid-19 ve sonraki süreçte okul yöneticilerinin daha etkili olabilmeleri için sahip olmaları gereken 

yeterlilikler nelerdir? 

• Covid-19 ve sonraki süreçte okul yöneticilerinin daha etkili olabilmeleri için öneriler nelerdir?  

Yöntem  

Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması niteliğindedir. Araştırmanın çalışma grubunu 

maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak araştırmaya katılmaya gönüllü olacak ilk okul, orta okul ve 

liselerde görev yapan öğretmenler oluşturacaktır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanacak 

olup, içerik analizi yöntemi ile analiz edilecektir. Araştırma devam etmekte olup bulgular doğrultusunda öneriler 

geliştirilecektir.  
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Giriş 

İnsanoğlu, günümüze değin tarihin her döneminde önemli salgınlarla mücadele etmek durumunda 

kalmıştır. Bu salgınların şu an için sonuncusu olan ve tüm dünyayı derin şekilde etkisi altına alan Covid -19 

salgını, birçok sektörde olduğu gibi eğitim örgütlerinin işleyişini de ciddi bir şekilde etkilemiştir.  Çünkü tüm 

toplumsal kurumlar gibi okullar da içinde bulundukları toplumlarda yaşanan sosyo-kültürel, siyasi, ekonomik, 

bilimsel ve teknolojik gelişmelerden hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilenmektedirler. Bu süreçte, Türkiye 

dâhil olmak üzere çoğu ülkede eğitimin niteliği değişmiş, okullar sağlık endişeleri nedeniyle kapatılmış ve eğitim-

öğretim faaliyetleri Mart 2020 tarihi itibariyle bir süre uzaktan devam etmiştir. Eğitimin tüm paydaşlarının ve her 

kademesinin derinden etkilendiği bu salgında, okul yöneticileri ve okullarda yürütülen yönetsel uygulamalar da 

kaçınılmaz bir şekilde yeni ve çok farklı bir sürece girmiştir. Bu acil dönemde okul örgütünün tüm birimleri 

arasında uyumlu ve sistematik bir işleyişin sağlanmasında önemli görevler üstlenen okul yöneticileri, rutinlerinin 

dışına çıkmak durumunda kalmışlar ve bu süreçte ne yazık ki bazı sorunlar yaşamışlardır. Bu sorunların başında 

acilen ve etkili bir şekilde yönetilmeyi bekleyen krizler gelmiştir (Maya, 2014). Eğitim örgütlerinde kriz yönetimi 

ile ilgili hem dünyada (Grant ve Mack, 2004; Jimerson ve diğer., 2005; Sandoval ve Brock, 2001; Whitla, 2003) 

hem de Türkiye’de (Aksoy ve Aksoy, 2003; Aksöz ve diğer., 2008; Can, 2005; Döş ve Cömert, 2012; Sağlam ve 

Özsezer, 2015; Tanrıöğen ve Savçı, 2011) çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalarda genel olarak krizlerin 

kaçınılmaz olduğu, kurumlarda er ya da geç krizlerle karşı karşıya kalınabileceğinden bahsedilmiş ve okul 

yöneticilerinin krizlerle ortaya çıkan sorun, belirsizlikler ve radikal değişmelere tepki vermek zorunda oldukları 

vurgulanmıştır. Buna ek olarak, okul yöneticilerinin kriz durumlarına karşı hazırbulunuşluğu ve yeterlikleri 

üzerine yapılan farklı çalışmalarda (Adıgüzel, 2007; İnandı, 2008; Ocak, 2006; Sayın, 2008) yöneticilerin bu 

konularda bilgi düzeylerinin düşük olduğu, profesyonel eğitim almadıkları, kriz yönetim planlarının bulunmadığı, 

bireysel yeterlik düzeyleri hakkında kararsız hissettikleri ve eğitime ihtiyaç duydukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Önceki çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada, Covid-19 salgınını tecrübe etmiş okul yöneticilerinin, planlanması 

durumunda kriz yönetimi eğitimlerinin içeriği, kapsamı ve öğretim yöntemlerinin nasıl olması gerektiğine ilişkin 

görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Yöntem  

Tarama araştırması deseninde tasarlanan bu çalışmaya Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve farklı okul 

düzeylerinden 105 okul yöneticisi katılmıştır. Okul yöneticilerine “Sizce okul yöneticilerini bu tür krizlere karşı 

eğitmek için nasıl bir eğitim programı hazırlanmalıdır ve içerikte neler olmalıdır?” sorusu yöneltilmiştir. Salgın 

dönemi tedbirleri kapsamında yüz yüze yürütülecek görüşmeler yapmak riskli olacağı değerlendirildiğinden, 

veriler Google Drive üzerinde oluşturulan bir form aracılığıyla ve açık uçlu sorularla toplanmıştır. Toplanan 

veriler betimsel analize ve içerik analizine tabi tutulmuş, görsellerle ve alıntılarla desteklenerek 

raporlaştırılmıştır. 

Bulgular 

Çalışmada okul yöneticilerinin az da olsa bir bölümü, kriz yönetimi eğitiminin mümkün olamayacağını 

ifade etmişlerdir. Buna sebep olarak ise bu tür eğitimlerin zor ve gereksiz olmasını, Milli Eğitim Bakanlığının 

mevcut çalışmalarının yeterli olduğunu ve eğitim vermek yerine yetişmiş yöneticilerin göreve getirilmesinin 

önemini vurgulamışlardır. Kriz yönetimi eğitimi uygulamalarının gerekli olduğunu düşünen yönetici 

grubunun görüşleri ise beş kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler; “Kriz Yönetimi, BİT ve  Uzaktan 

Eğitim, Sosyal Psikoloji, Yaşam Bilimi ve Sağlık, Yönetim Becerileri ve Liderlik” olarak adlandırılmışlardır. 

Çalışmada ulaşılan temalara ilişkin eğitimlerin uzaktan veya yüz yüze hizmet içi eğitimler şeklinde verilmesi; 

yöntem olarak ise seminer, örnek olay ve senaryolardan faydalanılması talep edilmiştir.  
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Okullarını değişime ve yeni gelişmelere göre uyarlamak, okul yönetimlerinin başlıca görevleri arasında 

yer almaktadır. Bu bağlamda değişim ve belirsizliklerle dolu kriz dönemlerinde liderlerin gerekli bilgi ve 

yeterliklere sahip olmaları, hızlı hareket etmeleri; seçenekleri, sonuçları ve önlemleri yan etkileri ile birlikte 

değerlendirmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmanın, konu ile ilgili tasarlanması muhte mel hizmet içi 

eğitimlere ilham kaynağı olması ve alanyazına katkı sağlaması beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Kriz Yönetimi, Okul Yöneticileri, Eğitim Programı, HİE  
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1923-2021 Yılları Arasında Yasal Metinlerde Okullarda Sosyal Etkinlik Olgusunun Değişimi 

Pelin EROLa, İbrahim Hakan KARATAŞb  

(a) Öğretmen, MEB; Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi; İstanbul, Türkiye 

(b) İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

  

 

Problem Durumu ve Açık Araştırma Sorusu  

Bu araştırmanın amacı, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca okul temelli sosyal etkinlikler olgusunun yasal 

boyutunun değişimini analiz etmektir. Eğitime bakışın tarihsel boyutta ele alınabilmesi için “el işleri, resim, musıki 

(müzik) ve terbiye- i bedeniye (beden eğitimi)” derslerini resmi müfredata dahil eden ilk kanun olan ve 1961 yılında 

kabul edilen İlköğretim Eğitim ve Öğretim Yasası’ na kadar yürürlükte kalan (Budak ve Budak, 2014) 1913 

Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-ı Muvakkati (İlköğretim geçici yasası)’ nden itibaren başlanarak, genel olarak eğitime 

ve sosyal etkinlikler olgusuna yönelik uygulamaya koyulan kararların, kanun ve yönetmeliklerin zaman içerisindeki 

değişimi ele alınacaktır. 

Kuramsal Çerçeve  

İnsanın davranışları ilk olarak ailede şekillenmeye başlar ve eğitim süreci hayatının ilk yıllarında eğitim 

kurumlarında devam eder. Öğrenen örgütler olarak okullar, çok sayıda birbirinden farklı bireyin bir arada bulunduğu 

kurumlardır. Aynı kurum içinde bireyler etkileşime girdikçe ortak inançlar, amaçlar, değerler ve düşünme biçimleri 

de ortaya çıkmaktadır. Okullar, etkili olmak için; iş birliğine yatkın, özgüvenli, değişime açık öğrenciler yetiştirmeyi 

amaç edinmelilerdir (Hoy ve Miskel, 2010). 

Okullarda örtük program kapsamında uygulanan sosyal etkinlikler, öğrencilerin kendi kimliklerini 

keşfetmelerini ve ifade etmelerini sağlayan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler aracılığıyla ilişkiye giren, yardımlaşan, 

paylaşan, beğenilen, kabul edilen ve sosyalleşen gençlerin benlik saygılarını kazanmalarında sosyal etkinliklerin 

payı büyüktür (Deniz, 2008). İlgi ve yeteneklerini keşfeden gençler, meslek hayatlarına yön verecek tercihleri 

yaparken kendileriyle ilgili daha yüksek farkındalığa sahip olmaktadırlar. Sosyal etkinlikler hakkında yapılan 

araştırmalarda, bu aktivitelerin genel olarak öğrenci çıktıları üzerinde olumsuz etkilerinden daha çok olumlu etkisi 

olduğu belirtilmektedir (Schulruf, Tumen ve Tolley, 2008). 

Araştırma Soruları 

a) 1923-2021 yılları arasında yasal metinlerde sosyal etkinliklerin amaçları nelerdir? 

b) 1923-2021 yılları arasında yasal metinlerde sosyal etkinliklerin türleri ve sınıflandırılması nasıl 

düzenlenmiştir? 

c) 1923-2021 yılları arasında yasal metinlerde sosyal etkinliklerin paydaşları nasıl belirtilmiştir? 

d) 1923-2021 yılları arasında yasal metinlerde sosyal etkinliklerin düzenlenme süreçleri ne şekilde ele 

alınmıştır? 

Araştırmanın Özgün Yanı 

Sosyal etkinliklerin okul temelinde uygulanmasına ve yasal belgeler yoluyla nasıl ele alındığıyla ilgili tarihsel 

bir bakış açısıyla yaklaşılması bu çalışmanın özgün yanıdır.   

Yöntem  

Nitel araştırmalar, “bağlamdaki anlama odaklanan” çalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Nitel araştırmalarda 

en yaygın biçimde kullanılan iki belge çeşidinden biri olan kamu kayıtları, “süregelen toplumsal hareketleri 

kaydeden resmî belgelerdir” (Merriam, 2018). Bu çalışmada, nitel araştırma biçimlerinden belge (doküman) 

inceleme yöntemi kullanılacaktır.  Veri kaynağı olarak 1923’ ten günümüze kadar sosyal etkinliklerle ilgili yürürlüğe 

konan ilgili kanun ve yönetmelikler incelenecektir. İnceleme sonucunda ortaya çıkan temalar doğrultusunda 

verilerin içerik analizi yapılacaktır.  

Bulgular 

Araştırma sonucunda sosyal etkinlik kavramı ve uygulamasının yıllar içinde ulus devlet, kalkınma, 

liberalleşme, iletişim teknolojileri alanlarındaki politik, sosyal ve kavramsal değişim ve dönüşüme paralel olarak 

değişime uğradığı öngörülmektedir. Çalışmada veri analizi süreci devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal etkinlik, ders dışı etkinlik, örtük müfredat, kulüp çalışmaları, Cumhuriyet 

dönemi. 
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Covid-19 Süreci ve Sonrasında Etkili Öğretmen-Veli İlişkileri ve Önündeki Engeller 

Ertuğrul YEŞİLa 

(a) Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep, Türkiye 

 

 

Giriş 

Son yıllarda sadece öğretmen veya velinin öğrenci başarısı açısından yeterli olmadığı fark edilmiştir. 

Velilerin kendi çabalarıyla öğrencinin başarısıyla uğraşmaları ve bu süreçte öğretmenle iletişim kurma gereği 

duymadıkları veya veliler yeteri kadar önem vermediği çocuğu için öğretmene gereğinden fazla sorumluluk 

yükledikleri söylenebilir. Bu noktada veli ve öğretmenin eşgüdümlü çalışmasının önemi her geçen gün daha da 

artmaktadır (Aslanargun, 2007; Genç, 2005; Özgan ve Aydın, 2010). Özellikle son dönemde ortaya çıkan Covid-19 

pandemisinde öğretmen ve veli etkileşimi daha da kritik bir noktaya ulaşmıştır. Değişen iletişim kanalları ve çalışma 

stilleri ile öğretmen ve velilerin iletişiminin niteliğinin değiştiği öngörülmektedir. Bu süreçte özellikle öğretmenlerin 

öğrencilerin görevleriyle ilgili dönütlerinin hızlı olması ise sağlanan eğitimin niteliğini artırmaktadır (Çakın ve 

Akyavuz, 2020). Bahsedilen pandemi süreci dışında da öğretmen ve velinin etkili ve açık iletişim kurduklarında 

öğrencilerin başarısının yükseldiği gözlemlenirken (Çalışkan ve Ayık, 2015; Soo Yin, 2003), kapalı iletişim 

kurulduğunda öğrencinin arada kaldığı veya tümüyle okul hayatından soyutlaştığı (Holt ve Koca, 1999; Öztekin, 

2013) gözlemlenebilir. Etkili ve açık bir iletişim kurmak bu kadar önemli bir yapıtaşı iken; açık iletişimin önünde 

farklı engeller olduğu görülür (Bulut ve Arbak, 2012). Pandemi sürecinde ortaya çıkan iletişim engelleri ise 

öğrenciler ve veliler üzerindeki artan baskı ve bunun yol açtığı ek stres endişe ve öğretmenin öğrenmeyi garanti 

altına alma çabası olarak gösterilebilir (Dabrowski, 2021). Bu engelleri kaldırdıkça ve veli ile öğretmen arasında 

etkili iletişim kuruldukça, öğrencinin akademik başarısı ve davranış bozuklukları ne olursa olsun olumlu yönde 

davranışlar ve öğrenmeler görülür (Dülger, 2015). Etkili iletişim kurmak için hem öğretmene hem de velilere birçok 

sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluklar doğru şekilde anlaşıldığı ve uygulandığı sürece öğrencinin başarısında 

gelişme göstermesi kaçınılmazdır. Buna ek olarak pandemi süreci öğretmen ve velilere ek iletişim fırsatları 

doğurmuştur. Yüz yüze iletişimin ötesinde kurulan ilişkiler öğretmenler ve veliler arasında hem istekli etkileşim 

kurma süreci hem de saygı gelişimini geliştirmiştir (Emerson vd., 2012). Aynı zamanda pandemi sürecinde 

çocukların aileleri ile daha fazla zaman geçirmeleri öğretmen ve veli iletişimi bağlamında aile eğitimi olgusunu ön 

plana çıkarmıştır (Tiwery, 2021). 

Okul-aile ve veli iş birliğinin öğrenci açısından hayati bir önem taşıdığı tartışılmaz bir yargıdır (Gibbons, 

Diambra ve Buchanan, 2010). Öğrencinin eğitim alma sürecinde, her şeyi öğrenciye yıkmak yanlış bir kanı olmakla 

beraber; öğretmen-veli ve okul üçlü sisteminin kurulması şarttır (Epstein, 1995). İş birliği sağlandığı sürece 

öğrencinin öğrenme sürecinde daha aktif olduğu ve çeşitli engelleri aşabildiği görülür (Gökçe, 2000). Aile-okul 

ilişkilerin olumlu seyretmesinin sonucu olarak, öğrencinin akademik başarısında olumlu yönde bir değişim meydana 

gelir (Yılmaz ve Öznacar, 2016). Ailenin, okula ve öğrenciye olan ilgisi belli bir seviyeye kadar arttıkça; öğrenci 

topluma adapte olma konusunda daha hazır hale gelir. Çelenk(2003) tarafından yapılan bir araştırmada; akademik 

başarısı düşük ve sınıfta kalma riski taşıyan öğrencileri diğer öğrencilerden ayıran en önemli etkenin, anne-baba 

desteği ve ilgisinden yoksunluk olduğu saptanmıştır. Ayrıca aynı araştırmada, daha düşük akademik başarı gösteren 

çocuklar ele alındığında, en önemli etkenin aile olduğu belirlenmiştir. Eğitim konusunda özverili ailelerin 

çocuklarında, akademik başarının yüksek olması göze çarpmaktadır (Çelenk, 2003). 

Ebeveynler çocuklar üzerinde en çok etkiye sahip kişilerdir (Özel ve Zelyurt, 2016; Şahin ve Özbey, 2007; 

Tomul, 2007). Bunun sebebi olarak ise, çocuğun 0-6 yaş arası kritik döneminde aileden eğitim alıyor olması ve 

ailenin ilk öğretmenleri olmasıdır(Gordon, Aksay ve Özkan, 1993). Bu eğitimin, olumlu şekilde olmasını sağlamak 

için ailelere verilen eğitim de büyük önemi vardır. 

Günümüzde Türkiye’de okul-çevre ilişkilerinin olumlu yönde ilerlemediği herkesçe bilinmektedir. Bu 

sorunun nedeni ne kadar öğretmenler olarak görülse de asıl nedeni hem çevre hem de okuldan kaynaklanmaktadır. 

Gerek velilerin okula karşı olumsuz görüşleri, gerekse okulun bu ilişkiyi sağlamada yetersiz kalması bu sorunu 

tetiklemektedir(Yulcu, 2018). Veliler okul ve öğretmen üzerinde baskı kurunca çocuğunun daha iyi eğitim almasını 

sağlayabileceğini düşünmesi, öğretmen ve okul üzerinde ciddi bir baskı yaratmaktadır. Öğretmenlerin huzurlu 

hissetmediği ortamda hiçbir öğrencinin ilerleme sağlayabileceği düşünülemez (Deveci, 2007). 

“Öğrencilerin ilk ve en etkili öğretmenleri anne ve babalarıdır.” 

Thomas Gordon 
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Günümüzde Türkiye’de okula başlama yaşı 6 olarak belirlenmiştir (Milli Eğitim Temel Kanunu, 2019). Bu 

6 yıl içinde öğrencinin ilk öğretmenleri anne ve babalarıdır. Anne ve babalarından temel eğitimlerini alan çocuklar 

6 yaşında okula başladığında çeşitli çatışmaların içinde kendilerini bulur. Çatışmaları yenmek için öğrencilerin 

aileden almış oldukları eğitim temel oluşturmaktadır. Aileler öncelikle çocuklarını sosyal ortama hazırladıktan sonra 

okul hayatına alıştırmaları gerekmektedir. Sosyal ortamı bilmeyen çocukların okul hayatında gerek akademik 

gerekse sosyal ilişkilerine çözülemez sorunlar açtıkları görülür. 

Çocuk okula başladıktan sonra, ailenin görevi bitmemektedir. Okulu sadece çocuklarının belli bir süre bilinen 

bir yerde kalması olarak değil, iyi bir yurttaş olması yolundaki bir araç olarak görülmesi gerekir. Günümüzde aileler, 

okula gidip gelen çocuğunun eğitimi için çaba sarf etmemekte, okulda gereken eğitimi aldığını düşünmektedirler. 

Fakat bu kanıda olan ailelerin çocuklarının akademik başarısı sınırlı kalmakta çok ileri düzeye gidememektedir. 

Çocuklar her yerde her zaman eğitim alır halde yaşamaktadırlar. Okula derslere girdikten sonra eve gelen çocuğun 

eğitimi bitmemiştir. Son zamanlarda gelişen yaşam boyu öğrenme kavramıyla birlikte bu konu daha çok değer 

kazanmış olmasına rağmen hala ciddi sorunlar olduğu göze çarpmaktadır. 

İlgili-ilgisiz aile kavramı hem öğrenciyi hem de öğretmeni yakından ilgilendirmektedir. Aile ilgisiz 

olduğunda öğrenci aldığı eğitimden sadece kendisini sorumlu hisseder. Fakat küçük yaş gruplarında, öğrencinin 

gelişim düzeyinden kaynaklı bu sorumluluğu alamayacağı bir gerçektir. Bu noktada öğretmene düşen sorumluluk 

artmakta ve öğrenciye rehberlik etmesi ve hatta ona bir anne-baba olmasının gerektiği durumlar oluşabilmektedir. 

Rehberlik konusunda, okuldan veya aile tarafından kaynaklanabilecek herhangi bir sorun durumunda öğrencinin 

akademik ve sosyal yaşantısında önemli sorunlar meydana gelebilecektir. 

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 27. Maddesine göre “ Her öğrencinin, eğitim-öğretimi ile 

yakından ilgilenebilecek bir velisi olması zorunluluğu, öğretmenlerin öğrencinin davranışı ve başarı durumları 

konusunda veliler ile işbirliği yapması, öğrencilerin sosyal, kültürel, eğitsel ve akademik gelişmelerinin sağlanması 

için okul ve aile ile iş birliği yapılması” gibi konulara yer verilmiştir(Ödül ve Yönetmelik). 

Öğretmenlerin pedagojik eğitim durumlarına göre aileler ile olan iletişim konusunda önemli bir ilişki vardır. 

Öğrenci velisiyle nasıl iletişim kuracağını bilmeyen bir öğretmen, mesleki hayatında ne kadar yeterli olsa da aile 

tarafından eleştirilmeye mahkumdur. Bu noktada okul yönetimi devreye girmekte ve öğretmenler ile veli arasında 

önemli bir köprü görevi görmektedir. Okulda öğretmen-veli görüşmelerinin ayarlanmasında önemli bir görev 

üstlenen okul yönetimi, bu görevini yerine getirdiğinde öğretmen ve veli arasında oluşabilecek iletişimsel engellere 

çözüm getirebilir. Öğretmen-veli görüşme zaman ve yerlerini düzenleyerek, öğretmenlerin ve aynı zamanda 

velilerin kendilerini rahat ifade edebilecekleri ortamlar sağlayabilmektedir. Şu unutulmamalıdır ki: kendisini rahat 

ifade edemeyen öğretmen, öğrencinin velisine doğru şekilde bilgi ve kaynak sunamamakta ve iletişim 

kuramamaktadır. Öğrenci velisi ise okula ve öğretmene karşı olumsuz tutum geliştirmediği zaman iletişim 

sorunlarının temel olarak çözülebileceği görülür. 

İletişim eğitimin temel yapı taşıdır. Öğretmen-öğrenci, öğrenci-okul idaresi, öğretmen- okul idaresi, okul 

idaresi- veli, veli- öğretmen ve veli-öğrenci arasındaki iletişim unsurları eğitimin temelini oluşturmakta, aynı 

zamanda eğitimi daha çağdaş ve ileri düzeye getirmede önemli unsurdur. İletişim doğru şekilde kurulduğunda, 

öğrencinin akademik başarısı ne olursa olsun, gelişme kaydedebileceği, tam tersi durumda ise öğrencinin okula karşı 

olumsuz tutum geliştirecektir. Eğitimden sadece öğrenci, öğretmen veya veli sorumlu değildir. Sadece bu üç 

halkanın koordinasyonuyla eğitimin amaçları gerçekleştirilebilir.  

Çevre okul için kaynak niteliği taşımakta ve gereksinim duyulmakta olan bir unsurdur. Çevreyle olan bağın 

kopması eğitimin ve okulun amaçlarının gerçekleşmesi yönünde engel oluşturmakta, dolayısıyla öğrenciyi doğrudan 

etkilemektedir. Öğrenci eğitimin temelidir. Öğrenciye temel olarak eğitime ihtiyaç duyma duygusu aşılandığı 

taktirde, öğrenci başarma duygusunu arzular. Yukarıda bahsedilen koordinasyon sağlandığında ise toplumsal 

kalkınmanın gerçekleşeceği aşikardır.  

Bu çalışmada, Covid-19 pandemi süreci ve sonrasında etkili öğretmen ile veli ilişkileri ve önündeki engellere 

ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap 

aranmıştır. 

1. Covid-19 pandemi sürecinde ve sonrasında öğretmen-veli iletişimine yönelik öğretmen görüşleri nelerdir? 

2. Öğretmenlerin görüşlerine göre öğretmen-veli iletişimini pandemi sürecinde engelleyen koşullar nelerdir? 

3. Öğretmenlerin görüşlerine göre öğretmen-veli iletişimini güçlendirmek için neler yapılmalıdır? 
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Yöntem 

Bu araştırma, nitel durum çalışması deseni kullanarak yapılan bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 

2021-2022 öğretim yılında Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan 10 öğretmen 

oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçiminde amaçsal örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 

araştırmacı tarafından oluşturulacak yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmaktadır. Araştırmanın verileri 

içerik analiz yöntemi ile analiz edilecektir. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Araştırmanın veri toplama süreci henüz bitmemiştir. Toplanan verilere göre öğrencilerin akademik başarısı, 

öğrencinin okula ilişkin olumsuz tutumu, velinin sosyoekonomik düzeyi ve velinin okul ve öğretmene karşı olan 

olumsuz tutumları öğretmen-veli iletişiminin önündeki engeller olarak görülmektedir. Buna ek olarak etkili 

öğretmen-veli iletişiminin önündeki engellerin öğretmen görüşlerine göre veli-öğrenci kaynaklı olduğu söylenebilir.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırmanın henüz devam ettiği göz önüne alındığında, toplanan sınırlı veriler ile öğretmen-veli iletişimin 

önündeki engellerin daha çok okul ve eğitime bakış açısından kaynaklanmaktadır. Ayrıca okul ve çevre uyumunun 

sağlanabilmesi için öğretmen-veli iletişimindeki sorunlar her iki taraftan da yapıcı bir yolla çözülmelidir. Covid-19 

pandemisinden sonra da bu iletişimin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi özelde okul kültürüne genelde ise topluma 

olumlu anlamda katkı sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Öğretmen, Öğretmen Veli İletişimi, Veli 
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Toplumsal Değişim ve Gelişime Öncülük Etmek: Covid-19 Öncesinde ve Sonrasında Eğitim Liderliği 

Rıza AKKAYAa, Uğur ÖZALPb  

(a) Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

(b) Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

Giriş 

2019 yılında ortaya çıkan ve küresel düzeyde halen devam eden covid-19 salgını toplumları ve eğitim 

sistemlerini derinden etkilemektedir. Bu etki beraberinde birçok alanda çeşitli değişim ve gelişimlerin yaşanmasına 

yol açmıştır. Yaşanan bu değişim ve gelişimler eğitim liderliğinin rollerine ilişkin farklı eğilimlerin ortaya çıkmasına 

sebep olmaktadır. Bu çalışma ile eğitim liderliğinin covid-19 öncesi ve sonrasındaki rol ve sorumluluklarının 

karşılaştırılması amaçlanmaktadır.  

Yöntem  

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim araştırma deseni kullanılmaktadır. Bu bağlamda amaçsal 

örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemesi yöntemi ile belirlenmiş okul müdürleri ile yüz yüze görüşmeler devam 

etmektedir. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmaktadır.  

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Çalışma ile covid-19 öncesi ve sonrasındaki eğitim liderliğinin rol ve sorumluluklarını kıyaslayacak 

bulgulara ulaşılması beklenmektedir.  

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Anahtar Kelimeler: Eğitim Liderliği, Covid-19, Değişim, Gelişim 
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Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Okullarda Sergilenen Politik Davranışlara İlişkin Görüşleri 

Necla ŞAHİN FIRATa, Yaşam IŞIKb  

 (a) Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye 

(b) MEB, Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi, İzmir, Türkiye 

 

 

Giriş 

Bu çalışmada öğretmen ve okul yöneticilerinin perspektifinden eğitim örgütlerinde sergilenen politik 

davranışlar, bu davranışların nedenleri ve okul örgütüne etkileri ortaya koyulmaya çalışılacaktadır. Türkiye 

toplumunun güç mesafesi yüksek ve belirsizliğe hoşgörü düzeyinin düşük olması (Hofstede, 1983) ve politik 

davranışların bu tür toplumların örgütlerinde daha fazla görüldüğüne ilişkin araştırma bulgularının bulunmasından 

(Ulus & Kanbur, 2020) yola çıkarak benzer sonuçların ortaöğretim kurumlarında da çıkıp çıkmayacağı konusu 

merak uyandırmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalarda genellikle astların üstlerine karşı sergilediği politik 

davranışların ele alındığı görülmektedir (Akbaş ve Cemaloğlu, 2019; Dulebohn vd. 2005). Oysa Allen vd.’nin (1979) 

de belirttiği gibi, örgüt içerisinde politik davranışlar çoğunlukla astlardan üstlerine doğru uygulanmakla beraber 

üstlerden astlara doğru veya aynı düzeyde çalışanlar arasında da görülebilir. Buradan hareketle, politik davranışlar 

bu üç yönü de kapsayacak şekilde inceleneceğinden çalışmanın alana katkı getireceği düşünülmektedir. Ayrıca 

konuyla ilintili araştırmaların genellikle nicel yöntemler kullanılarak yapıldığı görülmüştür (Ekinci, 2017; Konaklı 

ve Odabaşı, 2021; Latif, Abideen ve Nazar, 2011; Yulk ve Tracey, 1992). Bu araştırmada diğerlerinden farklı olarak 

konu nitel yöntemle araştırılacaktır. Okullarda sergilenen politik davranışlar hakkında daha derinliğine bilgi vermesi 

açısından konunun nitel yöntemle araştırılması yarar sağlayabilir. Öte yandan konuyla ilgili olarak çoğunlukla 

astlardan görüş alındığı görülmüş (Akbaş ve Cemaloğlu, 2019; Kuru ve Akbaş, 2017; Turabik, 2019), ancak 

yöneticilerin gözünden durumun nasıl algılandığının araştırıldığı araştırmalara rastlanamamıştır. Bu araştırmada her 

iki eğitimci gruptan da görüş alınacaktır. Yine bir yenilik olarak bu çalışmada politik davranışların nedenlerinin yanı 

sıra örgüte olan etkilerinin de ele alınması planlanmaktadır. Eğitim örgütlerinin politik örgütler olması, dolayısıyla 

bu örgütlerde bir güç savaşımının bulunması, onları diğer örgütlerden ayırıcı bir özelliktir (Sarpkaya, 2021). O 

nedenle konunun eğitim örgütlerinde (liselerde) ele alınması anlamlı bulunmuştur. Politik davranışla ilgili çeşitli 

tanımlar yapılmış olup yapılan tanımların ortak özelliği bu davranışların kişinin çıkarlarına hizmet etmesi, istenilen 

sonuçlara daha çabuk ulaşabilmesi için kişiye yardımcı olması, ancak kurum tarafından hoş görülmemesidir 

(İslamoğlu ve Börü, 2007). Politik davranışların beş temel nedeni bulunmaktadır. Bunlar: belirsiz amaçlar, kıt 

kaynaklar, teknoloji ve çevre, programlanmamış kararlar ve örgütsel değişimdir. Özellikle örgüt içinde belirsizliğin 

olması politik davranışların ortaya çıkma olasılığını yükseltir. Bunun yanı sıra örgüt içi anlaşmazlıklar da politik 

davranışların sergilenmesinin sebeplerinden biridir. Parker, Dipboye ve Jackson (1995), kaynaklarda ve kurallarda 

belirsizlik ile anlaşmazlıkların yanında önemli ve istenen çıktılara ulaşmada politik davranışların etkili algılanması 

ve politik davranışların örgüt tarafından kabul edilmesinin de politik davranışları sergilemeyi artıracağını ifade 

etmişlerdir. Liselerde meydana gelen politik davranışlara katılımcılarca alanyazındaki nedenlerle benzer nedenlerin 

öne sürülüp sürülmeyeceği araştırma sonucunda ortaya çıkacaktır. Bu doğrultuda araştırmada “Okullarda öğretmen 

ve okul yöneticilerinin görüşlerine göre (a) öğretmenler okul yöneticilerine, (b) okul yöneticileri öğretmenlere ve 

(c) öğretmenler birbirlerine karşı hangi politik davranışları neden sergilemekte ve bu davranışlar okul örgütünü nasıl 

etkilemektedir?” sorusuna yanıt aranacaktır.  

Yöntem  

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılacaktır. İzmir il merkezindeki Devlet 

liselerinde görev yapan ve maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle seçilecek 30 katılımcıya ölçme aracı 

uygulanacaktır. Farklı sosyo ekonomik düzeylerdeki mesleki teknik, din eğitimi veren ve genel ortaöğretim 

kurumları olmak üzere üç farklı lise türünde en az bir yıldır görev yapan lisansüstü eğitim yapan, yapmakta olan ve 

yapmayan çeşitli branşlardaki öğretmen, okul müdürü ve müdür yardımcıları araştırmanın örneklemini 

oluşturacaktır. Araştırma verilerini elde etmek üzere araştırmacılarca yarı yapılandırılmış görüşme formu 

geliştirilmiştir. Eğitim Yönetimi AD’den 3 öğretim üyesinden, aynı zamanda Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği YL 

programında öğrenci olan 4 öğretmen ve okul yöneticisinden uzman görüşü alınmıştır. Ayrıca ölçme aracındaki 

sorular bir Türkçe öğretmenine dil-anlatım açısından inceletilmiştir. Geribildirimler doğrultusunda son şekli verilen 

formdaki sorularla 4 öğretmen üzerinde pilot çalışma yapıldıktan sonra asıl uygulamaya geçilecektir. Görüşme 

gerçekleştirildikten sonra her bir katılımcıya verdikleri yanıtlar bildirilecek, değiştirilmesini, çıkartılmasını ya da 

eklenmesini istedikleri kısımlar varsa onlara göre yanıtlar düzenlenecektir. Katılımcıların verdiği yanıtlar içerik 
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analiziyle analiz edilecektir.  Veriler önce iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı analiz edilecek, daha sonra analiz 

sonuçları karşılaştırılacaktır.  

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Veri toplama süreci henüz tamamlanmamıştır.  

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Veri toplama ve verilerin analiz süreci henüz tamamlanmamıştır. Veriler analiz edildikten sonra bulgular 

alanyazına ve konuyla ilgili daha önceden yapılmış araştırma sonuçlarına göre tartışıp bir sonuca varılmaya 

çalışılacaktır. Araştırma bulgularına dayalı olarak hem uygulayıcılar hem de araştırmacılar için öneriler 

geliştirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Politik davranış; öğretmen, okul yöneticisi; lise 
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Uzaktan Eğitebildik mi? 
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Giriş 

2019 yılının sonunda başlayan Covid-19 salgını kısa süre içinde tüm ülkelere yayılmış ve 2020 yılı Şubat ayı 

ile birlikte ülkemizde de tedbirler alınmaya başlanmıştır. Seyahat kısıtlaması, hijyen ve sosyal mesafe kuralları, 

maske kullanımına rağmen kontrol altına alınamayan salgın dolayısıyla tüm ülkede sokağa çıkma yasakları 

uygulanmıştır. Bu kararlardan eğitim kurumları da etkilenmiş ve yüz yüze eğitime ara verilmek zorunda kalınmıştır. 

Karar alındıktan kısa bir süre sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA sistemi ile uzaktan eğitim uygulamalarına 

başlanmıştır. Ancak okul öncesi eğitimde çocukların gelişim özellikleri ve teknolojik bilgi eksiklikleri sebebiyle 

uzaktan eğitim hemen uygulanmaya başlamamış, zaman zaman uzaktan, zaman zaman yüz yüze eğitime geçilerek 

eğitim öğretim devam ettirilmeye çalışılmıştır.  

Bildirinin Amacı 

Bu araştırmada tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgın sürecinde eğitimin temeli olan okul öncesi 

eğitim kurumlarında uzaktan eğitim uygulamalarının nasıl uygulandığı ile ilgili kamu kurumlarındaki yöneticilerin 

görüşlerini almak amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Araştırmada nitel araştırma türlerinden olgu bilim desenlerinden olan fenomenolojik desen tercih edilmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu Aydın ilindeki kamu okullarında görev yapan 11 okul öncesi kurum yöneticisi 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş “yarı yapılandırılmış 

görüşme formu” kullanılmıştır.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırmanın sonucuna göre, okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitimdeki en önemli sorun velilerin 

duyarsız olmasıdır. Uzaktan eğitimde canlı görüşmelere katılım oranı sınıf mevcudunun yarısından fazla iken, yüz 

yüze eğitime katılım oranının çok az olduğu görülmektedir 

Anahtar Kelimeler: Eğitim yönetimi, Covid-19, Okul yöneticisi, Okul öncesi eğitim, Sorunlar 
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Ramazan ERTÜRKa 

(a) Milli Eğitim Bakanlığı, Bolu, TÜRKİYE  

 

 

Giriş 

Örgütler amaçlarına ulaşabilmek için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Bu faaliyetlerin etkili ve verimli 

olabilmesi ise yöneticilerin bilgi, beceri ve yeterliklerine bağlıdır. En önemli eğitim örgütlerinden olan okulların 

etkili hale gelmesi ve toplumu kalkındırmasında okul yöneticilerinin niteliği, sahip oldukları yeterlikler ve 

uygulamaları oldukça önemlidir (Ertürk ve Argon, 2018). Okullarda pek çok görevi yerine getirmekle sorumlu olan 

okul yöneticileri okulun etkililiği ve başarısı için çalışmaktadırlar (Aksoyalp, 2010; Gümüş, Bellibaş, Esen ve 

Gümüş, 2018). Okul yöneticilerinin çözüm odaklı, yenilikçi, destekleyici, yardımsever, vizyon ve misyona sahip 

lider yöneticiler olmaları okulların etkili olmasında yarar sağlamaktadır (Ertürk ve Memişoğlu, 2018). Dolayısıyla 

okul yöneticilerinin liderliği okullarda oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır (Ertürk, 2019). Son 

zamanlarda okul yönetiminde öne çıkan liderlik yaklaşımlarından biri de öğrenme merkezli liderlik anlayışıdır. 

Öğrenme merkezli liderler okulda öğretmenlerin ve öğrencilerin öğrenmesini teşvik eden okul ortamı oluşturma 

çabası içindedirler (Liu, Hallinger ve Feng, 2016). Öğrenme merkezli liderlikte okul yöneticilerinden hem öğrenen 

olmaları hem de okulun tüm paydaşlarını öğrenme konusunda teşvik ederek onlara önderlik yapmaları 

beklenmektedir. Ertürk ve Nartgün'e göre (2019), değişimin hızlı yaşandığı 21. yüzyılda ülkelerin bu değişime ayak 

uydurarak kalkınmaları için eğitim sistemlerini, eğitim sisteminin önemli bir öğesi olan ve eğitim işini üstlenen 

okullarını sürekli geliştirmesi gerekmektedir. Okulların geliştirilmesi devlet politikalarının yanı sıra okulların 

kendini geliştirmeleri ve etkili olmalarına da bağlıdır. Okulların etkili olmalarında ise öğrenen örgüt olmaları 

oldukça önemlidir. Okulların öğrenen örgütler haline getirilmesinde okul yöneticilerine önemli görev ve sorumluklar 

düşmektedir. Ancak okul yöneticilerinin bu görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri için geleneksel okul 

yöneticisi rollerinden sıyrılarak modern liderlik becerilerine sahip olmaları, okullarını bilgi üreten, bu bilgiyi aktaran 

ve kullanan örgütler haline getirerek okulları öğrenen örgütler haline getirebilmeleri gerekmektedir (Ertürk ve 

Nartgün, 2019). Dolayısıyla okul yöneticilerinin öğrenme merkezli liderlik davranışlarının öğretmenlerin öğrenen 

okul algılarını etkileyeceği düşünülmektedir. Dolayısıyla bu araştırmada okul yöneticilerinin öğrenme merkezli 

liderlik davranışlarının öğretmenlerin öğrenen okul algılarına etkisini belirlemek amaçlanmış ve bu amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorula cevap aranmıştır:  

1-Öğretmenlerin okul yöneticilerinin öğrenme merkezli liderlik davranışlarına ve öğrenen okula yönelik 

algıları ne düzeydedir?  

2- Okul yöneticilerinin öğrenme merkezli liderlik davranışları ile öğretmenlerin öğrenen okul algıları 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?  

3- Okul yöneticilerinin öğrenme merkezli liderlik davranışları öğretmenlerin öğrenen okul algılarının anlamlı 

bir yordayıcısı mıdır? 

Yöntem  

Araştırma okul yöneticilerinin öğrenme merkezli liderlik davranışlarının öğretmenlerin öğrenen okul algıları 

üzerindeki yordayıcılık gücünü ortaya koymak üzere ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır.  

Çalışma Evreni  

Araştırmanın çalışma evrenini Bolu il merkezinde bulunan ilkokullarda görev yapan toplam 400 öğretmen 

oluşturmuştur. Araştırmada çalışma evreninin tamamına ulaşıldığından örneklem alınmamıştır.  
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Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri elde etmek için Liu ve diğerleri (2016) tarafından geliştirilen, Kılınç, Bellibaş ve Gümüş 

(2017) tarafından Türk kültürüne uyarlanmış olan Öğrenme Merkezli Liderlik Ölçeği" ile Uğurlu, Doğan ve Yiğit 

(2014) tarafından geliştirilmiş olan "Öğrenen Okul Ölçeği" kullanılmıştır. Veriler normal dağılıma uygun 

olduğundan verilerin analizinde parametrik testlerden yararlanılmıştır.  

Bulgular 

Araştırmada öğretmenlerin okul yöneticilerinin öğrenme merkezli liderlik davranışlarına yönelik algılarının 

orta; öğrenen okula yönelik algılarının yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğrenme merkezli liderlik ve 

öğrenen okul arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Okul yöneticilerinin öğrenme 

merkezli liderlik davranışlarının öğretmenlerin öğrenen okul algıları üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu tespit 

edilmiştir.  

Sonuç 

Okul yöneticilerinin öğrenme merkezli liderlik davranışları, okulların öğrenen örgüt olmasında oldukça etkili 

bir değişkendir. Bu anlamda okul yöneticilerinin öğrenmeye dönük bir vizyon oluşturmaları, tüm paydaşlara 

öğrenme desteği sağlayarak öğrenme programını yöntem ve model olmada etkili olmaları okulların öğrenen örgüt 

olmalarına katkı sunacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Liderlik, öğrenme merkezli liderlik, öğrenen okul, öğretmen. 
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Türkiye’de Eğitim Yönetimi Bilim Alanının Anahtar Kelimeler Üzerinden Analizi 
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Araştırmanın Amacı 

 

Türkiye’de eğitim yönetimi, bir akademik alan olarak 1970’lerden itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. Alana 

özgü ilk kitaplar, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel makaleler de bu dönemden itibaren yayımlanmaya 

başlamıştır. Alana özgü ilk bilimsel makaleler, TED Eğitim ve Bilim Dergisi’nde (İlk sayı: 1976) Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisinde (İlk sayı: 1968), Hacettepe Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi’nde (İlk 

sayı: 1986) yayınlanmıştır. Türkiye’de ilk eğitim yönetimi alanına özgü dergi ise 1995 yılında PEGEM Yayınevi 

tarafından 1995 yılından itibaren yayımlanmaya başlanan Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi dergisidir. 

2000’li yıllardan itibaren gerek lisansüstü mezunu sayısı gerek bilimsel makale yayımlayan dergi sayısı, gerekse de 

bilimsel kongre sayısındaki artış eğitim yönetimi alanının derinleşmesine ve güçlenmesini sağlamıştır. Bu 

araştırmanın amacı anahtar kelimelerden faydalanarak ilk anahtar kelimeli makalelerin yayımlandığı 1994 yılı ile 

2020 yılları arasında eğitim yönetimi alanın gelişimini ve eğilimini ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda anahtar kelime 

seçimi ve kullanımında yazar özellikleri, dergi politikası ve dönem arasında nasıl bir ilişki olduğunu ortaya 

koymaktır.  

Kuramsal Çerçeve 

18. Yüzyılın sanayisi, yerini bilgiye bırakmıştır. İnsan bilim, bilgi, kültür üretmeye başlamıştır. Üretim ve 

tüketimin temelinde “bilgi” yatmaktadır (Kırmaz, 2010). Bilimsel bilgi, geniş bir koleksiyona sahiptir. Bu 

koleksiyonun hızlı bir şekilde büyümesi, insanların gerekli bilgilere erişmesini giderek zorlaştırmaktadır (Andrade 

ve Valencia, 1998). Tüm çevrimiçi işlemlerin çok büyük bir kısmı anahtar kelime aramayla başlamaktadır 

(Howcroft, 2007). Anahtar kelimelerin çeşitli araştırma amaçlarıyla kullanıldığı gözlemlenmektedir.  

Tatar ve Tatar (2008), anahtar kelimeler üzerine yaptığı çalışmayla ülkemizin fen ve matematik alanındaki 

konumunu ortaya çıkarmıştır. Şeker (2020a), dinleme ve konuşma becerileri üzerine olan lisansüstü tezlerin 

betimsel analizini yapıp eksiklerini ve odak noktalarını ortaya çıkarmıştır. Şeker (2020b), Ana Dili Eğitimi 

Dergisi’nde 2013-2020 yılları arasındaki anahtar kelimelerini inceleyip derginin yönelimini ortaya çıkarmıştır. 

Erdem ve diğerleri (2015), Türkçe öğretimi alanında 2000-2014 yılları arasındaki dergilerin anahtar kelimelerini 

inceleyip çalışmaların yeterli olmadığını ortaya çıkarmıştır. Rutz ve Bucklin (2007), arama motoru reklamcılığının 

anahtar kelimeleri satışa dönüştürme oranını araştırmışlardır.  

Araştırma Soruları  

1. 1994-2020 yılları arasında eğitim yönetimi alanında yayımlanan makalelerde hangi anahtar kelimeler ne 

sıklıkla kullanılmıştır? 

2. 1994-2020 yılları arasında eğitim yönetimi alanında yayımlanan makalelerde kullanılan anahtar kelimeler 

yazarın akademik unvanına göre değişiklik göstermekte midir? 

3. 1994-2020 yılları arasında eğitim yönetimi alanında yayımlanan makalelerde kullanılan anahtar kelimeler 

dergiye göre değişiklik göstermekte midir? 

4. 1994-2020 yılları arasında eğitim yönetimi alanında yayımlanan makalelerde kullanılan anahtar kelimeler 

dönemsel olarak değişiklik göstermekte midir? 

5. 1994-2020 yılları arasında eğitim yönetimi alanında yayımlanan makalelerde kullanılan anahtar kelimeler, 

Türkçe ve İngilizce dilinde oluşlarına göre birbirleri arasında uyumluluk veya farklılık göstermekte midir?  

Araştırmanın Özgün Yanı  

Anahtar kelimeler aracılığıyla yazar özellikleri, dergi politikası ve dönem arasında nasıl bir ilişki olduğunun 

ortaya çıkarılması Türkiye’de eğitim yönetimi alanın gelişim ve eğilimlerini anlamaya zemin oluşturacaktır. 
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Yöntem 

Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan betimsel desenle yürütülmüştür. Araştırmada veri 

toplamak için doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi, dokümanların araştırmacı tarafından 

yorumlanıp anlamlandırıldığı bir nitel araştırma biçimidir. Doküman analizi, gözden geçirme (yüzeysel inceleme), 

okuma (kapsamlı inceleme) ve yorumlamayı içerir. (Bowen, 2009). Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır.  

Araştırmanın çalışma grubunu 1994-2020 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, TED Eğitim ve Bilim Dergisi ve Kuram ve Uygulamada Eğitim 

Yönetimi Dergilerinde yayımlanmış eğitim yönetimi alanındaki bilimsel makalelerin anahtar kelimeleri 

oluşturmaktadır. 

Bulgular 

Araştırma bulguları, yaklaşık çeyrek asırlık bir dönemde Türkiye’de eğitim yönetimi alanında yayımlanan 

makalelerdeki anahtar kelimelerin dönemsel olarak dönüştüğünü ortaya koyacağı öngörülmektedir. Diğer tarafta 

dergi ve yazar değişkenleri bakımından anahtar kelime seçiminde bir farklılık görülmemesi beklenmektedir. 

Çalışmada veri analizi süreci devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim yönetimi, anahtar kelimeler, eğitim, dönem, yönetim. 
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Öğretmenlerin Alternatif Bir Okul Türü Olan Demokratik Okula Yatkınlığı 
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Giriş 

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin geleneksel okullara bir alternatif olarak ortaya çıkan “demokratik okul” 

hakkında ne düşündükleri ortaya koyulmaya çalışılacaktır.  Araştırma sonucunda alanyazında belirtilen demokratik 

okul özelliklerine öğretmenlerinin ne derece yaklaştıkları görülebilecektir. Keza gerçekte bu araştırmayla bir 

anlamda öğretmenlerin demokrasiye ve demokratik okula yatkınlığı hakkında da bir fikir sahibi olunabilecektir. 

Geleneksel okullardan demokratik okullara dönüşüm için öğretmenlerin bu yönde eğilimleri olup olmadığını 

belirlemek araştırmaya değer bulunmuştur. Demokratik okullar için demokratik toplumların temeli demek 

mümkündür. Kuşkusuz demokratik okullar demokratik öğretmenlere ihtiyaç duyar. O nedenle demokrasiyi ilk elden 

uygulayarak öğrencilere rol modeli olan öğretmenlerin zihinlerindeki “demokratik okul” kavramını belirlemek 

önemlidir. Okulun ilk yılları çocukların tutum ve inançlarının geliştiği en önemli dönemdir. Bu yüzden araştırmada 

ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinden görüş almak özellikle tercih edilmiştir. Dünya ölçeğinde ilköğretim 

ve ortaöğretim düzeyinde demokratik okullar bulunmakla birlikte Türkiye’de gerçek anlamda alternatif bir okul türü 

olarak demokratik okul uygulaması yok denecek kadar azdır. Konuya artan bir ilgi olsa da Türkiye’de alternatif 

eğitimin bir alt grubu olan demokratik okula kitlesel anlamda bir yönelim henüz yaşanmamıştır. Kuşkusuz bu 

yönelimin bir sürece yayılarak gerçekleşeceği göz ardı edilemez. (Gülen-Morhayim, 2008). Bu araştırmanın sınıf 

öğretmenlerinin anılan okul türüne ilişkin düşüncelerini ortaya koyarak demokratik okula ilişkin tartışmalara kaynak 

oluşturabileceği umulmaktadır. Gülen-Morhayim (2008) bu çalışma konusuna benzer bir araştırmayı öğrenci 

görüşlerine başvurarak gerçekleştirmiştir. Demokratik okul özelliklerinden yola çıkarak öğretmenlerin demokratik 

okul kurgusunu araştıran araştırmaya rastlanmamıştır. Bu anlamda araştırmanın alandaki bir boşluğu dolduracağı 

umulmaktadır. Öte yandan geleneksel okullarda çalışan öğretmenlerin demokratik okul konusundaki görüşlerinin 

gelecekteki benzer çalışmalara, uygulamalara kaynaklık edeceğine; bu konuda politika yapıcılara, yönetici ve 

öğretmenlere veri sağlayacağına inanılmaktadır. Demokratik eğitim kaynağını; Buber’in felsefesinden, 

Rousseau’nun romantizminden, Dewey’in öğretilerinden, Rogers’ın önerdiği öğrenme süreçlerinden, Kohlberg’in 

“Ahlak Toplumu’ndan”, Neill’in Summerhill’inden, Ferrera’nın kültürel döngüleri ve birçok radikal yazardan 

almıştır (Hecht & Ram, 2010). 1830’larda Bronson Alcott deneysel bir okul kurmuş, sonrasında Rusya’da Tolstoy 

ve İspanya’da Ferrer özgürlük okulları açmışlardır (Mercogliano, 2006). 20. yüzyıla kadar farklı isimlerle kendini 

geliştiren demokratik eğitimin günümüzde karşılığı ise demokratik okullardır. Demokratik okul tanımlarına ve 

özelliklerine bakıldığında alanyazında pek çok kaynağa ulaşılmaktadır (Dündar, 2013; Hannam, 2018; Hecht, 2002; 

Korkmaz, 2013; Lathrop, 2005; Mercogliana, 2006, Şahin ve Turan, 2004). Prensipte demokratik okulları 

tanımlarken veya özelliklerini aktarırken örtüştüğü noktalar da dikkate alınarak demokratik okullar için; insan 

haklarına ve çocuk haklarına saygılı, okuldaki yönetim sürecine tüm paydaşların katılmasını savunan, demokratik 

eğitimin koşulu olan, tüm paydaşların eşit haklara sahip olduğu, öğrencilerin öğrenmelerine yönelik kararlar aldığı 

eğitsel bir yaklaşımdır. Günümüz eğitim kurumlarında demokratik eğitim gerçekleştirilmek istenen hedefler 

arasında yer alsa da okulların çok da demokratik olmayan yapıları gereği istenilen eğitimin tam karşılığını 

bulamadığı düşünülmektedir. Gutmann (1999) okullardaki otoriter formatlardan yola çıkarak “demokratik eğitim”in 

şu an uygulanamayacağını ancak onun nihai olarak ulaşılacak bir durum olduğunu belirtmiştir. İstenilen demokratik 

eğitimin geçekleşmesi için geleneksel okulların yapısal olarak değişiminin yanında paydaşlarının demokratik 

eğitime ve bunu gerçekleştirecek demokratik okula ilişkin zihinsel yapılarının bu sürece hazır olmaları da önemlidir. 

Bu bağlamda okul paydaşlarından öğretmenlerin zihnindeki “demokratik okul” kavramını ortaya çıkarmaya dönük 

olarak araştırmada şu sorulara yanıt aranacaktır: Öğretmenlerin zihinlerindeki demokratik okuldaki (1) paydaşlara, 

(2) paylaşılan değerlere, (3) karar sürecine, (4) öğretim süreçlerine, (5) değerlendirme sürecine (6) ve disiplin 

kavramına ilişkin görüşleri nasıldır?  

Yöntem  

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılacaktır. İzmir il merkezinde resmi 

ilkokullarda görev yapan, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle seçilecek 20 sınıf öğretmenine ölçme aracı 

uygulanacaktır. Katılımcıların öğrenim düzeyi, yaşı, branşı, cinsiyeti ve görev yaptıkları okulun bulunduğu yerleşim 

birimi açılarından örneklemde çeşitlilik gözetilecektir. Araştırma verilerini elde etmek üzere araştırmacılarca yarı 

yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir. Her bir görüşme sorusu “Hayal edelim…” şeklinde başlayıp 

öğretmenlerin demokratik okulu nasıl kurguladıklarını anlamaya yönelik oluşturulmuştur. Eğitim Yönetimi AD’den 

4 öğretim üyesinden, Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği YL programında öğrenci de olan 4 öğretmenden uzman 
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görüşü alınmıştır. Ayrıca Türkçe Eğitimi AD’den bir öğretim elemanına ölçme aracındaki sorular dil açısından 

inceletilmiştir. Geribildirimler doğrultusunda son şekli verilen formdaki sorularla 4 öğretmen üzerinde pilot çalışma 

yapıldıktan sonra asıl uygulamaya geçilecektir. Görüşme gerçekleştirildikten sonra katılımcılara verdikleri yanıtlar 

bildirilerek değiştirilmesini, çıkartılmasını ya da eklenmesini istedikleri kısımlar varsa onlara göre yanıtlar 

düzenlenecektir. Katılımcıların verdiği yanıtlar içerik analiziyle analiz edilecektir.  Veriler önce iki araştırmacı 

tarafından ayrı ayrı analiz edilecek, daha sonra analiz sonuçları karşılaştırılacaktır. Araştırma İzmir’de yer alan 

devlet ilkokullarında görev yapan sınıf öğretmenleriyle sınırlı tutulacaktır.  

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Veri toplama süreci henüz tamamlanmamıştır. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler  

Veri toplama ve verilerin analiz süreci henüz tamamlanmamıştır. Veriler analiz edildikten sonra bulgular 

alanyazına ve konuyla ilgili daha önceden yapılmış araştırma sonuçlarına göre tartışıp bir sonuca varılmaya 

çalışılacaktır. Araştırma bulgularına dayalı olarak hem uygulayıcılar hem de araştırmacılar için öneriler 

geliştirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Demokrasi; demokratik okul, alternatif okullar, ilkokul öğretmeni 
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İngiltere’deki Okul Geliştirme Süreçleri ve Uygulamaların İncelenmesi 

Gökhan KILIÇOĞLU a 

(a) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye 

 

Giriş 

Yirmi birinci yüzyılda ekonomik, teknolojik, sosyolojik ve politik anlamda yaşanan hızlı değişimler eğitim 

örgütlerini de derinden etkilemektedir. Bu süreç eğitim örgütlerinin yönetim anlayışlarını ve örgüt yapılarını da 

kökünden sarsmış olmakla birlikte okulların geleneksel örgüt yapıları yeni boyutlar kazanmıştır. Eğitim 

kurumlarının, bireyleri çağın gereklerine cevap verebilecek özelliklerde yetiştirebilmeleri için, sürekli gelişimi 

yakalamaları gerekmektedir. Sürekli gelişim, değişim ve yenileşme ile mümkündür. Değişim ve yenileşme sistemin 

işleyişinde yer alan bütün bireylere, görevleri ile ilgili yeni yaklaşımlar, yeni ufuklar ve onların uygulamalarına 

plânlı bir çalışma sistemi kazandırarak sağlanabilir. Bu bakış açısı ile eğitim kurumlarında beklenen gelişme, sistem 

değişikliğinden çok işleyiş ve yaklaşım değişikliğidir. Dolayısıyla çağın getirdiklerine uyum sağlayabilmek, 

varlıklarını sürdürebilmek, paydaşlarının beklentilerine cevap verebilmek üzere çevresine uyum sağlaması ve gerek 

teorik gerekse pratik açısından değişim sürecini başarılı bir şekilde hayata geçirebilmesi gerekmektedir. Bu 

doğrultuda okulların kendilerini yeniden yapılandırması ve geliştirmesi bir zorunluluk haline gelmektedir. 

Bildirinin Amacı 

Bu araştırmanın amacı İngiltere'de Manchester'daki ve Londra’daki öğretim okulu birliğine bağlı beş okulun 

okul geliştirme süreçlerinin ve uygulamalarının incelenmesidir.  

Yöntem 

Projenin desenlenmesinde nitel araştırma türlerinden vaka çalışması deseni kullanılmıştır. Projenin çalışma 

grubunu Londra ve Manchester şehri merkezinde yer alan ve okul birliği (Teaching Schools Alliance) kapsamında 

birlikte çalışan temel eğitim seviyesindeki (4-11 yaş) üç okulun ve iki lise düzeyindeki (11-16 yaş) okulun liderleri 

ve öğretmenleri oluşturmuştur. Projede katılımcıların belirlenmesinde ise maksimum çeşitlilik örneklemesi yoluna 

gidilerek her okuldan lider kadro (okul müdürü, müdür yardımcısı, ara lider öğretmenler, zümre/bölüm başkanı) ve 

öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın verilerinin toplanmasında veri toplama tekniği olarak yarı 

yapılandırılmış görüşmelerden ve katılımcı olarak gözlemlerden faydalanılmıştır. Projeyle birlikte başarılı bir okul 

geliştirme süreç ve uygulamaları nasıl yönetilir, öğretmenler bu süreç ve uygulamalara nasıl katılırlar ve süreçten 

nasıl etkilenirler, fiziki ve donanımsal açıdan okullar nasıl geliştirilir, okul ve öğretmen otonomisinin ve hesap 

verebilirliğin okul geliştirmedeki önemi nedir, okul geliştirmede esnasında okulun atmosferi nasıl olmalıdır, bu 

sürecin anahtar faktörleri nelerdir, başarılı bir okul geliştirme sürecinin okul, öğretmen ve öğrenciler açısından 

çıktıları neler olabilir sorularına cevap aranmıştır. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Çalışma bulgularına göre, İngiltere’deki okullarda okul geliştirme çalışmaları için değişim girişimleri 

olmakta ve bu girişimler öğretmen merkezli olarak gerçekleşebileceği gibi genelde hiyerarşik olarak yukarıdan 

aşağıya doğru gelişmektedir. Okullarda kurulan ekipler okuldaki değişimleri ve geliştirme çalışmalarını 

gerçekleştirmektedir. Okulu geliştirmek için gerçekleştirilen değişim girişimlerinde üzerinde durulan diğer bir nokta 

ise uzmanlık ve deneyimdir. Katılımcılar okuldaki değişimlerin genellikle yönetim merkezli olarak başlatıldığını ve 

uzmanlıkları doğrultusunda müdür yardımcısı ve ona bağlı bir öğretmen ekibi oluşturulduğuna dikkat çekmektedir. 

Ayrıca öğretmenlerden gelen değişim taleplerinin de uygun ve faydalı görüldüğü takdirde desteklenerek hayata 

geçirilebildiğini vurgulanmaktadır. Herkes için Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi yaklaşımı kapsamında İngiltere’de 

okulların kapasitelerini geliştirmek için iç ve dış değişim ajanlarından bahsetmek mümkündür. Değişime iç baskı 

ajanı olarak küçük bir personel grubunu kapsayan okul geliştirme grubunun oluşumundan söz edilebilir. Bu okul 

geliştirme grubu, okulun kendi sorunlarını ve fırsatlarını gözden geçirmeye ve iyileştirmeye çalışarak, okulun 

öncelikleri belirler ve okuldaki diğer personele liderlik eder. Dış destek olaraksa, okullarla ortaklaşa çalışan 

üniversite akademisyenleri ile yerel eğitim otoriteleri danışmanları İngiltere’de okulların değişim için gereken 

alanlara odaklanmalarına yardımcı olmaktadır.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırma bulguları göstermiştir ki İngiltere’de okullarda ihtiyaca göre değişimi planlama yoluna 

gidilmektedir. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin istekleri ve ihtiyaç duydukları veya talep ettikleri konularda 

fikirleri alınmakta, anketler yapılmakta ve okulda gelişim öncelikleri belirlenerek harekete geçilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Okul geliştirme, İngiliz eğitim sistemi, okul geliştirme modeli, vaka çalışması 
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Okul Yöneticilerinin Öğrenme Merkezli Liderliği ile 

Öğretim Programı Okuryazarlığı Arasındaki İlişki 

Canan Kalkan ÇELİKa, Ferudun SEZGİNb 

(a) Canan Kalkan Çelik, Ahiler Ortaokulu, Türkiye 

(b) Ferudun Sezgin, Gazi Üniversitesi, Türkiye 

 

1. Problem Durumu  

Eğitim yönetimi alanında okul müdürlerinin liderlik özellikleri 1970’li yıllardan itibaren okul yöneticilerinin 

öğrenci başarısı üzerinde etkili olduğu anlayışına dayanan etkili okul araştırmalarıyla birlikte önemli hale gelmiştir. 

Etkili okulların güçlü bir lider tarafından yönetildiği, yüksek akademik beklentiye sahip olduğu ve üyelerinin öğrenci 

başarısını ortak amaç olarak benimsediği yapılan araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur (Edmonds, 1979). Etkili 

okullarda okulun tüm üyeleri tarafından benimsenen bir okul misyonunun belirlenmesi, öğrencilerin yetenek ve 

ihtiyaçlarına uygun bir müfredatın izlenmesi, öğrenme fırsatlarının oluşturulması ve yüksek akademik beklentiye 

sahip olunmasının önemi üzerinde durulmuştur. Etkili okullarda en önemli faktörü ise öğretimsel liderlerin oynadığı 

belirtilmiştir (Hallinger ve Murphy, 1986).  

Liderlik alanında yıllar içinde yapılan çalışmalarda okul liderlerinin özellikleri ve okul başarısına olan etkileri 

tartışılmıştır. Eğitim yönetimi alanında son yıllarda öğrenme ve okulun gelişimine odaklanan bir liderlik türü olarak 

‘öğrenme merkezli liderlik’ ortaya çıkmıştır (Murphy, Elliott, Goldring ve Porter, 2007). Öğrenme merkezli liderler, 

okulun tüm üyeleri tarafından paylaşılan ortak bir okul vizyonu ve bu vizyonu gerçekleştirmek için gerekli hedefleri 

belirlerler (Hallinger, 2010). Hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanması, müfredat ve öğretim 

süreçlerinin planlanması ve koordine edilmesinde etkin rol oynarlar. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine önem 

verirler (Liu, Hallinger ve Feng, 2016) 

Öğrenme merkezli liderlik alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde, öğrenme merkezli liderlerin öğretim 

programlarının uygulanması sürecinde önemli rollere sahip oldukları görülmektedir. Bu kapsamda okul 

müdürlerinin yeterli düzeyde öğretim programı okuryazarı olmaları beklenmektedir (Bottoms, 2003). Bu çalışmada 

okul yöneticilerinin öğrenme merkezli liderlik özellikleri ile öğretim programı okuryazarlıkları arasındaki ilişki 

incelenecektir.  

Bu araştırmanın amacı, öğrenme merkezli liderlik özellikleri ile öğretim programı okuryazarlığı arasındaki 

ilişkiyi ilkokul ve ortaokul yöneticilerinin görüşlerine göre belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki 

sorulara cevap aranmıştır: 

1. Okul yöneticilerinin öğrenme merkezli liderlik davranışları ve öğretim programı okuryazarlık düzeyleri 

nedir?  

2. Okul yöneticilerinin öğrenme merkezli liderlik davranışları ve öğretim programı okuryazarlık düzeyleri yaşa 

ve kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

3. Okul yöneticilerinin öğrenme merkezli liderlik davranışları ile öğretim programı okuryazarlık düzeyleri 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

4. Okul yöneticilerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri, öğrenme merkezli liderlik davranışının 

anlamlı bir yordayıcısı mıdır? 

 

2. Yöntem  

Araştırmada, okul yöneticilerinin öğrenme merkezli liderliği ile öğretim programı okuryazarlığı arasındaki 

ilişkiyi belirlemek amacıyla ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, 2020-2021 eğitim-öğretim 

yılında Ankara ilinde görev yapan resmi ilkokul ve ortaokul yöneticilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi, 

Ankara ili merkez ilçelerinde resmi ilkokul ve ortaokullarda görev yapan yöneticilerinden tabakalı örnekleme modeli 

kullanılarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın verileri ‘Öğrenme Merkezli Liderlik Ölçeği’ (Kılınç, Bellibaş ve Gümüş, 2017) ve ‘Öğretim 

Programı Okuryazarlık Ölçeği’ (Yıldırım ve Dursun, 2019) kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde 

tanımlayıcı istatistikler, tek yönlü varyans analizi, Pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı ve çoklu doğrusal 

regresyon analizi kullanılacaktır. 

 

3. Bulgular ve Sonuç  

Araştırmanın veri analizi süreci devam etmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Okul yöneticisi, öğrenme merkezli liderlik, öğretim programı okuryazarlığı 
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Eğitim Yönetiminde Kullanılan Blok Zinciri 

Uygulamalarının Sistematik Haritalama Yöntemiyle İncelenmesi 
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Giriş 

Popülerliği giderek artan ve adını sıkça duyduğumuz kripto para birimlerinin de altyapısını oluşturan blok 

zinciri (blockchain) teknolojisinin; bankacılık, e-ticaret, bulut bilişim, bağış sistemleri, değerli belgelerin 

saklanması, eğitim, sağlık, sosyal medya birçok alanda yer edinme olasılığı artmaktadır (TÜBİTAK BİLGEM, 

2019). Blok ziniciri teknolojisi a) eşler arası merkezi olmayan ve dağıtılmış blok zinciri altyapısı ile merkezi kontrol 

otoritesinin kaldırılmasını; b) blok zincirinde depolanan veriler oluşturulduktan sonra durumları değiştirilemeyen 

kayıtları ile güvenlik ve esnekliği; c) bir işlemin verilerinin belirli bir zamanda var olduğunu doğrulamanın mümkün 

olması ile şeffaflığı; d) merkezi bir otoriteye güvenme ihtiyacını teknolojinin kendisine güvenme ihtiyacına 

dönüştürmesi ile güveni  sağlamaktadır (Grech ve Camilleri 2017).  

Blok zinciri teknolojisi hem uygulayıcılar hem de araştırmacılar için yeni bir terimdir. Blok zinciri kriptografi 

kullanılarak bağlanan ve güvenli hale getirilen bloklardan oluşan, işlemlerin ve varlıkların kaydını ve takibini 

kolaylaştıran ve sürekli büyüyen bir kayıt listesi olarak açıklanabilir. Blok zinciri teknolojisi üzerinde bir veri 

paylaşıldığında veri üzerinde oynama veya silme gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Verilerin 

doğrulanabilirliği ve şeffaf olması sağlandığı için sıklıkla finansal işlemlerde tercih edilmektedir. Blok zinciri tabanlı 

sistemlerin asıl amacı taraflar arasındaki aracıyı ortadan kaldırarak makinelere verilen direktifler doğrultusunda 

otomatik ve hızlı bir şekilde işlemleri gerçekleştirmektir (TBV,2021). Bu sistemler üzerinde zincirdeki tüm 

düğümlerde veriler saklanır bu sayede veriler tek bir sunucuda kalmamış ve veri kaybı olasılığı sıfırlanmış olur. 

Bunun yanında verilerin gizliliği de oldukça önemlidir sadece izinli kullanıcılar tarafından ulaşılabilen veriler 

bloklar halinde saklanır böylelikle veri tabanları daha ölçekli ve yönetilebilir hale gelir. Dünya Ekonomik Forumu 

2017’de blok zinciri teknolojisinin ancak 2025’te olgunluk seviyesine ulaşacağını belirtmektedir. Blok zinciri 

teknolojisinin gelişim evrelerini Swan (2015) üç bölüme ayırmıştır. İlk evre uluslararası para transferi gibi ödeme 

odaklı iken ikinci evre vadeli işlemler, akıllı sözleşmeler gibi çözümler önermektedir. Üçüncü evre ise eğitim, 

bürokrasi, sağlık, bilim ve sanat gibi birçok alanda yayılmakta olan şuanki evresidir. Eğitim sürecinde ise Avrupa 

Komisyonu (2017) “Eğitimde Blokchain” adlı raporunda bu teknolojinin aşamalı akredite işlemlerinde, üniversiteler 

arası kredi transferinde ve tanınabilirlikte, hayat boyu öğrenme süreci verilerinde, telif hakları veya fikri haklar 

olarak bilinen maddi ve manevi hakların ödüllendirilmesi, mülkiyet edinilmesi ve izlenilebilmesi, alınan 

sertifikaların kalıcılığı ve güvenirliğinin sağlanabilmesi, harç  ve burs ödemeleri,  öğrenci kimlik ve öğrenen verileri 

gibi birçok alanda kullanımı mümkün olduğu belirtilmiştir. 

Blok zinciri teknolojisi sahip olduğu bu özellikleri nedeniyle eğitim yönetimi alanında araştırmaya değerdir. 

Bu çalışmada, blok zinciri teknolojisinin eğitim yönetimi alanında kullanılmasına yönelik çalışmaların araştırılması, 

sınıflandırılması ve haritalandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda; a) Eğitim yönetiminde kullanılan 

blok zinciri uygulamalarının yayın yılı ve yayın türleri (derleme-araştırma-uygulama geliştirme) nelerdir? b) Eğitim 

yönetiminde kullanılan blok zinciri uygulamalarının konu alanları nelerdir? c) Blok zinciri teknolojisi, eğitim 

yönetimi alanındaki problemlere hangi çözüm önerilerini sunmaktadır? sorularına yanıt aranmaktadır.  

Yöntem  

Blok zinciri teknolojisinin eğitim yönetimi alanında kullanılmasına yönelik çalışmaların araştırılması, 

sınıflandırılması ve haritalandırılması amacıyla sistematik haritalamadan faydalanılmıştır. Sistematik haritalama 

çalışmaları, bir araştırma alanına ait çeşitli sınıflandırmalar kullanarak genel bir bakış sağlamak ve sınıflandırmalara 

ait ilişkin katkıları listelemek amacıyla tasarlanırlar. Sistematik haritalama süreci; araştırma sorularının belirlenmesi, 

araştırmanın yürütülmesi, yayınların elemeden geçirilmesi ve kalite değerlendirmesi, özetlerden anahtar kelimelerin 

çıkarılması, veri çıkarma ve haritalama süreci olmak üzere beş basamaktan oluşmaktadır (Petersen, Vakkalanka ve 

Kuzniarz, 2015; Akt. Karahan ve Tüfekçi, 2020). Eğitim yönetiminde kullanılan blok zinciri uygulamalarının 

sistematik haritalama süreci devam etmektedir. Sistematik haritalamanın ilk iki basamağı tamamlanmış olup, bu 

basamaklara ilişkin açıklamalar şu şekildedir:  
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1. Araştırma sorularının belirlenmesi:  

Araştırma soruları,  

a) Eğitim yönetiminde kullanılan blok zinciri uygulamalarının yayın yılı ve yayın türleri (derleme-araştırma-

uygulama geliştirme) nelerdir?  

b) Eğitim yönetiminde kullanılan blok zinciri uygulamalarının konu alanları nelerdir?  

c) Blok zinciri teknolojisi, eğitim yönetimi alanındaki problemlere hangi çözüm önerilerini sunmaktadır? 

olarak belirlenmiştir. 

2. Araştırmanın yürütülmesi: Bu adımda, en geniş arama sonucuna ulaşılan ACM Digital Library, IEEE 

Xplore ve Scopus veritabanlarında yer alan çalışmalar listelenmiştir. Aramalar, 1 Eylül 8 Eylül 2021 tarihleri 

arasında “blockchain AND education” anahtar kelimeleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Farklı anahtar kelimeler 

kullanılarak yapılan aramaların, blok zinciri teknolojisini temel alan çalışmaların farklı disiplinlerde olması 

sebebiyle kısıtlamaya neden oluğunu düşünülmüştür. Veri tabanlarında yapılan aramalar çalışmaların özet kısmına 

yapılmış olup, yalnızca İngilizce yayınlar olmak üzere, makaleler ve konferans yayınlarını kapsamaktadır. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Eğitim yönetiminde kullanılan blok zinciri uygulamalarının sistematik haritalama süreci devam etmektedir. 

Çalışma sonucunda, blok zinciri teknolojisinin eğitim yönetimi alanındaki kullanım alanlarını sınıflandırmayı 

hedeflemekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Blok Zinciri, Eğitim Yönetimi, Sistematik Haritalama 
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Eğitim ile İlgili Bilimsel Dergilerde Yayın Yapma Deneyimleri: Editör, Hakem ve Yazar Olmak 
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Giriş 

 

Bilimsel araştırmalar, insanlık yararı için bilimin gelişmesi açısından oldukça değerlidir. Bu bilgi birikiminin 

yaygınlaştırılması, diğer araştırmacılarla paylaşılması entelektüel birikimin gelişmesi için de önem taşımaktadır. 

Bilimsel araştırmaların paylaşılması ve yaygınlaştırılması görevini bilimsel yayıncılık üstlenmektedir. Bilimsel 

yayıncılık ya da diğer bir deyişle akademik dergi yayıncılığı son yıllarda hızla yükselen bir ivmeyle karşımıza çıkan 

bir yayıncılık türüdür. Araştırmacıların aylarını hatta bazen yıllarını vererek hazırladıkları çalışmalarını (makale, 

kitap incelemesi vb.) alanın diğer paydaşlarına görünür kılmak istemektedir. Bu noktada bu ürünlerin paylaşılacağı 

mecralar yani akademik dergiler öne çıkmaktadır. Belirtilen koşullar gereği, son yıllarda birçok akademik dergi 

yayın hayatına başlamış ve her geçen gün de bunlara yenileri eklenmektedir. Akademik dergileri değerlendirirken 

dikkate alınması gereken bazı temel ölçütler, bu dergilerin nitelikleri konusunda da fikir vermektedir. Bu ölçütlerden 

önde gelenlerden bazılarını web sayfası tasarımı, içerik, temel başlıklar (hakkında, arşiv, indeksler, vb.) içermesi, 

etik kurul yönetmeliğinin niteliği, derginin web sayfasının İngilizce versiyonunun da olması, İngilizce dilinin 

evrensel nitelikte kullanılması, yayın kurulu üyelerinin birçok farklı üniversite ve kurumdan oluşu, dergiye katkı 

sağlayabilecek nitelikli bir kitle oluşturmaları biçiminde sıralanabilir (Demiray & Gürcan, 2013; Olkun, 2006).  

Genel hatlarıyla bu şekilde tarif edilebilecek olan nitelikler, dergiye yayın gönderen yazarların eğilimlerini 

etkilemektedir. Doğal olarak yazarlar çalışmalarının alanları doğrultusunda en iyi koşulları sunan akademik dergide 

yayınlanması hedefine ulaşmaya çalışmaktadır. İşte bu noktada yayının niteliğine karar verme süreci, ön inceleme 

ve hakem incelemesi olarak iki aşamada gerçekleşmektedir. Ön-inceleme editör ve editör yardımcıları tarafından 

gerçekleştirilir ve bu aşamada yayın adayının genel biçimsel nitelikleri, ana hatları ve başlıkları taşıyıp taşımadığına, 

bu başlıklar altında verilmesi gerekli olan bilgilerin verilip verilmediğine bakılır (Gülerce, 2012).  

Hakem incelemesi ise yayın adayının içeriği ile uyumlu ve konuya hâkim hocalarının katkısıyla gerçekleşir. 

Hakemlerden yayını gerek biçim gerekse içerik açısından derinlemesine incelemeleri; alana katkı, özgünlük, 

akıcılık, dili doğru kullanma gibi ölçütler doğrultusunda fikirlerini belirtmeleri istenir (Aydın, 2003).  

Hem yazar hem editör ve hem de hakemlerin bu süreçlerde yaşadıkları birtakım sorunlar ya da aşılması 

gereken engeller olduğunu varsaymak mümkündür. Bir editör için gelen yayını ön incelemeden geçirip yayına 

hazırlamak, içerisinde birçok teknik aşamayı da barındıran zorlu bir süreç iken; derginin çekim merkezi olabilmesi 

için indekslerde taranma çabası içerisine girmesi de diğer bir temel gerekliliktir. Benzer biçimde, bir yazar hem 

alanyazın taramasını iyi yapıp konusuna ilişkin içeriğe hâkim bir kuramsal yapı oluşturmalı hem de ortaya koyduğu 

verilerin özgün olması kaygısını gütmelidir (Kutsal, 2019; Yıldızeli, 2011). Hakemlere düşen ise yazarın çabasının 

ne oranda yeterli ve alana hizmet eder olduğunun değerlendirmesini yapmaktır.  

Görüldüğü ve aslında bilindiği üzere bilimsel yayıncılığın üç sacayağı olarak yazar(lar), editörler ve hakemler 

olarak üç ana unsuru vardır. Bu unsurların yayın sürecine yönelik deneyimlerine ulaşılması akademik yayıncılığın 

gelişmesi açısından önem taşımaktadır. Özellikle de eğitim alanında gelişmekte olan akademik dergilerde yayın 

yapma sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri yeni fikirlerin ortaya çıkarılması noktasında akademik 

yayıncılık üzerine yapılan tartışmalara ışık tutacaktır. Bu bağlamda çalışmada, yukarıda görevleri özetle belirtilen 

paydaşların (editör, hakem, yazar) eğitim dergilerindeki yayın rutini esnasında üstlenmiş oldukları sorumluluklar 

dâhilinde yaşamakta oldukları sorunların kendi bakış açılarına göre dile getirilmesi ve bu verilerden yola çıkılarak 

farklı bakış açılarının ortaya çıkardığı büyük resmin sunulabilmesi amaçlanmıştır.  

 

Yöntem  

Çalışma nitel yöntemle gerçekleştirilmektedir. Yapılan alanyazın taramasına dayanılarak eğitim dergilerinde 

yayın sürecini deneyimlemiş editör, hakem ve yazarlara yöneltilecek sorular belirlenmiş ve her biri için paralel 

sorular içeren birer yarı yapılandırılmış form hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış sorulara dayanan görüşme formu; 

araştırmacılar tarafından esnek bir yapıya sahip oluşu, derinlemesine bilgi toplama imkânı sunması ve elde edilen 

verileri çözümleme kolaylığı sağlaması bakımından sıklıkla tercih edilmektedir (Balcı, 2009; Jackson, 2009; 

Yıldırım ve Şimşek, 2006). Veriler elde edilirken geçerlik ve güvenirliği sağlamak için katılımcıları etkilememeye 

ve yönlendirmemeye; veri çeşitliliği oluşturmak amacıyla da katılımcı çeşitliliğine dikkat edilmiştir. Veriler analiz 

aşamasındadır. Verilerin analizinde, içerik analizi tekniğinden faydalanılmaktadır. Katılımcıların görüşleri 

derinlemesine irdelenerek ortak ve ayrışılan noktalar belirlenerek üzerinde çalışılmakta, bu bağlamda tema ve 

kategoriler belirlenmektedir. Çalışma halen devam etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Bilimsel yayıncılık, eğitim dergileri, editör, hakem, yazar. 
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Giriş 

Tüm dünyada yaşanılan Covid-19 pandemi süreci bütün dünyanın işleyişinde büyük bir deprem etkisi 

yaratmıştır. Her ülkenin en başta sağlık, ekonomik, psikolojik ve eğitim açısından çok zorlu bir sürece girmesine 

neden olmuştur. Bir ülkeyi ayakta tutan ve kalkınmasında önemli bir faktör olan eğitim, bu süreçte teknolojiyle 

harmanlanıp dünyanın her yerinden katılanların bir arada olabileceği bir platforma dönüştürülmüştür. Her türlü 

eğitim öğretim kademesi uzaktan eğitimle devam etmiştir. Tabi bu sürecin ortaya çıkardığı avantajların yanında 

dezavantajlarının olmadığı ya da uygulamada aksaklıkların yaşanmadığını söylemek pek mümkün olmamaktadır. 

Dolayısıyla uzaktan eğitimin devam ettirilebilir oluşu her bireyin farklı durumlarda, farklı ülke, farklı şehirlerde bile 

olsa eğitime ulaşabilmeleri fırsatını sunmaktadır.  Fakat bunun yanında karşılaştıkları çeşitli zorluklar, uzaktan 

eğitim platformuna ulaşmaktaki güçlükler, internet kesintileri gibi sorunların nasıl çözümlendirildiği de eğitim adına 

önemli bir süreçtir. Bu uzaktan eğitim sürecinde okul yöneticilerinin de var olan fazla işyükünün azalması, belki de 

örgün eğitime ayıramadıkları zamanı, uzaktan eğitimde kendilerini geliştirebilecekleri bir fırsat olarak görüp, 

lisansüstü programlarında eğitim almaları hem kariyerleri adına hem de eğitim adına büyük bir katkı olmuştur. Bir 

okul yöneticisinin gelişmesi tüm okulun gelişmesi demektir. Dolayısıyla okul yöneticilerinin gelişimleri ile ilgili 

çalışmalar yapılması gerekmektedir. Yapılmış olan literatür incelemesi sonucunda pandemi sürecinde lisansüstü 

eğitime katılmış olan okul yöneticilerinin karşılaştıkları zorluklar ve fırsatlara ilişkin bilimsel araştırma ihtiyacı 

açıktır. Bu araştırmayla literatüre önemli bu noktada katkı sağlanacağı düşünülmektedir.  

Araştırmanın Amacı ve Alt Problemler  

Araştırmanın amacı, pandemi döneminde uzaktan lisansüstü eğitime katılmış okul yöneticilerinin yaşadıkları 

zorluklar ve edindikleri fırsatlar ile ilgili görüşlerini almaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıda yer alan şu alt 

problemlere yanıtlar aranmaktadır: 

1. Okul yöneticilerine göre, uzaktan eğitim sürecinde eğitim ile ilgili yaşanan zorluklar nelerdir? 

2. Uzaktan eğitim sürecinde lisansüstü eğitim derslerinde okul yöneticilerinin niteliklerini artırmaya ilişkin 

neler yapılmıştır? 

3. Uzaktan eğitim sürecinde eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitime katılan okul yöneticilerinin beklentileri 

nelerdir? 

4. Okul yöneticilerine göre, uzaktan eğitimde lisansüstü eğitim sürecinin fırsatları neler olmuştur? 

5. Uzaktan eğitim sürecine katılan okul yöneticileri bu süreci nasıl değerlendirmektedir? 

6. Uzaktan eğitim sürecine katılan okul yöneticilerinin süreç ile ilgili önerileri nelerdir?  

 

Yöntem  

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada verileri 

toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme formu tercih edilmiştir. Verilerin analizinde ise tümevarımcı analiz 

tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu “Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde” pandemi 

döneminde lisansüstü öğretime katılmış okul yöneticileri oluşturmaktadır. Görüşülen “Y1, Y2, Y3, ...” şeklinde 

kodlar kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde birden çok örnekleme modeli kullanılmıştır. İlk olarak 

kolay ulaşılabilir örnekleme modelinden faydalanılmıştır. Bu modele göre, araştırmacıların Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesinde lisansüstü eğitim görmüş olmaları beklenmektedir. Araştırmada faydalanılan bir diğer örnekleme 

modeli ise ölçüt örnekleme modeline başvurulmuş ve görüşmelerin yapılacağı okul yöneticilerinin hepsinin eğitim 

yönetimi alanında lisans üstü eğitim görmüş veya görmekte olmaları hedeflenmiştir. 
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Araştırmanın amaçları doğrultusunda, nitel veri toplama için bir yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Görüşmeler öncesinde ilgili kişilere ulaşılmış ve onlardan gerekli izinler sözel olarak alındıktan sonra 

bir randevu oluşturulmuştur. Görüşme öncesinde ses kaydı için izin alınarak görüşmeler sesli kayıt altına alınmıştır. 

Bu ses verileri bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Veriler yinelenerek okunarak cevaplarda ortak noktalar aranmış ve 

bununla ilgili kodlar oluşturmaya çalışılmıştır. Belirlenen ortak kodlardan yola çıkılarak belirli temalar oluşturularak 

veriler yorumlanmıştır. Temalar, bulgular kısmında açıklayıcı olmaları amacıyla tablolarla birlikte sunulmuş ve 

tablolardaki veriler görüşülen okul yöneticilerinin verdiği cevaplarla desteklenecektir. Bu çalışmalarla araştırmanın 

geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. 

Bulgular/Beklenen Bulgular /Tartışma Sonuç ve Öneriler (*)1 

Araştırma veri toplama aşamasındadır. Bu sebeple bulgular ve sonuçları tam metinden sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Okul yöneticileri, uzaktan eğitim, zorluklar, fırsatlar. 
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Giriş 

2019 yılı Aralık ayının son günlerinde başlayan ve hala etkisini Dünya’nın birçok ülkesinde sürdüren Covid-

19 pandemisi çeşitli sektörlere etki ederken eğitim bu ülkelerde uygulanan eğitim politikalarını da etkilemiştir. 

Pandemi salgınına alınan tedbirler kapsamında sözgelimi salgından etkilenen birçok ülkede ve Türkiye’de uzak 

eğitim dönemi başlatılmıştır. 

Bildirinin Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Covid-19 pandemi sürecinde Türkiye’de uzaktan eğitimde uygulanan eğitim 

politikalarını açıklamak ve uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin eğitimin verimliliğine ilişkin görüşlerini 

derinlemesine incelemektir. 

Yöntem 

araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseniyle yürütülmüştür. Araştırma, 

çalışmanın amacını gözeterek maksimum çeşitlilik örnekleme ile seçilen iki Matematik, iki Sınıf, bir İngilizce, bir 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, bir Fen Bilimleri, bir Sosyal Bilimler, bir Okul Öncesi ve bir Türkçe branş 

öğretmenleri olmak üzere toplam 10 öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırmanın verilerinin toplanabilmesi için Van 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Etik Kurulu onayı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Uygulama izni alınmıştır. 

Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmaya katılan öğretmenlerle çevrimiçi ve yüz yüze görüşülerek 

toplanmıştır. Görüşme formu oluşturulurken Eğitim Yönetimi alanında üç öğretim üyesinin uzman görüşüne 

başvurulmuştur. Verilerin analizinde öğretmenlerin görüşlerine yer verebilmek için betimsel analiz kullanılmıştır. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin pandemi dönemindeki/sürecindeki eğitim-öğretime ilişkin 

deneyimlerinin olumsuz yönde olduğu, bu sürecin öğretmenleri mesleki açıdan hem olumlu hem olumsuz bir şekilde 

etkilediği görülmüştür. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırma ışığında Covid-19 pandemi döneminde uzaktan eğitimle ilgili yapılan çalışmalar 

değerlendirilmesi ve bu çalışmaların sonuçları uzaktan eğitimin devamında uygulanması, MEB tarafından alınan 

tedbirler ve öneriler hususunda eğitimde fırsat eşitsizliği en aza indirgenmesi önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, covid-19 pandemisi, eğitimde kriz yönetimi 
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Portfolyo Değerlendirme: 

Alternatif Bir Öğretmen Denetimi Yaklaşımı 

Barış ÇAVUŞ a 

(a) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye 

 

 

Problem Tanımı 

Eğitim ile ilgili önemli konulardan birisi de denetimdir. Çünkü denetim, eğitim uygulamalarının 

geliştirilmesinde çok büyük öneme sahiptir. Eğitimin geliştirilmesinde çok büyük öneme sahip olan denetime ve 

denetim uygulamalarına sürekli olarak yeni bakış açıları getirilmektedir. Eğitim ile ilgili diğer alanlarda olduğu gibi 

denetim alanında yaşanan gelişmeler de çağın gereklerine ve yeni okul anlayışına göre şekillenmektedir. Denetim 

sisteminin genel amacı, eğitim-öğretim etkinliklerinin geliştirilmesidir. Çünkü okulların varlık sebebi önce 

öğretmenler ve yöneticiler değil öğrenciler ve toplumdur. Bundan dolayı denetim etkinliklerinin ilk amacı, daha iyi 

bir eğitime ulaşılabilmesi için gerekli olan yolların araştırılması olmalıdır (Yılmaz, 2004: 294). 

Büyük sosyal dönüşümlerin yaşandığı, bilginin üretiminin ve yayılmasının hızla arttığı, katılımcı 

demokrasinin yükselen bir değer olduğu ve örgütsel yapıların bunlara göre şekillendiği günümüzün sanayi ötesi 

toplumunda, teknolojik, politik, ekonomik ve sosyal değişimlerin yanında eğitim anlayışı da hızla değişmekte ve 

eğitimin denetiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda yeni yaklaşımlar ortaya konulmaktadır (Karakuş, 2010: 

182). 

Son yıllarda toplumlarda ve sistemlerde meydana gelen bu değişme ve gelişmeler denetim sistemlerini de 

etkilemiş, sınıf içi etkinliklerin geliştirilerek, etkililik düzeyinin en üst düzeye çıkarılması üzerinde yoğunlaşan 

çağdaş denetim yaklaşımları giderek kendilerine denetim uygulamalarında yer bulmaya başlamıştır (Yılmaz, 2004: 

294). Portfolyo değerlendirme de işte bu çağdaş denetim yaklaşımları arasında değerlendirilen bir denetim 

uygulamasıdır. 

Bildirinin Amacı 

Bu çalışma, çağdaş denetim yaklaşımlarından portfolyo değerlendirme yaklaşımına ilişkin kavramsal bir 

çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, ilk olarak öğretim portfolyosunun farklı araştırmacılar tarafından 

yapılmış tanımlamaları ele alınmış, daha sonra ise portfolyoların kullanımı, bir öğretim portfolyosunda bulunması 

gerekenler, klinik denetimin bir parçası olarak portfolyo, portfolyonun değerlendirilmesi ve sakıncaları üzerinde 

odaklanılmış, son bölümde ise denetim uygulamalarına ilişkin birtakım önerilerde bulunulmuştur. 

Kavramsal Tartışmanın Teorik Çerçevesi 

Portfolyonun, öğrenci değerlendirme biçimi olarak zengin bir geçmişi vardır. Ancak son yıllarda 

portfolyonun yetişkinler tarafından kullanımı, yetişkinin yetişmesini ve gelişmesini daha bütüncül olarak kayıt altına 

almanın bütüncül yolu olarak ortaya çıkmaktadır. Sonuçları ağır ve riskli olan hesap verebilirlik çağında, öğretmen 

performansı, hemen hemen standartlaştırılmış test sonuçları gibi biçimlendirilmiş ve ölçülebilir ölçümlerin olduğu 

öğrenci performansına dayanmaktadır. Hesap verebilirlik çağı ilerledikçe okul sistemleri, öğretmenlerin her gün ne 

yaptığını gözden kaçırmakta ve öğrenmedeki standartlaştırılmış değerlendirmeler yoluyla ölçülemeyen kazanımları 

– hem öğretmenler hem de öğrenciler için – kaybetme riskini taşımaktadır (Zepeda, 2016: 277).  

Campbell vd.’ne (akt. Zepeda, 2016: 279) göre bir portfolyo yalnızca projelerin ve ödevlerin bir dosyası ya 

da öğretime ilişkin anıların albümü olmayıp, mesleki yetişmenin örgütlü ve hedefe yönelik belgelendirmesi ile 

öğretme denilen karmaşık davranışta başarılmış yeterliktir. Öğretim portfolyosu ise, bir öğretmen tarafından 

oluşturulan çalışmaların bir koleksiyonudur. Nasıl ki bir sanatçı kendi becerilerini sergilemek için çalışmalarından 

oluşan koleksiyonunu kullanır, bir öğretmen de kendi becerilerini gösterebilmek için portfolyosunu sergiler. Bu 

nedenle öğretim portfolyoları, öğretim sürecinde bilgi ve becerilerinin sergilenebilmesi için öğretmenlerce 

oluşturulan dosyalardır. Portfolyo, öğretmenin çalışmalarını değerlendirmede, derslerin etkililiğini belirlemede ve 

kişilerarası etkileşimleri ölçmede kullanılan bir yansıtma aracıdır (Doolittle, 1994). 
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Sonuç Tespitleri ve Tavsiyeler 

Çağdaş denetim yaklaşımlarında ortak amaç, eksik bulmak değil, öğretmen ile iş birliği içerisinde öğretim 

sürecinin etkililiğini artırmaktır (Yılmaz, 2004: 309). Denetim, anlık bir durum tespitinden öte gelişimsel bir süreç 

olarak ele alınmakta, öğretmenlerin meslek yaşamları boyunca devam etmesi gereken sürekli öğrenme ve kendini 

geliştirme çabalarını destekleyecek ve bu yolda onları güdüleyecek bir araç olarak görülmektedir (Karakuş, 2010: 

195). 

Çağdaş denetim yaklaşımlarından portfolyo değerlendirme sürecinde, öğretim portfolyolarına olan ihtiyacı 

anlamak, öğretim sürecinin doğasını anlama ile yakından ilişkilidir. Çünkü bir süreç olarak öğretim, çeşitli 

bağlamlara göre değişen karmaşık ve zorlayıcı bir süreçtir. Uygulanan bir yöntem veya bir sınıftaki bir etkinlik için 

kullanılan bir teknik diğeriyle tamamen etkisiz olabilir. Bu nedenle, öğretmenlerin öğretimlerini ayrıntılı olarak 

düşünmeleri, gerekli değişiklikleri yapmaları veya gerektiğinde profesyonel yardım almaları gerekir. Bunu 

yaparken, öğretim deneyimleri ve tartışmalar artar ve öğretmenler mesleki anlamda büyür ve gelişirler (Taş ve 

Cengizhan, 2013: 1). 

Portfolyo değerlendirmenin süreçleri göz önünde bulundurulduğunda, denetim sürecinde özellikle öğretimi 

geliştirmede fayda sağlayacağı açıktır. Ancak, burada araştırmacıların da ortak olarak üzerinde olduğu, dikkat 

edilmesi gereken unsur portfolyo değerlendirmenin denetim sürecine değerlendirme araçlarından biri olarak dâhil 

edilmesi ancak sonul bir değerlendirme aracı olarak görülmemesi gerektiğidir. 

Anahtar Kelimeler: Portfolyo değerlendirme, öğretmen denetimi, çağdaş denetim 
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Covid-19 Küresel Salgını Sonrası Okul Müdürlerinin Bir Lider Olarak Öncelikleri 

Eser TEMİZ a 

(a) Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa, Türkiye 

  

Giriş 

COVİD-19 küresel salgını diğer alanları etkilediği gibi eğitim ve öğretim faaliyetlerini de etkilemiştir. 

COVİD-19 küresel salgını ile birlikte eğitim öğretime tüm dünyada ara verilmiş sonrasında uzaktan eğitime geçilmiş 

ve eğitim öğretim faaliyetleri farklı bir yöne evrilmeye başlanmıştır (Sözen, 2020). COVİD-19 küresel salgını ile 

birlikte yaygınlaşan uzaktan eğitim avantajları yanında, birçok dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Bu 

dezavantajlar; sosyalleşememe, etkili iletişimi sağlayamama, uygulamalı öğrenmelerde engellere sahip olma, kendi 

kendine öğrenmede yaşanan yetersizlikler, ulaşım olanaklarına ve iletişim teknolojilerine bağımlı kalma olarak ifade 

edilebilir (Kaya, 2002:20). Uzaktan eğitim sürecinde ve sonrasında eğitim ve öğretimin aktörü konumunda bulunan 

okul müdürlerinin etkili liderlik becerilerine ihtiyaç duyulmaktadır. COVID-19 küresel salgını süreci ile eğitim ve 

öğretimde yaşanan hızlı değişimler okul müdürlerinin bir lider olarak stratejik önemini öne çıkarmıştır (Huong, 

2020). Özellikle COVID-19 küresel salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği 

dönemde ve sonrasında okul müdürlerinin nasıl bir liderlik sergiledikleri soru işareti olmuştur (Harris, 2020). 

COVİD-19 küresel salgınını sürecinde okul müdürlerinin almış oldukları önlemler ve kullandıkları çözümlerden 

hareketle; salgın sonrası bir lider olarak önceliklerinin neler olması gerektiği de içerisinde bulunduğumuz süreçte 

oldukça önemlidir. Bu doğrultuda araştırmanın problemi “COVİD-19 küresel salgını sonrası okul müdürlerinin bir 

lider olarak öncelikleri nelerdir?” şeklindedir. 

Yöntem 

Araştırma, nitel araştırma yaklaşımıyla oluşturulmuştur. Bu araştırma, öğretmen görüşlerine göre okullarda 

en fazla gözlenen liderlik davranışlarını belirlemek amacıyla nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni ile 

yapılmıştır. Cropley’ye (2002) göre olgu bilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir 

anlayışa sahip olmadığımız olguları öğrenmemizi sağlamaktadır. Araştırmanın katılımcılarını amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden ölçüt örneklem yöntemiyle seçilen 20 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada çalışma grubu 

belirlenirken katılımcıların MEB’e bağlı bir okulda öğretmen unvanıyla görev yapıyor olması ve eğitim yönetimi 

alanında tezli veya tezsiz yüksek lisans yapıyor/yapmış olması ölçütleri göz önünde bulundurulmuştur. Katılımcılara 

“COVİD-19 küresel salgını sonrası okul müdürlerinin bir lider olarak öncelikleri neler olmalıdır?” sorusu açık uçlu 

olarak iletilmiştir. İlgili veriler öğretmenlerden çevrimiçi olarak yazılı form şeklinde alınmıştır. Bu yolla elde edilen 

verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmada geçerliği sağlamak için; alanında uzman, 

birden fazla araştırmacı verilerin analizini birbirinden bağımsız olarak incelemiştir. Güvenirliği sağlamak için de 

araştırma verileri yazılı form aracılığı ile toplanmış ve sonuçlarla bütünleştirilmiştir. Araştırmacı dışında bir 

akademisyen tarafından veriler, ulaşılan yargı ve karşılaştırılıp teyit edilmiştir. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Araştırma probleminin çözümüne yönelik öğretmen görüşlerinden elde edilen bulgular dokuz kategoride 

ele alınarak, aşağıda yer verilmiştir. 

Kategoriler (f) 

Öğrencilerin akademik bilgi ve becerileri 14 K-1,2,5,7,8,9,11,12,13,15,16,18,19,20 

Öğretmenlere mesleki destek sağlama/Hizmetiçi eğitim 12 K-1,3,4,5,7,10,11,14,15,17,18,20 

Kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon 9 K-3,5,6,9,10,13,14,16,19 

Okulda teknolojik altyapıyı sağlama 9 K-2,3,5,7,9,12,14,15,17,20 

Sosyal etkinlikler 8 K-3,5,8,9,10,15,17,18 

Ebeveynlerin katılımı ve iş birliği 7 K-5,6,7,9,11,14,17 

Oryantasyon eğitimleri 7 K-2,3,6,8,11,13,16 

Öğrencilerin sağlıklı olmasının sağlanması 4 K-1,7,12,15 

Öğretmenlerin sağlıklı olmasının sağlanması 3K-4,8,13,19 

Toplam Kategori = 9 (N=73) 
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Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Araştırmanın bulgularına göre COVİD-19 küresel salgını sonrası okul müdürlerinin bir lider olarak en önemli 

önceliğinin öğrencilerin akademik bilgi ve becerileri olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla öğretmenlerin görüşlerine 

göre COVİD-19 salgını sürecinden kaynaklı öncelik verilmesi gereken en önemli hususun öğrencilerin akademik 

bilgi ve becerileri olduğu ifade edilmiştir. Bunu sırasıyla öğretmenlere mesleki destek sağlama/hizmetiçi eğitim, 

kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon, okulda teknolojik altyapıyı sağlama, sosyal etkinlikler, 

ebeveynlerin katılımı ve iş birliği, oryantasyon eğitimleri, öğrencilerin sağlıklı olmasının sağlanması, öğretmenlerin 

sağlıklı olmasının sağlanması izlemiştir. Dolayısıyla okul müdürlerinin bir lider olarak belirtilen öncelikleri yaparak 

eğitim öğretim sürecinin hızla normale dönmesini sağlayabilir. Konuyla ilgili alan yazında yapılan çalışmalar 

incelendiğinde bu ifadeleri destekler nitelikte olduğu görülmektedir. Keleş, Atay, Karanfil (2020) tarafından yapılan 

“COVİD-19 pandemi sürecinde okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları” başlıklı araştırmanın sonuçları ile 

Sözen (2020) tarafından yapılan “COVİD-19 sürecinde uzaktan eğitim uygulamaları üzerine bir inceleme” başlıklı 

araştırmanın sonuçları bu araştırmanın sonuçlarını destekler niteliktedir. Bu araştırma okul müdürlerinin görüşlerine 

göre yapılmış olup, eğitimin paydaşları olan veliler, öğretmenler ve öğrencilerin görüşlerini içeren daha kapsamlı 

araştırmaların yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: COVİD-19; Okul Müdürü, Liderlik 
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Katz Kuramına göre Okul Yöneticisi Yeterlik Envanteri (KOYYE) Kapsam Geçerliği ve Güvenirlik 

Çalışması 

Gülnur AK KÜÇÜKÇAYIRa, Prof. Dr. Necati CEMALOĞLUb  

(a) Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, Türkiye  

(b) Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

Giriş 

Son zamanlarda küresel mecrada salgın alarmını yaşarken ırkçılık, ayrımcılık, ani ekonomik dalgalanmalar, 

doğal afetler, savaşlar, göç, teknolojik icatlar gibi başka değişimlerle de karşılaştık ve bu yaşantılarımız sonucu, 

okul yöneticileri ile beraber okula ait diğer paydaşlar olarak etkilendik. Bu noktadan ele alındığında, okul 

yönetiminden sorumlu profesyonellerin yeterlikleri açısından ne kadar donanımlı olduğu önem kazandı. Bu nedenle, 

bu yeterlikleri belirlememizi sağlayacak bir ölçme aracı ile günümüz ihtiyaçlarına ve kişisel seviyelere göre eğitim 

ihtiyaçlarının belirlenmesi bu kargaşada eğitimin “iyi” yönetilmesine katkıda bulunacaktır. Okul yöneticilerinin 

yeterlikleri, “okul/eğitim” lensinden değerlendirilen yaklaşımla ve bu amaçla hazırlanmış ölçme araçlarının zengin 

bir literatüre sahip olduğu söylenebilir. Bu konu ile ilgili kuramsal çalışmalar (Bass, 1990a; Boyatzis, 2008; Bush 

1998; 2003; Clayton, 1999; Cuban, 1988; Dreyfus, 2007; Fullan, 2002; Hallinger ve Murphy,1987; Meder, 2001; 

Mulford, 2003; Peterson ve Fleet, 2004; Singh ve Paul, 2016; Stronge, 1991; Stronge ve Catano, 2008; Şimşek ve 

Altınkurt, 2009; Vazirani, 2010) eğitim yönetiminde esas araştırma alanı olarak görülmüştür (Oplatka, 2016, s.171). 

Diğer taraftan, eğitim yönetimi, “Eğitim” ve “Yönetim” alanlarının birleşmesi ile oluşan bir disiplin ise (Oplatka, 

2016, s.167-173) okullarda eğitim yöneticilerinin yeterlikleri “okul/eğitim” lensine ek olarak “işletme/insan 

kaynakları” alanlarının katkısı ile değerlendirebilir. Okul yöneticisi, okul örgütlerinde, “öğretmen-öğrenme iş 

kurulumunu” (Gamage, 2007, s. 39-42) yöneten kişi ise “iş” yönetimi açısından yeterliklerin belirlenmesi ve 

değerlendirilmesi somut ve “gözlemlenebilir” yeterliklerin tespitini sağlayabilir. Bu nedenle bu araştırmada 

“Değişimin hızla yaşandığı ve çoklu sorunların peş peşe geldiği bu dönemde, “eğitim/işletme/insan kaynakları” 

bileşkesinde okul yöneticilerinin yeterlik alanlarına göre güvenilir ve bütünsel bir ölçme aracı ne olmalıdır?” 

sorusunu cevaplanmaya çalıştık. Bu çalışmada, okullarda eğitim yöneticisi olarak çalışan profesyonellerin, günümüz 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek, güncellenebilir yeterlik alanlarına göre bir ölçme aracı geliştirebilmektir. Bu 

çalışmanın kuramsal alt yapısında, çoklu bakış açılarıyla kavramsallaştırmak için teori sentezi (Brodie, Fehrer, 

Jaakkola ve Conduit, 2019; Jaakkola, 2020; Lukka and Vinnari 2014; MacInnis 2011;) kullanılarak; Katz (1955)’ın 

kuramı (yöntem teorisi olarak), eğitim yönetiminde öne çıkan liderlik çalışmaları ve literatürle (alan teorisi olarak) 

çoklu teori sentezi metodu yoluyla birleştirilmiştir (Jaakkola, 2020; Lukka ve Vinnari, 2014; MacInnis. 2011). 

Böylece Katz Teorisi ve Eğitim Yönetiminde Öne çıkan Liderlik ve Yönetim argümanları kullanılarak yeni bir teori 

sentezi üretilmiştir (Ak Küçükçayır, 2021). 

Yöntem  

Bu çalışmada, davranış ve gözleme dayalı olması sebebiyle kuramsal form tekniği kullanılmıştır 

(Büyüköztürk, 2012, s.168). Kuramsal formda ölçme aracı geliştirilirken, kapsam geçerliliği tekniği ile geçerlilik 

çalışması yapılmıştır (Rubio, Berg-Weger, Tebb, Lee ve Rauch, 2003; Vanezia ve Hooper, 1997; Yurdagül, 2005). 

Lawshe (1975) tekniği, kapsam geçerliliğinin kolayca ve güvenilir bir istatistik yöntemlerle sağlaması nedeniyle 

tercih edilmiştir (Veneziano, 1997). İç güvenirliğin hesaplanmasında ise, Cronbach Alpha katsayısı yöntemi ile 

güvenirlik çalışması yapılmıştır. Seçkisiz örnekleme yöntemi ile örneklem belirlenmiş ve toplam yönetici-öğretmen-

veli gruplarında 395 kişiye uygulanmıştır. 

Bulgular ve Sonuç 

Kuramsal alt yapıya göre, yönetici envanteri 3 ana yeterlik alanı altında 42 alt yeterlik ve 323 madde davranış 

belirlenmiştir. 11 kişiden oluşan uzmanların görüşüne göre, bu envanterden öğretmen ve veli envanterleri de 

üretilmiştir. KGO hesaplarına göre yönetici ve öğretmen envanterinde toplam 116; veli anketinde 104 madde 

belirlenerek 5’li Likert tipinde hazırlanmıştır. Envanterlerin Cronbach Alfa hesaplamalarına göre madde test 

korelasyonları 0,37 ile 0,88; madde katsayıları ise 0,93-0,99 aralığındadır. Buna göre envanterlerin kapsam 

geçerliliği ve iç güvenirliği doğrulanmıştır. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler  

KOYYE envanterleri, bu alanda yapılan diğer ölçme araçlarından farklı olarak eğitim yönetimi dışında 

mevcut olan kavramları kullanarak farklı bir kuramsal altyapıya göre oluşturulmuştur. Bu nedenle farklı bir bakış 

açısı ile okul yöneticilerinin yeterlikleri belirlenmiş ve bu yeterliklere göre envanterler geliştirilmiştir. Temel olarak 

işletme yönetiminde, ‘Etkili yöneticilerin Becerileri’ Katz (1955), kuramsal altyapı yardımıyla ‘Etkili okul 

yöneticilerinin becerileri’ olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Farklı disiplinlerin kavramlar bileşkesinde tasarlanan 

kuramsal altyapılara göre tasarlanan yeni araştırmalar ve farklı yöntemler, eğitim yönetiminde farklı bakış açıları 

kazandırabilir.  

Anahtar Kelimeler: Okul, eğitim yönetimi, yeterlik, kapsam geçerliliği 
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Öğretmenlerin Bireysel Yenilikçilik Özellikleri ile Yenilikçi Okul Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Mehmet UZUNa 

(a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye 

 

Giriş 

Türkiye bağlamında yapılmış olan birçok araştırmada öğretmenlerin bireysel yenilikçilik profilleri ve 

düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeyleri bazı araştırma sonuçlarında 

yüksek bulunurken bazılarında orta ya da düşük düzeyde bulunmuştur. Ortaya çıkan farklı sonuçlar öğretmenlerin 

bireysel yenilikçilik düzeylerini etkileyen faktörlerin varlığına işaret etmektedir. Yapılan araştırmalar bireysel 

yenilikçiliğin, bireysel ve toplumsal faktörlerden daha çok örgütsel faktörlerle ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu 

nedenle yenilikçi atmosfer, yönetsel destek ve örgütsel engeller gibi okulların yenilikçilik kapasitelerini belirlediği 

düşünülen faktörler (Aslan ve Kesik, 2016), bir anlamda öğretmenlerin bireysel yenilikçiliğini 

destekleyebilecek/engelleyebilecek örgütsel faktörler olduğundan bu değişkenler arasındaki ilişkinin bilinmesi 

önem kazanan bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle araştırmada öğretmenlerin bireysel 

yenilikçilik özellikleri ile yenilikçi okul algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma 

kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Öğretmenlerin, bireysel yenilikçilik düzeyleri ile yenilikçi okul algıları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

2. Öğretmenlerin, yenilikçi okul algıları bireysel yenilikçiliklerinin anlamlı bir yordayıcısı mıdır? 

Yöntem 

Korelasyonel tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın evrenini, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 

Kahramanmaraş ili merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde bulunan kamu anaokulu, ilkokulu, ortaokulu ve 

liselerinde görev yapan 7926 öğretmen, örneklemini ise evren içerisindeki okul kademelerinden seçkisiz olarak 

belirlenen 411 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Aslan ve Kesik (2016) tarafından geliştirilen 

“Yenilikçi Okul Ölçeği” ve Hurt, Joseph ve Cook (1977) tarafından geliştirilmiş olup Kılıçer ve Odabaşı (2010) 

tarafından Türkçeye uyarlanan “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler 

üzerinde yapılan güvenirlik ve geçerlik analizlerinde ölçeklerin güvenirlik değerlerinin yüksek olduğu ve yapı 

geçerliğine ilişkin model uyum indekslerinin kabul edilebilir sınırlarda olduğu belirlenmiştir. Veri analizinde 

değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için korelasyon analizi, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri ne 

düzeyde yordadığını belirlemek için de gerekli varsayımlar sınanarak çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Korelasyon analizi sonucunda yenilikçi okul ölçeğinin örgütsel engeller boyutu ile bireysel yenilikçilik 

ölçeğinin risk alma boyutu hariç iki ölçeğin tüm alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler bulunduğu belirlenmiştir. 

Yenilikçi okul ölçeğinin alt boyutu olan yenilikçi atmosferin; bireysel yenilikçilik ölçeğinin alt boyutları olan 

değişime direnç ile negatif ve düşük düzeyde (r=-.12), risk alma ile pozitif ve düşük düzeyde (r=.20), fikir önderliği 

(r=.30) ve deneyime açıklık (r=.32) boyutlarıyla da pozitif ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki gösterdiği görülmüştür. 

Yenilikçi okul ölçeğinin bir diğer alt boyutu olan yönetsel desteğin; değişime direnç ile negatif ve düşük düzeyde 

(r=-.10), risk alma ile pozitif ve düşük düzeyde (r=.19), fikir önderliği (r=.32) ve deneyime açıklık (r=.33) 

boyutlarıyla da pozitif ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki gösterdiği belirlenmiştir. Son olarak yenilikçi okul ölçeğinin 

bir diğer alt boyutu olan örgütsel engellerin; değişime direnç ile pozitif ve düşük düzeyde (r=.26), fikir önderliği 

(r=.10) ve deneyime açıklık (r=.16) boyutlarıyla negatif ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki gösterdiği, risk alma 

boyutu ile ise anlamlı bir ilişki göstermediği görülmüştür. 

Yapılan regresyon analizi sonucunda yenilikçi okul ölçeğinin örgütsel engeller alt boyutunun değişime direnç 

üzerinde (R=0.265, R²=.070, p<.01), yönetsel destek alt boyutunun ise hem fikir önderliği (R=0.331, R²=.109, 

p<.01) hem de deneyime açıklık üzerinde (R=0.340, R²=.116, p<.01) anlamlı yordayıcılar olduğu ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca değişime direnç ve risk alma üzerinde yenilikçi atmosfer ve yönetsel desteğin; fikir önderliği ve deneyime 

açıklık üzerinde ise yenilikçi atmosfer ve örgütsel engellerin anlamlı yordayıcılar olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Yenilikçi okul ölçeğinin alt boyutları birlikte; öğretmenlerin değişime direnç puanlarındaki varyansın yaklaşık 

%7’sini, fikir önderliği puanlarındaki varyansın yaklaşık %11’ini ve deneyime açıklık puanlarındaki varyansın 

yaklaşık %12’sini açıklamaktadır. Sonuçlara göre örgütsel engellerdeki bir birim değişime karşılık öğretmenlerin 

değişime direnç düzeylerinde 0.23 birimlik değişim, yönetsel destekteki bir birim değişime karşılık ise fikir 

önderliğinde 0.24, deneyime açıklıkta 0.19 birim değişim gözlemlenmiştir.  
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Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Araştırma sonuçları öğretmenlerin yenilikçi atmosfer ve yönetsel destek algıları arttıkça değişime direnç 

düzeylerinin azaldığını; fikir önderliği, deneyime açıklık ve risk alma düzeylerinin arttığını göstermiştir. Örgütsel 

engellerin düşük olduğu yönünde algıları arttıkça da değişime direnç düzeylerinin azaldığı, fikir önderliği ve 

deneyime açıklık düzeylerinin arttığı belirlenmiştir. Örgütsel engeller ile risk alma arasında ise anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır.  Araştırmanın bir diğer sonucu olarak sadece örgütsel engellerin değişime direnç üzerinde, yönetsel 

desteğin ise hem fikir önderliği hem de deneyime açıklık üzerinde anlamlı yordayıcılar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Sonuçlar nedensellik anlamında kesin bir yargı ifade etmese de istatistiksel olarak örgütsel engellerdeki artışın 

öğretmenlerin değişime direnç düzeylerini, yönetsel destekteki artışın ise fikir önderliği ve deneyime açıklık 

düzeylerini arttırabileceğini göstermektedir. Araştırma sonuçları, kuramsal bilgilerle ve farklı araştırma sonuçlarıyla 

genel anlamda örtüşürken, örgütsel engellerle risk alma arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı sonucu literatür 

ile farklılık göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilik; Bireysel Yenilikçilik, Yenilikçi Okul; Öğretmen 
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Uzaktan Eğitim Sürecindeki Sınıf Yönetimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi 

İbrahim AKDENİZa, Mehmet UZUNb 
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(b) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye 

Giriş 

Okulun yönetilmesi kadar sınıfın yönetilmesi de uzmanlık gerektiren bir iştir. Eğitim çıktılarının ve 

öğrenmelerin nitelikli hale getirilmesi, saat gibi işleyen bir düzenin profesyonelce yönetilmesine bağlıdır (Köse, 

2020). Amaçların istendik çıktılar haline gelmesi, alan hâkimiyetinin sağlanması, öğrenci davranışlarının kontrol 

edilmesi, öğrenme ortamlarında sağlıklı bir atmosfer ve iklimin oluşturulması etkili bir sınıf yönetimiyle 

mümkündür (Çelik, 2005). Öğrencilere bilişsel, duyuşsal ve psikomotor beceri kazandırabilmenin aracı da sınıf 

yönetimidir.  

Çevrim içi öğrenme ortamları zaman ve mekân anlamında önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu avantajların 

yanı sıra bazı sorunların da yaşanmasına neden olabilmektedir. Özellikle teknik aksaklıklar sonucunda dönüt 

alamama, ses iletim sıkıntıları, bağlantı sorunları, oturumların zamansal planlanması ve ortamdan kaynaklanan 

sorunlar ön plana çıkan problemler olarak görülmektedir (Arslan ve Şumuer, 2020). Yapılan araştırmalar ayrıca 

uzaktan eğitim sürecinde; öğrencilerde ilgisizlik, hazırbulunuşluk seviyelerinde yetersizlik (Dinçer ve Yeşilpınar-

Uyar, 2015) olduğu görülmektedir. 

Covid-19 sürecine çözüm olarak uygulamaya konulan uzaktan eğitim uygulamalarının süreç bittiğinde 

ortadan kalkmayacağı ve eğitimin bir parçası olarak devam edeceği ifade edilebilir. Nitekim eğitimle ilgili politika 

yapıcılar da bu noktaya işaret etmektedir (Selçuk, 2021). Bu durum sınıf yönetimi kavramının değişen parametrelere 

göre yeniden ele alınmasını gerektiğini göstermektedir. Fiziki sınıf ortamındaki sınıf yönetiminden farklı olarak 

uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkan yeni faktörlerin ve var olanlar içerisinden ön plana çıkan veya arka planda 

kalan faktörlerin bilinmesi etkili stratejilerin geliştirilebilmesi için önem kazanan bir durum olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle uzaktan eğitim sürecindeki sınıf yönetimine etki eden faktörlerin geniş bir çerçeveden ele 

alınarak incelenmesi oluşturulacak yeni yaklaşımlar için bir çıkış noktası oluşturabilecektir. Bu bağlamda bu 

araştırma kapsamında öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecindeki sınıf yönetiminde karşılaştıkları problemlere ilişkin 

görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecindeki sınıf yönetiminde 

1. Yeterliklerinden kaynaklı problemlere yönelik görüşleri nelerdir? 

2. Öğrencilerden kaynaklı problemlere yönelik görüşleri nelerdir? 

3. Ebeveyn kaynaklı problemlere yönelik görüşleri nelerdir? 

4. Teknoloji ve sanal ortam kaynaklı problemlere yönelik görüşleri nelerdir? 

Yöntem 

Araştırma nitel bir çalışma olup olgubilim deseni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-

2021 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş ili merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde bulunan kamu 

ilkokulu, ortaokulu ve liselerinde görev yapan ve maksimum çeşitlilik örneklemesi ile belirlenen 22 öğretmen 

oluşturmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formu 

aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Öğretmenlerin “Mesleki Yeterlik” alt temasına ilişkin görüşleri incelendiğinde en fazla ders içeriklerini 

zenginleştirememe ve teknolojik okuryazarlık eksikliği konularına vurgu yaptıkları görülmektedir. 

Öğretmenlerin öğrenci kaynaklı yaşadığı sorunlar incelendiğinde öğrencilerin ders esnasında dönüt 

vermemesi, katılımcıların en fazla ifade ettikleri problem olarak görülmektedir. 

Ebeveynlerin dersin ahengini bozacak davranışlar sergilemeleri, öğrencilere uygun öğrenme ortamı 

oluşturamamaları öğretmenler tarafından ifade edilen sorunlardır. 

Öğretmenlerin teknoloji ve sanal ortam kaynaklı olarak en fazla yaşadıkları sorun bağlantı problemleridir. 
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Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Araştırmalar öğretmenlerin teknoloji okuryazarlığı noktasında eksiklik yaşadıklarını göstermektedir (Arslan 

ve Şumuer, 2020). Bu çerçevede öğretmenlere teknolojiyle oryantasyonlarını güçlendirecek Web 2.0 eğitimlerinin 

yaygınlaştırılması önemli katkılar sunabilir.  

Arslan ve Şumuer (2020) araştırmalarında derse katılımın düşüklüğü, geri bildirim alamama ve istenmeyen 

davranışların yaşanmasını uzaktan eğitimde ortaya çıkan öğrenci kaynaklı sorunlar olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Bu kapsamda öğretmenler tarafından öğrenci velileriyle çift yönlü bir iletişim kurularak sıkı bir iş birliği yapılması 

gerektiği ifade edilebilir. 

Argon ve Kıyıcı’nın (2012) araştırmasına katılan öğretmenler, ailenin eğitim sürecine katılmasını süreci 

olumlu etkilediğini ortaya koymuşlardır. Bu doğrultuda bu kapsamda okul rehberlik servislerince ebeveynlere 

yönelik uzaktan eğitim sürecinin verimini arttırıcı rehberlik çalışmaları düzenlenebilir. 

Bağlantı problemlerinin sınıf yönetimini etkileyen önemli bir öğe olduğu diğer araştırmalarda da 

desteklenmektedir (Akkuş ve Acar, 2017). 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, uzaktan eğitim, sınıf yönetimi. 
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Ortaokul Öğrencilerinin Öğretmen Etkililiği Algısı ile Okula Bağlılıkları Arasındaki İlişkide  

Öğrenci Mutluluğunun Etkisi 

Veysel BORA a 

Vicdan ALTINOK b 

(a) MEB, Türkiye 

(b) Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

 

Bildirinin Amacı 

Bu araştırmanın amacı, ortaokullarda eğitim ve öğretime devam eden öğrencilerin öğretmen etkililiği algısı 

ile okula bağlılıkları arasındaki ilişkide öğrenci mutluluğunun etkisini saptamak ve bazı değişkenlere göre 

incelemektir. 

Yöntem 

Araştırma, betimsel nitelikte ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmada, araştırma evrenini oluşturan farklı 

sosyo-ekonomik düzeylerde bulunan illerin toplam sayısı ve genel toplam içerisindeki oranlar hesaplanmıştır. Her 

düzeyde kaç ilin örnekleme dahil edileceği farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki il sayısının, toplam il sayısı oranına 

göre hesaplanmıştır. Örnekleme sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olan illerden Antalya, sosyo-ekonomik 

gelişmişlik düzeyi orta olan illerden Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Hatay, Gaziantep, Düzce, Konya ve sosyo- 

ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük olan illerden Siirt ve Van illeri alınmıştır. Araştırmanın örneklemini her sosyo-

ekonomik düzeyden 200’er olmak üzere toplam 600 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak, 

Öğretmen Etkililiği Değerlendirme Ölçeği, Oxford Mutluluk Ölçeği- Kısa Formu ve Okul Bağlılığı Ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan ölçeklerde yer alan madde sayıları sırasıyla 32, 7 ve 

27’dir. Araştırmada kullanılan veri toplama aracında ölçeklerin yanı sıra öğrencilerin demografik değişkenlerine de 

yer verilmiştir. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre; öğrencilerimizin okula bağlılık, mutluluk ve öğretmen etkililiği 

algılarının iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırmanın bulgularına göre öğrencilerin mutluluk algısı, 

öğretmen etkililik algısı ve öğrenci bağlılığı arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna 

göre öğrencilerin öğretmen etkililik algısı ile öğrencilerin mutluluk düzeyleri arasında ve öğrenci mutluluk algısı ile 

öğrencilerin okula bağlılığı arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Araştırmanın bir diğer 

bulgusuna göre öğrencilerin yaşadıkları illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine, babalarının mesleklerine, sınıf 

seviyelerine, yaşlarına ve öğrencilerin cinsiyetlerine göre okula bağlılık, öğretmen etkililiği ve mutluluk algı 

düzeylerinin anlamlı farklılık gösterdiği, annelerinin mesleklerine göre ise anlamlı farklılığın olmadığı 

belirlenmiştir. Araştırmada öğretmen etkililik algısının öğrenci mutluluğunun ve öğrencilerin okula bağlılığının 

doğrudan pozitif yönlü ve anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin öğretmen 

etkililik algısının öğrencilerin okula bağlılığını öğrenci mutluluğu üzerinden dolaylı olarak yordadığı tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul bağlılığı, öğretmen etkililiği, öğrenci mutluluğu 
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Türkiye’de Covid - 19 Pandemisi Sürecinde Yükseköğretim Alanında Yaşanan Eğitsel Sorunlar 

Tarık SOYDAN a 

(a) Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

 

Giriş 

Çin Halk Cumhuriyeti kaynaklı olduğu sanılan Covid -19 salgını 2019 yılının ilk aylarından itibaren tüm 

dünyaya yayılıp Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bir küresel salgın (pandemi) olarak tanımlanırken 

Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihinden itibaren kamusal sınırlandırmalara gidilmiştir. Bu süreçte virüsün daha fazla 

yayılmasını ve ciddi toplum sağlığı sorunları doğurmasını engelleyebilmek için önce tüm tür ve düzeylerdeki okullar 

tatil edilmiştir. Daha sonra, zaman içinde farklılaşan bir dizi eğitsel sınırlandırmaya gidilmiştir. Yükseköğretim 

sisteminde ise, üniversitelerin uzaktan/online eğitim alt yapılarına ve olanaklarına bağlı olarak, peyder pey 

uzaktan/online eğitime geçilmiştir. Yükseköğretimin bu şekilde yürütülmesi, uzaktan/online eğitime ilişkin eski 

tartışma ve tereddütlerle birlikte pandemi sürecinde ortaya çıkan yeni tartışma ve tereddütleri beraberinde 

getirmiştir. Pandemi süreci öncesinde, bilişim teknolojilerindeki devasa gelişmelerle birlikte, genel olarak eğitim 

alanında, özel olaraksa yükseköğretim sisteminde uzaktan/online eğitim uygulamalarının faydaları ve sakıncaları 

üzerine bir dizi tartışma yürütülmüştür (Block, 2010, Arık, 2020, Sezgin ve Fırat, 2020). Öte yandan uzaktan/online 

eğitimin ne kadar nitelikli olduğu ve etkili (amaca uygun) olarak işlev gördüğü de temel tartışma başlıklarından 

birini oluşturmuştur. Pandemi sürecinden kaynaklı olarak bu tartışmalar artmış ve kullanılan argümanlar 

çeşitlenmiştir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yüz yüze eğitim kararı almıştır. 

Ancak yükseköğretim kurumlarının hibrit bir model izleyebileceklerini yani yüz yüze ve uzaktan/online eğitim 

uygulamalarını birlikte kullanabileceklerini belirtmiştir. Nitekim Ankara Üniversitesi gibi birçok üniversite, yüz 

yüze eğitim esas olmak üzere, hibrit modelde eğitim yapmayı kararlaştırmıştır. Önümüzdeki süreçte, bilişim 

teknolojilerindeki devasa gelişim ve yüksek öğretim hizmetine giderek artan ve çeşitlenen toplumsal taleple birlikte, 

salgının gelişimine bağlı olarak, yüz yüze eğitim yanında ya da ona alternatif olarak yükseköğretim sisteminde 

uzaktan/online eğitim uygulamalarının giderek daha fazla yer tutacağı öngörülebilir. Ancak bu uygulamaların 

niteliği ve ne ölçüde amaca uygun olduğu temel bir tartışma konusunu oluşturmaktadır. 

Bildirinin Amacı 

Covid -19 pandemisi sürecinde eğitim konusunda literatürde oldukça fazla sayıda araştırmaya 

rastlanmaktadır. Ancak bu araştırmalar içinde konuyu, eğitimde nitelik ve etkililik temelinde ele alan araştırma sayısı 

azdır. Bu araştırma ile hem akademik alanda bu eksikliği kapatmaya mütevazı bir katkı sağlamak hem de politika 

düzeyinde eğitim alanında yaşanan temel sorunlardan birini gündeme taşımak hedeflenmiştir. 2021-2022 eğitim – 

öğretim yılında Ankara Üniversitesi’nde görev yapan öğretim elemanları ile lisans ve lisansüstü düzeylerde 

öğrencilerin görüşleriyle sınırlı olan bu araştırmanın genel amacı yüksek öğretim sisteminde uzaktan/online eğitim 

uygulamalarını eğitimde nitelik ve etkililik (amaca uygunluk) bağlamında değerlendirmek ve tartışmaktır. 

Yöntem 

Bu başlık altında araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı ile verilerin toplanması ve analizi 

alt başlıklarına yer verilmiştir. Araştırmanın Modeli Bu çalışma, olgubilim deseninde nitel bir araştırmadır. Nitel 

araştırma, araştırmacının bir durum hakkında derinlemesine bilgi sağlamak ve anlayış geliştirmek amacıyla bir 

eylemi, olayı, süreci ya da kişileri derinlemesine analiz ettiği bir araştırma yaklaşımıdır (Creswell, 2014). Nitel 

araştırmalarda olgubilim deseni, farkında olunan ancak derinlemesine ve/veya ayrıntılı olarak bilgisine vakıf 

olunmayan konuları açığa kavuşturmaya yönelik bir araştırma deseni olarak ele alınmıştır (Yıldırım & Şimşek, 

2011). Bu çalışmada nitel araştırma tekniği olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme, doğrudan soru sorma 

ve yanıt almaya dayanan bir araştırma tekniğidir. Görüşme, araştırılan konuya odaklanan, bu konu etrafında 

bireylerin görüş, düşünce, değerlendirmelerini bir araya getirerek veri oluşturmayı amaçlayan bir tekniktir 

(Kümbetoğlu, 2015). Görüşmeleri, amacına, katılanların sayısına, kuralların katılığına ve görüşülen kişiye göre 

sınıflandırmak mümkündür. Kuralların katılığına göre görüşmeler, yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve 

yapılandırılmamış olarak üç grupta ele alınmıştır (Karasar, 2009). Bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Yani görüşme formunda yer alan sorular açıcı/görüşmeyi yönlendirici alt sorular ve küçük 

açıklamalarla desteklenmiştir. Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu, 2021 - 2022 eğitim-öğretim yılında 

Ankara Üniversitesi’nde görev yapan 8 öğretim elemanı ile 10 lisans ve 10 lisansüstü olmak üzere 20 öğrenci 

oluşturmaktadır. Katılımcılar belirlenirken amaçlı olarak hareket edilmiş ve öğretim elemanlarının uzaktan/online 

ders yürütmüş ve/veya yürütüyor olmaları ve farklı unvanlara ve kadrolara sahip olmaları, öğrencilerin ise farklı 

bölümlerden ve sınıflardan olmaları gözetilmiştir. Veri Toplama Aracı Bu çalışmada, araştırmacı tarafından iki 

bölümden oluşan bir görüşme formu geliştirilmiştir. Görüşme formunun birinci bölümünde kişisel bilgiler, ikinci 

bölümünde ise görüşme soruları bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Covid – 19 pandemisi, yükseköğretim, eğitimde nitelik, etkililik. 
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Öğretmenlerin Okullardaki Sosyal Sermaye Algıları ile Mesleki İşbirliğine Yönelik  

Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
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(b) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye 

 

Giriş 

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği okullar, öğretmenler arasındaki iletişim ve etkileşimin en 

yoğun şekilde gerçekleştiği ortamlardır. Aynı eğitimsel hedeflere ulaşmak için bir araya gelen öğretmenlerin 

birbirleriyle; öğrenciler, okul yöneticileri ve veliler gibi paydaşlarla olumlu ilişkiler kurmaları, bu hedeflere 

ulaşılması hususunda önemli bir ön koşuldur. Nitekim toplumsal örgütlerin var olabilmesi ve ortak amaçlar 

doğrultusunda hareket edebilmeleri için sahip olunan sosyal sermaye, örgütsel yapının niteliği açısından belirleyici 

bir özelliktir. Dolayısıyla öğretmenlerin yakın ilişkiler kurarak biriktirdikleri sosyal sermayeleri hem kendi başarıları 

hem de öğrencilere sundukları eğitim hizmetlerinin sonucu olarak okulların başarısı için önemli göstergeler ortaya 

koyabilmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin görev yaptıkları okullardaki sosyal sermayeye ve sosyal sermayeyi 

oluşturan güven, bağlılık, sosyal etkileşim ağları vb. bileşenlere yönelik algılarının tespit edilmesi eğitim-öğretimin 

kalitesi açısından önemli görülmektedir. Diğer taraftan bu kalitenin önemli sacayaklarından birisi de öğretmenler 

arasında sürdürülen mesleki iş birliğidir. Birbirleri ile iletişim ve etkileşim halinde olan öğretmenlerin süreç 

içerisinde bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları beklenmektedir. Öğretmenlerin mesleki iş birliği yapmaları ile elde 

edecekleri deneyimler kişisel başarılarında etkili olmasının yanında okulların da başarılı örgütler olmalarına katkı 

sunmaktadır. Dolayısıyla okullarda iş birliği içerisinde olan öğretmenlerin iletişim ve etkileşim becerilerinin 

gelişmesi; paylaşılan öğrenmeler sayesinde daha etkili öğretim süreci oluşması söz konusu olmaktadır. Diğer 

taraftan iş birliği yapmanın gerekliliklerinden birisinin yakın ilişkiler kurmak olduğu düşünüldüğünde öğretmenlerin 

okullardaki sosyal sermayeye yönelik algılarının olumlu olması ile bu iş birliğinin de artması beklenmektedir. 

Nitekim sosyal sermayenin bir artı değer olarak geliştiği okullarda öğretmenler arasında dayanışmanın daha fazla 

olduğu ve karşılıklılık gerektiren sosyal ilişkilerin daha olumlu bir şekilde yaşandığı ile karşılaşılmaktadır. Buradan 

hareketle okullardaki sosyal sermaye algısı ile öğretmenler arasındaki mesleki iş birliği, birbiriyle bağlantılı 

kavramlar olarak değerlendirilmektedir. Öğretmenler arasındaki mesleki iş birliği aracılığıyla yapılacak 

uygulamaların mesleğe daha iyi motive olunmasına ve öğrencilerin daha etkili öğrenmeler sağlamalarına destek 

olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle okullarda kurulan yakın ilişkilerin biriktirdiği sosyal sermayenin ve hem 

öğretmenlerin hem de okulların başarıları için bağlayıcı bir unsur olan iş birliğinin ne düzeyde olduğunun ve sosyal 

sermaye algısı ile mesleki iş birliği arasındaki ilişkinin ortaya konulması önem taşımaktadır. Bu bağlamda bu 

araştırmada öğretmenlerin okullardaki sosyal sermaye algıları ile mesleki iş birliğine yönelik tutumları arasındaki 

ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1) Öğretmenlerin okullardaki sosyal sermaye algıları ve mesleki iş birliğine yönelik tutumları nasıldır? 

2) Öğretmenlerin okullardaki sosyal sermaye algıları ve mesleki iş birliğine yönelik tutumları arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır? 

3) Öğretmenlerin okullardaki sosyal sermaye algıları, mesleki iş birliğine yönelik tutumlarını anlamlı bir 

şekilde yordamakta mıdır? 

Yöntem  

Araştırma nicel yönteme göre yürütülmüş ve ilişkisel tarama modeli ile desenlenmiştir. İlişkisel araştırmalar, 

iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkilerin belirlenmeye çalışıldığı; bir değişkendeki artış ya da azalışın diğer 

değişkeni nasıl etkilediğinin incelendiği araştırmalardır (Tan, 2014). Araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim-

öğretim yılının ikinci döneminde İstanbul Esenyurt’ta görev yapmakta olan ve olasılıklı örnekleme türlerinden basit 

seçkisiz örnekleme metodu ile ulaşılmış 456 öğretmen oluşturmuştur. Öğretmenlerin okullardaki sosyal sermaye 

algılarına ilişkin veriler Polatcan (2018) tarafından geliştirilmiş “Okullarda Sosyal Sermaye Ölçeği” ile mesleki iş 

birliğine yönelik tutumlarına ilişkin veriler ise Yılmaz ve Çelik (2020) tarafından geliştirilmiş “Öğretmenler 

Arasında Mesleki İşbirliğine Yönelik Tutum Ölçeği” ile elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizi SPSS v.22 

paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Analiz sürecinde ilk olarak verilerin normallik varsayımları incelenmiş; 

verilerin hem ölçeklerin genelinde hem de alt boyutlarda normal dağıldığı belirlenmiştir. Sonrasında verilere ilişkin 

betimsel istatistikler verilmiş; okullardaki sosyal sermaye algısı ile mesleki iş birliğine yönelik tutum arasındaki 

ilişki Pearson korelasyon analizi ile test edilmiş ve korelasyon katsayısı (r) hesaplanmıştır. Okullardaki sosyal 

sermaye algısının mesleki iş birliği üzerindeki yordayıcılığının belirlenmesinde ise çoklu doğrusal regresyon analizi 

kullanılmıştır. 
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 Bulgular 

Araştırmanın ilk alt problemine ilişkin elde edilen bulgular; öğretmenlerin okullardaki sosyal sermaye algılarının 

orta, sosyal sermaye algısını oluşturan alt boyutlardan bağlılık boyutunun yüksek; sosyal etkileşim ağları/bağları, 

güven, katılım ve kültürel bellek alt boyutlarının orta; ayrıca mesleki iş birliğine yönelik tutumlarının çok yüksek 

düzeyde olduğu şeklindedir. Araştırmanın ikinci alt problemine ilişkin elde edilen bulgular; öğretmenlerin 

okullardaki sosyal sermaye algıları ile mesleki iş birliğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin pozitif yönde, orta 

düzeyde ve anlamlı (r=.404, p<.01) olduğu şeklindedir. Ayrıca okullardaki sosyal sermayeyi oluşturan alt boyutların 

tümünün mesleki iş birliğine yönelik tutumlar ile arasındaki ilişkinin de pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlı 

olduğu şeklindedir. Araştırmanın üçüncü alt problemine ilişkin elde edilen bulgular ise; öğretmenlerin okullardaki 

sosyal sermayeye yönelik algılarını oluşturan alt boyutların birlikte mesleki işbirliğine yönelik tutumlardaki toplam 

varyansın %18’ini açıkladığı; yordayıcı değişkenlerin mesleki işbirliği üzerindeki göreli önem sırasının bağlılık, 

sosyal etkileşim ağları/bağları, kültürel bellek, güven ve katılım şeklinde olduğu ve sadece bağlılık ve sosyal 

etkileşim ağları/bağları alt boyutlarının mesleki işbirliğine yönelik tutum üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu 

şeklindedir. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmenlerin okullardaki sosyal sermaye algılarının 

artırılması gerektiği söylenebilir. Okullar, sosyal etkileşimin yoğun bir şekilde yaşandığı, okul yöneticileri tarafından 

çeşitli etkinliklerin düzenlendiği ve öğretmenlerin kendilerini güvende hissederek bu etkinliklere katılım sağladıkları 

kurumlar haline getirilmelidirler. Okullarda algılanan sosyal sermayenin artmasıyla öğretmenlerin birbirleri ile daha 

olumlu ilişkiler ve mesleki iş birliği kurabilecekleri düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye; Mesleki İş birliği, Öğretmen 
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Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin  

Örgütsel Yaratıcılık ve Örgütsel Sinizm Üzerindeki Algıları  

Öğr.Gör. Sabri ANIKa, Melike CÖMERTb  

(a) Şırnak Üniversitesi, Şırnak, Türkiye 

(b) İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye 

Giriş 

Okulda bir belirleyen olarak okul yöneticilerinin bulundukları makamdan kaynaklı birçok sorumlulukları 

bulunmaktadır. Bu sorumluluklardan biri de öğretmenleri destekleyerek onların yaratıcılıklarını desteklemek ve 

okulun amaçlarını gerçekleştirecek ortamlar yaratmaktır. Öğretmenlerin performanslarını olumsuz yönde etkileyen 

faktörleri ortadan kaldırarak öğretmenlerin daha yaratıcı ve girişimci olmalarını sağlamaktır. Kendi kararlarını 

veren, yaratıcı ve girişimci olan öğretmenlerin okul için avantajlar sağlaması beklenmektedir. Okul yöneticilerinin 

sergiledikleri etik liderlik davranışlarının öğretmenlerin yaratıcılıkları üzerindeki etkisini belirlemek önemlidir. 

Birçok faktörün etkisi altında olan eğitim kurumlarında okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları sergilemeleri, 

çalışma ortamına ve çalışanların işlerine karşı olumlu duygular geliştirmelerine yardımcı olabilir. Benzer şekilde 

istenmeyen bir çalışan çıktısı olarak okulda öğretmenlerin sinizm düzeylerini belirlemek, sinizmin kaynakları 

hakkında bilgi edinmeye katkı sağlaması beklenmektedir. Okul yöneticilerinin sergiledikleri etik liderlik 

davranışlarının öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık ve örgütsel sinizm düzeyleri üzerindeki etkilerini belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları, öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık ve 

örgütsel sinizm araştırılması ve bu değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi önemlidir. 

Yöntem  

Araştırma evreni, 2021-2022 öğretim yılında Şırnak il merkezi okullarında görev yapan öğretmenlerden 

oluşturmaktadır. Öğretmenlerin araştırmaya katılımları gönüllülük esasına dayalı olup basit seçkisiz örneklem alma 

yoluna gidilmiştir. Covid-19 pandemisinden dolayı araştırma verileri yüzyüze görüşülerek toplanmamıştır. Bunun 

yerine veri toplama aracı elektronik ortama aktarılarak katılımcılara ulaşılmıştır. Sonuç olarak araştırma kapsamında 

241 öğretmen araştırmaya dahil edilmiştir. 

Verileri toplamak amacıyla dört bölümden oluşan bir veri toplama aracından yararlanılmıştır. Veri toplama 

aracının birinci bölümünde katılımcıların kişisel bilgilerini almaya yönelik olup katılımcılara ait cinsiyet, branş, 

görev yaptıkları okul türü, görev yapılan okuldaki öğretmen sayısı ve öğretmenlik mesleği kıdemlerine ilişkin 

sorular sorulmuştur. Verileri toplama aracının ikinci bölümünde okul yöneticilerinin etik liderlik düzeylerini 

belirlemek amacıyla Brown ve diğerleri (2005) tarafından geliştirilen ve Tuna ve diğerleri (2012) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanan 10 maddelik “Etik Liderlik Ölçeği”; üçüncü bölümde öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık 

düzeylerini belirlemek amacıyla Çavuş (2006) tarafından geliştirilen 21 maddelik “Örgütsel Yaratıcılık Ölçeği”; 

dördüncü bölümde öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerini belirlemek üzere Brandes ve diğerleri (1999) 

tarafından geliştirilen ve Kalağan (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan 13 maddelik ‘Örgütsel Sinizm Ölçeği’ 

kullanılmıştır. 

Veriler Google Forms uygulaması yoluyla elektronik ortamda toplanmış ve elde edilen veriler SPSS21 IBM 

programı yardımıyla bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar 0.05 anlamlılık 

düzeyinde değerlendirilmiştir. Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık ve 

örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkinin düzeyi ve yönünün belirlenmesi için korelasyon analizi değerlerine ve 

değişkenlerin yordayıcılığını belirlemek üzere regresyon analizi değerlerine bakılmıştır. Ayrıca betimsel istatistiksel 

(ortalama, frekans ve standart sapma) teknikler kullanılmıştır. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Betimsel istatistik analizi sonucunda, öğretmenlerin; yöneticilerinin etik liderliklerine ve örgütsel yaratıcılığa 

ilişkin algısının orta düzeyin üstünde (4: Kısmen katılıyorum), sinizm algısının ise orta düzeyin altında (2: 

Katılmıyorum) olduğu görülmüştür. Korelasyon analizi sonucunda; etik liderlik ile sinizm tutumu arasında orta 

düzeyde, negatif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir (r =-.520, p <.01). Etik liderlik ile örgütsel 

yaratıcılık arasında yüksek düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin varlığı saptanmıştır (r = .821, p<.01). 

Örgütsel yaratıcılık ile sinizm tutumu arasında ise orta düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki bulunduğu açığa 

çıkarılmıştır (r =-.420, p<.01). 

Regresyon analizi sonuçları; yöneticilerin etik liderlik davranışlarının, örgütsel yaratıcılığı (β = .821, p<.01) 

ve örgütsel sinizm tutumunu (β =-.520, p<.01) anlamlı bir şekilde yordadığını göstermektedir. Öğretmenlerin sinizm 

tutumundaki varyansın, %27,1’inin etik liderlik tarafından açıklandığı görülmektedir (R2 değişim = .271, p<.01). 
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Öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık algısındaki varyansın ise %67.5’i yöneticilerinin etik liderlikleri ile 

açıklanmaktadır (R2 değişim = .675, p<.01). 

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ve öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık düzeyleri orta düzeyin 

üstünde ve öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının ise orta düzeyin altında olduğu bulunmuştur. Okul 

yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm tutumları arasında negatif yönde ve orta 

düzeyde anlamlı bir ilişki; örgütsel yaratıcılıkları arasında ise pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki 

olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin örgütsel yaratıcılıkları ile örgütsel sinizm tutumları arasında ise negatif yönde 

ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile 

öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık algısındaki varyansın %67,5 düzeyinde; öğretmenlerin örgütsel sinizm 

tutumundaki varyansın ise %27.1 düzeyinde açıkladığı bulunmuştur. Bu da göstermiştir ki okul yöneticilerinin etik 

liderlik davranışları sergilemeleriyle öğretmenlerin örgütsel yaratıcılıklarını artıracağı ve örgütsel sinizm düzeyini 

azaltmaktadır. Aynı zamanda öğretmenlerin yaratıcılıklarının desteklenmesi durumunda istenmeyen bir çalışan 

çıktısı olan örgütsel sinizm düzeylerinin da azalacağını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelime: Okul yöneticileri; etik liderlik, sinizm; yaratıcılık  
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Covid - 19 Pandemisi Sürecinde Yaşanan Eğitsel Gelişmelerin  

Toplumsal Değişme ve Eğitim Yaklaşımları Bağlamında Değerlendirilmesi 

Tarık SOYDAN a 

(a) Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

 

Giriş 

Corona virüs ailesinin neden olduğu salgın, genel kabullere göre, ilk olarak 2019 yılı Aralık ayında Çin’de 

ortaya çıkmış ve hızla dünyaya yayılmış, Mart 2019’dan itibaren de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 

“pandemi” yani küresel salgın olarak tanımlanmıştır (WHO, 2020). Virüsün insandan insana temas ile bulaştığının 

belirlenmesi ile birlikte toplumların yaşam biçimlerinde büyük değişlikler meydana gelmiştir. Kamu otoriteleri 

kapsamlı sosyal sınırlandırmalara ve yasaklara gitmiş; ekonomi, sosyal yaşam, ulaşım, sağlık, eğitim gibi bir dizi 

alanda büyük sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu süreçte devletler halka açık toplantıların iptal edilmesi, okulların 

kapatılması, uzaktan çalışma, sosyal kapanma, çevrimiçi sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi gibi önlemler almıştır 

(Heymann ve Shindo, 2020). Pandemi sürecinin muhtelif aşamalarında birçok ülkede okullar geçici olarak 

kapatılmıştır. UNESCO’ya göre, dünya genelinde 1,6 milyardan fazla öğrenci eğitsel sınırlandırmalardan 

etkilenmiştir (UNESCO, 2020). Türkiye’de ise 23 Mart 2020 tarihinden itibaren okul sisteminde online/uzaktan 

eğitime geçilmiştir. Zaman içinde kamu otoriteleri tarafından, salgının seyrine göre, farklı kararlar alınmış, farklı 

eğitim tür ve düzeylerinde yüz yüze ve/veya online/uzaktan eğitim tek başına ya da birlikte kullanılmıştır. 

Bilişim teknolojilerindeki devasa gelişmelerle birlikte, genel olarak eğitim alanında, uzaktan/online eğitim 

uygulamalarının faydaları ve sakıncaları üzerine bir dizi tartışma yürütülmüştür. Bu tartışmalarda, eğitimde 

uzaktan/online uygulamaların eğitim maliyetlerini azaltacağını, öğrenmeyi kolaylaştırabileceğini, daha önemlisi 

dezavantajlı sosyal kesimlerin eğitime erişimini mümkün kılabileceğini savunanlar olduğu gibi uzaktan/online 

eğitim uygulamalarının eğitim sürecini teknisist bir yaklaşımla ele almayı beraberinde getirebileceğini, mikro ve 

makro ölçeklerde, eğitimin ‘sosyal dokusu’nuna zarar verebileceğini, ve “dijital bölünme” ya da “dijital uçurum” 

olarak adlandırılan, bilişim teknolojisi araçlarının ve olanaklarının farklı toplum kesimleri arasındaki asimetrik 

dağılımının var olan eğitsel ve toplumsal eşitsizlikleri artırabileceğini savunanlar olmuştur (Block, 2010). Pandemi 

süreci bu tartışmalara canlılık kazandırmış; bu süreçte uzaktan/online eğitime ilişkin birçok araştırma ve yayın 

yapılmıştır. Eğitim toplumsal bir kurum olarak içinde olduğu toplumsal gerçekliği yansıtır. Dolayısıyla insanın 

çağlar boyunca gelişimi sürecinde sosyalizasyon sağlama işlevi gören eğitim, toplumsal farklılaşmanın etkilerini de 

bünyesinde taşımıştır. Toplumsal farklılaşmanın olduğu her toplumda, eğitim sisteminde de, buna denk düşecek 

farklılaşmalar oluşmaktadır (Bottomore, 1984, 281). Eğitim, içinde şekillendiği toplumsal gerçekliği bir yönüyle 

yansıtan bir yönüyle de etkileyen dinamik bir toplumsal yapı olarak değerlendirilebilir. Eğitim sistemi toplumsal bir 

kurum olduğu için, ekonomik düzeyle birlikte sosyalizasyon süreçleri, ideolojik yapılanmalar, güç ilişkileri ve 

dolayısıyla devlet-birey, birey-toplum gibi karmaşık ilişkiler ağı içinde somutluk kazanır. Dolayısıyla bu yapıyı 

belirleyen değişkenlerin bütünsel bir çerçeve içinde analiz edilmesi gerekir (Ercan, 1999, 53). Geçmişten bu yana, 

özellikle sosyoloji ve siyaset bilimi disiplinleri içinde toplumsal değişme ile eğitim arasındaki ilişkiler iki temel 

yaklaşımla ele alınmıştır. Pozitivist yaklaşım bağlamında sosyoloji disiplini içinde gelişen işlevselci yaklaşımlara 

göre eğitim, bireyin topluma uyarlanmasına yönelik bir etkinliktir. Bu yaklaşımlarda toplumsal uyum ve düzen 

düşüncesi ön plandadır. İşlevselci yaklaşımlara tepki olarak doğup gelişen çatışmacı yaklaşımlara göre ise, 

toplumlar, mülkiyet düzeninden ve egemenlik ilişkilerinden kaynağını alan çeşitli açılardan bölünmüş/farklılaşmış 

yapılardır. Dolayısıyla güç, iktidar, eşitsizlik gibi sorunlar üzerinde yoğunlaşmak gerekir (Giddens, 2008, 57). 

Bildirinin Amacı 

Bu çalışmada, toplumsal değişme ve eğitim literatürüne dayalı olarak, Covid -19 pandemisi sürecinde 

Türkiye’de Milli Eğitim Sistemi’nde yaşanan gelişmeler; kamu politikası süreci, kamu otoritelerinin eğitsel 

kararları, okul sistemindeki farklı uygulamalar, kamu ve özel okullar arasındaki uygulama farkları ve bu 

uygulamaların sonuçları tartışılacak ve değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Covid - 19 Pandemisi, toplumsal değişme yaklaşımları, eğitim politikası, 

eşitlik/eşitsizlik 
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Türkiye’de 2010-2020 Yılları Arasında Yapılan Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi 

Alanındaki Doktora Tezlerinin İncelenmesi 

Serkan ŞENa 

(a) Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

 

Giriş 

Bu çalışma, Türkiye’de Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında yapılan doktora tezlerini 

yapıldığı üniversite, araştırma konusu ve araştırma yöntemi açısından inceleyerek var olan durumu ortaya koymak 

ve ileride yapılacak çalışmalara ışık tutmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada, 2010-2020 yılları arasında 

Türkiye’de Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında yapılan doktora tezlerinin demografik-yıl, 

yapıldığı üniversite vb.-özelliklerine, araştırma konularına ve yıllara göre bu konuların nasıl bir dağılım gösterdiğine 

bakılmıştır. Ayrıca, bu tezlerde hangi araştırma yöntemlerinin kullanıldığı ve yıllara göre kullanılan araştırma 

yöntemlerinin nasıl bir dağılım gösterdiği incelenmiştir.  

Yöntem  

Araştırma, bir nitel araştırma deseni olan durum çalışması olarak planlanmıştır. Bu kapsamda, Yüksek 

Öğretim Kurulu’nun Ulusal Tez Merkezindeki ulaşılabilir durumda olan ve 2010-2020 yılları arasında yapılmış 271 

doktora tezi yer almaktadır. Bu araştırmada amaçlar belirlendikten ve ilgili alanyazın tarandıktan sonra araştırmacı 

tarafından kodlama listesi oluşturulmuştur. Araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen veriler SPSS 25 paket 

programı kullanılarak frekans ve yüzdesi hesaplanarak analiz işlemi yapılmıştır.  

Bulgular 

İncelenen doktora tezlerinin 20 farklı üniversitede üretildiği görülmektedir. Doktora tezlerinin tematik 

açıdan, ‘Liderlik’, ‘Yükseköğretim’ ve ‘Türk Milli Eğitim Sistemi’ ile ilgili konularda yoğunlaştığı saptanmıştır. 

Araştırma kapsamına alınan çalışmaların yaklaşık üçte biri Ankara Üniversitesinde yapılmıştır. Ankara 

Üniversitesini sırasıyla Marmara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Bolu 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi takip etmektedir. Tezlerin en fazla 2019 yılında üretildiği anlaşılmaktadır. Bunu 

2017, 2016 ve 2011 yılları ile 2018 ve 2012 yılları takip etmektedir. En az tez çalışmasının 2010 yılında yapıldığı 

görülmektedir. Aydın ve Uysal’ın (2014) 2000-2011 yılları arasındaki doktora tezlerini inceledikleri çalışmalarında 

da benzer şekilde en çok tezin Ankara Üniversitesinde yapıldığı görülmektedir. Bu durum, Ankara Üniversitesinin 

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanı açısından Türkiye’nin eski ve köklü eğitim kurumlarından 

birisi olmasıyla açıklanabilir. Aynı çalışmada doktora tezlerinin tematik açıdan, ‘Eğitim Politikaları’, 

‘Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi’ ve ‘Yönetim Felsefesi’ ile ilgili konularda yoğunlaştığı, çoğunlukla nicel 

araştırma yöntemlerini tercih edildiği saptanmıştır. Fazlıoğulları (2012) ‘nın ‘Türkiye’deki Eğitim Bilimleri Doktora 

Tezlerinin Karakteristikleri’ adlı doktora tezinde, 1986-2007 yılları arasında hazırlanmış 1083 doktora tezini 

incelediği görülmektedir. Fazlıoğulları, tezlerde kullanılan paradigmanın pozitivizm olduğunu ve yine ona dayalı 

olarak tarama ve test inceleme/geliştirme gibi araştırma desenlerinin kullanıldığını belirtmektedir. Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde 1990 yılına kadar yapılan doktora tezlerini eleştirel bir bakış açısıyla 

taradığı araştırmasında Balcı (1990) bu tezlerin genelde birbirine benzer ve yaratıcılıktan uzak olduklarını, tezlerdeki 

veri toplama araçlarının geçerlik ve güvenirlik düzeylerinin orta düzeyde olduğunu ve genellikle nicel araştırma 

yöntemlerinin kullanıldığını belirtmektedir. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler  

Türkiye’de 2010-2020 yılları arasında yapılan eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi alanındaki 

doktora tezlerinin incelendiği bu çalışmada yer almayan ama ileride yapılacak benzer çalışmalar için tezlerde 

kullanılan yöntemler içinde daha çok hangi desenlerin çalışıldığına bakılması, tezlerin örnekleme yöntemine, 

araştırmacı ve danışmanlarına, tezlerin araştırmacılara ve uygulayıcılara öneriler bölümlerindeki konulara bakılması 

ve tezlerin yapıldığı sürenin daha uzun tutularak benzer araştırmaların 5-10 yıllık periyotlarla tekrarlanarak, 

sonuçların bir önceki araştırma bulgularıyla karşılaştırılmasının alana katkı sağlayabileceği ön görülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Eğitim yönetimi; doktora tezi, durum çalışması 
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Anaokulları Yeni Normale Hazır mı? 

Behiye Dağdeviren ERTAŞa, Berna YÜNERb  

(a) Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat, Türkiye  

(b) Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat, Türkiye 

Giriş 

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) 12 Mart tarihinde Dünya Sağlık Örgütünce salgın olarak ilan 

edilmiştir. Bu salgın kapsamında okullardaki öğrenciler, öğretmenler, okul çalışanları ve devamında bu kişilerin 

aileleri arasındaki sosyal teması en aza indirmek amacıyla pek çok ülkede okulların kapalı olması kararlaştırılmıştır. 

14 Nisan itibariyle dünya genelinde 188 ülkede 1,5 milyar öğrenci okulların kapalı olması durumdan etkilenmiştir. 

(UNESCO). Bu şartlar okulların eğitim öğretim şeklini de belirlemiştir. Bazı ülkeler uzaktan eğitimi benimserken, 

bazıları eğitim takvimlerini güncellemişlerdir. Uygulamalar her ülkenin siyasi, ekonomik ve toplumsal yapısına göre 

şekillenmiştir. Ancak yine de bütün dünyanın amacı salgının zararlarını en aza indirmeye çalışmaktır. 14 Nisan 

itibari ile Türkiye’de de okullar kapatılmış, salgının seyrine göre açılmalar meydana gelmiştir. Anaokulları da bu 

süreçte bazen eğitim öğretime yüz yüze devam ederken bazen çevrimiçi olarak devam etmiştir. Ancak özellikle 

anaokullarındaki çocukların yaşlarının küçük olması onların uzaktan öğretimle derslere katılımlarını zorlaştırmıştır. 

Okul öncesi eğitimin öneminin tartışılmaz olduğu çalışmalarla ortaya konmuştur. Kaliteli okul öncesi eğitimi alan 

çocuklar, okulda daha uzun süre kalırlar (Dedeoğlu ve Alat, 2012). Anaokulu ortamlarının tüm zorlukları, okul 

öncesi yöneticilerinin becerikliliği ile aşılabilir. Bu nedenle, çocuğun öğrenmesine odaklanmak, elverişli fiziki ortam 

ve çevre, personel ve ebeveynler arasında etkili iletişim sağlamak okul öncesi yöneticilerinin sorumluluğundadır 

(Haile & Hussein, 2017). Dolayısıyla okulda yönetsel işlevlerin yerine getirilmesi ve okulun amaçlarının 

gerçekleştirilmesi okul yöneticilerinin temel görevidir (Bursalıoğlu, 2008). Covid-19 salgını boyunca okulların 

açılıp kapanması anaokullarını da etkilemiştir. 1 Eylül 2021 tarihi ile okullar tam açılmayla eğitim öğretime yüz 

yüze başlamışlardır. Yüz yüze eğitime devam ederken salgının varlığı da hala devam etmektedir. Dolayısıyla 

okulların salgın nedeniyle almaları gereken birçok önlem bulunmaktadır. Bu çalışma ile yeni normal sürecine 

anaokullarının hazır olma durumları belirlenmiştir. 

Yöntem 

Bu araştırma, nitel araştırma yaklaşımında, olgu bilim deseninde (fenomoloji) bir araştırmadır.  Olgu bilim 

deseni gerçekte varlığının farkında olunan, ancak derinlemesine ve yeterince ayrıntılı bir bilgiye sahip olunmayan 

olgulara dayanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Olgu bilim çalışmalarında, bireylerin deneyimleri 

anlamlandırmaları ve hem bireysel hem de paylaşılan anlam olarak deneyimlerin bilince dönüşümü derin bir 

betimleme ile incelenir (Patton, 2014).  Çalışma nitel bir araştırma olup durum çalışması deseniyle yürütülmüştür. 

Araştırmanın evrenini aynı zamanda çalışma grubu oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden tipik durum örneklemesi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Yozgat ilinde bulunan 

bünyesinde anasınıfı bulunan 2 okul müdürü ve 4 bağımsız ana okulda görev yapan 4 okul müdürü oluşturmaktadır. 

Araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmıştır.   

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Araştırma verileri analiz aşamasındadır.  

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Araştırma verileri analiz aşamasındadır.  

Anahtar Kelimeler: Yeni normal, Anaokulları, Covid-19. 
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Yeni Normalde Derinleşen Uçurum 

Berna YÜNER a 

Behiye DAĞDEVİREN ERTAŞ b 

(a) Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat, Türkiye 

(b) Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat, Türkiye 

 

Giriş 

Eğitim ve ekonomi birbiriyle doğrusal ilişkisi olan iki alandır. Her bir alandaki ilerleyiş bir diğerini aynı 

yönde etkilemektedir (OECD, 2001; UNDP, 2013). Eğitime yapılan yatırımların hem bireysel hem de toplumsal 

getirileri yüksek olmaktadır. İlişkinin diğer yönünde ise sahip olunan ekonomik imkanlar alınan eğitimin düzeyini 

ve niteliğini etkilemektedir. 

Dünya üzerinde yoksulluk her geçen gün artmakta, buna bağlı olarak bireylerin eğitimden 

yararlanmalarındaki eşitsizlikler derinleşmektedir. Gelir grupları arasındaki farkın çocukların aldığı eğitimin 

niteliğine etkisinin azaltılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Türk milli eğitiminin temel ilkelerinden biri fırsat ve 

imkan eşitliğidir. Bu ilke ile öğrencilerin sosyal orijinlerinden bağımsız olarak aynı kalitede eğitim alması 

hedeflenmektedir. Ancak günümüzde hala en temel eğitim imkanlarına ulaşmada ciddi sıkıntı yaşayan çocuklar 

bulunmaktadır. 21. yüzyıl itibari ile eğitime ulaşma sayısında artış gözlemlense de rakamlar hedeflerin oldukça 

gerisinde kalmaktadır. Dünya genelinde, çocukların ancak %88'i ilkokul, ergenlerin %72'si ortaokulu ve gençlerin 

%53'ü liseyi tamamlayabilmektedir. Özellikle kırsal alandaki nüfus, çalışmak zorunda olan çocuklar, sokak 

çocukları eğitime ulaşmada dezavantajlı durumdadır (UNESCO, 2015). Ülkelerin ekonomik durumu ise eğitim 

arzının niteliğindeki en önemli değişken olmayı sürdürmektedir. Düşük gelirli ülkelerde durum daha vahim bir hal 

almaktadır. 

Eğitimle öğrencilerin hedef davranışları kazanarak kendilerini geliştirmeleri amaçlanır. Edinilen 

kazanımlarla hem bireyin müreffeh bir yaşam sürmesi hem de toplumsal kalkınmada rol alması beklenir. Özellikle 

temel eğitimin zorunlu kılınmasıyla her bir bireyin eğitime ulaşması amaçlanır. Ancak ekonomik koşullar sonucu 

oluşan eğitim ortamı ve çıktı farklılıkları, bu amaçla çelişmektedir. Eğitim arzındaki eşitsizlik, eğitim alan bireylerin 

imkanlarını şekillendirmekte ve eşitsizliği sürdürmektedir. Dolayısıyla eğitim var olan eşitsizlikleri derinleştirerek 

sürdüren bir süreç olmakla eleştirilmektedir (Gutiérrez ve Tanaka, 2008). Küresel olarak bakıldığında da gelişmiş 

ülkeler ile az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ekonomik farklılığın eğitime de aynıyla yansıdığı 

görülebilmektedir. 

2019 itibariyle tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada eğitim 

sistemlerinde zorunlu değişikliklere gidilmiştir. Okullar kapatılmış, çevrimiçi ya da televizyon üzerinden uzaktan 

eğitim gibi alternatifler işe koşulmuştur. Ülkeler pandemi sürecindeki kaybı en aza indirme çabası içerisindedir 

ancak bu süreçte de ülkelerin ekonomik koşulları, sunabildikleri eğitim hizmetini etkilemiştir. 

Aşının bulunması, insanlığın bu hastalığa karşı nasıl korunması gerektiğinin öğrenilmesi, bir başka ifade ile 

küresel virüs karşısında ilk şokun atlatılmasıyla beraber okullar sınırlı olsa da yeniden açılmaya başlamıştır. Ancak 

yapılan açıklamalarla görülmektedir ki koronavirüs sonrası hayatımızda yeni normal vardır. Bu yeni normal düzende 

okullar açık olsa da uzaktan eğitim öğrencilerimiz hayatının bir parçası olacaktır. Bu nedenle uzaktan eğitimin nasıl 

yürütüldüğünün, süreçteki farklılıkların, eksikliklerin tespiti önümüzdeki süreçte yol gösterici olacaktır. 

Bu çalışmada, toplumsal değişme ve eğitim literatürüne dayalı olarak, Covid -19 pandemisi sürecinde 

Türkiye’de Milli Eğitim Sistemi’nde yaşanan gelişmeler; kamu politikası süreci, kamu otoritelerinin eğitsel 

kararları, okul sistemindeki farklı uygulamalar, kamu ve özel okullar arasındaki uygulama farkları ve bu 

uygulamaların sonuçları tartışılacak ve değerlendirilecektir. 

Bildirinin Amacı 

Bu çalışma Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan okul kapanmaları sürecinde ülkelerin yöntemlerini 

incelemektedir. Ayrıca gelir düzeyinin bu süreçte izlenilen yöntemlerdeki farklılığa etkisi ele alınmaktadır. 
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Yöntem 

Bu çalışma Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Birleşmiş Milletler Çocuklara 

Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yürütülen 

COVID-19 Okul Kapanışlarına Milli Eğitim Tepkileri Araştırması (Survey on National Education Responses to 

COVID-19 School Closures) sonuçlarına dayanmaktadır. Veriler 2020 temmuz- 2020 kasım ayları arasında 

toplanılmıştır. Anketi ülkelerin eğitim bakanlığı yetkilileri doldurmuştur. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular ülkelerin ekonomik düzeylerinin, pandemi sürecindeki eğitim arz 

yöntemlerinde farklılıklara neden olduğunu göstermektedir. Düşük gelirli öğrenciler ile yüksek gelirli öğrenciler 

arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Veriler grafiklerle birlikte sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Covid - 19 Pandemisi, yeni normal, eşitsizlik 
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Ataması Yapılmayan Öğretmen Sorunu: Nedenleri ve Sonuçları 

İdris ŞAHİN a 

(a) Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye 

 

Giriş 

Son yıllarda Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve istihdamı önemli bir sorun alanına dönüşmüş durumda. Bu 

bağlamda bu çalışmanın temel amacı, ataması yapılmayan öğretmenler üzerinden öğretmen işsizliğini ekonomik, 

sosyal ve politik yönden incelemektir. Dolayısıyla da neoliberal politikalar ve onun öğretmenler üzerindeki etkisi 

ve sonuçlarına odaklanılmaktadır.  

Kapitalizm, 1970’li yıllarda, daha önce karlı görülmeyen alanlarda da varlığını güçlendirmek ve kazancını 

artırmak için neoliberalizm geliştirildi. Böylece devletin ekonomiye müdahalesini öngören Keynesyen yaklaşım 

reddetti. Kendisini “görünmeyen el” ya da serbest piyasa ile eşitledi. Neoliberalizm, sosyal devlet uygulamalarına 

saldırarak kamu hizmetlerini yok etmek istedi. Böylece maksimize edilen rekabet, ekonomik kuralsızlaştırma, iş 

dünyası için elverişli, ancak yoksulluğa karşı kayıtsız kalan bir dizi politika ile yürütülen serbest ticaret; sosyal 

kölelik, kültürel yok olma, uzun vadeli kaynak tükenmesi ve çevresel yıkımlara yol açtı (Brown, 2006: 38). 

Neoliberal yaklaşımda devlet, eskiden olduğu gibi, toplumun güvenlik, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılamada 

sorumluk almamaktadır (Davies ve Bansel, 2007). Yurttaşlar tüketiciye dönüştürülmektedir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada ataması yapılmayan öğretmen sorunu irdelenecek. Bir başka deyişle öğretmen işsizliğinin 

nedenleri ve sonuçları tartışılacaktır. Bu bağlamda öğreten işsizliği, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamaları 

neoliberal politika ve uygulamalar bağlamında irdelenecektir.  

Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen İşsizliği Türkiye’de ulus-devletin, Cumhuriyetin ve modernleşmenin 

inşasında öğretmenlere önemli roller yüklenmiştir. Ne var ki zamanla öğretmene yüklenen roller farklılaşmış; 

öğretmenlik, neoliberal politika ve uygulamalarla sıradan bir işe dönüştürülmüştür (Durmaz’ın (2014: 271). İki binli 

yıllara kadar ülkenin öğretmen ihtiyacını karşılamada güçlükler yaşanıyordu. İki binli yıllarda bazı branşlarda 

gözlenen öğretmen fazlalığı zamanla tüm branşlara yayıldı. Giderek birikti ve “ataması yapılmayan” ya da 

“atanamayan” öğretmen sorunu oluştu. Sözleşmeli Öğretmenlik Öğretmenlik, Milli Eğitim Temel Kanunu’nda 

“Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği” (METK, 1973, 

mad.43) olarak tanımlanmaktadır. Genellikle alt-orta sınıflara mensup kişilerin tercih ettikleri ya da etmek zorunda 

kaldıkları bir meslektir. Öğretmenliğin tercih edilmesindeki temel etkenlerden biri göreceli de olsa sürekli ve 

güvenceli bir iş olarak görülmesidir. Ancak 2016’da çıkarılan “Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin 

Yönetmelik” ile öğretmen atamaları sözleşmeli hale getirilmiştir (Resmi Gazete, 2016). Ücretli Öğretmenlik 

Öğretmen ihtiyacı olan okullarda, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından ders ücreti karşılığı görevlendirilen 

kişilerin öğretmenlik yaptığı uygulamaya ücretli öğretmenlik, denilmektedir. Devlet Memurları Kanunun 89. 

maddesinde her derecedeki eğitim ve öğretim kurumunda öğretmen bulunmaması durumunda “Ders ücreti karşılığı 

görevlendirme” yapılabileceği belirtilmektedir. Buna dayalı olarak boş geçen dersleri doldurmak amacıyla her yıl 

ortalama 80 bin ile 90 bin arasında öğretmen ders ücreti karşılığı çalıştırılmaktadır. Sözgelimi 2019 yılında 83 bin 

783 öğretmen, 2020 yılında 80 bin 583 öğretmen ders ücreti karşılığında çalıştırılmıştır (Türk Eğitim Sen, 2020). 

Ücretli öğretmenlik bir tür taşeron işçilik özelliği taşımaktadır. Taşeron işçilik, sadece iş durumuna bağlı, kısa 

dönemli dalgalanmaları dengelemeye hizmet etmekle yetinmemekte, aynı zamanda iş güvencesini yok etmek, 

çalışma koşullarını genel olarak kötüleştirme amacını taşımaktadır (Hartmann, 2014: 211). 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Neoliberal politikaların hedeflerinde ilk sırada, kamu hizmetleri ve eğitim kurumları yer alıyordu. Neoliberal 

yönetim teknolojileri, artan rekabete maruz kalma, hesap verebilirlik ve yönetim sözleşmelerinde performans 

hedeflerinin uygulanmasını içeriyordu (Davies ve Bansel, 2007). Dünyada pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de 

de neoliberal politikalarla topluma reform olarak sunulan değişikliklerle kamusal eğitim zayıflatıldı. Uygulanan 

sözleşmeli, ücretli öğretmenlik ve özel okulların desteklenmesi gibi uygulamalarla öğretmenlik mesleği sermayenin 

kullanımına, kontrolüne ve sömürüsüne açık hale getirildi. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen istihdamı, ataması yapılmayan öğretmen, öğretmen işsizliği, Neoliberalizm 

 

 



 15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi  
 

 164 

Kaynaklar 

Brown, W. (2006). Edgework: Critical essays on knowledge and politics. Princeton University Press. 

https://doi.org/10.1515/9781400826872.1 

Davies, B., ve Bansel, P. (2007). Neoliberalism and education. International Journal of Qualitative Studies in 

Education, 20 (3), 247-259. 

Devlet Memurları Kanunu [DMK] (1965). 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, madde 86 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf 

Durmaz, Orkun S. (2014). Türkiye’de Öğretmen Olmak. Ankara: NotaBene Yayınları. 

Hartmann, K. (2014). Küresel çarkın dışında kalanlar (Çev. E. Levent Bakaç). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

METK (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu, madde 43. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf 

Resmi Gazete (3.8.2016, Sayı: 29790). Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik. 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=22705&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

Türk Eğitim Sen (2020). “81 ilde 81 bin ücretli öğretmen çalıştırılıyor.” 

https://turkegitimsen.org.tr/icerik_goster.php?Id=13456 

  



 15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi  
 

 165 

Kapsayıcı Bir Eğitim Modeli Analizi- 

ÇOMÜÇABAÇAM (Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi) ÖRNEĞİ 

Şefika Melike ÇAĞATAY, Ebru AKTAN ACAR  

(a) ÇOMÜ, Eğitim Bilimleri, Çanakkale, Türkiye 

(b) ÇOMÜ, Temel Eğitim, Çanakkale, Türkiye 

Giriş 

Sosyal adalet kavramının önemi ve eğitimin kapsayıcı niteliğinin geliştirilmesinin gerekliliği başta ulusal ve 

Uluslararası eğitim raporları olmak üzere, birçok araştırmada çarpıcı verilerle ortaya koyulmaktadır. Bu çalışmada, 

okul öncesi eğitim döneminde özellikle farklı özel gereksinimleri ve dezavantajlı ortamlarda büyüyen çocukların 

erken çocukluk eğitimine erişimlerini destekleyen bir eğitim örgütü incelenecektir.  

Kapsayıcı eğitim uygulamalarının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla bu eğitim örgütünün yapısını, 

yönetim süreçlerini, uygulamalarını analiz ederek, eğitim sistemine ilişkin çözüm önerileri sunulması 

amaçlanmaktadır. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇABA ÇAM (Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi) Projesi, 

Üniversite, Yerel Yönetim ve Sivil Toplum Örgütleri’nin paydaşlarının koordinasyonu ve iş birliğine ÇABA 

Derneği sponsorluğunda ve Çanakkale Kepez Belediyesi desteğiyle 2008 yılı Mart ayından itibaren Eğitim 

Fakültesi’ndeki mekanında hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında 4-6 yaş arasında 120 çocuk, aile ve 200’e yakın 

hizmet öncesi öğretmen adayına eğitim sağlanmıştır (http://cokamaclimerkez.comu.edu.tr/).  

ÇABAÇAM modeli amaçlarını, toplum katılımlı iş birliklerinin oluşturulması yoluyla özellikle gelişimsel 

olarak risk altında olan dezavantajlı çocuklar ve aileleri için erken çocukluk hizmetlerinin sağlanması ve yanı sıra 

hizmet öncesi öğretmen adaylarının teori ile pratiği bir araya getirmeleri ve yaparak-yasayarak öğrenmeleri için 

onlara uygun fırsatlar sağlamak olarak açıklamaktadır (http://cokamaclimerkez.comu.edu.tr/). 

Bu çalışmada, okul öncesi eğitim döneminde özellikle farklı özel gereksinimleri ve dezavantajlı ortamlarda 

büyüyen çocukların erken çocukluk eğitimine erişimlerini destekleyen bir eğitim örgütü, yönetim süreçleri, örgüt 

yapısı başta olmak üzere çeşitli boyutlarla incelenecektir. 

Yöntem  

Araştırma modeli örnek olay incelemesidir. ÇABAÇAM’ın yıllara göre faaliyetleri, değerleri, yönetim ve 

karar alma yaklaşımları, bu örgütte üretilen bilimsel araştırmalar, projeler, verilen eğitimler örneklerle sunulacaktır.  

Beklenen Bulgular 

Bu çalışmanın eğitim eşitsizliklerinin azaltılmasında, erken çocukluk eğitim alanında uygulamalar 

gerçekleştiren bir örgütü analiz ederek, farklı uygulama modellerinin geliştirilmesine katkı sağlanması 

beklenmektedir. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Erken çocukluk eğitiminin yaygınlaşması başta olmak üzere ve farklı kademelerinde eğitim modelleri ve 

uygulamaların arttırılması ve geliştirilmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adına önemli katkılar sunabilir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim modeli, kapsayıcı eğitim, eğitimde fırsat eşitliği 

Kaynaklar 
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COVID-19 Pandemi Döneminde Eğitim Faaliyetlerinin Etkililiğini Sağlamada  

Eğitim Liderlerine Rehberlik Edecek Bir Çerçeve 

Emre SÖNMEZa 

(a) Emre Sönmez, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye  

  

Giriş 

COVID-19 pandemisi tüm dünyada birçok alanı olduğu gibi eğitim faaliyetlerini de derinden etkilemiştir. 

Birçok ülke ve ekonomi pandemi sürecinde toplum sağlığını koruma gerekçesiyle çeşitli tedbirler almıştır. Bu 

kapsamda eğitim sektörü açısından tüm dünyada okullarda eğitime ara verilmesi, uzaktan eğitime geçilmesi gibi bir 

dizi tedbir alınmıştır. Türkiye’de 13 Mart 2020 tarihinde okullarda eğitime ara verilmesiyle birlikte MEB Eğitim 

Bilişim Ağı’nın (EBA) altyapısını kullanarak tüm kademelerde uzaktan eğitime geçmiştir. Buna ek olarak Türkiye 

Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile iş birliği yaparak ilköğretim ve ortaöğretim kademeleri için 23 Mart 2020 

tarihi itibarıyla TRT EBA TV bünyesinde eğitim yayınları başlamıştır (MEB, 2020; Özer, 2020). Uzaktan eğitim ve 

TRT EBA TV girişimleri eğitimin sürekliliği ve eğitime erişim açısından önemli adımlardır. Ancak özellikle 

materyal eksikliği ve internet sorunları nedeniyle öğrencilerin eğitime yeterli erişim sağlayamadığı (Avcı ve 

Akdeniz, 2021), öğrencilerin arkadaş çevresinden uzak kalması ve sosyalleşme problemleri nedeniyle çeşitli 

psikolojik sorunlar yaşadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamaları ve hareketsizlik sebebiyle çeşitli sağlık problemleriyle 

yüzleştikleri görülmektedir (Çiçek, Tanhan ve Tanrıverdi, 2020). Buna ek olarak birçok uluslararası ve ulusal 

raporda ve çalışmada öğrencilerde birçok yönden öğrenme kayıplarının yaşandığı vurgulanmaktadır (ERG, 2021; 

Hanushek ve Woessmann, 2020; Reimers, 2021; TEDMEM, 2020). Ülkemizde 2021-2022 eğitim öğretim yılı 

itibarıyla okullarda yüz yüze eğitime geçilmiştir. Okulların açılmasıyla birlikte pandemi döneminde oluşan 

kayıpların ve problemlerin telafisi, sağlıklı bir öğrenme ortamının sağlanması ve öğrenci öğrenmesi ve iyi oluşu 

temel öncelikler arasında yer almalıdır. Bu eğitsel önceliklere yönelik yaklaşımlarda ise eğitim liderlerinin rolü 

önemlidir.  

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada okulların açılmasıyla birlikte pandemi döneminde oluşan olumsuzlukların giderilmesi ve 

sağlıklı bir öğrenme ortamının tesisi için eğitim liderlerine yönelik bir “rehber çerçeve” sunulması amaçlanmaktadır. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Ulusal ve uluslararası bilimsel rapor ve araştırmalara dayalı olarak eğitim liderlerine rehberlik edecek dört 

boyutlu bir çerçeve geliştirilmiştir: Bunlar; (i) Öğrenci ve personel iyi oluşunun artırılması, (ii) öğrenme kayıplarının 

tespit edilmesi ve telafisi, (iii) sağlıklı bir öğrenme ortamının tesis edilmesi ve (iv) veli katılımının sağlanmasıdır. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Bu çerçeve, okulların açılmasıyla birlikte eğitim liderlerinin öncelikle odaklanacağı konular ve okul çaplı 

geliştirilecek eğitim stratejileri için bir bakış açısı sunabilir. Dahası bu rehber çerçeve, öğrenci öğrenmesi ve iyi 

oluşunu artırmak için öğrenciler arasındaki iletişim ve iş birliğini geliştirecek mekanizmalara ilham kaynağı olabilir. 

Bununla birlikte bu çerçeve özellikle öğrenme kayıplarının giderilmesi ve öğrenci motivasyonun sağlanması 

noktasında okul ve aile arasında ortak bir anlayış geliştirilmesine katkı sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19; eğitim liderliği, eğitimin etkililiği 
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Yükseköğretim Alanında Yapılan Kalite Konulu Çalışmaların Bibliyometrik Analizinde Türkiye’nin Yeri 

Merve ALPER a 

Gökhan KILIÇOĞLU b 

(a) Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

(b) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye 

 

Giriş 

Eğitimdeki her kademenin topluma sağladığı faydalardan biri olan doğrudan kaliteli iş gücüne dönüşün 

uzmanlık eğitimleri yükseköğretim kurumları tarafından sağlanmaktadır. Yükseköğretime verilen bu önem ve 

globalleşmenin de etkisi ile yükseköğretime katılıma kitlesel bir artış olmuş, bununla birlikte uluslar yükseköğretim 

kurumlarının öğrencilerine gereken kalitede eğitim sunmayı başarıp başaramadıkları sorgulamaya başlamıştır. Bu 

durum Türkiye’de de benzer şekilde seyretmektedir. Bir ülkenin sağlanan kaliteli eğitim temelinde niteliksel 

büyümesinin o ülkenin ulusal yayın ve bu yayınların atıf sayıları ile de orantılı olduğu bilinmektedir. Özellikle büyük 

veri analizleri ile ülkelerin mevcut durumlarını ortaya koyan Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) 

raporlarındaki ulusal yayınların atıf sayılarına bakıldığında Türkiye’de niteliksel büyümesinin Avrupa, Amerika 

Birleşik Devletleri ve diğer gelişmiş ülkelere kıyasla çok geride kaldığı bilinmektedir. Türkiye’de bu büyümenin 

sağlanabilmesi için anayasa, kararname ya da yönetmelik gibi mevzuat düzenlemelerine gidilmiş fakat bu 

düzenlemeler yükseköğretimin dinamik yapısına ayak uyduramayan ve ülkemizin ulusal yapısına uygun olmayan 

sistemler olarak kaldıkları için yeterli olmamıştır (Günay ve Günay, 2017, s. 158). Farklı ülkelerin benzer problemler 

sebebiyle yükseköğretimde kalite kaygısını en aza indirebilmek için yapılan çalışmaların sayısı da bu durum ile 

bağlantılı olarak artmıştır. Sayısı artan bu çalışmaların büyük veri setlerini incelemek için kullanılan bibliyometrik 

yöntemler yükseköğretimde kalite çalışmalarının yalnızca yakın ve öngörülebilir sonuçlarına değil, aynı zamanda 

uzak ve tartışmalı olan sonuçlarına da ulaşabilmektedir (Nazarenko ve Khronusova, 2017, s. 677). 

Bildirinin Amacı 

Bu araştırmanın amacı Scopus veri tabanında endekslenen yükseköğretimde kalite konulu 2.094 makalenin 

verilerinin bilim haritalama tekniği ile bibliyometrik bir analizini yaparak Türkiye’de yükseköğretim alanında kalite 

ile ilgili yayın ve iş birliği eğilimlerinin ne olduğunu saptamak ve yükseköğretimde kalite üzerine yapılmış 

çalışmalarda temel alt konulara ulaşarak alanın mevcut durumunu ortaya koymaktır. 

Yöntem 

Bu araştırma Scopus’ta yükseköğretimde kalite ile ilgili yapılan 2.094 çalışmayı betimleyici olarak 

nitelendirilen bir araştırma tekniği olan bibliyometrik analiz yöntemi ile bilim haritalama tekniği kullanılarak 

incelemiştir. Bu analiz yapılırken temel olarak VOSviewer yazılımı kullanılmış, tamamlayıcı olarak Scopus 

bünyesindeki analitik araçlar ve Microsoft Excel yazılımları kullanılmıştır. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Bu çalışmanın bulgusunda; yükseköğretimde kalite ile ilgili yayın yapmış yazarların, belgelerin, kaynakların 

ve Scopus atıflarının en fazla olduğu ülkelerin atıf haritaları; yazarların ve ülkelerin ortak yazarlık haritaları, atıfta 

bulunulan yazarların, belgelerin ve kaynakların ortak atıf haritaları ve anahtar kelimelerin birlikte bulunma haritaları 

oluşturulmuştur. Oluşturulan haritalara göre en fazla Scopus atıf sayısına sahip olan yazar ve çalışmalar belirlenmiş, 

en başarılı derginin “Quality Assurance in Education”, en başarılı ülkelerin ise Birleşik Krallık, ABD ve Avustralya 

olduğu saptanmıştır. Türkiye ise bu sıralamada 17. sırada yer almıştır. Çalışmanın sonunda alanda en fazla yayın 

yapan bölümlerin sosyal bilimler ve eğitim bilimleri çatısı altından olduğu saptanmış, en fazla çalışılan alt 

başlıklarda yükseköğretimde kaliteyi ölçmeye yarayan ölçekler, Toplam Kalite Yönetimi (TKY), öğrencilerin bir 

“müşteri” olarak memnuniyeti, uzaktan eğitim ve son dönemlerde popülerlik kazanan sürdürülebilirlik konuları yer 

almıştır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmanın bulgularından elde edilen sonuçlara göre son dönemde popülerlik kazanmış olan 

"sürdürülebilirlik" konusuna dikkat çekilmiş ve gelecekte yapılacak çalışmaların yükseköğretimde sürdürülebilir 

kalite alanında ilerleyebileceği önerilmiştir. Buna ek olarak, tüm dünyanın derinden etkilendiği Covid-19 salgını 

döneminde uzaktan eğitimin kalitesini tartışan yerli ve yabancı çalışma sayısı oldukça artmıştır (Chang ve Fang, 

2020, s. 3; Karadağ ve Yücel, 2020, s. 186). Yaptığımız bu çalışmanın bulguları da bunu destekler nitelikte olup, 

özellikle 2020 yılında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde pandemi sürecindeki eğitim ve öğretim kalitesini ve 
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öğrenci memnuniyetini değerlendiren diğer çalışmaların da belirttiği gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde teknolojik ve 

eğitsel altyapı eksiklikleri bulunmaktadır. Bu eksikliklerin giderilmesi adına teknolojik altyapı çalışmaları yürütmek 

ve eğitsel seminerler düzenlemek önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bilim haritalama, Bibliyometrik analiz, Kalite, Yükseköğretim 
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Veli Toplantılarının Süreç ve Sonuçlarına İlişkin Paydaş Yaşantılarının İncelenmesi 

Kemal NAZLIa, Niyazi ÖZERb Süleyman Nihat ŞADc 

(a) Bingöl Üniversitesi, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri, Bingöl, Türkiye 

(b) Niyazi ÖZER, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye 

(c) İnönü Üniversitesi, Maltya Türkiye 

Giriş 

Aile ve okul, çocuğun eğitiminde ve gelişiminde ortak sorumluluk sahibi olan iki kurumdur. Gerek evde 

gerekse okulda çocuğu etkileyen her şey onun davranışlarının belirleyicisi olabilmektedir. Çocuğun gelişiminin 

sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olmak üzere okul ve ailenin iş birliği içinde olması büyük önem taşır 

(Bellah, 1953). Okul, aile ve öğretmenler arasında kurulan bu iş birliğinin, literatürde daha çok veli katılımı olarak 

değerlendirildiği görülmektedir.  Epstein’e göre (2011) veli katılımı, çocukların eğitimi ve gelişiminde paydaşların 

kapsamlı iş birliği yapmalarını gerektiren çok boyutlu bir olgudur. Veli katılımının önemli boyutlarından biri ise, 

öğrenci velileri ve öğretmenler arasında iş birliğinin kurulmasına aracılık eden veli toplantılarıdır (Epstein, 2011; 

Fantuzzo ve diğ. 2000).  Veli toplantıları, velilere öğretmenlerle doğrudan ve çift yönlü bir iletişim imkânı 

verdiğinden oldukça önem taşımaktadır. Karşılıklı yarar temelindeki iş birliğinin yanı sıra paydaşların eşit düzeyde 

sorumluluk paylaşımında bulunmaları, öğrencilerde etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesine de katkı sunmaktadır 

(Bilton, Jackson ve Hymer, 2017). Gereçekleştirilen bazı araştırma bulguları (Kotaman, 2008; Ergen, 2008; Seginer, 

2006) velilerin çoğunlukla okulda düzenlenen toplantılar sayesinde okul ve öğretmenlerle iletişime geçtiğini 

göstermektedir. Bu durum eğitimde veli katılımının önemli araçlarından biri olarak kabul gören veli toplantılarının 

(Calatrello, 1961; Lovret, 1958; Ferguson, 1957; Bellah, 1953) nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin paydaş görüşlerini 

önemli kılmaktadır. Bütün bu gerekçelerden hareketle veli, öğretmen ve okul yöneticilerinin veli toplantılarına 

ilişkin yaşantılarının incelenmesi bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır.  

Yöntem  

Çalışma, nitel araştırma desenlerinden olgubilim desenine göre tasarlanmıştır.  Araştırmanın katılımcıları, 

Bingöl il merkezindeki devlete ait ve özel ilkokullarda görev yapan 30 sınıf öğretmeni, 9 ilkokul müdürü ve 

çocukları bu okullarda öğrenim görmekte olan 25 öğrenci velisi olmak üzere, toplam 64 kişiden oluşmaktadır. 

Araştırmanın katılımcıları ölçüt örnekleme ve maksimum çeşitlilik yöntemlerine göre belirlenmiştir. Araştırma 

verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. 

Elde edilen verilerin analizinde, betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. 

Bulgular 

Araştırma bulgularına göre veli toplantılarının planlama sürecinde özellikle öğretmen ve okul yöneticilerinin 

veli toplantıları öncesinde toplantı gündem konularının belirlenmesi, velilerin toplantıya davet edilmesi, toplantı 

zamanı ve mekanının planlanması, toplantı sıklığının belirlenmesi ve toplantı içeriğine dair hazırlıklar gibi çeşitli 

formal hazırlıklar yaptıkları tespit edilmiştir. Veli toplantılarında görüşülen konuların başında öğrencilerin akademik 

başarı ve davranış değerlendirmeleri, veli sorumlulukları, okul ve sınıf kurallarının tanıtılması ve velilerden maddi 

destek talepleri gelmektedir. Veli toplantılarında paydaşların genellikle özenli bir iletişim yaklaşımı sergiledikleri 

ancak az da olsa bazı öğretmen ve öğrenci velilerinin olumsuz iletişim öğeleri kullandıkları belirlenmiştir. Toplantı 

ciddiyetiyle bağdaşmayan istenmedik veli davranışları, iletişim çatışmaları, velilerden maddi destek talebinde 

bulunulması, toplantılara katılım düşüklüğü veli toplantılarında yaşanan başlıca güçlüklerdir. Veli toplantılarının 

öğrencilerde denetlenme duygusunun gelişmesi, öğrenci davranışlarında iyileşme, akademik başarıda artış, velinin 

bilinçlenmesi, okul aile iş birliğinin güçlenmesi, veliler arası etkileşim ve sosyal öğrenme, okul geliştirme ve örtük 

denetim gibi çeşitli olumlu etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Veli toplantılarında alınan kararların izlenmesi sınıf 

öğretmenleri tarafından sınıflar için oluşturulan whatsapp grubundan yapılan uyarılarla sağlandığı belirlenmiştir. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler  

Günümüzde çocukların eğitiminde öğretmen ve öğrenci velilerinin ortaklığı (Chavkin, 2017; Epstein, 2011) 

giderek önem kazanmaktadır. Bu durum, eğitimde veli katılımının önemli araçlarından biri olan veli toplantılarının 

önemini arttırmaktadır. Dolayısıyla veli toplantılarının daha etkili ve verimli gerçekleştirilebilmesi için öğretmenlik 

lisans programları içeriğine özellikle öğretmenlik uygulaması dersi kapsamına veli toplantıları dâhil edilebilir. Okul 

yöneticileri, öğretmenlerin iletişim ve toplantı yönetme becerilerini geliştirmek amacıyla, çeşitli eğitimler 

planlayabilirler. Veli toplantılarına imkanlar ölçüsünde okul idarecileri ve okul rehber öğretmenlerinin de katılımı 

sağlanabilir. Veli toplantıları hibrit yöntemler kullanılarak da yapılabilir. Yüz yüze veli toplantıları yapıldığı gibi 

uzaktan çevrimiçi veli toplantıları da planlanabilir. Bununla birlikte veli toplantılarının daha etkili olması ve 

toplantıların ciddiyetini arttırmak için toplantılar hafta sonu gerçekleştirilebilir. 
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Öğretmenlerin Bakış Açısına Göre Etkili Bir Okul Kültürü: Olgubilimsel Bir Araştırma 

Mevlüt KARA a 

Bayram BOZKURT b 
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(b) Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye 

 

Giriş 

Örgütlerde kültür; örgüt ile çevresi arasındaki ayrımın yapılmasına, üyelere aidiyet duygusu kazandırmaya, 

örgütün çıkarlarının kişisel çıkarlardan üstün tutulmasına ve örgütün sosyal bir sistem olarak devamlılığına katkıda 

bulunmaktadır (Çelik, 2021). Öğretmenlerin görev yaptıkları okuldaki kültür ve diğer meslektaşlarıyla olan ilişkileri 

onların düşünce ve bakış açılarını şekillendirir, onların bireysel olarak yeteneklerini etkiler ve bu da öğrencilerin 

daha iyi eğitime ulaşmalarını sağlar (Goddard, 2001). Güçlü bir kültüre sahip olan ve iyi yönetilen okullarda 

öğretmenler görevlerini severek yapar, öğrenciler okulda olmaktan zevk alır, okul dış çevre için cazibe haline 

dönüşür ve öğrencilerin akademik başarısı artar (Bayer Demirhan ve Demirtaş, 2021). Bu doğrultuda okul kültürü 

öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler, veliler ve diğer okul çalışanları açısından önemli bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Eğitim sürecinin uygulayıcısı konumunda olan öğretmenlerin etkili bir okul kültürüne ilişkin 

görüşlerinin incelenmesi araştırılmaya değer bir konu olarak değerlendirilmiştir. Mevcut araştırmanın amacı, 

öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda etkili bir okul kültürünün özelliklerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu bağlamda 

etkili bir okul kültürünün oluşmasını sağlayan ve engelleyen faktörler ile okul yöneticilerine düşen sorumluluklar 

irdelenmiştir. 

Bildirinin Amacı 

Mevcut araştırmanın amacı, öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda etkili bir okul kültürünün özelliklerinin 

ortaya çıkarılmasıdır. Bu bağlamda etkili bir okul kültürünün oluşmasını sağlayan ve engelleyen faktörler ile okul 

yöneticilerine düşen sorumluluklar irdelenmiştir. 

Yöntem 

Nitel araştırma metodolojisi ile yürütülen bu çalışmada, olgubilim (fenomenoloji) deseni tercih edilmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle 

belirlenmiştir. Çalışma grubu Adıyaman ilinde görev yapan 10 öğretmenden oluşmaktadır. Katılımcıların çeşitliliği 

cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, eğitim durumu, okul kademesi ve branş değişkenleri ile sağlanmıştır. Verilerin 

toplanmasında görüşme yöntemi kullanılmış ve bunun için araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış görüşme 

formu hazırlanmıştır. Hazırlanan form iki bölümden oluşmakta olup birinci bölümünde katılımcıların kişisel 

özelliklerine yönelik sorular yer almıştır. Formun ikinci bölümünde araştırmanın amacına yönelik 4 açık uçlu soru 

ve 6 sonda soru yer almıştır. Araştırmada ulaşılan verilerin analizinde içerik analizi tekniği tercih edilmiştir. 

Araştırmada geçerlik ve güvenirliği sağlamak için amaçlı örnekleme yöntemi tercih edilmiş, katılımcıların kişisel 

özellikleri ayrıntılı bir biçimde tanımlanmış, araştırma bulguları yorum yapılmadan sunulmuş ve araştırma süreci 

yöntem kısmında ayrıntılı bir biçimde raporlanmıştır. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Araştırmada öncelikle etkili bir okul kültüründe olması gereken özellikler belirlenmiştir. Buna göre etkili bir 

okul kültürü açısından ortak norm, değer ve inançlara sahip olma, bireysel farklılıklara saygı duyma, yöneticilerin 

adil davranış ve uygulamalar sergilemesi, sorumluluk sahibi öğrenciler yetişmesi ve uzlaşı kültürüne sahip olması 

gibi özellikler katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Araştırmanın ikinci sorusu doğrultusunda etkili bir okul 

kültürünün oluşmasını engelleyen faktörlere yönelik öğretmen görüşleri alınmıştır. Ulaşılan bulgulara göre okul 

yöneticilerinin mesleki yeterliliğe sahip olmaması, çalışanlara psikolojik yıldırma (mobbing) uygulanması, 

öğretmenlerin okullar arası yer değiştirmesi, okulun fiziki ve maddi imkanları, çalışanların yeniliklere açık 

olmaması, okul çevresi ve öğretmen tükenmişliği etkili bir okul kültürünün oluşmasını engelleyen faktörler olarak 

belirlenmiştir. Araştırmanın diğer bir sorusunda etkili bir okul kültürünün oluşturulmasında okul yöneticilerini düşen 

sorumluluklar irdelenmiştir. Öğretmen görüşlerine göre etkili bir okul kültürü açısından okul yöneticilerinin bir 

vizyon ortaya koyması, paydaşlarla sağlıklı bir iletişim süreci kurması, paydaşları güdüleyici etkinlikler 

düzenlemesi, şeffaf ve adil bir yönetim sergilemesi, öğretmenlere psikolojik destek sağlaması ve okul-çevre 

etkileşimini geliştirecek etkinlikler düzenlemesi gerekmektedir. Son olarak öğretmenlere etkili bir okul kültürü için 

okulda nelerin yapılabileceği sorulmuştur. Bu doğrultuda katılımcılar etkili bir okul kültürü için sportif, sanatsal ve 

kültürel faaliyetlerin organize edilebileceğini, öğrencilere kendilerini gerçekleştirecekleri fırsatlar 
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oluşturulabileceğini, okulun yenilikçi uygulamalara açık olması gerektiğini, okul aile işbirliğine önem verilmesi 

gerektiğini, ortak değer ve inançlara sahip bir ortam oluşturulması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Okul kültürü, Öğretmen, Olgubilim. 
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Kamu Liderliği ile Kamu Hizmeti Motivasyonu İlişkisinde Mesleki Bağlılığın Aracı Rolü 
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Giriş 

Kamu hizmeti motivasyonu (KHM), kamuda çalışanların her durumda kendi çıkarlarını önemsemeyen, 

sosyal olarak motive olan, vatansever bireyler olarak kabul edilmektedir (Perry, 2000). Başka bir ifadeyle KHM, 

kamu kurum iş motivasyonunu kamu örgütleriyle ilişkilendirip bir motivasyon türü olarak görülmekte (Perry ve 

Hondeghem, 2008) ve farklı motivasyon etkenlerini birbiriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla 

KHM, kamu kurumlarında çalışanların farklı düzeyde iş motivasyonu sahibi olma sebebini içsel ve dışsal faktörlerle 

beraber değerlendirerek açıklamaktadır (Anderfuhren-Biget vd., 2010). Bu bağlamda hizmetlerin yürütülmesinde 

kamusal yarar ön planda olduğu için kamu liderliği rolünün önemi de her geçen gün artmaktadır.  

Kamu liderliği, kamu hizmetlerinin yönetiminde paylaşımcı, sürdürülebilir ekonomik, sosyal, çevresel yapı 

ve değişimi destekleyecek yeni kamu değerleri oluşturabilmek için özel beceriler gerektiren bir süreçtir (Brookes, 

2011; Van Slyke ve Alexander, 2006). Mesleki bağlılık ise bireyin mesleği ile özdeşlemesi (Güney,2004), duygusal 

tepkileri (Lee, Carswellve ve Allen, 2000; 800), mesleğe ilişkin davranış ve tutumları (Greenfield, Norman ve Wier, 

2008), hedef, değer, norm ve etik ilkelere bağlılık (Morrow, 1983) olarak tanımlanmaktadır.  

Yöntem  

Bu araştırmanın amacı; kamu liderlik davranışları ile öğretmenlerin kamu hizmetleri motivasyonu ve mesleki 

bağlılık arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Ayrıca araştırmada mesleki bağlılığın, kamu liderliği ile kamu hizmetleri 

motivasyonu arasındaki aracı rolü incelenmiştir. Dolayısıyla araştırma, değişkenler arasındaki ilişkilerin incelendiği 

korelasyon desen ile biçimlendirilmiştir.   

Bu araştırmanın evrenini; Siirt ilinde ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan öğretmenler 

oluşturmaktadır. Bu okullardan yansız olarak 59 okul belirlenmiş ve bu okullarda görev yapan 384 öğretmen, 

gönüllü olarak çalışmaya katılmıştır. Bu araştırmada seçkisiz örnekleme yöntemlerinden küme örnekleme yöntemi 

ile veriler toplanmıştır.  

Araştırmanın verilerinin elde edilmesinde, beşli likert tipi ölçekler kullanılmıştır. Kamu Liderliği Ölçeği; 

Tummers ve Knies (2015) tarafından geliştirilmiş ve Tösten, Çelik Şahin ve Han (2018) tarafında Türkçeye 

uyarlanmıştır. Ölçek, 21 madde ve 4 boyuttan oluşmaktadır. Kamu Hizmeti Motivasyon Ölçeği, Aydın ve diğerleri 

(2017) tarafından 3 boyut ve 19 madde olarak geliştirilmiştir. Mesleki Bağlılık Ölçeği ise Ergen (2016) tarafından 

3 boyut ve 14 madde biçiminde geliştirilmiştir.  

Her bir ölçeğe ilişkin doğrulayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizi uygulanmıştır. Ölçeklerin geçerli ve 

güvenilir olduklarının tespit edilmesinin ardından ölçüm modeli tasarlanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilere 

güçlü kanıtlar sunmak için yapısal bir model ileri sürülmüştür. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Yapısal eşitlik modellemesi analizi sonuçlarına göre; kamu liderliği, kamu hizmeti motivasyonunu ve 

mesleki bağlılığı olumlu olarak etkilemektedir. Ayrıca kamu liderliği, mesleki bağlılığın kısmi aracılık etkisiyle de 

kamu hizmeti motivasyonunu arttırmaktadır. Dolayısıyla kamu liderliği hem doğrudan hem de dolaylı olarak 

mesleki bağlılığı etkilemektedir. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Okul müdürlerinin sergilemiş oldukları kamu liderliği davranışları, öğretmenlerin kamu hizmeti 

motivasyonuna ve mesleki bağlılığa ilişkin algılarını güçlendirmektedir. Kamu liderliği algısı, mesleki bağlılığın 

kısmi aracılık etkisiyle öğretmenlerin kamu hizmeti motivasyonunu arttırmaktadır. Buradan hareketle öğretmenlerin 

kamu hizmeti motivasyonuna ve mesleki bağlılığına katkı sunmak isteyen okul müdürlerinin kamu liderliği 

davranışları sergilemeleri önemli görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kamu liderliği; kamu hizmeti motivasyonu, mesleki bağlılık; öğretmen. 
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Kolektivizm Kültür Değeri, İnformal İlişkiler ve Örgütsel Sosyalleşme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 

Ahmet SAYLIKa, Selçuk DEMİRb 

(a) Siirt Üniversitesi, Türkiye  

(b) Şırnak Üniversitesi, Beden Türkiye 

Giriş 

Kolektivist kültürel yapının, çevresiyle yoğun etkileşimde bulunan okullardaki sosyal ve kültürel yapıyı 

etkileyeceği açıktır. Bu nedenle okullarda; çalışanlar arasında samimiyet, bazen mesai dışına da uzanan yakın 

ilişkiler varlığını korumaktadır. Bu yakın insan ilişkileri ile kıdemli öğretmenlerin meslekte yeni olan öğretmenlerin 

sosyalleşmelerinde etkin rol aldıkları akla gelmektedir. Koçluk ve mentörlük hizmet ve desteğinin daha doğal ve 

samimi ortamlarda kendiliğinden işlevsellik kazandığı düşünülen okullarda, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin 

mesleğinin inceliklerini öğrendikleri ileri sürülebilir. Bu nedenle öğretmenlerin sosyalleşme sürecinin okulla sınırlı 

kalmaması, okul dışında da informal ilişkilerin devam etmesi öğretmenlerin mesleğe uyumlarına katkı sunmaktadır. 

Bu süreçte kolektivist kültür değer algısının rolünün belirlenmesi önemli görülmektedir.  

Yöntem  

Bu çalışmadaki amaç; öğretmenlerin kolektivizm kültür değeri, informal ilişkiler ile örgütsel sosyalleşme 

algıları arasındaki ilişkileri açığa çıkarmaktır. Araştırmada, bu temel amaç bağlamında örgütsel sosyalleşmenin, 

kolektivizm kültür değeri ile informal ilişkiler arasındaki aracılık rolüne de bakılmıştır. Bu araştırma, ölçek tabanlı 

korelasyonel desen ile biçimlendirilmiştir. Öğretmenlerin; kolektivizm kültür değeri, örgütsel sosyalleşme ve 

informal ilişkiler değişkenlerine ilişkin algısı belirlenmiştir. Sonrasında ise araştırmada yararlanılan değişkenler 

arasındaki ilişkiler açığa çıkarılmıştır. Araştırmada, kuramsal çerçeve göz önüne alınarak en iyi uyum değerlerini 

üreten yapısal bir model üretilmeye çalışılmıştır.    

Araştırmanın evrenini, Siirt il merkezi ve sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyleri esas alınarak seçilen 

Kurtalan, Pervari ve Tillo ilçelerindeki kamu okullarında görev yapmakta olan ve henüz meslekte ilk üç yıllık 

kıdemde bulunan, sözleşmeli öğretmen statüsündeki öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın evreni, 338 okulda 

görev yapmakta olan 1389 öğretmenden meydana gelmektedir. Seçkisiz örnekleme yöntemlerinden tabakalı 

örnekleme esas alınarak örnek alınmıştır. Araştırmada, Siirt il merkezi ve belirlenen üç ilçe, yerleşim yeri kriteri ile 

birer bir tabakalama olarak alınmıştır. Bu merkezlerde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan sözleşmeli 

öğretmenlerin sayısının toplam öğretmen sayısı içindeki oranı bulunmuş ve bulunan bu oranlara göre araştırma 

uygulanacak okullardaki öğretmenlerin belirlenmesinde dikkate alınmıştır. 

Araştırmanın verileri; Kişisel Bilgi Formu, Kolektivizm Kültür Değeri Ölçeği, Örgütsel Sosyalleşme Ölçeği 

ve İnformal İlişkiler Ölçeği şeklinde dört bölümden oluşan bir form ile toplanmıştır. Öğretmenlerin bireycilik-

kolektivizm kültür değerine ilişkin algılarının belirlenmesi için Saylık (2019) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan 

Kolektivizm Kültür Değeri Ölçeği kullanılmıştır. Hofstede’nin geliştirdiği toplumsal düzeydeki kültürel değerler 

ölçeğini bireysel bağlamda ele alan, Yoo, Donthu ve Lenartowicz’in (2011) Bireysel Kültürel Değerler ölçeğinin 

Türkçeye uyarlanmış formunda beş alt ölçek bulunmaktadır. Bu araştırma kapsamında, ölçeğin cronbach alfa değeri 

.86 olarak tespit edilmiştir. İnformal İlişkiler Ölçeği; öğretmenler arasındaki informal ilişkilerin düzeyini tespit 

etmek amacıyla Memduhoğlu ve Saylık (2012) tarafından geliştirilmiştir. Cronbach-alfa güvenirlik katsayısı .94 

olarak hesaplanmıştır. Araştırmada yararlanılan Örgütsel sosyalleşme ölçeği; Chao, O’Leary-Kelly, Wolf, Klein ve 

Gardner’ in (1994) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması; Balcı, Öztürk, Saylık, Polatcan 

ve Bil (2016) tarafından yapılmış ve 34 olan madde sayısı yapılan analizler neticesinde 28 maddeye düşürülmüştür. 

Cronbach-alfa güvenirlik katsayısı .90 olarak bulunmuştur. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Ölçüm modelinde kolektivizm kültür değer algısı, örgütsel sosyalleşme ve informal ilişkiler arasında orta 

düzeyde, pozitif ve anlamlı ilişkilerin olduğu saptanmıştır. Yapısal eşitlik modellemesi sonuçlarına göre; 

kolektivizm kültür değer algısının, öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme algısı üzerindeki etkisi anlamlı ve pozitif 

yönlüdür. İnformal ilişkilerin, örgütsel sosyalleşme üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi bulunmaktadır. Ayrıca 

informal ilişkiler, kolektivizm kültür değeri ile örgütsel sosyalleşme arasındaki ilişkide kısmi aracı roldedir. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Öğretmenlerin kolektivizm kültür değer algısı, informal ilişki düzeylerine katkı sunmaktadır. Öğretmenlerin; 

kolektivizm kültür değer algısı hem doğrudan hem de informal ilişkilerin kısmi aracılık etkisiyle örgütsel 

sosyalleşmelerini arttırmaktadır. Okullarda, öğretmenlerin; informal ilişkilerine ve örgütsel sosyalleşmelerine katkı 
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sunulması amacıyla kolektivizm kültür değer algısı düzeylerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasında 

fayda görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kolektivizm kültür değeri, İnformal ilişkiler, Örgütsel sosyalleşme, Öğretmen. 
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Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeğin Faktör Yapısının Çok Düzeyli Faktör Analizi ile İncelenmesi 

Ufuk ERDOĞANa, Osman Tayyar ÇELİKb 

(a) Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye 

(b) İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye 

 

Giriş 

Çok düzeyli faktör analizi teknikleri, çok düzeyli (bireysel ve örgütsel) veri yapısına sahip değişkenlerin 

faktör yapılarını incelemeye olanak sağlayan bir analiz yöntemidir (Dyer vd., 2005; Kim vd., 2016). Örgütsel 

davranış araştırmalarında analiz düzeyi, teori düzeyi ve ölçüm düzeyi her zaman aynı olmayabilir (Hofmann, 2008). 

Bu gibi durumlarda araştırma sonuçlarının yanlı olmaması için veri analizlerinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi 

büyük bir önem gerektirmektir. Geleneksel faktör analizi teknikleri veri analizini sadece tek düzeyde (birey veya 

örgüt) yapabilirken çok düzeyli faktör analizi teknikleri aynı anda her iki düzeyde (birey ve örgüt) faktör analizi 

yapmaya imkan tanımaktadır (Chen vd., 2004; Jebb vd., 2019; Stapleton vd., 2016).  Bu bağlamda, bu araştırmada 

ölçüm düzeyi birey, teori düzeyi ise örgüt olan Örgütsel Vatandaşlık Davranışı değişkeninin faktör yapısının çok 

düzeyli faktör analizi (multilvel factor analysis) ile incelemesi amaçlanmıştır. 

Kavramsal Çerçeve 

Örgütlerin katı hiyerarşik yapılardan ve bireyselleştirilmiş işlerden uzaklaşarak kısmen özerk, grup temelli iş 

birliğini esas alan yapılara dönüşmesi, bireysel inisiyatiflerin ve iş birliğinin önemini artırmıştır (LePine vd., 2002). 

Ayrıca örgütlerin değişen çevresel koşullar altında faaliyet göstermesinin kaçınılmaz bir olgu hâline gelmesi de 

örgütleri resmi yükümlülüklerinin ve iş tanımlarının ötesinde çaba göstermeye istekli çalışanlara daha fazla bağımlı 

hâle getirmiştir(Somech & Drach-Zahavy, 2004). İş tanımında yer almayan, formal yükümlülüklerin ötesindeki 

davranışlar genel olarak örgütsel vatandaşlık davranışı olarak adlandırılmaktadır (Morrison, 1994). Eğitim örgütleri 

açısından örgütsel vatandaşlık davranışı ise “öğretmenlerin, öğrencilerinin ve meslektaşlarının başarılı olmalarına 

yardımcı olmak için daha fazla çaba gösterdikleri, formal ya da resmi rol gereksinimlerinin ötesindeki gönüllü 

davranışlar” (s. 228) olarak tanımlanmaktadır (DiPaola, Hoy ve Tarter (DiPaola vd., 2005).  

DiPaola vd. (2005) Örgütsel vatandaşlık davranışını hem teori düzeyi (level of theory) hem de analiz düzeyi 

(level of analysis) açısından okul düzeyinde tanımlamışlar ve Örgtüsel Vatandaşlık Davranışı ölçeğini 

geliştirmişlerdir. Bununla birlikte örgütsel vatandaşlık davranışına ilişkin ölçümleri (level of measurement) okul 

düzeyinde yapmışlardır. Ancak teori düzeyi ve ölçüm düzeyinin farklı olması geleneksel (tek düzeyli) faktör analizi 

tekniklerinin kullanımında belirli sınırlılıklar doğurmaktadır. Bu gerekçe doğrultusunda bu araştırmada çok düzeyli 

veri yapısına sahip bir özellik gösteren örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğinin faktör yapısının çok düzeyli faktör 

analizi tekniği ile incelenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem 

Desen 

Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğinin faktör yapısını çok düzeyli faktör analizi ile inceleyen bu araştırma 

bir geçerlik ve güvenirlik çalışması olarak desenlenmiştir. 

Araştırmanın Çalışma Grubu  

Bu araştırmanın çalışma grubunu kolay örnekleme yöntemine göre seçilen Malatya ilindeki 55 ortaokulda 

görev yapan 652 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada yer alan öğretmenlerin %52’si (340) kadın %48’i (312) 

erkektir, öğretmenlerin ortalama kıdemleri ise 12.38 yıldır (Ss = 8.50). 

Veri Toplama Aracı  

Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği. DiPaola vd. (2005) tarafından geliştirilen ve öğretmenlerin örgütsel 

vatandaşlık davranışlarına ilişkin algılarını belirlemeyi amaçlayan Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği 12 

maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin faktör analizleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullar olmak üzere 3 farklı 

örneklem grubundan elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir.  Tek faktörden oluşan ölçeğin açıkladığı toplam 

varyans %59.48’dir. Ölçekte yer alan maddelerin faktör yükleri .42 ile .88 arasında değişmektedir. Orijinal kültürde 

ölçek toplamı için Cronbach alfa değerleri ilkokul ve ortaokul için .93, liseler için .86’dır.  
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Verilerin Analizi 

Çok düzeyli faktör analizi gerçekleştirilmeden önce verilerin analizlere uygun olup olmadıkları 

değerlendirilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla maddelerin çarpıklık ve 

basıklık değerleri incelenmiş, veri seti içerisinde uç değer olup olmadığı kontrol edilmiştir. Ayrıca P-P (Probability-

Plot) ve histogram grafikleri vasıtasıyla ile veriler görsel açıdan incelenmiştir (Field, 2017, ss. 171–196). Daha sonra 

ise çok düzeyli faktör analizi tekniği kullanılarak ölçeğin faktör yapısı incelenmiştir.  

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Çalışmanın veri analizi ve bulgularının ortaya çıkarılması halen devam etmektedir. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Çalışmanın veri analizi, bulgularının ortaya çıkarılması ve yorumlanması halen devam etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çok düzeyli faktör analizi, analiz düzeyi, örgütsel vatandaşlık davranışı. 
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‘Be a warrior not a worrier…’: the resilience of vice principals at Turkish schools 
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Introductıon 

While studies on leader resilience in educational contexts have expanded for the last two decades, it is still 

uncertain what kind of factors concerning personal, social and professional dimensions could be linked with 

resilience of vice principals as educational leaders, inasmuch as the literature is mostly on personal resources of 

school principals and limited to quantitative research. Resilience as an intricate concept comprise risk and protective 

factors, with positive outcomes emerging from these factors (Windle, 2011). However, the literature is scant for 

explaining the risk factors leading to use protective factors to provide personal, social and professional growth of 

vice principals. Personal-based protective factors such as a sense of purpose, trustworthiness, optimism, the ability 

to take risk, openness to new experiences and the capacity to inspire and support others are influential for leader 

resilience (Day, 2014; Hilton, 2019; Lazaridou & Beka, 2014). Nevertheless, except for personal aspects, what social 

and professional resources are crucial to foster leader resilience in school context for vice principals draw little 

attention in the literature. 

The Aim of Research 

With the view of filling the mentioned gap, in this study, we aim to explore leader resilience of vice principals 

with its three dimensions, which include: risk factors, protective factors and positive outcomes, through their lived 

experiences during the Covid 19 pandemic at schools in Turkey. The research questions which address our study 

are: what kind of risk factors do vice principals challenge in school context? What kind of protective factors help 

them to overcome adversities? What kind of positive outcomes do they obtain in the result of challenging 

experiences? 

Through the findings of our study, micro-, meso-, macro level educational leaders and policymakers could 

raise awareness of difficulties vice principals cope with, and develop some resilience promoting programs and 

interventions for them. Relevant researchers also could further the research on leadership resilience in education and 

build resilience centers for educational leaders. Furthermore, the studies in the literature are conducted in western 

school contexts. We handle the issue in Turkish school context, where all vice principals have less or more teaching 

experiences because of the fact that all managerial positions at schools are obliged to assigned from among teachers. 

Therefore we intend to provide new insight to the researchers and practitioners in different cultures. 

Method 

This study draws on a qualitative approach, incorporating phenomenology as a research design, to describe 

experiences and perceptions of vice principals with respect to resilience at Turkish schools. We determined these 

participants, all of whom are school vice principals, in accordance with criterion sampling, a well-known type of the 

purposeful sampling. Patton asserts that ‘criterion sampling means to review and study all cases that meet certain 

predetermined criteria of importance’ (2002, p.238). Because of the Covid-19 pandemic, the schools were closed. 

Therefore, we collected the data via online video conferencing through semi-structured interviews with ten vice 

principals at Turkish schools. After the interviews, we transcribed the recordings. To analyze the data, we plan to 

adopt a three-step-approach (Saldaña, 2015). The data analysis has not been completed fully. The process continues. 

Findings 

The expected findings may reveal that the vice principals suffer from bureaucratic barriers to solve the daily 

problems at work. They emphasized not to have authority to make decision in most issues. Their views stressed that 

lack of decision-making authority resulted in time-consuming process and heavy work burden. As for protective 

factors, being equipped with communication ability and social skills seem the most important source for the vice 

principals to navigate in crisis time. The participants also highlighted that they were able to increase tolerance to 

ambiguity, improve their social interaction and empathy skills through challenges they experienced as vice 

principals, thereby taking initiative in urgent situations. 

Keywords: resilience, vice principals, Turkish schools 
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Eğitim Bilimleri Alanında Geliştirilen Öz yeterlik Ölçeklerinin Teorik ve Metodolojik Açıdan İncelenmesi 
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Giriş 

Öz yeterlik, 1980’li yıllardan itibaren eğitim bilimleri araştırmalarında incelenmeye başlanan ve hala önemi 

koruyan bir kavramdır. Öz yeterliğin istenen-arzulanan çıktılar üzerinde pozitif bir etki gösterme potansiyeline sahip 

olması bu kavrama ilişkin ilginin canlı kalmasını ve çok sayıda araştırma yapılmasını sağlamıştır. Web of Science 

veri tabanı istatistiklerine göre yaklaşık 40 yıllık süre içerisinde eğitim bilimleri alanında öz yeterlik konusunda 

14000’den fazla araştırma yapılmıştır. Ayrıca yapılan araştırmaların ülkeler açısından dağılımları incelendiğinde 

Amerika Birleşik Devletlerinden sonra öz yeterlik konusunda en fazla çalışma yapılan ikinci sıradaki ülkenin 

Türkiye olduğu görülmektedir. Bu bulgu, ülkemizdeki eğitim bilimleri alanındaki araştırmacıların da öz yeterlik 

kavramına önem verdiğinin bir göstergesidir. 

Araştırma sonuçlarının güvenilir ve genellenebilir olmasının temel koşullarından biri geçerli ve güvenilir 

ölçme araçlarının kullanılmasıdır. Bu bağlamda, ülkemizde öğretmenlerin, öğrencilerin ve okul yöneticilerinin öz 

yeterlik inançlarını belirlemeye yönelik çok sayıda ölçeğin geliştirildiği ya da başka dillerde geliştirilen ölçeklerin 

Türkçeye uyarlandığı görülmüştür. Ancak ülkemizde geliştirilen ölçekler incelendiğinde, bazı ölçeklerin Bandura 

(2006) tarafından önerilen öz yeterlik ölçeği geliştirme kılavuzundaki temel ilkelerle uyumsuzluk gösterdiği 

belirlenmiştir. Bu gerekçe doğrultusunda bu araştırma ile eğitim bilimleri alanında öz yeterlik konusunda ülkemizde 

geliştirilen ölçeklerin metodolojik ve teorik açından incelenmesi amaçlanmıştır.  

Kavramsal Çerçeve 

Bandura (1977, 1986) sosyal bilişsel kuram için çok önemli olduğunu ifade ettiği öz yeterlik kavramını 

bireylerin kendi davranışlarını, düşüncelerini, hislerini ve eylemlerini kontrol edebileceklerine ve bu konularda karar 

alabileceklerine ilişkin sahip oldukları inanç sistemleri olarak tanımlamaktadır (Bandura, 1986). Öz yeterlik, bireyin 

sahip olduğu becerilerin bir ölçüsü değil, kişinin sahip olduğu becerilerle farklı koşulların altında neler 

yapabileceğine ilişkin inançlardır (Bandura, 1997, s. 3). Öz yeterlik inancı, insan davranışlarını etkileme 

potansiyeline sahip olması nedeniyle çok önemlidir (Pajares, 1997). Araştırmalar öz yeterliğin öğretmenlerin 

öğretim etkililiğini (Klassen & Tze, 2014), öğretimin niteliğini (Burić & Kim, 2020; Künsting vd., 2016) 

öğrencilerin akademik başarılarını (Lee vd., 2014; Olivier vd., 2019), öğrenci-öğretmen arasındaki ilişkilerin 

niteliğini (Hajovsky vd., 2020) anlamı şekilde yordadığını göstermektedir. 

Araştırmanın amacı  

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de eğitim bilimleri alanından geliştirilen öz yeterlik ölçeklerini teorik ve 

metodolojik açıdan incelemektir. Bu amaca yönelik olarak araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Geliştirilen öz yeterlik ölçeklerinin ölçmeyi amaçladığı grup açısından dağılımları nasıldır? 

2. Geliştirilen öz yeterlik ölçeklerinin ölçmeyi amaçladığı öz yeterlik türü açısından dağılımları nasıldır? 

3. Geliştirilen öz yeterlik ölçeklerinde kullanılan istatistiksel tekniklerin dağılımları nasıldır? 

4. Geliştirilen öz yeterlik ölçeklerinin boyutluluk açısından dağılımları nasıldır? 

5. Geliştirilen öz yeterlik ölçeklerinde yer alan maddelerin teorik yapı ile uyumu nasıldır? 

Yöntem 

Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımına göre tasarlanmıştır. Araştırma verileri doküman incelemesiyle 

toplanmıştır. Doküman incelemesinde araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı 

materyallerden verilerin araştırmanın amacı doğrultusunda toplanmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu 

araştırmanın kuramsal evrenini Türkiye’de eğitim bilimlerin alanında öz yeterlik konusunda geliştirilen ölçek 

çalışmaları oluşturmaktır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Ölçüt 

örnekleme önceden belirlenen birtakım ölçütleri karşılayan durumların çalışılmasına imkân veren bir tekniktir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Araştırmandan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Çalışmanın veri analizi ve bulgularının ortaya çıkarılması halen devam etmektedir. 
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Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Çalışmanın veri analizi, bulgularının ortaya çıkarılması ve yorumlanması halen devam etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Öz yeterlik, içerik analizi, öğretmenler, öğrenciler. 
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Covid 19 Sürecinde Eğitim Yönetimi Alanındaki Araştırmaların Sistematik Derlemesi 
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Giriş 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 küresel salgınının eğitim öğretime etkileri belki de on yıllar sürecek 

sorunlara gebe olduğu söylenebilir. Ülkemizde salgının resmi olarak ilan edilmesi ile tüm alanlarda olduğu gibi 

eğitim alanında da çok zor ve belirsiz bir sürece doğru yola çıkmışlardır. Tam zamanlı olarak uzaktan, daha sonra 

hibrit olarak devam eden eğitim okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve ailelere farklı deneyimler yaşatmış, 

daha önce hiç yaşamadıkları sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu süreçte eğitim yönetimi alanında yapılan 

araştırmaların konuyu nasıl ve ne kadar ele aldıklarını amaçlayan bu çalışma da süreçte yayınlanan araştırmaların 

sistematik bir derlemesini yapmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla son bir yılda, https://scholar.google.com’ da 

yayınlanmış olan eğitim yönetimi ile ilgili 252 araştırma incelenmiştir. Tez ve araştırma makalesi şemsiyesi altında 

nitel, nicel, karma, kavramsal ve sistematik derleme olarak temalandırılan araştırmaların covid 19 sürecini ele alıp 

almadıkları amaçlanmıştır.  

Bu bağlamda çalışmanın araştırma sorusu; “Son bir yılda eğitim yönetimi alanında googlescholar’da 

yayınlanmış olan çalışmalar Covid 19 sürecini ele almakta mıdırlar?”  şeklinde belirlenmiştir. 

Kavramsal Çerçeve 

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde 2019 yılı Aralık ayının 

sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar 

sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan 

pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei 

eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır 

(Sağlık Bakanlığı, 2021). Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs salgını sonrasında, virüsün yayılma hızını 

azaltmak için alınan tedbirler kapsamında pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de eğitim- öğretim faaliyetlerinde 

büyük tedbirler alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin evde, okulda, sınıfta ve bahçede nasıl davranacağına 

dair tedbirlerin görsellerle anlatıldığı afişler bütün okullara ve kurumlara göndermiştir. Ayrıca bakanlıkça yürütülen 

çalışmalar neticesinde 02.09.2020 tarihli ve 31232 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır (MEB, 2021) 

Yöntem  

Bu araştırma son bir yılda eğitim yönetimi alanında yayınlanmış olan çalışmaların covid19 ile ilgili olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılmış olan bir sistematik derlemedir. Higgins ve Green’e (2011) göre sistematik 

derleme, belli bir araştırma sorusuna cevap verebilmek amacıyla, araştırma sorusu ile ilgili yayınların önceden 

belirlenmiş ölçütler çerçevesinde bir araya getirilerek sentezlenmesidir. Sistematik derleme çalışmaları, belli bir alan 

veya disiplinde üretilen bilimsel yayınların genel olarak taranmasını veya belirli bir konu ile ilgili çalışmaların 

bulguları üzerinden yeni analizler yapılmasını amaçlayabilir. Ayrıca, derleme çalışmasının amacı ve kullanılacak 

analiz yöntemine bağlı olarak, sadece nitel, sadece nicel veya her iki türden çalışmalar derlemeye dâhil edilebilir 

(akt. Bellibaş ve Gümüş, 2018). Bu çalışmaya dâhil edilen araştırmalar Eylül 2020 ile Eylül 2021 tarihleri arasında, 

Scholar Google’da eğitim yönetimi alanında yayınlanmış olan çalışmalar ile sınırlandırılmıştır.  Alan yazında meta-

analiz, meta-sentez ve betimsel içerik analizi isimleri üç farklı içerik analizi yönteminden bahsedilmektedir. 

Betimsel içerik analizi, herhangi bir konu veya disipline ilişkin araştırmaların genel eğilimleri ve sonuçlarını ana 

hatları ile ortaya çıkarmak adına yapılan sistematik derleme yöntemidir (Çalık ve Sözbilir, 2014). 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Covid 19 sürecinde Scholar Google’da eğitim yönetimi alanında yayınlanmış çalışmalarda covid sürecinin 

ele alınıp alınmadığını ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmaya 252 çalışma dâhil edilmiştir. Verilerin analizi 

neticesinde yeterli sayıda araştırmanın covid 19 sürecini eğitim yönetimi bağlamında ele almadığı ortaya 

çıkarılmıştır. Bulguların detaylı analizine tam metinde yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Covid19 1; Eğitim 2; Eğitim Yönetimi 3. 
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Covid-19 Sürecinde Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Deneyimlerinin İncelenmesi 
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Giriş 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler baş döndürmektedir. 

Teknolojik gelişmelerin en etkili olarak kullanıldığı alanlardan biri de eğitim sektörüdür. Özellikle pandemi 

sürecinde küresel anlamda etkileri yönünden değerlendirildiğinde uzaktan öğretim uygulaması daha da önem 

kazanmıştır (Atik, 2007). Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan öğretim teknolojik araçlarını 

kullanan ortaöğretim öğrencilerinin bu deneyimlerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla aşağıdaki 

sorulara da yanıt aranmıştır: 

1. EBA derslerini hangi iletişim aracı ile takip ediyorsun, varsa yaşadığın sorunları ifade eder misin? 

2. Derslerin başlangıç saatleri konusunda ne düşünüyorsun? 

3. Derslerin süresi konusunda ne düşünüyorsun? 

4. Odaklanma sorunun oluyor mu? Oluyorsa bu sorunu nasıl çözüyorsun? 

5. Öğretmenlerin sunum performansını nasıl değerlendirirsin? 

6. Anlaşılmayan konuları nasıl telafi ediyorsun? 

7. Öğretimin ekrandan yapılması ile yüz yüze yapılması arasındaki farkı nasıl ifade edersin? 

8. Uzaktan öğretimin uzun vadede sürdürülebilme durumunu nasıl yorumlarsın? 

9. Derslerin uzaktan öğretim şeklinde işlendiği bu dönemde geleceğe ilişkin kaygıların neler? 

Yapılan alan yazın taraması çalışmasında, Covid-19 salgın sürecinde özellikle öğrenci deneyimlerinin 

belirlenmesine yönelik araştırmaların sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Ülkemizde özellikle Covid-19 sürecinde 

resmi Anadolu Lisesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin deneyimlerinin incelenerek elde edilecek bulguların 

alan yazına katkı sağlaması, politika yapıcılara rehberlik etmesi ve okul yöneticileri ile öğretmenlerin uygulama 

adımlarına katkı sağlayacağı umulmaktadır. 

Araştırmanın verileri Ankara ili Pursaklar ilçesinde yer alan iki Anadolu Lisesi öğrencileri ile sınırlıdır. 

Yöntem 

Araştırmanın yöntem bölümünde sırasıyla araştırmanın modeli, evren- örneklem, veri toplama araçları, 

verilerin toplanması, verilerin analizi başlıklarına yer verilmiştir.  

Araştırmanın Modeli Öğrencilerin uzaktan öğretim uygulamalarına karşı görüşlerinin incelendiği bu çalışma, 

nitel araştırma yaklaşımı ile yürütülmüştür. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim temel alınacak; 

öğrenci görüşleri doğrultusunda öğrencilerin uzaktan öğretim uygulamalarına ilişkin deneyimlerinin neler olduğu 

ortaya çıkarılmıştır. Evren Araştırma evrenimiz 2020- 2021 Eğitim- Öğretim yılında 11.sınıfta okuyan ve 2021- 

2022 Eğitim- Öğretim yılında 12. Sınıfa gidecek olan Ankara ilindeki resmi Anadolu Lisesindeki öğrencilerdir. 

Edmunds (2000) odak grup görüşmesi çalışmalarında grubun kontrol edilmesi, grup üyeleri arasında etkili iletişimin 

sağlanması gerekçeleriyle katılımcı sayısının 6-10 arasında olmasının uygun olacağını belirtmektedir. 

(Edmunds’dan aktaran Çokluk, Yılmaz ve Oğuz, 2011). 

Bu nedenle araştırma örneklemimiz, Ankara ili Pursaklar ilçesindeki Dede Korkut Anadolu Lisesi ve 

Ayyıldız Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrenciler olarak belirlenmiştir. Örneklem Araştırmanın çalışma 

grubunu 2020-2021 Eğitim- Öğretim yılı yaz tatilinde destekleme ve yetiştirme kursu 12.sınıfta eğitim gören 

öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmada çevrim içi derslere katılma ve yüz yüze görüşme gerçekleştirme konusunda 

gönüllü olma şartı aranmıştır. Veri Toplama Araçları Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılarak toplanacaktır. Görüşme formunun oluşturulmasında araştırmaya içeriğine uygun açık uçlu sorular ve 

sonda sorular hazırlanmıştır. Türnüklü (2000) yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin hem esnek hem de 

standartlaştırılmış soruları içermesi nedeniyle eğitimbilim alanındaki çalışmalara daha uygun bir teknik olduğunu 

belirtmektedir. 

Hazırlanan araştırma sorularının araştırma amacına uygun olup olmadığının belirlenmesi, kapsam geçerliliği 

ve dil yönünden uygunluğunu belirlemek amacıyla dil uzmanı ve alan uzmanlarından destek alınmıştır. Alınan geri 

dönütler ışığında veri toplama aracına son şekli verilmiştir. Verilerin Toplanması Araştırma verilerinin 

toplanmasında gönüllülük esası dikkate alınacaktır. Çalışmanın yürütülebilmesi için veli onam formu ile gerekli izin 

alınacaktır. Ayrıca çalışma kapsamında toplanan verilerin araştırma dışında herhangi bir yerde kullanılmayacağı, 

kişisel bilgilerin açıklanmayacağı bilgisi de velilere ve öğrencilere belirtilecektir. 
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Odak grup görüşmesi, bizzat araştırmacılar tarafından gerçekleştirilecektir. Görüşme sonucunda alınan notlar 

analize uygun hale getirilecektir. Verilerin Analizi Nitel veri setinin analizinde içerik analizi kullanılacaktır. İçerik 

analizi, toplanan verilerin daha detaylı incelenerek ve söz konusu verileri açıklayan kavramlara, kategorilere ve 

temalara ulaşılmasını gerektirmektedir (Bengtsson, Crabtree ve Miller; Merriam ve Grenier’den aktaran Baltacı, 

2019). Nitel verinin analizinde Creswell’in (i) sorunu farketme, (ii) analiz edilen sorunun detaylarının belirlenmesi, 

(iii) sorunun çözümüne uygun olan yaklaşımın seçilmesi, (iii) çalışmaya ilişkin tasarım aşamasına geçilmesi, (iv) 

verilerin toplanması, (v) verilerin sınıflanması ve analiz edilmesi süreci, (vi) verilerin yorumlanması, (vii) verilerin 

raporlaştırılması süreçlerini içeren analiz basamakları kullanılacaktır (Creswell, 2002; Patton, 2001). 

Beklenen Bulgular 

Pandemi sürecinde öğrencilerin uzaktan eğitim teknolojisini kullanmakta sorun yaşadığı, ders saati süresinin 

uzun olduğu, odaklanma konusunda sorun yaşadıkları, anlaşılmayan konuların telafisinde internet ortamındaki 

kanallardan konuları telafi etme yoluna gittikleri, uzaktan eğitimin uzun vadede sürdürülebilir olamayacağı yönünde 

görüş belirttikleri düşünülmektedir. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler (*) 

Bu çalışmada covid-19 pandemi sürecinde uzaktan öğretim teknolojik araçlarını kullanan ortaöğretim 

öğrencilerinin bu deneyimlerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesinin amaçlanmıştır. Katılımcılar, yüz yüze eğitimin 

verimli olduğu ve kendilerini motive ve disipline ettiğini ifade edecekleri beklenmektedir. Dolayısıyla yüz yüze 

eğitim için okulların açık kalması önem arz etmektedir.  

Araştırma sonucunda öğrencilerin anlaşılmayan konuları internet ortamında konu anlatan videolar yoluyla 

telafi edecekleri umulmaktadır. EBA platformunda müfredatta yer alan konulara ilişkin video paylaşımı sayısının 

artırılması gerektiği önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Pandemi, TRTEBA 
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Covid-19 Sonrası Yükseköğretimde Akademisyenlerin Yönetim Yeterlilikleri 

Gülşah TAŞÇI a 

(a) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul, Türkiye  

 

Giriş 

Toplumsal değişimde anahtar rol oynayan eğitim liderlerinin pandemi ile yöneticilik becerileri daha da ön 

plana çıkmıştır. Özellikle de yükseköğretimde yönetici rolünde yer alan akademisyenler önemli bir sorumluluğa 

sahiptir. Güçlü yönetici yetkinliklerine sahip olma bir yönetici için çok önemlidir. Bu bağlamda bu çalışmanın temel 

amacı yükseköğretimde yönetici görevine getirilen akademisyenlerin yöneticilik yeterliliklerine ilişkin görüşlerinin 

incelenmesidir. Bu araştırmanın amacı, yükseköğretimde yöneticilik yapan öğretim elemanlarının kendi mesleki 

gelişimleri ve üniversiteyi geliştirmeye yönelik liderlik davranışlarına ilişkin görüşlerini incelemektir.  

Yöntem  

Araştırmanın doğasına uygun olarak bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma 

yöntemlerinden ise fenomenolojik desende kullanılmıştır. Çalışma grubunu çalışmanın derinliğini daha iyi 

yansıtması için amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik tercih edilmiştir. Belirlenen ölçütlere uygun 

olarak İstanbul’da görev yapan 20 öğretim elemanı çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Covid-19 

pandemi koşulları nedeniyle araştırmacı tarafından hybrid (online ve yüz yüze) olarak toplanmıştır. Araştırmanın 

görüşme soruları yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur ve araştırmacı tarafından uzman görüşü 

alındıktan son şekli verilerek pilot çalışmadan sonra uygulanmaya konulmuştur. Araştırmanın verilerinin analizinde 

içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.   

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda yükseköğretimde yöneticilik görevi olan öğretim 

elemanlarının yöneticilik yeterliliklerinin farklı kategorilerde etkin oldukları görülmüştür. Çalışmanın analizleri 

devam etmektedir.  

Tartışma Sonuç ve Öneriler  

Bu nedenle çalışama sonucunda, yükseköğretimde yöneticilik sürecinde profesyonel gelişimlerini ve 

özellikle de yöneticilik yeterliliklerini geliştirmeye yönelik bir model önerilmesi planlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim liderliği, yönetici yeterlikleri, yükseköğretim, profesyonel gelişim, öğretim 

elemanları  
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Vizyon, İşbirliği ve Özyeterlik Algısı ile Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonu Arasındaki İlişki 

Merve ZAYİM KURTAY a , Sevgi KAYA KAŞIKÇI b  Yaşar KONDAKÇI c 

(a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

(b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

(c) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

 

Giriş 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin derinden etkilediği alanlardan biri de eğitim olmuştur (MEB, 

2017). Eğitim her düzeyine bilgisayarın entegre edilmesi ve farklı teknolojilerin yardımı ile yapılan öğretim tasarımı 

eğitim ve öğretim faaliyetlerini bilinen anlayış ve uygulamaların ötesine taşımış, eğitimin nihai hedefi olan 

öğrenmeyi sağlama amacını geniş ölçüde desteklemiştir ((Bransford, Brown ve Cocking, 2000; Bruce ve Levin, 

2001). Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, eğitimde teknolojinin sadece bir uzaktan aracı olduğu algısını 

ortadan kaldırmış, hemen hemen her eğitim-öğretim uygulamasında teknolojinin güçlü bir destekleyici öğe olarak 

kullanılmasına imkan tanımıştır (Güllüpınar, Kuzu, Dursun, Kurt, ve Gültekin, 2013). Bununla birlikte teknolojinin 

eğitimde yaygın ve etkin kullanımının başarıldığını söylemek oldukça güçtür (Rivard, 2010; Wilmore ve Betz, 

2000). Özellikle insan öğesinin, teknolojinin sunduğu imkanların sınırlı düzeyde kullanılmasına neden olduğunu 

söylemek mümkündür (Esplin, Stewart ve Thurston, 2018). Gerek okul ortamından kaynaklanan faktörler, gerekse 

birey düzeyindeki faktörler teknolojinin eğitimde yaygın ve etkin kullanımını sınırlamıştır. Bu bakımdan, 

teknolojinin etkin bir yardımcı olarak kullanılmasının önündeki ne gibi faktörlerin rol oynadığının incelenmesi 

özellikle teknolojini eğitimdeki rolünün anlaşılması ve eğitim teknolojilerine yapılan yatırımların etkin kullanımı 

açısından önemlidir. Eğitimin temel öğesi olan öğretmenlerin teknolojiye yaklaşımları ve teknolojiyi öğretim 

faaliyetlerinde kullanabilme kapasiteleri teknolojinin öğrenme hedeflerine hizmet etmesi bakımından önemlidir. 

Bildirinin Amacı 

Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Türkiye ilk ve orta dereceli okullarda öğretmenlerin öğretim 

faaliyetlerinde teknoloji entegre etme davranışlarında rol oynayan kurum ve birey düzeyindeki değişkenleri 

incelemektir. Daha somut bir ifade ile bu çalışmada amaç öğretmenlerin kurumsal vizyon, öğretmenler arasındaki 

işbirliği ve özyeterlik algılarının öğretim faaliyetlerinde teknoloji emtegre etme davranışlarında oynadığı rolü 

incelemektir. 

Yöntem 

Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ilişkisel bir çalışma olarak desenlenmiştir. Çalışmanın 

evrenini Türkiye’deki tüm ilk ve orta dereceli devlet okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. 

Çalışmanın verisi 11.245 öğretmenden, çevrimiçi dağıtılan bir ölçme aracılığı ile toplanmıştır. Değişkenler 

arasındaki ilişki yapısal eşitlik modellemesi yapılarak incelenmiştir. 

Bulgular/Beklenen Bulgular 

Çalışmanın ilk analizleri okuldaki liderlik vizyonun öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu davranışlarında 

anahtar rolü oynadığını göstermiştir. Tasarlanan yapısal eşitlik modelinin sonucuna göre liderliğin en önemli öğesi 

olan vizyon ve öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu arasında öğretmenler arasındaki işbirliği üzerinden çalışan bir 

ilişki bulunmaktadır. Ancak vizyon ile özyeterlik algısı arasında bir ilişki bulumamıştır. Öte yandan özyeterlik 

algısının öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu algılarıyla ilişkili olduğu da görülmüştür. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Elde edilen bu sonuçlar öğretmenlerin teknoloji entegrasyonun sadece kendi kapasiteleri ile ilişkili olmadığı, 

aynı zamanda okuldaki liderliğin önemi rol onadığı görülmüştür. Okuldaki işbirliği algısı ile özyeterlik algısı 

arasındaki ilişki, öğretmenler arasındaki işbirliğinin yine öğretmenlerin öz yeterlik algılarını besleyen bir öğe 

olduğunu göstermiştir. Öz yeterlik algısı ise öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu davranışına doğrudan etki eden 

önemli bir değişken olduğu görülmektedir. Genel olarak bu çalışma teknoloji entegrasyonunun hem birey hem de 

kurum düzeyindeki değişkenlerin rol oynadığı bir olgu olduğu, öğretimde teknolojinin etkin bir şekilde kullanımının 

sadece öğretmenlerin bireysel özellikleri ile ilgili olmadığı, sadece öğretmenlerin bu konuda eğitimden 

geçirilmesinin etkin bir teknoloji entegrasyonuna katkı vermeyeceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: okul liderliği, teknoloji entegrasyonu, özyeterlik algısı, yapısal eşitlik modellemesi, 

nicel yöntem  
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Covid-19 Salgın Döneminde İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma Deneyimleri: 

Fenomenolojik Bir Araştırma 

Zuhal ÇELİKTÜRK SEZGİNa 

(a) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye 

 

Giriş 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile birlikte, eğitimin çeşitli araçlarla uzaktan bir şekilde 

yapılması anlamına gelen “uzaktan eğitim” kavramı gündeme gelmiştir. Tüm eğitim basamaklarında olduğu gibi 

birinci sınıf öğrencileri de uzaktan bir şekilde eğitim faaliyetlerine devam etmek durumunda kalmışlardır. Türkiye 

İstatistik Kurumu’nun 1 Aralık 2020 tarihli istatistik veri portalına göre, ilkokul basamağında 5.279.945 öğrenci 

kayıtlı bulunmaktadır (https://data.tuik.gov.tr). Ortalama bir hesap yapılacak olunursa bunların yaklaşık 1.300.000’i 

birinci sınıf öğrencisidir. Türkiye’de 16 Mart 2020’de okulların yüz yüze eğitime ara vermesi ile başlayan ve 

yaklaşık olarak iki yıl süren salgın süreci boyunca toplamda 2.5 milyonun üzerinde öğrenci okuma ve yazmayı 

büyük oranda uzaktan eğitim yoluyla öğrenmek durumunda kalmışlardır. Yine aynı şekilde ilkokullarda görev yapan 

309.247 sınıf öğretmenin yaklaşık yarısı okuma ve yazmayı uzaktan eğitim ile öğretmek durumunda kalmıştır 

(https://data.tuik.gov.tr). Araştırmada, Covid-19 salgın sürecinde birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim 

deneyimlerini belirlenmesi ve öğrencilerin ilkokuma ve yazma yaşantılarını anlaşılması hedeflenmiştir. Bu 

kapsamda araştırmanın amacı, birinci sınıf öğretmenlerinin Covid-19 salgın dönemindeki ilkokuma ve yazma 

deneyimlerini belirleyebilmektir. 

Yöntem  

Araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenoloji (olgubilim) türünde desenlenmiştir. Fenomenolojik 

araştırmalar, bir deneyimin altında yer alan olguyu ya da gerçeği ortaya çıkarmaya dönük çalışmalardır ve insan 

deneyimlerini incelemek için uygundur. Bu araştırma türünde, görüşme tekniği ön plana çıkan veri toplama 

yöntemlerindendir (Merriam, 2013, s.24-26). Bu kapsamda, araştırmanın verileri araştırmacı tarafından 2021 yılının 

Ağustos ayında, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme 

formunun hazırlanmasında alanyazından yararlanılmış, ayrıca uzman görüşüne başvurulmuştur. Görüşmenin 

gerçekleştirileceği örneklem grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda 

2019-2020 ve 2020-2021 eğitim-öğretim yıllarında birinci sınıfları okutan 20 sınıf öğretmeni ile görüşülmüştür. 

Katılımcıların bazıları ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Yüz yüze görüşmenin mümkün olmadığı durumlarda ise 

görüşmeler telefon aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan tüm görüşmeler daha sonra incelenmek üzere kayıt altına 

alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz yönteminde veriler, 

önceden belirlenmiş temalara göre düzenlenmekte ve yorumlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s.224). 

Verilerin çözümlenmesi aşamasında ilk olarak kayıt altına alınan tüm ses kayıtları bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 

Daha sonra araştırmacı tarafından çözümleme işlemi geçekleştirilmiştir. Verilerin güvenirliğini artırmak amacıyla, 

bir alan uzmanının görüşüne başvurulmuştur. Daha sonra araştırmacı ve alan uzmanı bir araya gelerek işlenen 

verileri karşılaştırmışlardır. Fikir ayrılığı yaşanan verilerde fikir birliği sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, bulguların 

sunulmasında katılımcıların doğrudan görüşlerine yer verilerek araştırmanın geçerliği sağlanmaya çalışılmıştır. 

Bulgular 

Araştırma sonunda elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir. Öğretmenlerin en çok zorlandıkları 

konulardan birisinin öğrencilerin derse katılımı ve derse devam konusunda olduğudur. Bununla birlikte bir başka 

zorluğun, bazı öğrencilerin canlı derse katılım konusunda bilgisayar gibi teknolojik araçlarının olmadığı ya da 

internet sorunlarının olduğudur. Bazı öğretmenler, uzaktan eğitimin ilk uygulanmaya başladığı zamanlarda uzaktan 

eğitim sürecinin nasıl olacağı ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmadıkları ve bu yüzden zorlandıklarını belirtmişlerdir. 

Araştırmanın bir başka önemli bulgusu, öğretmenlerin ilkokuma yazma sürecinin kesinlikle yüz yüze olması 

gerektiği vurgusu yapmalarıdır. Ayrıca öğretmenler, sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarının ya da bazı 

dezavantajlı çocukların (engelli çocuklar, göçmen çocukları vs.) öğrenme kayıplarının büyük olduğunu hatta bazı 

öğrencilerin bu süreçte okuma yazmayı öğrenemediğini vurgulamışlardır. Öğretmen görüşlerinden hareketle ortaya 

çıkan bir başka önemli bulgu, birinci sınıfta veli desteği/iş birliği/katılımının oldukça önemli olduğudur. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin uzaktan derslere katılımın düşük olduğu ve verimin 

istenilen düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Özellikle küçük yaş gruplarında (anaokulu, ilkokul) salgın tedbirleri 

alınarak, eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, İlkokuma ve Yazma, İlkokul Birinci Sınıf Öğretmeni.  
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Sınıf Öğretmenlerinin İşkoliklik Eğilimleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Murat ÖZDEMİR a, Sabahattin SÜMER b, Ahmet AYPAY c 
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Giriş 

Örgütsel bağlılık pek çok örgütsel çıktı ile ilişkilendirilirken (Meyer, Allen ve Smith, 1993), işkoliklik olgusu 

uzun çalışma saatleri, işe yönelik aşırı ilgi ve bağlılıktan müteşekkil bir yapıya sahiptir (Taşlıyan, Hırlak ve Güler, 

2017). İş doyumu ile birlikte işle bütünleşmenin (work engagement) üç sonuç değişkeni olarak kabul edilen (Stoeber, 

Townley ve Davis, 2013) ve arasında güçlü korelasyonlar bulunan bu ikilinin (Enayati, Shekari, Tahmasbi, Ghaffari 

ve Shabani, 2012; Trinrud, 2015) birine olumlu, diğerine ise olumsuz anlamlar yüklenmektedir. İşkoliklerin işe 

yönelik pozitif tutum geliştirmeleri örgütsel hedeflere ulaşma sürecine katkı sağlama potansiyeli barındırmaktadır 

(Schaufeli, Tarri & Rhenen, 2008). Bu doğrultuda öğretmenlerin işkoliklik eğilimleri ile örgütsel bağlılıkları 

arasındaki ilişkiyi istatistiki açıdan ortaya koymak alanyazına katkı sağlayıcı bir problem olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin işkoliklik eğilimleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki 

ilişkiyi test etmektir. Bu çerçevede aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır: 

 Sınıf öğretmenlerinin örgütsel bağlılık ve işkoliklik düzeyleri nasıldır? 

 Katılımcıların işkoliklik kategorilerine göre dağılımı nasıldır? 

 İşkoliklik kategorilerine göre örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmakta mıdır? 

 İşkoliklik eğilimi örgütsel bağlılığı anlamlı biçimde yordamakta mıdır? 

Yöntem  

İlişkisel tarama modeli ile tasarlanan araştırma kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Mardin 

merkez ilçelerindeki kamu okullarında görev yapmakta olan ve basit tesadüfi örneklem yöntemine göre seçilen 301 

sınıf öğretmenine iki farklı ölçek uygulanmıştır. Meyer, Allen ve Smith (1993) tarafından geliştirilen, Dağlı, Elçiçek 

ve Han (2018) tarafından Türkçe’ye kültürel uyarlaması yapılan Örgütsel Bağlılık Ölçeği duygusal bağlılık, devam 

bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç faktörlü bir yapıya sahiptir. Spence ve Robins (1992) tarafından 

geliştirilen ve Yılmaz, Altınkurt ve Kesim (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan İşkoliklik Ölçeği ise işten zevk 

alma, içsel bağlılık ve işe bağlanma alt boyutlarından oluşmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 23.0 paket 

programı kullanılmıştır. Öğretmenlerin işkoliklik kategorilerini tespit etmek üzere kümeleme analizi uygulanmıştır. 

Verilerin analizi aşamasında normal dağılıma sahip olduğu tespit edilen veri seti üzerinde betimleyici istatistikler, 

fark testleri ve çoklu doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Güvenirlik çalışmaları kapsamında, iç tutarlılık 

katsayıları (Cronbach’s Alpha) hesaplanmıştır. 

Bulgular 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri (duygusal bağlılık: X̅= 4.93, normatif 

bağlılık: X̅= 4.35, devam bağlılığı: X̅= 3.75), ve işkoliklik düzeyleri (işten zevk alma: X̅= 3.78, işe bağlanma: X̅= 

3.61, içsel bağlılık: X̅= 3.31) tespit edilmiştir. Katılımcıların işkoliklik kategorilerine göre dağılımı şöyledir: Hevesli 

bağımlı (N=15, %5.0), iş bağımlısı (N=71, %23.6), iş meraklısı (N=31, %10.3), gönülsüz çok çalışan (N=62, 

%20.6), yabancılaşmış uzman (N=8, %2.7), inancını yitirmiş çalışan (N=23, %7.6), rahat (gevşek) çalışan  (N=44, 

%14.6), serbest (umarsız) çalışan (N=47, %15.6) şeklindedir. Hevesli bağımlı, iş bağımlısı ve iş meraklısı işkolik 

eğilimler gösteren kategorilerdir. İşkoliklik eğilimi açısından kadın öğretmenlerin %35.8’i, erkek öğretmenlerin ise 

%41.8’i işkolik eğilimler göstermektedir. Yaş değişkenine göre 20-25 yaş arasındaki öğretmenlerin %48.7’si, 26-

30 yaş arasındaki öğretmenlerin %34.7’si ve 31 yaş ve üzerindeki öğretmenlerin ise %39,6’sının işkolik eğilimler 

sergilediği tespit edilmiştir. İşkoliklik eğilimi gösteren iş bağımlısı (SO=194.87; SO=197.12), iş meraklısı 

(SO=187.68; SO=156.60), hevesli bağımlı (SO=171.97; SO=174.07) ve işkoliklik eğilimi göstermeyen gönülsüz 

çok çalışan (SO=153.73; SO=162.19) kategorilerindeki öğretmenlerin duygusal ve normatif bağlılık düzeyleri 

görece daha yüksektir. İşkoliklik eğilimi gösteren iş bağımlısı (SO=166.87) hariç tutulmak üzere işkoliklik eğilimi 

göstermeyen inancını yitirmiş çalışan (SO=160.11), gönülsüz çok çalışan (SO=159.81), rahat (gevşek) çalışan 

(SO=156.69) ve serbest (umarsız) çalışan (SO=149.21) kategorilerindeki öğretmenlerin devam bağlılığı düzeyleri 

görece daha yüksek bulunmuştur. Sınıf öğretmenlerinin duygusal bağlılığı, işkolikliğin işten zevk alma (β=.396***, 

t=7.265, p<.05) ve içsel bağlılık (β=.189***, t=3.421, p<.05) alt boyutları, benzer şekilde katılımcıların normatif 

bağlılığı işkolikliğin işten zevk alma (β=.392***, t=7.157, p<.05) ve içsel bağlılık (β=.158***, t=2.854, p<.05) alt 

boyutları tarafından anlamlı bir şekilde yordanmaktadır. İşkolikliğin işe bağlanma alt boyutu (β=.280***, t=4.786, 

p<.05) ise devam bağlılığı üzerinde etkili görünmektedir. 
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Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin duygusal bağlılık skorlarının kısmen yüksek, normatif bağlılık ve 

devam bağlılığı skorlarının ise nötr düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Buna ek olarak, işten zevk alma ve işe bağlanma 

yüksek, içsel bağlılık ise kısmen yüksek düzeyde bulunmuştur. Önemli bir kısmı (%38,9) işkolik eğilimler gösteren 

katılımcılardan erkek ve 20-25 yaş arasındaki öğretmenlerin daha yüksek işkolik eğilimler sergilediği tespit 

edilmiştir. İşkoliklik eğilimi gösteren katılımcıların duygusal ve normatif bağlılık düzeyleri daha yüksek iken 

işkoliklik kategorileri ile sınıf öğretmenlerinin devam bağlılığı düzeyleri arasında ters yönde bir anlamlı ilişki söz 

konusudur. İşkolikliğin işten zevk alma ve içsel bağlılık alt boyutlarının duygusal ve normatif bağlılığını (%22); 

işkolikliğin işe bağlanma alt boyutunun ise devam bağlılığını anlamlı biçimde yordadığı saptanmıştır (%6). Bu 

doğrultuda eğitim örgütlerinde gerçekleştirilen öğretmen bağlılığı uygulamalarında ve araştırmalarında işkoliklik 

değişkeninin etkilerinin göz önünde bulundurulması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: İşkoliklik Eğilimi, Örgütsel Bağlılık, Sınıf Öğretmenleri 
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