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Önsöz 

İlk sayısı Aralık 2021’de yayınlanan Uluslararası Liderlikte Mükemmellik Arayışı Dergisi’nin 

(ULMAD) ikinci sayısı ile yayındayız. ULMAD, tüm disiplinlerin (fen bilimleri, bilişim, sanat, 

spor, sosyal bilimler, siyaset, sağlık, filoloji, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme gibi) lider ve 

liderlik ile ilgili kuramsal ve uygulamaya dönük orijinal araştırmaları/çalışmaları yayınlayan 

uluslararası çift kör hakemli bir dergidir. Dergimiz, araştırmacılara ve lisansüstü öğrenim gören 

öğrencilere, bilimsel standartlara uygun özgün araştırmaları/çalışmaları için ev sahipliği yapmaya 

çalışmaktadır.  

Dergimizin ikinci sayısında, eğitim bilimleri alanından beşi araştırma biri derleme olmak üzere 

toplam altı çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların yayına dönüşmesinde ve dergimizin ikinci 

sayısının çıkmasında emeği geçen hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkürü borç biliriz.  

Yeni sayımızın alanyazına katkı sunması dileğiyle… 

 

Editörler: 

Dr. Esef Hakan TOYTOK,  

Dr. Adem BEYHAN  

          Haziran, 2022   

Türkiye 
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Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar ve Sorunların Kaynakları 

Konusundaki Değerlendirmeleri
1
 

Yasemin Betül BUĞDAYCI
2
, Öznur TULUNAY ATEġ

3 

 

Öz 

Bu araĢtırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin öncesi eğitimde karĢılaĢtıkları sorunları öğretmen ve 

yönetici görüĢlerine göre belirlemek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliĢtirmektir. AraĢtırmanın 

çalıĢma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında MEB’ e bağlı resmi anaokulları ve anasınıfı bulunan 

ilkokullarda görevli 30 okulöncesi öğretmeni ve 12 yönetici oluĢturmaktadır. AraĢtırmada veriler nitel araĢtırma 

deseninde tasarlanmıĢtır. Veri toplama aracı olarak görüĢme formu kullanılmıĢtır ve veriler içerik analizi ile 

değerlendirilmiĢtir. Katılımcıların büyük çoğunluğu; aile tutumu, Milli Eğitim Bakanlığı teĢkilatı ve eğitim 

politikalarından kaynaklı sorunlar yaĢandığını belirtmektedirler. Öğretmen ve yöneticilere göre, eğitim sürecinin 

uzun olması, yardımcı personel yetersizliği, ailelerin okul öncesi eğitim hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, 

eğitim sürecinde öğretmene müdahalenin fazla olması, Milli Eğitim Bakanlığı teĢkilatından kaynaklı sorunlar ve 

finansal yetersizlikler okul öncesi eğitimdeki temel sorunlar arasındadır. Öğretmenler, okul öncesi eğitimde 

karĢılaĢılan sorunların çözümüne yönelik olarak, okul öncesi eğitimin kapsamı ve önemi hakkında bilgi veren 

veli seminerleri düzenlenmesi, okul öncesi öğretmenlerinin dinlenmesi ve zorunlu ihtiyaçların karĢılanabilmesi 

için mevzuata teneffüs süresinin eklenmesi ve okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınması yönünde 

önerilerde bulunmuĢlardır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim sorunları, okul öncesi eğitim, okul öncesi öğretmeni, yönetici. 

The Problems of Preschool Teachers in the Education Process and Their Evaluations of the 

Sources of the Problems
1
 

Abstract 

The aim of this research is to determine the problems that preschool teachers encounter in pre-school education 

according to the opinions of teachers and administrators and to develop solutions for these problems. The study 

group of the research consists of 30 preschool teachers and 12 administrators working in official kindergartens 

and primary schools with kindergartens affiliated to the Ministry of National Education in the 2020-2021 

academic year. The data in the study were designed in a qualitative research design. A semi-structured interview 

form was used as a data collection tool and the data were evaluated with content analysis. The majority of the 

participants state that the problems in schools are because of family attitudes, the organization of the Ministry of 

National Education, and education policies. According to the teachers and administrators, the long education 

process, the shortage of support staff, families do not have enough information about preschool education, too 

much intervention for the teacher in the education process, problems and financial inadequacies arising from the 

organization of the Ministry of National Education are among the main problems in pre-school education. 

Teachers made suggestions to organize parent seminars giving information about the scope and importance of 

pre-school education, to include recess time in the legislation so that pre-school teachers can rest and meet the 

compulsory needs, and to include pre-school education in the scope of compulsory education, in order to 
solve the problems encountered in preschool education. 

Keywords: Educational problems, preschool education, preschool teacher, administrator. 

                                                           
 
1
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2
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ORCID: orcid.org/0000-0003-4797-4809 
3
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Giriş 

Okul öncesi eğitim; toplumun kültürel değer yargıları ekseninde çocukların kiĢisel özellikleri ve 

geliĢimaĢamalarına uygun, bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal, dil ve psiko-motor geliĢimlerini 

destekleme amaçlı ortam ve imkânlar sağlayarak çocukları en iyi Ģekilde ilköğretime hazırlayan 

sistemli bir eğitim sürecidir (Ada ve diğerleri, 2014). Okul öncesi eğitim davranıĢ geliĢtirme sürecinin 

ilk basamağını oluĢturur ve çocuğun doğduğu günden baĢlayıp ilkokul eğitimine kadarki dönemi 

kapsar (Akyürek, 2020). Yapılan araĢtırmalar sonucu nitelikli erken çocukluk eğitim programlarında 

yer alan ve tam gün eğitim gören çocukların okul baĢarılarının olumlu Ģekilde geliĢtiği belirtilmiĢtir 

(Ada ve diğerleri, 2014; Carnes ve Albrecht, 2007). 

Türkiye’de cumhuriyetin ilanından itibaren, okul öncesi eğitimin etki ve getirilerinin diğer 

kademelerde doğrudan gözlenememesi ve maliyetinin yüksek olması sebebiyle öncelik ilköğretime 

verilerek okul öncesi eğitim göz ardı edilmiĢtir (Ergen ve Günay, 2019).1960 yılından itibaren okul 

öncesi eğitimin önemi anlaĢılmıĢ, yapılan düzenlemeler ile anasınıfı ve anaokulu açılması ve bu 

kurumlarda görev yapabilecek nitelikte öğretmen yetiĢtirilmesi amacıyla çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır 

(Ergen ve Günay, 2019). 

2005 yılı itibariyle Türk eğitim politikasında; okul öncesi eğitime öncelik verilmesi, okul öncesi 

eğitimin yaygınlaĢması ve okullaĢma oranının artırılması amacıyla sistemli çalıĢmalar 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu kapsam doğrultusunda 2006’da yapılan, 17. Millî Eğitim ġurası’nda, okul 

öncesi eğitimin 60-72 ay grubundaki çocuklar için zorunlu hale getirilmesi kararı alınmıĢ (Milli 

Eğitim Bakanlığı [MEB], 2006) ve bu karar doğrultusunda, Millî Eğitim Bakanlığı 2009-2010 eğitim 

öğretim yılında, 5 yaĢ grubu çocuklara pilot il seçilen 32 Ģehirde zorunlu okul öncesi eğitim 

sağlamıĢtır. 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde (MEB, 2018) ve 2017-2019 Orta Vadeli Programı’nda 

(Kalkınma Bakanlığı, 2016) okul öncesi eğitimin zorunluluğuna yönelik hedefler konularak bu 

doğrultuda gerekli çalıĢmaların yapılacağı belirtilmiĢtir. 2018-2020 Yeni Orta Vadeli Program’da 

(Kalkınma Bakanlığı, 2017) ise “beĢ yaĢ grubu çocuklar baĢta olmak kaydıyla okul öncesi eğitimin,  

yaygınlaĢtırılması” hedeflerine yer verilmiĢ ancak alınan kararlara rağmen ülkemizde okul öncesi 

eğitim zorunlu hale getirilememiĢtir (Akyürek, 2020). Belirlenen hedefler baĢarıya ulaĢmamıĢ olsa da, 

okul öncesi eğitime verilen önemin giderek artması ile birlikte okul öncesi eğitim kurumlarının fiziki 

imkânları, öğrenci mevcudu, öğretmen niteliği, okul öncesi öğrencilerine kazandırılması hedeflenen 

bilgi ve beceriler, veli davranıĢlarının uygulamaya yansımaları, toplumun okul öncesi eğitime bakıĢı 

gibi konuların ön plana çıktığı görülmektedir (Can ve Kılıç, 2019). 

Alanyazında okul öncesi eğitimde sıklıkla görülen sorunlarla ilgili araĢtırmalar incelendiğinde; 

okul öncesinde yönetim sorunları (Ada ve diğerleri, 2014), zümre arkadaĢlarından kaynaklı sorunlar 

(Zayimoğlu Öztürk ve diğerleri, 2015), anne baba tutumlarının eğitime yansımalarından kaynaklı 

sorunlar (Avcı, 2021; Günalp, 2007), okul ve sınıflardaki fiziki yapıdan kaynaklı sorunlar (ÖğülmüĢ 

ve Özdemir, 2013), okul öncesi eğitimin öneminin gerektiği ölçüde anlaĢılamaması, materyal 

eksikliği, yardımcı personel talebinin karĢılanamaması (Can ve Kılıç, 2019), öğretmenlerin 

gözlemlerini yazarak belgeleme alıĢkanlığından uzak olması (Alvestad ve Sheridan, 2014), okul 

öncesi yaĢ grubu çocuklarında gözlenen davranıĢ sorunları (Alisinanoğlu ve Kesicioğlu, 2010), 

öğretmenlerin kaynaĢtırma eğitiminde karĢılaĢtıkları problemler (Koçyiğit, 2015; TuĢ ve Çiftçi 

Tekinarslan, 2013),okul öncesi eğitimin baĢlangıcında yaĢanan uyum sorunları (BaĢaran ve diğerleri, 

2014; Özbey, 2010) gibi konuların çalıĢıldığı görülmektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin daha istekli 

ve verimli görev yapabilmeleri için çalıĢtıkları kurumda sorun yaĢamamaları ve görev yerlerinde 

olumlu iliĢkiler kurmaları büyük önem taĢımaktadır. Kurum içi iliĢkilerde yaĢanan problemler 

Makale Geçmişi GeliĢ: 20.05.2022 Kabul: 13.06.2022 Yayın: 30.06.2022 

Makale Türü AraĢtırma Makalesi 

Önerilen Atıf Buğdaycı, Y. B. & Tulunay AteĢ, Ö. (2022). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim 

Sürecinde YaĢadıkları Sorunlar ve Sorunların Kaynakları Konusundaki 
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çalıĢanların kendilerini örgütün bir parçası olarak görmelerini ve güven içinde görevlerini yapmalarına 

engel olabilmektedir. 

Okul öncesi eğitim, doğası gereği insan odaklı olduğu için sürekli etkileĢim içinde olmak ve gayri 

resmi iliĢkiler kurmak burada görev yapan öğretmenler için zaruridir. Bunun için öğretmenler, ılımlı 

bir etkileĢim ortamı oluĢturmak ve bunu sürdürmek için üstün bir gayret sarf etmektedirler (Kelly ve 

Berthelsen, 1995).  Bunun yanında okul öncesi öğretmenleri, sadece öğretimle ilgili konular üzerinde 

daha fazla durmakta, okul birimlerinin iĢleyiĢi, velilerle iletiĢim ve akademik konularda kendilerini 

geliĢtirme süreçlerine daha az yoğunlaĢmaktadırlar (Kokkosi ve diğerleri, 2021). 

Okul öncesinde görev yapan öğretmenlerin yaĢadığı sorunların ortaya konulup, bunların etkili 

Ģekilde çözülmesi, okul öncesi öğretmenlerin ve yöneticilerin iĢ verimliliğini artırmak ve niteliklerini 

güçlendirmek açısından önemlidir. Çocuğun geliĢiminde büyük önem taĢıyan nitelikli okul öncesi 

eğitim verilebilmesi için, sorunların belirlenerek bunlara yönelik çözüm önerileri sunulması, 

araĢtırmacılar tarafından dikkat çekilen konuların dikkate alınması ve iyileĢtirmeye gidilmesi önem 

taĢımaktadır (Ağgül Yalçın ve Yalçın, 2018).  

Bu kapsamda yapılan araĢtırmada; okul öncesi öğretmenlerinin eğitim sürecinde yaĢadığı 

sorunların neler olduğunu, bu sorunların kaynakları konusundaki değerlendirmelerini ve çözüm 

önerilerini belirlemek amaçlanmıĢtır. 

Bu genel amaç doğrultusunda aĢağıdaki alt problemlere cevap aranmıĢtır:  

1. Okul öncesi öğretmenleri eğitim sürecinde hangi sorunlar ile karĢılaĢmaktadır? 

2.Okul öncesi öğretmenlerinin eğitim sürecinde yaĢadıkları sorunlar nelerden kaynaklıdır?  

3.Eğitim sürecinde yaĢanılan sorunların çözümlerine yönelik önerileriniz nelerdir?  

Yöntem 

Araştırma Modeli 

ÇalıĢma nitel araĢtırma deseni kullanılarak yürütülmüĢtür. Yıldırım ve ġimĢek’e (2021) göre, nitel 

araĢtırma deseni kullanılarak sürdürülen araĢtırmalarda gözlem, görüĢme vb. teknikler kullanılarak 

veri toplanmakta; algı ve olayların, doğal ortamında bütüncül ve gerçekçi Ģekilde ortaya konulmasına 

yönelik süreç izlenmektedir. 

ÇalıĢma, nitel araĢtırma türlerinden durum çalıĢmasıdır. Yıldırım ve ġimĢek’e (2021) göre, nitel 

durum çalıĢmasında bütüncül olarak araĢtırılan etkenlerin mevcut durumdan nasıl etkilendikleri 

üzerine odaklanılır. Durum çalıĢmasındaki en önemli kriter, bir durumdaki tüm etkenlerin (bireyler, 

olaylar, ortam, süreçler vb.) derinliğine araĢtırılmasıdır.  

Bu araĢtırmada, okul öncesi öğretmenlerinin ve yöneticilerin görüĢ ve deneyimlerinden 

faydalanılarak, okul öncesi eğitimin temel sorunları hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmek ve mevcut 

sorunlara dönük çözüm önerileri geliĢtirebilmek amacıyla nitel araĢtırma deseni kapsamında durum 

çalıĢması tercih edilmiĢtir. 

Çalışma Grubu 

AraĢtırmanın ulaĢılabilir evrenini, Konya ili Selçuklu merkez ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim 

yılında MEB’e bağlı resmi anaokulu ve anasınıflarında görev yapan öğretmenler ve yöneticiler 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmada kolay ulaĢılabilir durum örneklemesi kullanılmıĢtır. AraĢtırmacı 

tarafından ziyaret edilen okullarda gönüllü olarak araĢtırmaya katılmak isteyen 30 okul öncesi 

öğretmeni ve 12 yöneticiye gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra onlardan veri toplama aracını 

doldurmaları talep edilmiĢtir. AraĢtırmada toplam 42 kiĢi olup bunların; 7’si erkeklerden, 35’i 

kadınlardan oluĢmaktadır.  Katılımcıların görevli olduğu okullarda ikili eğitim yapılmaktadır. 

AraĢtırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin 27’si bağımsız anaokulunda görevli olup, 15’i 

bünyesinde ana sınıfı bulunan ilkokullarda görev yapmaktadır.  
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Veri Toplama Araçları ve Yöntemi 

AraĢtırma kapsamında verilerin toplanmasında nitel araĢtırmalarda yararlanılan yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢme tekniği kullanılmıĢtır. Bu konuda uzman görüĢleri ve araĢtırmalarda kullanılan veri toplama 

araçları esas alınmıĢtır. Bu doğrultuda eğitim bilimleri alanında çalıĢan iki uzmanın görüĢüne 

baĢvurulmuĢtur.  

Ekiz’e (2013) göre yarı yapılandırılmıĢ görüĢme tekniğinde; araĢtırmacı, katılımcılara esneklik 

tanıyarak önceden hazırlamıĢ olduğu görüĢme sorularının yeniden düzenlenmesine ve tartıĢılmasına 

imkân tanır. Yıldırım ve ġimĢek’ e (2021) göre görüĢme formu, benzer konulara yönelmek için farklı 

katılımcılardan aynı tür bilgilerin edinilmesi amacıyla hazırlanır.  

AraĢtırma verileri, araĢtırmaya katılmayı kabul eden yönetici ve öğretmenlerin katılımı ile 10-15 

dakika süren görüĢmeler ile toplanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda görüĢmelerin güvenilirliğini 

sağlayabilmek için elde edilen veriler üzerinde değiĢiklik yapılmamıĢ, ham veriler okuyucuya 

sunulmuĢtur. GörüĢme yapılan katılımcıların kimlikleri araĢtırma kapsamında gizli tutulmuĢ ve 

katılımcı görüĢlerinden doğrudan alıntılar yapılarak Ö1, Ö2, Ö3…; Y1, Y2, Y3… , Ģeklinde 

kodlanmıĢtır. Yapılan bu kodlamalarda öğretmen olan katılımcılar “Ö” yönetici olanlar ise “Y” harfi 

ile ifade edilmiĢtir. 

Verilerin Analizi 

AraĢtırma verileri, nitel analiz türlerinden, içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiĢtir. 

Nitel veri analizi tümevarımcı, açıklayıcı, yenilikçi ve keĢfedici özelliklere sahiptir (Ekiz, 2013). 

Yıldırım ve ġimĢek (2021) nitel veri analizinin 4 aĢamada yapıldığını belirtmiĢtir. Bu aĢamalar 

sırasıyla; verilerin kodlanması, temaların bulunması, kategori ve temaların düzenlenmesi, bulguların 

tanımlanması ve yorumlanmasıdır. 

AraĢtırmacı; nitel veri analizinde toplanan verilerden yola çıkarak, elde edilen verilerin içerisindeki 

olay ve olguların görünmeyen noktalarını keĢfetmeyi ve bu bulguları anlamlı bir yapıya kavuĢturmayı 

amaçlar (Yıldırım ve ġimĢek, 2021). Öğretmenlerin ve yöneticilerin görüĢme sorularına verdikleri tüm 

cevaplar ayrı ayrı analiz edilmiĢ ve benzer ifadeler aynı kategoride toplanmıĢtır. Ayrıca birbiriyle 

iliĢkili olan farklı soruların verileri de aynı kategori altında birleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma sorularına 

birden çok sorun belirtilmesi nedeniyle sorun sayısı kiĢi sayısından fazladır. AraĢtırma verilerinin 

analizi sonucunda 27 tema belirlenmiĢ ve verilerin analizi bu temalara göre yapılmıĢtır. 

Geçerlilik ve Güvenilirlik 

AraĢtırma güvenilirliğinin sağlanabilmesi için araĢtırmanın yöntemi, araĢtırma aĢamasında izlenen 

süreçler açık bir Ģekilde ifade edilmiĢ; veri toplama aracı olarak kullanılan görüĢme formunda yer alan 

soruların açık, anlaĢılır ve yönlendirme içermeyecek Ģekilde sorulmasına dikkat edilmiĢtir.  

AraĢtırmanın baĢlığı, problemi ve alt problemlerinin bütünlük sağlaması, toplanan verilerin detaylı 

Ģekilde raporlaĢtırılması ve ulaĢılan sonuçların ayrıntılı biçimde açıklanması nitel araĢtırmanın 

geçerliliğine hizmet etmektedir. Ayrıca, tüm katılımcılara yöneltilen üç sorunun basılı olarak iletilmesi 

ve bu sorulara yanıtların alınması ile olası sistematik bir hatanın önüne geçilmiĢtir. AraĢtırmanın 

geçerlilik ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla katılımcıların görüĢlerinden doğrudan alıntılar 

yapılarak bulgular bölümünde sunulmuĢtur. 

Bulgular 

AraĢtırmada ulaĢılan bulgular alt problemlerdeki sıra ile aĢağıda verilmiĢtir.  

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlara Yönelik Görüşleri 

AraĢtırmanın birinci alt problemi kapsamında, görüĢmeler sonucu elde edilen bulgular Tablo 1’de 

verilmiĢtir. 
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Tablo 1 

“Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Sürecinde Yaşadığı Sorunlar Nelerdir?” Sorusuna Yönelik Görüşler 

Temalar Öğretmen ve yönetici görüĢlerine göre kategoriler f 

Mevzuat 

Eğitim sürecinin uzun olması 22 

Eğitim sürecinin aralıksız olmasının sorunlara neden olması 3 

Mevzuat yetersizliği 2 

Personel 
Yardımcı personel eksikliği 12 

Sınıflarda yardımcı personelin olmaması 2 

Okul  

Eğitim materyallerinin yetersizliği 9 

Sınıf mevcutlarının kalabalık olması 8 

Fiziki Ģartların yetersizliği 5 

Sınıfların donanımsal yetersizliği 4 

Bahçenin ve oyun alanlarının yetersizliği 3 

Sınıfların çocukların ilgisini çekecek Ģekilde düzenlenmemesi 3 

Araç gereç ve oyuncak yetersizliği 1 

Velilerden malzeme temini  1 

Bazı anasınıflarında karma yaĢ gruplarının olması 1 

Öğrenci 
Gelen öğrencilerin hazırbulunuĢluk seviyelerinin düĢük olması 9 

Okula baĢlama yaĢının düĢürülmesiyle eğitimin öz bakıma yönelmesi 2 

Mesleki Değer Okul öncesi öğretmenlerine gereken değerin verilmemesi 2 

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcı görüĢlerine göre en yüksek değer alan 3 tema, okul (35 kiĢi), 

mevzuat (27 kiĢi) ve personel (14 kiĢi) olarak ele alınmıĢtır. Katılımcı görüĢlerine göre sırasıyla en 

yüksek değer alan kategorilere iliĢkin bazı katılımcıların görüĢleri aĢağıya çıkarılmıĢtır: 

Katılımcılar eğitim sürecinin uzun olması konusunda düĢüncelerini aĢağıdaki cümlelerle ifade 

etmiĢtir.  

“Ders saatlerinin kesintisiz 50 dk. Olması” Ö29. 

“Temel sorun ders sürelerinin 50 dk. Üzerinden hesaplanarak aralıksız eğitim vermek” Y5. 

“Öğretmenlerin ders aralarında dinlenme saatlerinin olmaması” Y9. 

Yardımcı personel eksikliği konusunda katılımcılar; 

“Sınıf içinde ve dışında öğretmene yardımcı olabilecek personelin olmaması” Ö1. 

“Sınıflarda yardımcı personelin olmaması” Y1 gibi sorunlara dikkat çekmiĢtir.  

Katılımcılar tarafından eğitim materyallerinin yetersizliği konusunda aĢağıdaki durumlar 

belirtilmiĢtir: 

 “Eğitim materyallerinin yetersizliği” Y8. 

“Malzeme, kaynak yetersizliği” Y10. 

“Sınıfların çocukların ilgisini çekecek şekilde düzenlenmemesi” Ö7. 

“Sınıflardaki donanım yetersizliği” Ö16. 

Gelen öğrencilerin hazırbulunuĢluk seviyelerinin düĢük olması konusundaki katılımcı ifadeleri ise 

aĢağıdaki gibidir: 

“Anne babaya aşırı bağımlı ve çok özgür çocuklarla okula uyum süreci” Ö26. 

“Öğrencileri ailelerinin çok şımartmasından dolayı okuldaki kurallara uyum sağlamadaki güçlük” 

Ö27. 

“Gelen öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyelerinin iyi olmaması” Y1. 
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Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Sürecinde Yaşadıkları Sorunların Kaynaklarına Yönelik 

Görüşleri 

AraĢtırmanın ikinci alt problemi kapsamında, görüĢmeler sonucu elde edilen bulgular Tablo 2’de 

verilmiĢtir. 

Tablo 2 

“Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Sürecinde Yaşadığı Sorunlar Nelerden Kaynaklıdır?” Sorusuna Yönelik 

Görüşler 

Temalar Öğretmen ve yönetici görüĢlerine göre kategoriler f 

Aile Tutumu 

Ailelerin okul öncesi eğitim hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması 12 

Eğitim sürecinde velilerin öğretmene fazla müdahale etmesi 8 

Öğretmene bakıcı muamelesi yapılması 8 

Aile ve okul arasında tutum birliğinin olmaması 6 

Velilerin düzenli Ģekilde çocukların fotoğrafını istemesi 2 

Milli Eğitim 

Bakanlığı 

Teşkilatı 

Milli Eğitim Bakanlığından kaynaklı sorunlar yaĢanması 6 

Okul yöneticilerinin okul öncesi eğitim ve önemi konusunda bilgi eksikliklerinin 

olması 
4 

Nitelikli eğitici ve öğretici kaynak kitap yetersizliği 3 

Milli Eğitim Müdürlüğünden kaynaklı sorunlar yaĢanması 2 

Eğitim 

Politikası 

Finansal yetersizlikler 5 

Okul öncesi eğitime yeterli kaynak ayrılmaması 5 

Okul öncesi eğitime gereken önemin verilmemesi 5 

Planlama ve yönetim eksikliğinden kaynaklı sorunlar yaĢanması 4 

KaynaĢtırma öğrencilerinin sınıfta kalma sürelerinden kaynaklı sorunlar yaĢanması 2 

Mevzuat kaynaklı (kanun, yönetmelik vb.) sorunlar yaĢanması 2 

Teori ve uygulama konularının birbiriyle örtüĢmemesi 2 

Tablo 2 incelendiğinde, katılımcı görüĢlerine göre en yüksek değer alan 3 tema, aile tutumu (36 

kiĢi), eğitim politikası (24 kiĢi) ve Milli Eğitim Bakanlığı teĢkilatı (15 kiĢi) olarak belirlenmiĢtir. 

Katılımcı görüĢlerine göre sırasıyla en yüksek değer alan kategorilere iliĢkin bazı katılımcıların 

görüĢleri aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

Katılımcılar, ailelerin okul öncesi eğitim hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması konusundaki 

düĢüncelerini aĢağıdaki cümlelerle ifade etmiĢtir. 

“Anne baba tutumlarındaki sorunlar ve beklentiler” Y4. 

“Okul öncesi eğitimin öneminin yeterince anlaşılmaması” Ö21 

“Velilerin okul öncesi eğitimin amaçlarını yeterince bilmemesi nedeniyle beklentilerinin fazla olması” 

Y1. 

Eğitim sürecinde öğretmene müdahalenin fazla olmasıyla ilgili katılımcılar; 

“Velilerin sürekli fotoğraf istemesi ve çocukların bu durumdan tedirgin olması” Ö15. 

“Velilerin okul öncesi kurumlarına bakış açıları ve yüksek beklenti içerisine girmeleri” Ö23.gibi 

sorunlara dikkat çekmiĢtir. 

Katılımcılar tarafından öğretmene bakıcı muamelesi yapılması konusunda aĢağıdaki durumlar 

belirtilmiĢtir: 

“Velilerin okul öncesi eğitimin önemini bilmemesi, bakıcı gibi görmesi” Ö4. 

“Okul öncesi eğitimin amacının yanlış anlaşılması, öğretmenin bakıcı olarak görülmesi” Ö28. 

Milli Eğitim Bakanlığından kaynaklı sorunlar yaĢanması konusundaki katılımcı ifadeleri ise 

aĢağıdaki gibidir: 

“Milli Eğitim Bakanlığının mevzuat ve ekonomisinden kaynaklıdır” Ö2. 
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“Bu sorunların bakanlıktan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yönetmelik ve kanunlarda eksiklikler 

olduğu için bu sorunlara çözüm bulunamıyor” Y5. 

“Yönetmeliklerden kaynaklanmaktadır” Y11. 

Eğitim Sürecinde Yaşanılan Bu Sorunların Çözümlerine Yönelik Öneriler 

AraĢtırmanın üçüncü alt problemi kapsamında, görüĢmeler sonucu elde edilen bulgular Tablo 3’te 

verilmiĢtir. 

Tablo 3  

“Eğitim Sürecinde Yaşanılan Bu Sorunların Çözümlerine Yönelik Önerilerinin Nelerdir?” Sorusuna Yönelik 

Görüşler 

Temalar Öğretmen ve yönetici görüĢlerine göre kategoriler f 

Veli eğitimi 

Okul öncesi eğitimin kapsam ve önemi hakkında veli seminerleri düzenlenmeli 14 

Okul öncesi eğitimin önemi sosyal medya ve kamu spotlarıyla halka anlatılmalı 1 

Aileler eğitime dahil edilmeli, düzenli olarak veli toplantılarına katılımları sağlanmalı 1 

Mevzuatın 

düzenlemesi 

Ġlgili mevzuata yapılacak düzenleme ile okul öncesi öğretmenlerinin dinlenmesi ve 

zorunlu ihtiyaçların karĢılanabilmesi için teneffüs süresi eklenmeli. 
8 

Sahadan alınan objektif veriler incelenerek yönetmelikte düzenlemeler yapılmalı 4 

Ders saatleri 40 dk. olarak düzenlenmeli 3 

Ġlkokul bünyesinden ayrılmalı 1 

Ulusal düzeyde 

düzenlemeler 

Okul öncesi eğitim zorunlu olmalı 8 

Bakanlık okul öncesi kurumlarına ayrılan bütçeyi arttırmalı 8 

Kadrolu yardımcı personel istihdamı sağlanmalı 5 

Her sınıfta okul öncesi eğitimi almıĢ yardımcı öğretmen bulunmalı 5 

Sınıf mevcutları düĢürülmeli 4 

Okul öncesi sınıflarının teknolojik eksikleri giderilmeli 3 

Bağımsız anaokullarında atölye sınıfları oluĢturulmalı 2 

Okulların oyun alanları düzenlenmeli 2 

Teknolojik geliĢmelere paralel olarak öğretmen eğitimleri sürdürülmeli 2 

Eğitim programları bölgenin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilmeli  2 

Farklı ülkelerdeki eğitim çalıĢmaları takip edilmeli 1 

Çocukların hazırbulunuĢluğunu sağlamak amacıyla uyum haftası bir aya yayılmalı 1 

Yönetim 

Okul öncesi eğitim hakkında yeterli bilgiye sahip yöneticiler görev almalı 1 

Kurumların iĢleyiĢiyle ilgili idarelerce değiĢtirilemeyecek net kurallar belirlenmeli 1 

Kurum vizyonu belirlenmiĢ olmalı 1 

Tablo 3 incelendiğinde, katılımcı görüĢlerine göre en yüksek değer alan 3 tema ulusal düzeyde 

düzenlemeler (43 kiĢi), mevzuatın düzenlenmesi (16 kiĢi) ve veli eğitimi (16 kiĢi) olarak 

belirlenmiĢtir. Katılımcı görüĢlerine göre sırasıyla en yüksek değer alan kategorilere iliĢkin bazı 

katılımcıların görüĢleri aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

Katılımcılar, okul öncesi eğitimin kapsamı ve önemi hakkında bilgi veren veli seminerleri 

düzenlenmeli konusundaki düĢüncelerini aĢağıdaki cümlelerle ifade etmiĢtir: 

“Okul öncesi eğitimde ailelere seminerler verilerek bilgilendirilmesi sağlanmalıdır” Ö11. 

“Okul öncesi eğitim ve eğitim kurumları çeşitleri sosyal medya ve kamu spotlarıyla halka anlatılmalı. 

Aileler mutlaka eğitime dahil edilmeli, dönemde en az 3 veli toplantısına katılımları sağlanmalı” Ö22. 

“Veliler için okulların bünyesinde çeşitli seminerler düzenlenerek okul öncesi eğitimin amaçları, 

önemi anlatılabilir” Y1 

Katılımcılar tarafından Ġlgili mevzuata okul öncesi öğretmenlerinin dinlenmesi ve zorunlu 

ihtiyaçların karĢılanabilmesi için teneffüs süresi eklenmeli önerisine iliĢkin aĢağıdaki durumlar 

belirtilmiĢtir:  

“5 saat teneffüssüz çalışmaya çözüm getirilmesi ya da saatlerin kısaltılması eğitimi daha verimli hale 

getirecektir.” Ö7. 

“Okul öncesi öğretmenleri için teneffüs hakkı düzenlenmeli, hak kayıpları giderilmeli” Ö23. 



Uluslararası Liderlikte Mükemmellik Arayışı Dergisi, 2(1), 2-11. 

Y. B. Buğdaycı & Ö. Tulunay Ateş 

9 

 

“Yönetmelik değişikliği yapılarak bu sorunların ortadan kalkacağını düşünüyorum” Y5. 

Okul öncesi eğitim zorunlu olmalı konusundaki katılımcı ifadeleri ise aĢağıdaki gibidir: 

“Okul öncesi eğitimin zorunlu olması birçok sorunu ortadan kaldıracaktır” Ö7. 

“Okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilip bu konuda aileler bilinçlendirilmeli” Ö12. 

“Okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilip devlet desteği sağlanmalı” Ö23. 

Bakanlık okul öncesi kurumlarına ayrılan bütçeyi arttırmalı konusuna iliĢkin katılımcılar; 

“Kırtasiye ve beslenme desteğinin devlet tarafından karşılanması” Ö14. 

“Devlet destekli bütçe, eşit imkânların sağlanması” Y6. 

“Bakanlığın maddi destek sağlaması” Y12.gibi önerilerde bulunmuşlardır. 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Yapılan araĢtırmada anaokullarında ve ilkokul bünyesindeki anasınıflarında görevini sürdürmekte 

olan okul öncesi öğretmenleri ve bu kurumlarda görev yapan yöneticilerin eğitim sürecinde yaĢadıkları 

sorunlar ve bu sorunların kaynaklarına açıklık getirilmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma bulgularına göre 

okul öncesi öğretmenleri ve yöneticilerin belirttikleri en önemli sorunlar; aile tutumu, eğitim 

politikası, Milli Eğitim Bakanlığı teĢkilatı, okul, mevzuat ve personel temaları yanında ele alınmıĢtır. 

Katılımcılara göre en önemli sorun, eğitim sürecinin uzun olmasıdır. Ġlgili yönetmelik (MEB, 2019) 

incelendiğinde, okul öncesi eğitimin günde elliĢer dakikalık aralıksız6 etkinlik saati süre olarak 

belirlendiği ve okul öncesi öğretmenlerine mola/teneffüs hakkı tanınmadığı görülmektedir.  

AraĢtırmada katılımcılar, aile tutumu temasındaki sorunları ailelerin okul öncesi eğitim hakkında 

yeterli bilgiye sahip olmaması, eğitim sürecinde öğretmene müdahalenin fazla olması ve öğretmene 

bakıcı muamelesi yapılması olarak belirtmiĢtir. Dinçkal ve BaĢar’da (2019) araĢtırma bulgularında, 

öğretmenin mesleki açıdan yetersizliğini sorgulama ve çocuk bakıcısı olarak görülmeyi vurgulamıĢtır. 

ÇalıĢmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin bir kısmı da yardımcı personel eksikliği, eğitim 

materyallerinin yetersizliği, sınıf mevcutlarının kalabalık olması, finansal yetersizlikler, sınıfların 

donanımsal bakımdan yetersizliği ve fiziki Ģartların yetersizliği gibi noktalarda sorunların yaĢandığını 

belirtmiĢlerdir. Can ve Kılıç’ın (2019) bulgularına göre, okul öncesi öğretmenlerinin büyük bölümü 

malzeme ve donanım eksiklikleri gibi fizikî yetersizlikler sebebi ile öğrenme merkezlerinin 

oluĢturulamaması gibi, önemli sorunların yaĢandığını belirtmiĢlerdir. Benzer Ģekilde Sildir ve Akın 

(2017), bulgularında okul öncesi eğitim problemlerini maddi yetersizlik, personel problemleri, veliler 

ile yaĢanan problemler gibi baĢlıklar altında ele almaktadır. BaĢaran, Gökmen ve Akdağ (2014) ise 

yaptıkları araĢtırmada yaĢanan sorunları farklı bir açıdan ele alarak, okulun ilk günlerinde yaĢanan 

sorunlara dikkat çekmiĢtir. Bu araĢtırmada çocuğun bu dönemde uyum sorunu yaĢamasının baĢlıca 

nedenleri ise, çocuğun okula ilk kez baĢlaması, ailesinden, evinden ilk kez ayrılması olarak 

açıklanmıĢtır.  

Bir diğer bulguya göre, anne babaya aĢırı bağımlı ve çok özgür çocuklarla okula uyum süreci, 

öğrencileri ailelerin çok Ģımartmasından dolayı okuldaki kurallara uyum sağlamadaki güçlük, 

hazırbulunuĢluklardaki eksikliklerin ağlamalara sebep olması sorunları belirtilmiĢtir. Pasif duygusal 

istismar olarak isimlendirilen çocuğun görmezden gelinmesi, yok sayılması, çocuğa sınır koyulmaması 

günümüzün önemli bir sorunudur. AraĢtırmaya katılan okul öncesi öğretmeni ve yöneticilerin bir 

kısmı, sorunların mevzuat kaynaklı (kanun, yönetmelik vb.), planlama ve yönetim eksikliğinden 

ortaya çıkan problemler olduğunu belirtmiĢlerdir. Alvestad ve Sheridan (2014) yaptıkları araĢtırmada, 

öğretmenlerin çoğunun müfredat hedeflerine yönelik planlama yerine daha kapsamlı, esnek ve açık bir 

planlamayı savunmakta ve öğretmenlerin günlük bakımda çocukların ihtiyaçlarını karĢılamanın 

önemine vurgu yaptıklarından bahsetmektedirler.  

AraĢtırma bulgularına göre, eğitim sürecinde yaĢanılan sorunların çözümüne yönelik okul öncesi 

eğitimin kapsam ve önemi konusunda seminerler düzenlenerek velilerin bilgilendirilmesi, ilgili 

mevzuata okul öncesi öğretmenlerinin dinlenmesi ve zorunlu ihtiyaçların karĢılanabilmesi için 

teneffüs sürelerinin eklenmesi, ders saatlerinin 40 dakika olarak düzenlenmesi, okul öncesi eğitimin 
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zorunlu olması, kadrolu yardımcı personel istihdamı sağlanması, sınıfların teknolojik eksikliklerinin 

giderilmesi, çocukların hazırbulunuĢluğunu sağlamak amacıyla uyum haftasının bir aya yayılması gibi 

önerilerde bulunulabilir.  

Ayrıca bu araĢtırmada belirlenen mevzuat kaynaklı sorunların çözümü için; sahadan alınan objektif 

veriler incelenerek yönetmelikte düzenlemeler yapılabilir, okul öncesi eğitim kurumlarına bütçeden 

daha fazla kaynak ayrılarak okulların fiziki yapısı ve donanımsal özellikleri daha etkin hale 

getirilebilir, okul öncesi eğitimin önemi ve gerekliliği hakkında ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik 

eğitimler verilebilir, okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilerek nitelikli bir yapıya kavuĢması 

sağlanabilir ve tüm bunların yanında farklı araĢtırma yöntemleri ile farklı illerde benzer araĢtırmalar 

yürütülerek sorunların niteliği ve boyutu daha net görülebilir. 
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Ivan Illich: Okulsuz Topluma Doğru mu?
1
 

Ertuğ Can
2
, Caner Ozan

3 

Öz 

Bu araştırmanın amacı Ivan Illich‟in eğitim anlayışını, okula bakışı açısından analiz etmektir.  Araştırmada nitel 

araştırma yöntemi kapsamında Ivan Illich‟in “Okulsuz Toplum” kitabı doküman olarak incelenmiş ve veriler 

betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre Ivan Illich, öğrenmenin genel olarak okul 

dışında gerçekleştiğini, eğitim ve öğretim için okula kaynak ayırmanın gereksiz olduğunu belirtmektedir. Ivan 

Illich‟e göre okullar, öğrenme hakkını engelleyen, gereksiz para ayrılan, fırsat eşitsizliği yaratan, öğrencinin 

eksiklik duygusuyla yetişmesine sebep olan, beyin yıkama kurumlarıdır. Öğretmenler de bu kurumda yıkıcı 

otorite rolüne sahip, kitapları kıskanan ama sistemden şikayetçi olan bireylerdir. Okul kurumunun bir anda 

ortadan kaldırılamayacağını savunan Illich, eğitimin günümüz okulları ile değil; sokak, kütüphane, genel ağ gibi 

alternatif yerler ile gerçekleşmesi gerektiğini savunmaktadır. Illich, eğitim için kaynak hizmeti sağlanırken 

öğrencinin fiziksel çevresinin kullanışlı hale getirilmesini, yetenekli bireylerin yönlendirilmelerini, etkili 

öğrenme için öğrencilerin akranlarıyla buluşabilecekleri bir iletişim ağına eklenmesini, alanında profesyonel 

olan kişilere kolayca ulaşılabilecekleri, adreslerinin ve bilgilerinin yazıldığı bir liste oluşturulmasını 

önermektedir. COVID-19 pandemisi ile birlikte okul kapanmalarının yaşanması, sanal okulların yaygınlaşması 

ve sanal sınıf uygulamaları, Illich‟in okulsuz toplum hayalinin bir ütopya olmadığının göstergesidir. Sonuç 

olarak, Illich‟in de belirttiği gibi günümüzde özgürlük temelinde, eleştirel düşünme ve yaratıcılığı ön plana 

çıkaran eğitim sistemlerine daha çok ihtiyaç bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ivan Illich, fırsat eşitsizliği, okulsuzlaşma, sanal okullar 

Ivan Illich: Towards a Deschooling Society?
1
  

Abstract  

The purpose of this research is to analyze Ivan Illich's understanding of education from the point of view of 

school. In the research, within the scope of qualitative research method, Ivan Illich's “Deschooling Society” book 

was examined as a document and the data was evaluated with descriptive analysis. According to the research 

findings, Ivan Illich states that learning generally takes place outside the school, and it is unnecessary to allocate 

resources to the school for education and training. According to Ivan Illich, schools are institutions of 

brainwashing that prevent the right to learn, allocate unnecessary money, create inequality of opportunity, and 

cause students to grow up with a sense of inadequacy. Teachers are also individuals who have a destructive 

authority role in this institution and also jealous of the books but complain and at the system. Illich, who argues 

that the school institution cannot be abolished all at once, argues that education should take place not with 

today's schools, but with alternative places such as streets, libraries and general networks. While providing 

monetary resource services for education, Illich recommends making the physical environment of the student 

useful, guiding talented individuals, and adding students to a communication network where they can meet with 

their peers for effective learning, creating a list where the addresses and information of the professionals can be 

easily reached. School closures, the spread of virtual schools and virtual classroom practices along with the 

COVID-19 pandemic are an indication that Illich's dream of a schoolless society is not a utopia.  As a result, as 

Illich stated, today there is a more need for education systems that emphasize critical thinking and creativity on 

the basis of freedom. 

Keywords: Ivan Illich, inequality of opportunity, deschooling, virtual schools. 
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Giriş 

Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme eylemi 

olarak tanımlanan öğretim (Türk Dil Kurumu [TDK], 2022), örgün eğitim ile özdeşleşen okullar 

aracılığıyla sağlanmaktadır. Çelik‟e (2003) göre okul; öğrenciyi bulunduğu toplumdan alarak, onu her 

yönden yetiştiren, spor yapılan, boş zamanı değerlendirmesi için öğrenciye alternatifler sunan fiziki 

mekânlara sahip sosyal bir kurumdur. Okul öğrenci, öğretmen ve idarecilerin birada eğitim ve öğretim 

gördükleri bir kurum olduğu için, belli kuralları da içermektedir. Bu kurallar olumlu okul ikliminin 

oluşması için gereklidir. Ayrıca Çelik, okulun öğrenci ihtiyaçlarını karşılayan, öğrenciye eğitim ve 

öğretim hizmetlerini götüren bir şirket olarak düşünülmesi gerektiğini dile getirmiştir. Öğrenci bu 

şirketin daimî müşterisi olarak, okuldan yararlanmaktadır.  

Klasik okul tipi olarak adlandırılan dört duvar arasında yer alan kurumlara karşı olan bazı 

yaklaşımlar vardır. Bunlardan ilki çocukların özgür olduğu ve merkeze alındığı, eğitimin çocuğun 

ihtiyaçlarına göre düzenlendiği oyunu temele alan demokratik bir okulu savunan Neil‟e ait 

“Summerhill” yaklaşımıdır (Tezcan, 2005). Başka bir yaklaşıma göre okullar, erken yaşlarda eğitimi 

bir yola sokan, çocuklara sosyal sorumluluk ve özgüven aşılamaya çalışan ama bu konuda başarısız 

olan kurumlardır (Glasser, 2017). Diğeri ise Ivan Illich‟in öncülük ettiği “Okulsuz toplum” 

yaklaşımıdır.  Her üç yaklaşım da klasik okulları eleştirmektedir. Ancak Neil ve Glasser mevcut 

okulların düzelebilebileceğini savunurken, Illich okulların, bir kısır döngü yarattığını belirtip, 

tamamen kaldırılması gerektiğini savunmuştur. Illich‟in modern eğitimdeki kısır döngüye ilişkin 

görüşleri Şekil 1‟deki gibi özetlenebilir. 

Şekil 1 

Okul Kısır Döngüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1‟de görüldüğü gibi, bireyler aslında nihai olarak diploma almak için okula gitme 

zorunluluğu ile karşı karşıya bırakılmaktadır. Çünkü okula gitmezlerse öğrenemeyeceklerini, 

öğrenemedikleri zaman başarılı olamayacaklarını, başarılı olamamaları durumunda da diploma 

alamayacaklarını düşünmekte ve bilmektedirler. Diploma sahibi olmadıkları durumda ise toplumda 

kendilerine yer bulamayacaklarını, iş sahibi olamayacaklarını düşünerek zorunlu nedenlerle diploma 

sahibi olmak için okula devam etmek zorunda kalmaktadırlar. Kendisini bu kısır döngü içinde bulan 

bireyler, okula gitmek zorunda kaldığını hissetmektedir. Aslında bu zorunluluk aynı zamanda etkili bir 

öğrenmeden daha çok okulu diploma almanın zorunlu bir aracı konumuna getirmektedir. Zaten okul 

kurumunun yapmak istediği de budur. 

Radikal okul eleştirileri yapan düşünürlerin, eğitime bakış açılarını anlamak için yüz yüze görüşme 

imkânı olmadığı için, bu düşünürlerin kitaplarını inceleyerek eğitime bakış açıları hakkında fikir 

yürütülebilir. Ayrıca, son zamanlarda okulun işlevine yönelik sorgulamalar ve eleştiriler ile uzaktan 
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eğitimin gün geçtikçe yaygınlaşması, okula yönelik beklentilerin farklılaşması, okulsuz topluma 

yönelik ilgiyi artırmaktadır. Bu sebeple, en radikal okul eleştirisi yapan Ivan Illich‟in “Okulsuz 

Toplum” kitabı incelenerek eğitime bakış açısı incelenmeye çalışılmıştır. 

Alanyazında Ivan Illich‟in okulsuz toplumu hakkında çalışmalar mevcuttur (Akyüz, 2019; 

Durakoğlu ve Zabun, 2017; Günay, 2019; Sarıtaş, 2018; Yıldırım, 2020). Bu çalışmalarda genel olarak 

okul eleştirisi kapsamında, okulsuz toplum kitabı hakkında bilgi verilerek başka radikal eleştiriler ile 

karşılaştırmalar yapılmıştır. Ayrıca Illich‟in “Okulsuz Toplum” kitabından yola çıkarak sosyalleşme 

becerilerinin kazandırılması (Kayalı, 2019), eğitim felsefesi açısından incelenmesi (Varlıkgörücüsü ve 

Şahin, 2018), Osmanlı eğitim sistemi ile karşılaştırılması (Çetin, 2013) ile ilgili çalışmalar da 

bulunmaktadır. Kılıç (2021) ise okulsuz toplum idealinin temel eğitimden sonra gerçekleşebileceğini 

ileri sürmüştür. 

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin okumasını tavsiye ettiği kitaplar içinde yer 

alan “Okulsuz Toplum” kitabı (MEB, 2018), Ivan Illich tarafından 1970‟li yıllarda yazılmıştır (Illich, 

2017). Kitap yedi bölümden oluşmaktadır. Kitabın ilk bölümlerinde, okula neden ihtiyaç olmadığı 

hakkında, örneklerle bilgi verilirken, altıncı bölüm olan “Öğrenme ağları” ile okula alternatif 

çalışmalara yer verilmiştir.  

Hızla gelişen teknoloji, salgınlardan kaynaklanan zorluklarla mücadele, okulsuz toplum 

deneyimleri, Ivan Illich‟in hayalini kurduğu okulsuz toplumu “hayata geçirebilir mi?” sorusunu 

akıllara getirmektedir. Ayrıca, küresel düzeyde etkili olan pandemi ve kriz durumlarında yaygınlaşan 

ve açık ve uzaktan eğitim uygulamaları okulun fonksiyonlarının sorgulanmasına neden olmakta, 

okulsuz topluma yönelik görüşleri tekrar gündeme getirmektedir. Bu çalışmanın amacı Ivan Illich‟in 

eğitim anlayışını, okula bakış açısından analiz etmek ve bu bakış açısına dair varsayımlar sunmaktır. 

Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Ivan Illich‟e göre okulun işlevleri ve yarattığı sorunlar nelerdir? 

2. Ivan Illich'in okula alternatif olarak sunduğu seçenekler nelerdir? 

Yöntem  

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kapsamında doküman incelemesi yapılmış ve elde edilen 

veriler betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Yıldırım ve Şimşek‟e (2006) göre, araştırılması 

hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsayan doküman 

incelemesi, nitel araştırmalarda tek başına kullanılabilecek bir veri toplama yöntemi olabileceği gibi 

diğer veri toplama yöntemleri ile birlikte de kullanılabilir.  

Doküman analizi, basılı, elektronik ve görsel belgelerin içeriğini titizlikle bilimsel ve sistematik 

olarak analiz etmek ve değerlendirmek için kullanılan nitel araştırma yöntemidir (Ekiz, 2009; Kıral, 

2020). Dokümanlar, nitel araştırmalarda etkili bir şekilde kullanılması gereken önemli bilgi kaynakları 

olarak, diğer veri toplama yöntemleriyle birlikte kullanılması durumunda “verinin çeşitlendirilmesine” 

ve araştırmanın geçerliğine de önemli katkılar sağlayacaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Nitel 

araştırmada kullanılan diğer yöntemler gibi doküman analizi de bilgi ve belgelerden anlam çıkarmak, 

ilgili konu hakkında bilimsel bir anlayış oluşturmak, deneysel bilgi geliştirmek için verilerin 

incelenmesini ve yorumlanmasını gerektirmektedir (Corbin ve Strauss, 2008).  

Araştırmada, Ivan Illich‟in “Okulsuz Toplum” kitabı veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Bu 

kapsamda “Okulsuz Toplum” kitabı, araştırmanın amacına ve alt problemlerine uygun olarak “okulun 

işlevleri ve yarattığı sorunlar”, “öğretmenin rolü”, “müfredat” ve “okula alternatifler” başlıkları altında 

incelenmiş ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Bu süreçte araştırmacılar olabildiğince yansız olmaya 

özen göstermişler, temel veri kaynağında yer alan görüşleri bulgular bölümünde olduğu gibi ortaya 

koymaya çalışmışlardır. 

Bulgular  

Bu bölümde “Okulsuz toplum” kitabında yer alan Ivan Illıch‟e ait görüşler doğrudan alıntı 

yapılarak, betimsel olarak analiz edilmiştir. 
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Okulun İşlevleri ve Yarattığı Sorunlara Yönelik Bulgular 

Illich okulsuz topluma geçiş sebeplerinden birisinin sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan bireylerin 

aleyhine dizayn edilen okullar ve eğitim sistemi olduğunu dile getirmektedir. Zengin muhitteki 

okulların da gelir açısından daha iyi olduğunu belirtmiştir. Bazı ülkelerde kısa sürede okula gitmenin 

fakirlik göstergesi olduğunu, bu açıdan bile okulun bir fakirlik sayacı gibi çalıştığını ifade etmiştir. 

Ayrıca sosyoekonomik düzeyi düşük olan öğrenciler, okul sayesinde zengin öğrencilerin konumuna 

ulaşmasının mümkün olmayacaktır. Çünkü eğitim sadece okulla ilgili değildir. Bireyin yaşadığı 

çevrenin sunduğu olanaklarda fazla olmalıdır. Illich bu yönleriyle okulu eşit eğitim verme hayali ile 

insanları kandıran bir kurum olarak ifade etmektedir.   

“…Sadece eğitim değil, aynı zamanda, sosyal gerçekliğin bizatihi kendisi de okullaştırılmış 

durumdadır. Okullaştırmanın maliyeti aynı müstemlekede yaşayan hem fakir hem de zengin için aşağı 

yukarı aynıdır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki şehirlerden yirmisinde, gettolarda ve zenginlerin 

yaşadığı banliyölerde her bir öğrenci başına düşen yıllık gider birbirine yakın oranlardadır ve bu 

oran çoğu zaman fakirler aleyhine dönmektedir.” (s.14) 

“…Şu kesin bir şekilde açıkça ortaya konulmalıdır: Bir çocuk, eşit nitelikte okul eğitimi hakkına 

sahip olmakla zengin bir çocuğun konumunu nadiren elde edebilir. Aynı okula, aynı yaşta başlasalar 

bile fakir çocuklar, orta sınıf çocuklar için pekâlâ mümkün olan eğitim olanaklarının çoğundan 

mahrumdurlar. Bu avantajlar evdeki sohbetlerden ve kitaplardan, çocuğun hoşlanacağı tatil 

gezilerine ve hem okulda hem de okul dışında yer alabileceği farklı ilgi alanlarına dek uzanmaktadır. 

Daha fakir çocuklar, gelişim ve eğitim amacıyla okula bağımlı kaldıkları sürece, genellikle 

diğerlerinden geri kalacaktır. Fakirlerin, iddia edilen dengesizlikleri gidermek için sertifika almaya 

değil, öğrenme edimlerini gerçekleştirmelerini mümkün kılacak yardımlara ihtiyaçları vardır.” (s.19) 

Illich orta çağ kiliseleri ile modern okulların aynı şekilde işlediğini belirtmektedir. Orta çağ 

kiliselerinin halka umut sattığı gibi, okul da öğrenmenin sadece okulda gerçekleşebileceği vaadini 

satmaktadır. Her iki kurum da varlığını insanların kendilerine inanmasına borçludur. Orta çağ 

kiliselerinin yıkılması sürecinin sancılı bir şekilde gerçekleştiğini belirten Illich, aynı sıkıntıların 

okulsuzlaştırma sürecinde de yaşanacağını ifade etmiştir ancak bireylerin tamamen özgür 

olabilmesinin yolu da okulsuzlaştırma ile mümkün olacaktır. 

“Eşit eğitim fırsatı, gerçekten de hem arzu edilebilir hem de uygulanabilir bir amaçtır. Fakat bunu 

ancak zorunlu okullaştırma ile mümkün saymak; kurtuluşu, kiliseyle karıştırmak anlamına 

gelmektedir” (s.23) 

Illich okula ayrılan paranın gereksiz olduğunu ve okula ayrılan paralar ile bölgenin başka 

ihtiyaçlarının giderilebileceğini savunmaktadır. Ayrıca okulda kademeler ilerledikçe okulun maliyeti 

de aynı oranda artmaktadır. Bu maliyetler okulun fiziksel olanaklarını arttırmak, müfredata para 

harcamak şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

“Zorunlu eşit okullaşmanın, ekonomik olarak uygulanamaz olduğu itiraf edilmelidir. Latin 

Amerika ülkelerinde her bir mezun öğrenciye harcanmış olan kamu maliyeti, (en fakirle en zengin 

arasındaki gruba dahil olan) ortalama bir vatandaş için harcanan paranın üçyüzelli ile binbeşyüz 

katıdır.” (s.22) 

Illich birçok öğrenmenin dışarıda kendiliğinden olduğunu savunmuştur. Konuşmayı, yemek 

yemeyi öğrenmek, düşünmek, dil öğrenmek vb. eylemlerin bir öğretmen ve okul olmadan da 

olabileceğini dile getirmiştir. Aslında burada okulun temel argümanı olan “öğrenme sadece okulda 

gerçekleşir, okul olmazsa öğrenme gerçekleşemez” iddiasını çürütmek için böyle örnekler verdiği 

düşünülebilir. Ayrıca okumayı öğrenen bir bireyin kütüphanelerden yararlanarak kitap içindeki 

bilgilere kolaylıkla ulaşabileceğini ifade etmiştir. Burada öğrenme asıl amaç değildir. Zaten aileler de 

çocuklarının ne öğrendiğinden çok, mezun olduklarında alacakları diploma ve kazanacakları maaş ile 

ilgilenmektedir. 

“Gerçekte, öğrenme edimi başkalarının yönetimine en az ihtiyaç duyulan bir insan etkinliğidir. 

Çoğu öğrenme edimi bir öğretimin sonucu değildir. Daha ziyade, anlamlı bir oturumda engellenmeden 
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gerçekleştirilen katılımın bir sonucudur. Pek çok insan en iyi „onunla -öğreneceği şeyle birlikte- 

olmak‟ suretiyle öğrenme işini gerçekleştirmektedir. Bununla beraber, okul insanların kendi bireysel 

kavrama gelişimlerini ayrıntılı plânlama ve amacına göre kullanmayla ilişkilendirmektedir.” (s.56) 

Illich okulu belli yaştaki çocukları özgürlüğünden uzaklaştıran, onları kategoriler altında 

sınıflandıran, yetenek öğretemeyen ama öğrenmenin kendisi olmadan yapılamayacağını iddia eden, 

sertifika ve diploma vaadi ile öğrencileri kendisine bağımlı hale getiren bir kurum olarak ifade 

etmektedir. Ömrünün en önemli yaşlarını okulda geçiren çocuk, çocukluğunu okul yüzünden 

yaşayamamaktadır. Bu yüzden çocukluk dönemi denilince akıllara sadece öğrencilik gelmektedir. 

Ayrıca küçük yaşlarda okula giden sosyo ekonomik düzeyi düşük olan bireyler öğrenciler, zengin 

çocuklarla rekabet edemeyecektir. 

“Okul, insanları yaşlarına göre gruplandırmaktadır. Bu gruplama sorgulanması mümkün olmayan 

üç önermeye dayanmaktadır: Çocuklar okula aittir; çocuklar okulda öğrenir, çocuklar için öğretim 

sadece okulda gerçekleştirilebilir. Sanırım bu üzerinde tartışılamaz önermeler ciddi bir sorgulamayı 

gerektirmektedir.” (s.42) 

Illich modern eğitim kurumlarını eski eğitim kurumları ile karşılaştırarak da işlevini 

eleştirmektedir. Eski üniversiteleri, bilgi ve fikir alışverişlerinin olduğu, tartışmaların yaşandığı bir 

araştırma merkezi olarak tanımlarken, yeni üniversitelerin bu işlevlerinden uzaklaştığını, fiziki 

maliyete ve dış görünüşe önem verdiğini bu yüzden amacını yitirdiğini ifade etmektedir. 

“Modern üniversitelerde, söz konusu topluluk yatakhane, profesör odası ya da din görevlilerine 

ayrılmış birimlerde bir araya getirilen farklı gruplara ayrılmıştır. Modern üniversitenin yapısal plânı 

geleneksel araştırmayla son derece az ilintilidir. Gutenberg‟ten beri pek çok alanda disipline edilmiş, 

eleştirel incelemeler „metal parçalarından baskıya doğru yönelmiştir. Modern üniversite hem anonim 

hem anarşik, bir konuya odaklanmış, plânlanmamış ve kabına sığmayan buluşmalar için basit bir 

imkân sağlama şansını yitirmiş ve bunun yerine araştırma ve eğitimin üretildiği süreci idare etmeyi 

seçmiştir.” 

Illich okul ile kilise kurumlarını sık sık karşılaştırmaktadır. Orta Çağ skolastik düşüncesine sahip 

kiliselerin yıkılıp, bireylerin özgürce inançlarını yaşayabildikleri ibadet ortamına dönüşmesini 

okulsuzlaştırma ütopyası için bir örnek olarak sunmaktadır. Orta Çağ‟daki gerici kiliselerin 

kaldırılabileceği fikri bile imkânsız görünürken, bu olayın gerçekleşmesi, okulun yıkılmaması için 

hiçbir nedenin olmadığının göstergesidir. 

“Günümüzde okul sistemi tarih boyunca güçlü kiliseler için geçerli olan üç işlevi yerine 

getirmektedir. Okul hem toplum mitinin kaynağı hem bu mitin tezatlarının kurumsallaştırılması ve 

hem de mit ile gerçeklik arasında uyumsuzluğu tekrar üretecek ve gizleyecek olan ritüel mekânıdır. 

Bugün okul sistemi ve özellikle de üniversite mitinin eleştirisi için geniş imkânlar oluşmakta ve 

kurumsal çarpıklıklara karşı isyan bir koşul olarak belirmektedir.” (s.55) 

Öğretmenin Rolüne Yönelik Bulgular 

Illich okulun devamlılığını sağlayan öğretmenleri de sert bir dille eleştirmektedir. Öğretmenlerden 

öğrencilerin okul kurallarına uyması konusunda rehber ve bekçi, öğrencinin hayatında neyin doğru 

neyin yanlış olduğunu öğretmek için ebeveyn, öğrenciye okula uyum konusunda razı etmeye çalışan 

vaiz, öğrencileri ikna etmeye çalışan terapist rollerine bürünen bireyler olarak bahsetmektedir. Tüm bu 

rolleriyle öğretmenler öğrencinin özgürleşmesini, öğrenmesini engellemektedir. 

“Eğitim ile ilgili araştırmalar, giderek artan bir şekilde, çocukların, arkadaş gruplarından, çizgi 

romanlardan, birtakım gözlemlerden; okul ritüellerindeki katılımdan onlara öğretmeye yeltendiklerine 

oranla daha çok şey öğrendiklerini göstermektedir. Öğretmenler okulda tatbik edilen konuların 

kolayca öğrenilmesini genellikle engellemektedirler.” (s.45-46) 

Müfredata Yönelik Bulgular 

Okulun bir ürünü olarak görünen müfredat maliyetinden dolayı, rekabet ortamı yarattığı için Illich 

tarafından eleştirilmektedir. Kademe ilerledikçe müfredata bağlı olarak kitap fiyatları, fiziksel koşullar 

da artmaktadır. 
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“Okul, diğer ticari mallar gibi aynı yapıya sahip aynı sürece göre uyarlanmış olan bir eşya 

satmaktadır: Müfredat.” (s.58). 

Müfredat programı subliminal mesajlar taşımaktadır. Öğrenmenin sadece okulda olacağına 

insanları inandırmaktadır. Aynı müfredat programı refah seviyesine ulaşmanın yolunun da okuldan 

geçtiğini öğrencilere dikte etmektedir. 

“Okullaşmanın gizli müfredatı halkı her yerde bilimsel bilginin kılavuzluğundaki bürokrasilerin 

etkili ve yardımsever oldukları yolundaki mite inandırmaktadır. Aynı müfredat üretim ne kadar artarsa 

aynı oranda iyi bir yaşam standardına ulaşılacağı yolundaki miti öğrencilerin kafasına yavaş yavaş 

yerleştirmektedir.” (s.95) 

Okula Karşı Alternatiflere Yönelik Bulgular 

Illich okulun yarattığı sorunların okul içinde çözülemeyeceğini ve yenileşme faaliyetlerinin 

sonuçsuz kalacağını ifade etmiştir. Eğitim için günümüzdeki okullardan kurtulup, alternatif kurumlar 

ve ağlar oluşturulması gerekmektedir. Bireyler ancak bu şekilde gerçek özgürlüklerine kavuşabilirler.  

“Eğitim kaynakları, genellikle eğitimcilerin müfredat amaçları doğrultusunda tanımlanmaktadır. 

Ben bunun tersini öğreniyorum. Bir öğrenciye amaçlarını tanımlamasını ve gerçekleştirilmesini 

mümkün kılacak dört farklı yaklaşımı tanımlamak istiyorum. 

1.Eğitim Amaçları İçin Kaynak Hizmeti: Bu uygulama, araçlara ya da formel öğrenim için 

kullanılan süreçlere başvuruyu kolaylaştıracaktır. Bu tip şeylerden bazıları bu amaç için 

kütüphanelerde, kiralama şirketlerinde, laboratuvarlarda, müze ve tiyatrolar gibi „showroom‟larda 

depolanabilir. Diğerlerinin de fabrikalarda, hava limanlarında ya da çiftliklerde günlük kullanımları 

söz konusu olabilir. Fakat bu yerler öğrencilerin stajyer olarak görev almaları için elverişli hale 

getirilmelidir.  

2.Yetenek Değişimleri: Bu uygulama, bireylere, sahip oldukları yeteneklerin bir listesini çıkarma 

imkânı tanımaktadır. Bu yeteneklerden bazılarını öğrenmek isteyen kişiler için, bir model olarak 

hizmet etmek istediklerinde, adreslerine ulaşmak yeterli olacaktır.  

3.Akran Eşlenimi: Bu, nedenini ve niçinini sorabilecekleri bir partner bulma ümidiyle içinde 

bulunmayı arzuladıkları öğrenme aktivitesini tanımlamaları için kişilere imkân tanıyan bir iletişim 

ağıdır.  

4.Serbest Eğiticilere Kaynak Hizmeti: Bu uygulama; profesyonellerin, paraprofesyonellerin ve 

serbest eleman olarak çalışacakların adresi ve kısa tanımlarının ve hizmetlerine katılma koşullarının da 

yer aldığı bir dosyadaki listelerden oluşmaktadır. İlerde göreceğimiz gibi böylesi eğitimciler eski 

müşterilerine yaptıkları yardımlarla ya da oylarla seçilmektedir.” (s.98) 

Illich okulu eleştirmekle kalmıyor, okula alternatif çözüm yolları da sunuyor. “Fırsat ağı” olarak 

tanımladığı bu çözüm yolları, okulsuzlaştırmanın önünü açabilecektir. Bu fırsat ağlarında öncelikle 

kullanışlı bir fiziksel çevre oluşturulmalı ve burada öğrenme kaynakları yer almalıdır. Bu bir 

kütüphane, laboratuvar, fotoğraf atölyesi, gazeteler veya çiftlik olabilir. Okul ile özdeşleşmeyecek bu 

yerler öğrencide antipati oluşturmayacaktır. Harita, kitap, bilgisayar gibi öğrenme materyalleri de 

eğitim araç gereci olarak nitelendirilmemelidir. Okullarda öğrenciler bozulur diye araç gereçlere 

dokunmaktan çekinmektedirler ama eğitim öğretim aracı olarak ele alınmayan öğretim materyalleri 

öğrenciler için eğitimin önemli bir parçası olabilir. Öğrenciler herhangi bir makineyi söküp, tekrar 

takmaya başlayarak makinenin işlevini daha rahat öğrenebilir. 

Okul, yetenekli öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmakta yetersiz kalmaktadır. Illich‟in yetenek 

değişimleri ve serbest eğitimcilere kaynak eğitimi fırsat ağları ile herhangi bir yeteneği olan veya bir 

alana ilgi duyan öğrenci o alan ile ilgili uzman kişiye ulaşarak, o yetenek ile ilgili kasetleri dinleyerek 

yeteneğini geliştirebilir. Bu uzmanların özelliklerinin olduğu bir liste hazırlanabilir. Sonra bu yeteneği 

öğrenmek isteyen veya geliştirmek isteyen öğrenci o uzman ile bir araya gelebilir. 

Akran eşlenimi fırsat ağı da yetenek ağı mantığına benzemektedir. Öğrenci kendi özelliklerini, 

adresini tanımladıktan sonra partner aradığını ilan edecektir. Aynı ilgi doğrultusunda bir partner 
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bulunduğunda bir araya gelip, fikir alışverişi, akıl oyunları vb. paylaşımlar yapabilirler. Bu buluşma 

bilgisayar üzerindeki bir program aracılığıyla sağlanırsa daha faydalı olacaktır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Okulsuz toplum yaratma düşüncesi Illich‟in eğitim anlayışını da ortaya koymaktadır. Illich, okul 

kurumunu bireyi sınırlandıran bir hapishane gibi görmektedir. Bu hapishaneden kurtulmadıkça özgür 

bir ortamda eğitim alınamayacaktır. Özgürlükçü bir eğitim için sunduğu alternatifler öğrenciye 

seçenek sunmaktadır. Öğrenci, bu alternatif çözümler yardımıyla bir meslek edinebilir, öğrenmek 

istediği bilgileri kütüphanelerden, akranlarından, ilgililerden öğrenebilir. Bunun için öğrenmeyi 

istemesi yeterlidir. Öğrenmeye ihtiyaç duymadıkça kimse bireyi, yaşamının büyük bir bölümünde, 

günün önemli saatlerinde zorla bir yerde tutamaz. Okuldan uzaklaştıkça çocuklar çocukluklarını 

yaşayabilecektir, yapay çevreden uzaklaşıp, doğaya dönebilecektir. Illich okulu sorgularken, 

toplumun, sistemin çocuğa biçtiği rolleri eleştirmektedir. 

Illich‟in okulsuzlaşma yaklaşımı bazı eleştirileri de beraberinde getirmiştir. Mesela, çocuklara 

sınırsız öğrenme özgürlüğü sağlanırsa, zararlı şeylere de yönelebilirler. Böylece gereksinim duydukları 

becerileri edinemezler (Parelius ve Parelius‟tan aktaran Tezcan, 2005). Ancak bu eleştiri, okulun 

öğrencilere dayattığı “okul olmadan öğrenemezsiniz” gizli mesajı ile benzerlik göstermektedir. Bir 

şeyin zararlı olup olmadığına ailesi, akranları, örnek aldığı bireyler, okuduğu kitaplar, izlediği 

programlar da yardımcı olabilir. Bunun için okula gerek var mıdır? Sorusu akla gelebilir. Ayrıca 

coğrafya açısından başka eleştiriler getirilebilir. Doğu Anadolu Bölgesinde ekonomik, dini inanç ve 

toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri gibi nedenlerle kız çocukları eğitimden mahrum kalmaktadır (Tunç, 

2009). Şayet herkesin eğitimden yararlanması için okullarda zorunlu eğitim verilmez ise kız çocukları 

aleyhine bir eğitim süreci yaşanacaktır. UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) 

öncülüğünde yürütülen “Haydi Kızlar Okula” kampanyası sayesinde birçok kız çocuğu eğitimine 

devam etmiştir. Şayet okulsuz bir toplum düşünülürse, bu kızların adı olmayacaktır.  Kampanyanın ilk 

altı ayında 40,000 kız çocuk eğitim–öğretim sistemi içine alınmıştır (UNICEF, 2003). 

Tarım toplumlarında ve sanayiye geçiş aşamasında çocuk işçiliği yaygın olarak görülmektedir. 

Dünya genelinde çocuklar üzerinde ruhsal, fiziksel ve ahlâkî açılardan olumsuz etkileri olan çocuk 

işçiliği (Avşar ve Öğütoğulları, 2012) ile mücadelede de zorunlu okullaşma olumlu sonuçlar 

doğurabilir. Örgün eğitime devam etmek zorunluluğu olan çocuk, devlet gözetiminde olacağı için 

kayıtsız olarak iş gücü olarak kullanılamayacaktır. Illich de aynı şekilde And dağlarındaki çocukların 

tarım ile uğraşmasından dolayı çocukluklarını yaşayamadıklarını belirtip, bu durumu eleştirmiştir. 

Buna rağmen, çocuk işçiliğinin önünü açabilecek okulsuzlaşma anlayışını savunması düşündürücüdür. 

Ülke yönetiminde söz sahibi olmak için de okul bir araç olabilir. Dokuzuncu cumhurbaşkanı 

Süleyman Demirel, bir köylü çocuğu olarak bulunduğu konuma gelmesini, okulun yardımıyla 

gerçekleştiğini ifade etmiştir (Cumhuriyet, 2015). Eğitim sisteminde sınavlar kalkmadığı sürece 

okulların kaldırılması da bir işe yaramayabilir. Sınavlar devam ederse yine maddi durumu iyi olan 

bireyler özel ders imkânlarından sonuna kadar yararlanabilirken, sosyo ekonomik düzeyi düşük olan 

bireylerin çocukları ise sistemde dezavantajlı olarak kalabilirler. 

Eleştirilerin yanında Illich‟i destekleyen görüşler ve yaklaşımlar da bulunmaktadır. Illich‟in 

yetenek değişimleri ile ilgili alternatif çözümü, Ahilik teşkilatı içinde de yer almaktadır. Bir okul 

olarak eğitim vermeyen Ahilik teşkilatı, iş başında usta tarafından çırağına bilgilerini aktarmasıyla 

meslek kazandırma esasına dayanmaktadır. Ustanın birikimlerinden yararlanan çırak da belli bir süre 

sonra ustalığa yükselmektedir (Darı, 2017). Benzer şekilde bir becerisi olan birey, o işin ustasından 

eğitim görerek bu beceriyi ilerletebilir. Bunun için de okula gerek yoktur. Yine beceri geliştirmek için 

YouTube sitesinde beceri ile ilgili usta öğreticiden ders alınabilmektedir. İnternet ve bilgisayar 

erişimine sahip olan her öğrenci istediği bilgiye genel ağa bağlanarak ulaşabilmektedir. 

Salman Khan, Dünya Okulu isimli kitabında “Herkese, her yerde, dünya standartlarında bedelsiz 

eğitim” sloganıyla uzaktan eğitimin bir alternatif olacağını belirtmişti (Khan, 2016). Güncel olarak 

Khan Akademinin sadece Türkçe sayfalarında ücretsiz olarak 10.000 video yer almaktadır. Bireyler 

eksiklik hissettikleri konu hakkında siteye girip, dersleri dinleyebilmektedirler (Khan Academy, 

2022). Bu da Illich‟in fırsat ağlarının günümüze uyarlanmış hali olarak düşünülebilir. 
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1980‟li yıllardan başlayarak Türk üniversitelerinde uygulamaya başlanan “Açıköğretim” 

uygulamaları da (Anadolu Üniversitesi, 2022) okul olmadan eğitim öğretimin devam edebildiğini 

göstermektedir. Ayrıca imkânı kısıtlı olan bireylerin eğitimine devam sağladığı için, Illich‟in hayalini 

kurduğu eğitimde fırsat eşitliğine de katkı sunmaktadır. 

COVID-19 pandemisi de gösterdi ki; uzaktan eğitimde altyapı, teknolojik vb. aksaklıklar yaşansa 

da (Can ve Ozan, 2021) okul kapanmalarında ya da okul olmadan da eğitim devam etmektedir.  Bu 

yönüyle temel eğitimden sonra uzaktan eğitim yardımıyla eğitim devam edebilir (Kılıç, 2021). Ancak, 

uzaktan eğitimde kullanılan web araçlarının artırılmasıyla temel eğitimde de uzaktan eğitime 

geçilebilir. Hatta sohbet odaları ile sosyalleşme ortamı da sağlanabilir. Bu bağlamda 

değerlendirildiğinde uzaktan eğitim, okulun verebileceği eğitim ve öğretim olanaklarının hepsini 

karşılayabilir. 

Küresel düzeyde teknolojik altyapının güçlendirilmesi, internete erişimin geliştirilmesi ve yoksul 

kesimlerin her yönden desteklenmesi ile her yerde ve her zaman eğitime ulaşabilme şansı mümkün 

olabilir. Küresel düzeyde ortaya çıkan pandemi ve gelecekte de ortaya çıkması muhtemel salgın 

hastalıklar, doğal afetler gibi kriz durumları gibi zorunluluktan doğan uzaktan eğitim uygulamaları, 

Ahilik teşkilatındaki meslek edindirme şekli, açıköğretim uygulamaları, yararlı genel ağ siteleri, 

Illich‟in hayalini kurduğu okulsuz toplumu yaratabilir. Ancak, okulsuz topluma geçilirken yapılan 

eleştiriler göz ardı edilmemelidir. Özellikle, okulun temel eğitimdeki bilişsel, duyuşsal ve sosyal 

fonksiyonları göz ardı edilmemelidir. Bu bağlamda, şimdilik “eğitimde okulsuz seçenekler”, temel 

eğitim sonrası öğretim kademeleri ile özellikle yetişkin eğitiminde alternatif yöntemler kapsamında 

uygulanması halinde daha faydalı olabilir. Okulsuz topluma yönelik nicel ve nitel yöntemlere dayalı 

farklı araştırmalar yürütülebilir. 
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Öz  

Liderlik, amaçlara ulaşabilmek için bir grubu etkileme sürecidir. Bu etkinin kaynağı yine toplumdan alınan 

güçtür. Yönetim pozisyonunda olan kişiler genelde otorite ile yetkilerini göstermek isterler. Ancak tüm 

yöneticiler lider olma özelliği taşımayabilirler. Bir örgütün yöneticiye sınırsız yetki vermesi onun lider olduğu 

anlamına gelmemektedir. Liderlik kavramı her ne kadar tek kişilik bir çağrışım yapsa da çağdaş yaklaşımlar 

dikkate alındığında artık tek kişinin lider olamayacağı söylenebilir. Aynı liderlik tarzı ile her ortamda her zaman 

liderlik sergilenmesinden ziyade uygun ortam ve zamana göre farklı liderlik yaklaşımları uygulanmalıdır. 

Paylaşılan liderliğin bilimin diğer alanındaki gelişmelere paralel olarak özellikle pandemi süreci ile birlikte okul 

liderliği konu alanında önem kazandığı söylenebilir. Bu çalışmada öncelikli olarak paylaşılan liderliğe ilişkin 

kavramsal bir çerçeve oluşturulmuş, daha sonra okul ve eğitim yönetiminde paylaşılan liderlik incelenmiş konu 

ile ilgili yapılan araştırmalara değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Paylaşılan liderlik,  yaklaşım, okul, yönetim 

A Conceptual Analysis on Distributed Leadership
1 

Abstract 

Leadership is the process of influencing a group to achieve goals. The source of this effect is again the power 

taken from the society. People in management positions usually want to show their authority. However, not all 

managers are capable of being leaders. The fact that an organization gives unlimited authority to the manager 

does not mean that he is a leader. Although the concept of leadership has a one-person connotation, considering 

contemporary approaches, it can be said that only one person can no longer be a leader. Rather than always 

exhibiting leadership in every environment with the same leadership style, different leadership approaches 

should be applied according to the appropriate environment and time. It can be said that distributed leadership 

has gained importance in the field of school leadership, especially with the pandemic process, in parallel with the 

developments in other fields of science. In this study, first of all, a conceptual framework for distributed 

leadership was created, then distributed leadership in school and education management was examined, and 

research on the subject was mentioned. 

Keywords: Distributed leadership, approach, school, management 

Giriş 

Liderlik konusu yönetim alanında yapılan araştırmalarda sık sık karşılaşılan bir konu olmuştur. 

Liderliğe ilişkin alanyazın oldukça geniştir ve birçok liderlik tarzı alanyazında tartışılmıştır. Lider 

olarak kabul edilen kişileri diğer kişilerden ayıran özelliklerinin neler olduğu tartışılan konular 

arasında yer almaktadır (Karadağ, 2009). Nitekim liderlikle ilgili alan yazını araştıran çalışmalar 

(Ekizler & Bolelli, 2020; Hughes, Lee, Tian, Newman & Legood, 2018)  farklı pek çok liderlik 

tanımından söz etmektedir. Zaman içerisinde liderlik, topluma fayda sağlaması ya da sorunların 
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kaynağı olarak hayatın birçok alanında tartışılmıştır. Dünya, iyi liderler ve onların kararları ile daha 

barışçıl hale gelirken, liderliğini etik olmayan amaçlarla kullanan bireylerin yönetiminde istenmeyen 

sonuçlarla uğraşmak zorundadır. Olumlu bir sosyal iklim için liderlerin motive etme sorumluluğu 

vardır ve bu motivasyon okullar için de çok önemlidir (Çatak, 2022). 

Liderlik, alanyazında iletişim kurma, koordine etme ve problem çözme becerisini içeren kişilerarası 

ve sosyal becerilerin bir birleşimidir (Dixon, Belnap, Albrecht & Lee, 2010).  Eğitim yönetimi 

alanında bugüne kadar liderlik ve eğitim yöneticilerinin liderliği konusunda çok sayıda araştırma 

yapılmıştır (Şişman, 2004). 

Etkili bir okul yönetimi için müdürün veya diğer yöneticilerin liderlik vasıflarının ortaya 

çıkarılması ve okulda yönetimin müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenler arasında paylaşılması 

önemlidir. Örgütün etkili olması bakımından öğretmenlerin oynadığı rolün önemi ve okul müdürleri 

ile olan ilişkileri iş doyumu konusunu önemli hale getirmiştir. İş doyumunun öğretmenlerin okulun 

amaçlarına ulaşmadaki katkılarını arttıran en önemli faktörlerden biri olduğu söylenebilir (Eroğlu, 

1998). Stone (1992) ilköğretim ve ortaöğretim okullarının tek kişilik liderlik davranışları ile örgütsel 

çıktılar, etkililik ve iş doyumu arasındaki ilişkisini araştırdığı çalışmasında tek kişinin sürekli liderlik 

tarzının öğretmenlerin iş doyumlarına çok fazla etki etmediği sonucuna varmıştır. Liderlik konusunda 

çok değişik tanımlar farklı araştırmacılar (Cemaloğlu, 2009; Lee, Legood, Hughes, Tian, Newman & 

Knight, 2019) tarafından ortaya konulmuş olmakla birlikte genel olarak liderlik grup etkinliklerini 

grup hedeflerine ulaşma doğrultusunda etkileme sürecidir (Bass, 1985). Son zamanlarda geleneksel 

liderlik teorilerine alternatif olarak farklı liderlik yaklaşımlarının önem kazandığı görülmektedir. 

Paylaşılan liderlik, okulların organizasyonunu dönüştüren ve liderliği bireyin ötesine taşıyan bir 

liderlik stilini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır (Bush, 2018; Harris, 2010; Leithwood, 

Mascall, & Strauss, 2009).  Morphet‟ e (1967) göre, bir grubun görevlerini, amaçlarını ve hedeflerini 

anlamasına yardımcı oluyorsa ve grubun sürekliliğini sağlıyorsa o kişi lider rolü oynuyor demektir. Bu 

nedenle son yıllarda örgütlerde değişimin ve gelişimin sağlanmasında paylaşımcı bir anlayış ve 

özellikle paylaşılan liderlik önemli bir çalışma alanı olmuştur. Bu çalışmada da paylaşılan liderlik ve 

paylaşılan liderliğin özellikleri ifade edilmiştir. 

Paylaşılan Liderlik 

Harris  (2000)  çalışma ortamlarında kişisel fikirlere saygılı, girişimcilik ve güçlü yönetim 

kabiliyetine sahip olan yöneticilerin etkili liderlik karakterine sahip olduklarını söylemiştir. Wiliams‟ a  

(2002) göre liderlik sadece insanları güdülemek, başkalarının kabiliyetlerini arttırmak, planlama ve 

koordinasyon gibi doğrudan fayda ile ilgili değildir. Kamu yararına dolaylı faydası olmasının da 

gerekliliği vurgulanmıştır. Son yıllarda özellikle COVID-19 virüsünün etkili olduğu pandemi süreci ile 

birlikte eğitimin uzaktan eğitime dönüşmesi işbirlikçi bir anlayışın ön plana çıkmasını önemli hale 

getirdiği ifade edilebilir. Morgan‟ a (1998) göre liderlik; örgütte anlamları keşfetmeyi ve bunları 

paylaşmayı kısacası ilişkileri anlamayı kapsamaktadır. Paylaşılan anlamlar olarak; örgütte hâkim olan 

değerler, örgütün felsefesi, örgüt iklimi, kurallar, yani örgütün kültürüdür. Bu bakış açısıyla liderlikte, 

birlikte öğrenme, bilgi paylaşımı, işbirliği ve anlamlar birlikte inşa etmelidir. Başka bir ifade ile bir 

kişinin liderlik özelliklerine sahip olduğu düşüncesinden tamamen farklı bir liderlik tanımı 

yapılmaktadır. Gronn‟ e  (2008) göre paylaşılan liderlik; uyum, birleşme ve ittifak kavramları ile 

tanımlanır. 

Gronn (2002) liderliği, örgütlerin en üstünde ki büyük yapılar içerisinde olabileceği gibi, küçük 

informal ve güncel hareketler içerisinde de ortaya çıkacağını ifade etmektedir. Bir kişi farklı yollarla 

başkalarını takip ederek, onlara destek veya yardımcı olarak ya da yapılanları zenginleştirerek bir 

değişim başlatabilir. Spillane‟ a (2006) göre liderler buzdağının sadece görünen kısımlarıdır. 

Liderliğin görünmeyen kısmında liderler, kişiler ve olaylar arasındaki etkileşimleridir. Paylaşımcı 

açıdan liderlik, bu bileşenler arasındaki etkileşimlerinin tamamından oluşan bir sistemdir. Bu sistemin 

elemanları bir araya getirildiğinde kendisini oluşturan parçalar ya da uygulamalar toplamından daha 

fazladır. Sergiovanni (1987) paylaşılan liderliği, örgütün tüm üyelerinin liderlik sürecine aktif 

katılımını kolaylaştıran mekanizma olarak tanımlamaktadır. Harris (2010) ise paylaşılan liderliği, 

resmi yönetim pozisyonları ve idari makamların dışında liderlik rollerinin genişletilmesi olarak 
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tanımlamaktadır. Bu tanımlar çerçevesinde özellikle eğitim kurumlarında yönetimin bir ekip işi olduğu 

ve yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi gerektiği söylenebilir. 

Liderlik, başkaları tarafından sergilenen eylemlerle ortaya çıkan olası durumlara dayalıdır. Birlikte 

yapılan etkinliklerin bir sonucudur. Bu ürün, ancak bir grup ya da etkileşim tarafından oluşturulur. 

Gronn (2003) liderliği dağıtmanın, onu bir kişide toplamaktan daha etkili bir liderlik yolu olduğunu 

belirtmiştir. Paylaşılan liderlik, farklı zaman diliminde farklı durumlarda, farklı nedenlerle, farklı 

faaliyetlerin parçası olarak yer alan en az iki kişinin liderlik denemelerinden oluşur. Bireylerin sahip 

oldukları bilgi, beceriler, uzmanlıklar birbirlerini tamamlar ve bir liderler havuzu oluştururlar. Bir 

örgütte bireysel liderlikle elde edilen çıktıların toplamından daha büyük çıktılar elde edebilmenin yolu, 

bireylerin sahip oldukları bu bilgi, beceri ve uzmanlıklarını liderlik havuzunda toplamaktan geçer. 

Baloğlu (2011) çalışmasında dağıtımcı liderlik teorisini ilişkili bulunduğu diğer teoriler temelinde ele 

almak ve sonra da bu yaklaşımın en bilinen savunucuları olan Gronn (2000), Spillane (2005) ve 

Elmore„ un (2000) görüşleri çerçevesinde inceleyerek, ulaşılan tüm sonuçları bütünleştirmiştir. 

Paylaşılan Liderlik Boyutları 

 Paylaşılan liderlik modelini diğerlerinden ayıran bazı temel unsurlar vardır (Harris & DeFlaminis, 

2016). Bu unsurlardan ilki liderliğin, bir rol veya sorumluluktan ziyade bir uygulama olarak 

görülmesidir. Paylaşılan liderliğin üç bileşeni olarak liderler, takipçiler ve durum ifade edilmiştir. Bu 

bileşenler arasındaki etkileşimler uygulama için çok önemlidir. İkinci fark, liderliğin hedefleridir. 

Paylaşılan liderlikte görevler ve etkiler bireyler arasında dağıtılır. Üçüncü fark ise etkileşimle ilgilidir. 

Paylaşılan liderlik diğer liderlik biçimleriyle etkileşim içindedir. bir arada bulunur. Paylaşılan 

liderlikte birden fazla aktörün etkisi önemli bir rol oynamaktadır. Dördüncü fark örgütün yapısı ile 

ilgilidir. Paylaşılan liderlik farklı uzmanlık alanlarına sahip insanları bir araya getiren bir liderlik türü 

olarak ifade edilmiştir geleneksel bürokratik modelden ayrılmaktadır (Harris & DeFlaminis, 2016; 

Spillane & Anderson, 2019). 

Hulpia (2009) çalışmasında,  dağıtılmış liderlik envanteri geliştirerek liderlik etki alanın bir kişide 

değil, liderlik resmi üyeleri (okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmen liderleri) arasında 

dağıtılmasının öneminden bahsetmektedir. Spillane ve Camburn‟ a  (2006) göre paylaşılan liderlik, 

okul müdürü, müdür yardımcıları ve öğretmen lider(ler) den oluşmaktadır. Okullardaki yönetim 

süreçlerinde liderlerin özellikle destek ve gözetim boyutlarında yapması gereken durumlardan söz 

etmek olasıdır. Bu boyutları şu şekilde açıklamıştır. Destek boyutunda liderlerin yapması gereken 

durumları; uzun vadeli bir vizyon, okul vizyonunu tartışma, öğretmenleri övme, öğretmenlere 

yardımcı olma, öğretmenleri eleştirme ve nedeni açıklama, yardım gerektiğinde okul öğretmenlerine 

yardımcı olma, öğretmenlerin kişisel refahı için çalışma, profesyonel öğrenme için kendi hedefleri 

gerçekleştirmek için teşvik etme, kendi çıkarları ile okulun uyumlu olması için uğraşma, öğretmen 

etkileşimi için örgütsel destek sağlama şeklinde ifade etmiştir. Gözetim boyutunda liderlerin yapması 

gereken durumları ise; personelin performansını değerlendirme, öğretmenleri değerlendirmede yer 

alma, liderlik ekibinin hedeflerini destekleme şeklinde ortaya koymuştur.  

Paylaşılan liderlik, yetki devrinin ötesinde, karar verme sorumluluğunun liderlik ekipleriyle 

paylaşıldığı ve okul müdürlerinin görevlerinin bir kısmının diğer personele dağıtılması yoluyla 

gerçekleştirilir. Bu durum personelin örgütsel faaliyetlere liderlik etmesini kolaylaştırır ve bu şekilde 

iş yüklerini azaltır (Hartley, 2010). Spillane'a (2006) göre, paylaşılan liderlikte liderlik bazı kişiler 

arasında dağıtılır ve görevler liderlerin etkileşimi ile yürütülür.  

Paylaşılan liderlikle ilgili yapılan araştırmaların, eğitim çıktıları üzerinde olumlu etkileri olduğunu 

göstermektedir (Bush & Glover, 2012; Harris, 2010; Leithwood, Harris, & Hopkins, 2008). 

  Spillane (2001) paylaşılan liderliğin öncelikle kuruluştaki veya örgütteki tüm seviyelerde olması 

gerektiğine vurgu yapmıştır. Liderlik seferberliğinin sadece üst düzeyde olmasından endişe 

duymaktadır. Pek çok ilgi çekici ve aktif liderlik dağıtma uygulaması hakkında okul içinde liderlik 

aktivitesi oldukça azdır. Paylaşılan bir liderlik modeli birçok liderin yerine bireysel bir liderin 

eylemleri arasındaki etkileşimler üzerine inşa edilir. Bu durum Şekil 1‟ de görselleştirilmiştir. 
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Şekil 1  

Paylaşılan Liderlik Hiyerarşik Yapısı 

 

Şekil 1 incelendiğinde liderliğin paylaşılmasında hiyerarşik yapının keskin olmamasına vurgu 

yapıldığı söylenebilir. Spillane (2001) aslında birçok lider değil de bireysel bir lider ve diğer kişilerin 

aktiviteleri, bireysel becerileri, aralarında ki etkileşime değinmiştir. 

Harris (2005) ilk olarak okullarda paylaşılan liderlik ile geliştirilmiş öğrenci çıktılarının arasında 

güçlü bir ilişki olduğuna dair kanıtlar olduğunu belirtmiştir. Kısacası, liderlik dağıtımı, öğrenci 

başarısı için önemlidir. İkincisi, okullar ve okul yapılandırmaları olarak (yani ağlar veya genişletilmiş 

okullar) daha karmaşık yapılara, farklı formlar haline paylaşılan liderlik yapıları kaçınılmaz olarak 

ortaya çıkacaktır. Bu kapsamda paylaşılan liderlik ile ilgili olarak; 

1) Paylaşılan liderlik heyet değildir. 

2) Paylaşılan liderlik örgütsel bir durumdur. 

3) Paylaşılan liderlikte terfi zorunlu değildir.  

4) Paylaşılan liderlik herkesin talebi anlamına gelmez. 

5) Paylaşılan liderlik birçok yapılandırmadan oluşur. 

 Bu noktalar ele alındığında, paylaşım ve heyet arasındaki ayrımı yapmak önemlidir. Yaygın bir 

yanlış da paylaşılan liderliğin, belirli görevleri devretmek anlamına geldiğini varsaymaktır. Aksine, 

paylaşılan liderlik; ortak etkinlik, tartışma veya rutin görevleri dağıtıp, diyalog temelli bir süreci 

tanımlamaktadır. Paylaşılan liderliğin örgüt içinde nasıl oluştuğu ve liderlik faaliyetlerinin nasıl 

geliştiği iki önemli durum olarak ifade edilebilir. Bu iki durum paylaşılan liderlikle ilgili farklı bir 

noktaya da işaret etmektedir. Paylaşılan liderlik kişisel niteliklerden daha ziyade örgütsel bir 

durumdur. Paylaşılan liderlik bir perspektif alarak pozisyon ya da rolden ziyade karşılıklı sorgulama, 

diyalog, ortaklık aktivitesi toplamı olduğu anlamına gelmektedir (Harris, 2005). 

Harris (2003) paylaşılan (dağıtılmış) ve dağınıklık tanım gereği birbiri ile örtüşse de ikisi aynı şey 

değildir. Dağıtılmış da bir düzen var dağınıklık ise düzensizliği ifade etmektedir. Ayrıca pratik açıdan 

gelişmek, iç koşulların oluşturulmasını gerektirir. Bunu karşılamak için gruplar için zaman, mekân ve 

fırsat yaratılmasını ve plan yapılarak yansıtılmalıdır. Hargreves  (2006) “Daha kolektif, paylaşımlı ve 

dağıtılmış liderlik faaliyetleri için okulda neye ihtiyaç vardır?” ve “Hangi tür zorluklarla liderlik 

dağıtılacak ve bunların nasıl üstesinden gelinebilir?” sorularını sorarak; paylaşılan liderliğin 

sürdürülebilir olması gerektiğini ve bununda üretken olmakla mümkün olabileceğini ifade etmiştir. 

Paylaşılan liderlik, örgüt içinde herkesin pratik liderlik, liderlik yeteneği ve kapasitesi olabileceğini 

kabul eder ve örgütün ihtiyaçları doğrultusunda gelişeceğini varsaymaktadır. Bu süreçte herkes aynı 

zamanda lider olacak ve bu kapsamda, ihtiyaç ve yeteneğine bağlı kalacaktır. Ayrıca bazı üyeleri 

diğerlerinden daha fazla liderlik faaliyetlerinde bulunabilirler. Açıkçası, yeni fırsatlar sunarak, geniş 
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tabanlı liderlik üreterek ve sistem içinde diyalog ve tartışma yaratıcı alanlar oluşturarak örgüte yarar 

sağlamalıdır. Kaçınılmaz olarak paylaşılan liderliğe, farklı bağlamlarda farklı bakılması 

gerekmektedir.  

Paylaşılan liderlik bir perspektif alarak liderleri ve takipçileri arasındaki engelleri yıkar. Şüphesiz 

örgütlere yeni liderlik biçimleri gerekir. Değişen dünyada ve ortamlarda sürekli aynı liderlik tarzı ile 

devam etmek mümkün değildir. En azından çağdaş toplumlarda böyle olmaması gerekmektedir. 

Değişim içinde yeni yollar kaçınılmazdır. Liderlik aktivitesi üzerine, alternatif bakış açıları gerekir. 

Paylaşılan liderlik, böyle bir bakış açısı sunması açısından önemli görülmektedir. Harris‟e (2004) göre 

paylaşılan liderlik için; özgüven, açıklık ve beraberinde güvenli bir ortam gerekmektedir. 

Harris (2005) paylaşılan liderlik eğitimin geliştirilmesinde bir coşku ve heyecan oluştursa da okul 

liderliği ve okul gelişimi arasındaki karmaşık ilişkinin anlaşılması çok kolay bir durum değildir. Bir 

ilişkinin var olduğu açıktır, ama onun gerçek doğası hala belirsizdir. Okul gelişimi, bilgi seferberliği 

olarak ele alınır. Öğrencinin öğrenmesini artırmak için beceri, teşvikler, okul kaynakları gibi 

değişkenleri etkili kullanmak gerekir. Gronn (2000) paylaşılan liderlik grup üyelerinin çeşitli 

yeteneklerine göre bir havuz oluşturularak etkili bir yönetim de bulunmalarını ifade eder.  

Hulpia (2010) çalışmada liderlik ekibi, paylaşılan liderlik, katılımcı karar verme ve öğretmenlerin 

örgütsel bağlılık değişkenlerini incelenmiştir. İncelemeleri özellikle işbirlikli bir liderlik ekibinin 

varlığı ve sayısı öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını yordamada önemli rol oynamaktadır. Ayrıca, 

katılımcı ve destekleyici karar alma ve öğretmenlere liderliğin dağıtılması örgütsel bağlılıkları 

açısından önemli ve olumlu etkisi olduğu bulgusuna ulaşmıştır. 

Liderliğin paylaşılması giderek karmaşıklaşan eğitim sistemlerinin ve okulların hayatta kalmalarını 

sağlayacak etkenlerden biri olarak ifade edilmektedir. Liderlik kaynaklarının okul genelinde 

paylaşıldığı ve öğretmenlerin öğretimle ilgili kararlara katılmasının öğrencilerin akademik 

gelişimlerine de katkı sağladığı belirtilmektedir (Duignan & Bezzina, 2006).  

Sonuç 

Okul yöneticisinin liderliği öğretmenlerin okulun örgütsel amaçlarını gerçekleştirmeye sevk 

etmelidir. Bunun içinde herkes tarafından paylaşılan bir vizyon oluşturulması gereklidir. Öğretmenler 

arasında fikir birliği oluşmalı ve okulun temel amaçlarıyla bütünleşme sağlanmalıdır. Paylaşılan 

liderliğin benimsendiği bir okulda; öğretmenler, öğrenciler, veliler ve diğer yardımcı personele daha 

geniş bir alan açılmaktadır. Ayrıca okul yöneticisi görev ve sorumluluklarını paylaştığı için bireysel 

liderlikten uzaklaşılır. Bu durum elde edilen başarıyı, tüm paydaşların başarısı olarak kabul edilmesini 

sağlar. Böylece, tüm bireylerin kurumu daha çok benimsemesine ve örgütün hedeflerine ulaşmasında 

daha fazla çaba sarf etmesine neden olacağı belirtilmiştir (Karaavcı, 2021). Yıldırım‟ a (2017) göre 

okul yöneticileri; öğretmenleri cesaretlendirme ve liderlik becerilerini geliştirme noktasında onlara 

fırsatlar tanımalıdır. Öğretmenlerin hem mesleki becerilerini geliştirmelerine hem de yetişkin eğitimi 

ve işbirlikli çalışma gibi liderlik rollerini geliştirmelerine olanak sağlamalıdır (Harris, 2005). Okul 

örgütlerinde tüm paydaşların uzmanlıkları ölçüsünde katkı sağlaması, paylaşılan liderliğin okulda 

benimsendiğinin göstergelerinden biri olarak ifade edilebilir (Aslan & Ağıroğlu Bakır, 2015). 

Okul gelişimi için liderliği paylaşma, çalışanları güçlendirme, motive etme ve devamlılığını 

sağlamak için liderlik etmek önemlidir. İnformal ilişkiler ve yüksek düzeyde bilgi paylaşımı etkililik 

için de önemlidir. Paylaşılan liderlikte karşılıklı etkileşim vazgeçilmez bir unsurdur. Görüş alış verişi 

en üst düzeyde olmalıdır. Değişen dünyada artık tek liderlik yaklaşımının, değişen ortam ve örgütlere 

yettiğini söylemek mümkün olmamaktadır. Bu durum yerini katılımcı, işbirlikçi ve paylaşımcı 

modellere bırakmıştır (Bush, 2011; Crawford, 2012). Son yıllarda okulları etkin bir şekilde yönetmek 

giderek daha karmaşık hale gelmiştir Bu bağlamda okul liderleri ortak bir vizyona yönelik çalışan, 

güven veren, teşvik edici bir topluluk oluşturmalıdırlar. Liderler, okul topluluğuna dahil olan herkesin 

verecek değerli bir şeyleri olduğunu bilerek, karar verme sürecini başkalarıyla paylaşır. Liderler ayrıca 

başkalarının içindeki liderlik özelliklerini tanır ve onları bu becerileri geliştirmeleri için destekler ve 

teşvik ederler (Samancioglu, Baglibel & Erwin, 2020). Çağdaş liderlik kuramları içinde 

değerlendirilen paylaşılan liderlik eğitim kurumları ve okullarda kullanılabilir bir liderlik yaklaşımı 

olarak ifade edilebilir. 
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Parametrelere Göre Karşılaştırılarak Araştırılması
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Özet 

Bu araştırmada Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  (OECD) tarafından 3 yıllık aralıklarla yapılan PISA’ya  

(Uluslararası Öğrenci Değerlend
5
irme Programı) katılan ve başarı gösteren ülkelerden Singapur ve Japonya ile 

Türkiye eğitim yönetim sistemi karşılaştırılmıştır. Araştırmada ele alınan ülkelerin eğitim yönetim sistemlerinin 

karşılaştırılması yapılırken ülkelerin genel yapısı, eğitim sistemlerinin yapısı, eğitim yönetimi teşkilat 

yapılanması ve denetim, öğretmen yetiştirme ve atama sistemleri ile derslerin işleniş şekilleri olmak üzere beş 

parametre kullanılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacını, Singapur, Japonya ve Türkiye eğitim yönetim 

sistemlerinin karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıklarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Araştırma deseni, nitel 

araştırma yöntemlerinden belge doküman analizi yönteminin kullanılması ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin elde 

edilmesinde literatür taraması yapılırken ele alınan ülkelerin resmi bakanlık web siteleri ile ilgili makaleler 

incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, ele alınan üç ülkenin de eğitim basamaklarının 

ve merkezi eğitim teşkilat yapılanmasının benzerlikler gösterdiği görülürken, farklılıkların denetim 

sistemlerinde, okul yönetici atama sistemlerinde, öğretmen seçme ve atama sistemlerinde ve öğretmen 

özerkliklerinde olduğu görülmüştür. Sonuç olarak Singapur ve Japonya'da eğitim politikalarının daha istikrarlı 

olduğu düşünülürken ülkemizde bu istikrarın sağlanamadığı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Singapur eğitim yönetimi, Japonya eğitim yönetim, Türkiye eğitim yönetim, 

karşılaştırmalı eğitim 

Research of Singapore, Japan and Turkey Education Management Systems 

According To Different Parameters 

Abstract 

In this study, the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) by 3-year intervals Pisa 

(Program for International Student Assessment) from Turkey's learning management system and participating 

in successful countries, Singapore and Japan were compared. While comparing the education management 

systems of the countries covered in the research, five parameters were used: the general structure of the 

countries, the structure of the education systems, the organization of educational management and supervision, 

teacher training and assignment systems, and the way courses are processed. In this context, the aim of the 

study is to determine the similarities and differences between the education management systems of Singapore, 

Japan, and Turkey by comparing them. The research design was carried out using the document analysis 

method, one of the qualitative research methods. In order to obtain the data, articles related to the official 

ministry websites of the countries discussed during the literature review were examined. According to the 

research results, training and education of all three countries on the Central rung of the ladder while the 

structure of the organization appears to show similarities, the differences in the control system of the school 

assignment system administrator, teacher and teacher autonomy in selection and appointment procedures were 

observed. As a result, while education policies are thought to be more stable in Singapore and Japan, it is 

thought that this stability cannot be achieved in our country. 

Keywords: Singapore educational administration, Japan educational administration, Turkey educational 

administration, comparative education. 
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Giriş 

Eğitim sistemleri, ülkelerin gelişmelerini sağlayan en önemli faktörlerden birisidir. Çünkü ülkelerin 

belirledikleri ve uyguladıkları eğitim sistemleri gelişmişliklerinin yanında istedikleri insan profilini 

yetiştirme görevi üstlenmektedirler. Ülkeler eğitim sistemlerinin başarısını belirlemede Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yapılan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 

Programı (PISA) ve Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından 

yapılan Uluslararası Matematik ve Fen Bilimleri Çalışması (TIMSS) gibi uluslararası sınavlar önemli 

bir göstergedir. Bu sınavlardan elde edilen puanlar diğer ülkelerin puanları ile kıyaslanarak başarı 

durumları karşılaştırmalı bir biçimde incelenebilmektedir.  

Karşılaştırmalı eğitim sayesinde, sorunların çözümü için eğitim sistemlerinin kültürel, ekonomik, 

politik ve toplumsal boyutları ele alınır, ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıklar gösterilmeye 

çalışılır (Iliman-Püsküllüoğlu ve Hoşgörür, 2017). Karşılaştırmalı eğitime kavramsal olarak 

baktığımızda ise eğitim bilimlerinin bütün alanlarından faydalanarak çok boyutlu bir bakış açısıyla 

ülkeleri ve aralarındaki ilişkileri araştırarak benzerlik ve farklılıkları özelden genele doğru göstermeye 

çalışan bir disiplin olarak açıklanmaktadır (Akyol ve Yeşilbaş-Özenç, 2021).  

Uluslararası düzeyde etkisi ve yaygınlığı en fazla olan PISA sınavı, OECD tarafından 1997 yılında 

geliştirilmiş ve ilk olarak 2000 yılında uygulanmış olup, her üç yılda bir tekrarlanan ve yalnızca 15 

yaşındaki öğrencilerin katılım sağladığı bir testtir (Toytok ve Ramazanoğlu, 2020). PISA’da 

öğrencilerin okuma becerileri ile fen ve matematik alanındaki becerileri ölçülmektedir. Singapur 2009, 

Japonya 2000 ve Türkiye ise 2003 yılından bu yana PISA sınavına katılmaktadır. Türkiye 2003 

yılından bu yana katıldığı PISA sınavında OECD ortalamasını yakalayamamış olup, ülkeler 

sıralamasında da alt sıralarda yer almıştır. Bu bağlamda Türkiye’ye kıyasla daha başarılı olan ülkelerin 

eğitim sistemlerinin araştırılarak incelenmesi, ülkemizde eğitim yönetim sistemlerinde yapılabilecek 

değişikliklere yön vermesi açısından oldukça önem arz etmektedir.  

Eğitim sistemleri olukça başarılı olan Singapur ve Japonya ile Türkiye eğitim sistemleri çeşitli 

parametrelere göre karşılaştırılarak incelenmiştir. Bu parametreler; ülkelerin genel yapısı, eğitim 

sistemlerinin yapısı, eğitim yönetimi ve denetimi, öğretmen yetiştirme ve atama sistemleri ile derslerin 

işleniş şeklidir. PISA’ya katılan ülkelerden Singapur’un seçilme sebebi nüfusu ve yüz ölçümü 

açısından Türkiye’ye kıyasla çok küçük olmasına rağmen yapılan sınavlarda üst üste üstün başarı 

göstermesi ve istikrarlı olmasıdır. Japonya’nın seçilme sebebi ise nüfus ve yüzölçümü açısından 

Türkiye’ye göre daha kalabalık ve yoğun bir ülke olmasına karşın PISA sonuçlarında Türkiye’ye 

kıyasla başarı sıralamasında daha üst sıralarda yer almasıdır. Bunlara ek olarak kültürel ve aile yapısı, 

her iki ülkenin de ada ülkesi olması, ülkemiz gibi enerji olarak fosil kaynaklı yakıtlara sahip olmaması 

gibi durumlar da dikkate alınmıştır.  

Literatürde konu ile benzerlik gösteren çalışmalar incelendiğinde genel olarak şu sonuçlara 

ulaşılmıştır: Balcı (2018) Singapur eğitim sisteminin ortaya çıkışı, düşünen okullar ve öğrenen ulus 

kavramının ortaya çıkışı, bunun için yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermektedir. Toytok ve 

Ramazanoğlu  (2020) tarafından yapılan çalışmada Singapur eğitim sisteminin kısa tarihi ile birlikte 

eğitim sistemlerinin başarısı noktasında önemli rolü olduğu kabul edilen öğretmen ve okul yöneticisi 

seçme ve atamasına yönelik araştırma yapılmıştır. Özerbaş ve Safi  (2022) tarafından yapılan 

çalışmada ise Singapur ve Japonya eğitim sistemlerinin felsefi temelleri, eğitim sistemlerinin genel 

yapıları, öğrenme-öğretme ortamları ile ölçme değerlendirme sistemleri genel olarak araştırılmıştır. 

Orhan Karsak  (2018) tarafından yapılan araştırmada ise Japonya’nın öncelikli olarak genel yapısı 

incelenmiş, ardından eğitim sisteminin yapısı, eğitime ait verilen hizmetler hakkında bilgi verilmiş 

sonrasında da Türk eğitim sistemi ile karşılaştırılmıştır.  
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Görüldüğü üzere ilgili literatür incelendiğinde ulaşılan kaynaklarla sınırlı kalmak şartıyla bu 

ülkelerin eğitim sistemlerini genel olarak araştıran çalışma sayısının yeterli sayıda olmadığı 

söylenebilir. Bu bağlamda güncel bilgi ve verilere dayalı olarak hazırlanan bu araştırmada ele alınan 

üç ülkenin karşılaştırması literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu araştırmanın amacı, Singapur, 

Japonya ve Türkiye eğitim yönetim sistemlerinin belirlenen parametreler boyutunda incelenerek 

benzerlik ve farklılıklarının ortaya konulmasıdır. Araştırma sonucunda elde edilen bilgilere dayalı 

olarak Türkiye Eğitim Sistemi üzerinde yapılabilecek düzenlemelere ışık tutulması ve PISA gibi 

uluslararası sınavların başarı sıralamasında daha üst seviyelere çıkılması noktasında yol göstermesi 

açısından oldukça önemlidir.  

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Belirlenen ülkelerin eğitim yönetim sistemlerinin incelenerek karşılaştırıldığı bu çalışmada desen 

olarak nitel araştırma yöntemlerinden belge doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Belge doküman 

analizi yöntemi, belirli bir amaç için kaynakları bulma, okuma, not alıp değerlendirme adımlarından 

oluşmaktadır (Karasar, 2005; akt. Sak, Şahin Sak, Şendil ve Nas, 2021).  

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi 

Araştırmada ele alınan parametrelere ilişkin verilere ulaşabilmek için belirlenen ülkelerin resmi 

bakanlık web siteleri ile alanyazında yer alan bilimsel raporlar, makaleler, kitaplar ve tezler 

incelenmiştir. Elde edilen bilgiler ve veriler parametrelere göre analiz edilmiştir. Ayrıca veriler 

toplanırken sistemlerde olabilecek değişikliklerle ilgili güncel veriler elde edilmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu PISA sınavına katılan ülkelerden Türkiye, Singapur ve Japonya 

oluşturmaktadır.  

Bulgular 

Bu bölümde elde edilen veriler parametrelere göre ayrı ayrı başlıklar altında ele alınarak 

sunulmuştur. 

1. Parametre: Ülkelerin Genel Yapısı 

Singapur: Bir ada ülkesi olan Singapur’un yüzölçümü 728,6 km
2
’dir. Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan 

alınan verilere göre 5,69 milyon kişinin yaşadığı ülkede km
2 

başına düşen kişi sayısı 7615’tir. 

Parlamenter demokrasi ile yönetilen ülkede 2020 yılı verilerine göre kişi başına düşen milli gelir ise 

59.797 USD’dir (TC. Dışişleri Bakanlığı, 2022).  

Japonya: Bir ada ülkesi olan Japonya’nın yüzölçümü 377,975 km
2
’dir. Türk Dışişleri 

Bakanlığı’ndan alınan verilere göre 125,8 milyon kişinin yaşadığı ülkede km
2 

başına düşen kişi sayısı 

339’dur. Anayasal monarşi ile yönetilen ülkede 2020 yılı verilerine göre kişi başına düşen milli gelir 

ise 40.247 USD’dir (TC. Dışişleri Bakanlığı, 2022).  

Türkiye: Bir yarımada ülkesi olan Türkiye’nin yüzölçümü 783,562 km
2
’dir. 2022 yılı verilerine 

göre 84,34 milyon kişinin yaşadığı ülkede km
2 

başına düşen kişi sayısı 109’dur. Anayasal monarşi ile 

yönetilen ülkede 2020 yılı verilerine göre kişi başına düşen milli gelir ise 9.043 USD’dir. 

2. Parametre: Eğitim Sistemlerinin Yapısı 

Singapur: Singapur Hükümeti, ülkenin kuruluşundan bu yana eğitim ulusu olma hedefine ulaşmada 

en önemli araç olarak gördüğü eğitim sistemini dört aşamaya ayırmıştır olup bu aşamalar aşağıda 

belirtilmiştir (Toytok ve Ramazanoğlu, 2020): 

Aşama 1: 1959 ve 1978 yıllarını kapsar ve hayatta kalma aşaması olarak tanımlanır. 

Aşama 2: 1979-1996 yıllarını kapsar ve verimlilik aşaması olarak tanımlanır. 

Aşama 3: 1997-2011 yıllarını kapsar ve yetenek aşaması olarak tanımlanır. 

4. Aşama: 2012 yılından itibaren devam etmekte olup, öğrenci merkezli ve değer odaklı aşama 

olarak tanımlanmaktadır. 
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Singapur eğitim sistemi; öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini, potansiyellerini 

gerçekleştirmelerini ve yaşam boyu öğrenmeye istekli olmalarını sağlayarak her çocukta en iyisini 

ortaya koymayı amaçlamaktadır. Singapur, tüm çocukları yetiştirmeye ve ülkenin gelişiminin 

devamını sağlaması için gerekli yetenek ve tasarruflara sahip olduğundan emin olmayı 

amaçlamaktadır. Bunun için de yetkinliklerin, değerlerin ve karakterin kalıcı olacak şekilde 

geliştirilmesini odak almaktadır.   (ESD, 2018; akt. Özerbaş ve Safi, 2022). Bu amaçla oluşturulmuş 

eğitim hedeflerinin istenen çıktıları ilk olarak 1997 yılında oluşturulmuş ve 2009 yılında Singapur 

Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Eğitim sisteminden beklenen amaçlar; güçlü düşüncelere 

sahip, kendini tanıyan, bağımsız ve eleştirel bir şekilde düşünen ve etkili bir şekilde iletişim kuran, 

kendine güvenen, kendi öğrenmesi için sorumluluk alan, öğrenmek için araştıran, sorgulayan ve sebat 

eden, kendini yöneten, takımlarda etkin bir şekilde çalışabilen, uygun riskleri alan ve inisiyatifi 

uygulayan, yenilikçi ve mükemmeli kılan aktif bir katılımcı ve aynı zamanda güçlü bir yurttaş 

bilincine sahip, çevresindeki diğer insanların yaşamlarını iyileştirmede aktif rol alan bireyler 

yetiştirmektir (Eurydice, 2011; akt. Özerbaş ve Safi, 2022). 

Okullaşma oranın neredeyse %100 olduğu Singapur’da zorunlu eğitim 10-11 yıl verilmektedir. 3-6 

yaş arasındaki çocuklara yönelik olan okulöncesi eğitimin zorunlu olmadığı Singapur’da öğrenciler 

zorunlu olarak altı yıllık ilkokul  (Primary) ve dört ile beş yıllık ortaöğretim  (Secondary) eğitimi 

almaktadırlar. Singapur eğitim sisteminde yükseköğretim  (Post-Secondary); ön lisans kurumları  

(Junior Colleges), üniversiteler, politeknikler  (Polytechnic) ve teknik eğitim enstitülerinden  (Institute 

for Technical Education) oluşmaktadır. Bütün öğrenciler ilkokulun sonunda “İlkokul Bitirme 

Sınavı’na tabi tutulmakta ve sınav sonucuna göre ortaöğretim düzeyindeki farklı kurlarda eğitim 

önerilmektedir (MOE, 2022). Bu kurlar; akademik yönden başarılı öğrenciler için “express”, ortalama 

yetenekli öğrenciler için “normal” ve akademik olarak en az başarıya sahip öğrenciler için “normal  

(teknik)” olarak üçe ayrılmaktadır. Express öğrenciler dışında diğer öğrencilerden normal kurlardaki 

öğrenciler kuru bitirme sınavı sonrasında ve 1 yıllık hazırlık eğitimi aldıktan sonra üst seviye için 

sınava girebilir  (Bakioğlu ve Göçmen, 2013; akt. Özerbaş ve Safi, 2022). Üst seviyeye geçebilmek 

için ise “yükseköğretime geçiş sınavı” uygulanmaktadır (MOE, 2022). 

Japonya, günümüz eğitim sisteminin temelini Japon Eğitim Kanunu ile 1947 yılında 

yasalaştırmıştır. Bu kanuna göre eğitim, fırsat eşitliği, zorunlu eğitim, karma eğitim, okul eğitimi, 

sosyal eğitim, partizan siyasi eğitimin yasaklanması, ulusal ve yerel devlet okullarında belirli bir din 

için din eğitiminin yasaklanması ve eğitimin yanlış kontrolünün yasaklanması olarak çeşitli ilkelere 

sahiptir. Ayrıca Japon Anayasası, temel ulusal eğitim politikasını şu şekilde ortaya koymaktadır: “Tüm 

insanlar, yasaların öngördüğü şekilde, yeteneklerine karşılık gelen eşit bir eğitim alma hakkına sahip 

olacaktır. Aileler, kız ve erkek tüm çocuklarını kanunun öngördüğü şekilde eğitim almalarını 

sağlamakla yükümlüdür. Bu tür zorunlu eğitim parasızdır.” (MEXT, 2022). 

Japonya’da günümüzde eğitim sistemi 3-5 yaş arasındaki çocuklara yönelik olan okulöncesi, 6 yıl 

ilkokul, 3 yıl ortaokul, 3 yıl lise ve 4 yıl üniversite olmak üzere yürütülmekte olup okul öncesi 

eğitimin zorunlu olmadığı ülkede ilkokul ve ortaokulu içine alan 9 yılı zorunlu eğitim olarak 

yürütülmektedir (MEXT, 2022).  

Zorunlu eğitime devam oranının %100 olduğu Japonya’da liseye devam oranı ise %95’dir. Zorunlu 

eğitim süresi boyunca yaşadıkları bölgelerdeki okullara giden öğrenciler (Balcı, 2007; akt. Orhan 

Karsak, 2018), okul bölgelerinin gereksinimleri ve öğrencilerin gelişim ve deneyim kazanma 

aşamalarına bağlı olarak ders programlarına göre eğitim görmektedirler (Demirel, 1998). Okullarda 

öğrencilere çalışma alışkanlığının kazandırılması amacıyla okulda temizlik hizmeti için personel 

bulunmamakta olup bu işler öğretmenler ve öğrencilerce yapılmaktadır. Bu yüzden de okullara 

ayakkabı ile girilmemektedir (Balcı, 2007; akt. Orhan Karsak, 2018). 

İlkokuldan sonra devlet okullarına devam edecek öğrencilerin hangi okula devam edeceğine Yerel 

Eğitim Komisyonu, coğrafi esaslara göre karar vermektedir ve öğrencilerin belirlenen okullara gitmesi 

zorunludur (Orhan Karsak, 2018). Ortaokulda öğrencilerin aldıkları puanlar, iyi bir liseye ve iyi bir 

üniversiteye, buna bağlı olarak da iyi bir kariyer sahibi olmaları noktasında büyük öneme sahiptir. Bu 

yüzden öğrenciler geç saatlere kadar okulda farklı etkinlik ve kulüplere katılarak “Juku” olarak 

adlandırılan dershanelere gitmektedirler (Balcı, 2007 akt. Orhan Karsak, 2018).  
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Ortaokuldan liseye geçmek isteyen öğrenciler, Bölge Eğitim Kurulları tarafından gerçekleştirilen 

sınava girerler. Bölgesel ve yerel yapılara göre gerçekleştirilen sınavlarda devlet okulları aynı sınavı 

uygulamaktadır. Öğrenciler tarafından genel olarak bir liseye başvurulurken, liseler öğrencileri sınav 

puanları ile ortaokul dereceleri ile başarılarına göre kabul etmektedir (Orhan Karsak, 2018). 

Tam gün, yarım gün ya da mektupla olmak üzere üç çeşit lisenin olduğu Japonya’da tam gün 

eğitim veren liselerde eğitim 3 yıl, diğerlerinde ise 3 yıl ve üzeri sürelerde sürmektedir. Yarım gün ya 

da mektupla eğitim, çalışan genç işçiler için verilmektedir (MEXT, 2022). Genel liselerde akademik 

ve mesleki program yürütülmekte olup ayrıca 5 yıl süreli olmak üzere lise seviyesinde teknik okullar 

da bulunmaktadır (Orhan Karsak, 2018).  

Üniversiteye geçişler genel olarak iki basamaklı olarak yapılmakta olup, ilk aşama baraj niteliğinde 

olan üniversite giriş sınavından alınan başarı puanı olup ikinci aşama üniversiteler tarafından yapılan 

sınavlardır. Buna ek olarak da liselerden öğrenciler için verilen tavsiye mektupları büyük öneme 

sahiptir (Orhan-Karsak, 2018). 

Türkiye eğitim sisteminde ise 3-6 yaş arasındaki çocuklar için okulöncesi, 4 yıl ilkokul, 4 yıl 

ortaokul, 4 yıl lise ve yükseköğretimden oluşmaktadır. Okulöncesi eğitimin zorunlu olmadığı 

Türkiye’de ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi yani 12 yıl zorunlu eğitim bulunmaktadır. İlkokul ve 

ortaokulda adrese dayalı olarak okula giden öğrenciler lise eğitimi için liseye geçiş sınavına 

girmektedirler. Sınavla öğrenci alan liselere öğrenciler başarı sıralaması ve tercihe göre 

yerleşmektedirler. Onun dışında yeterli başarı gösteremeyen öğrenciler de adrese dayalı sistemle bir 

liseye yerleştirilmekte ya da açık öğretim lisesine yönlendirilmektedirler. Türkiye’de lise çeşitleri ise; 

fen liseleri, anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik anadolu liseleri, sosyal 

bilimler liseleri, çok programlı liseler, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri ve açık öğretim liseleridir. 

Yükseköğretime geçiş ise iki aşamalı olarak yapılan yükseköğretime geçiş sınavı ile yapılmaktadır.  

3. Parametre: Eğitim Yönetimi ve Denetimi 

Singapur: Ülkede eğitim işleri ulusal olarak Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Eğitim 

sistemi yerel olarak okullar tarafından yürütülmektedir. Ayrı bir eğitim programıyla eğitilen ve seçilen 

okul müdürleri, okul müdürü olma ve lider olma potansiyellerine sahip olan öğretmenlerin düzenli 

olarak değerlendirilmesi ve izlenmesi süreciyle seçilmektedir ve bu kapsamda bazıları için idari 

pozisyonlara yönelik olanak sağlanmaktadır. Müdür yardımcılığına atanmak için hak kazanan 

öğretmenler, 1984 yılından bu yana Ulusal Bilimler Enstitüsü tarafından verilen bir eğitime dahil 

edilmektedirler ve bu eğitim yönetim becerileri, liderlik, müfredat yönetimi ve okulda 4 haftalık 

uygulama konularını kapsamaktadır (Toytok ve Ramazanoğlu, 2020). 

Aldıkları bu eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayan asil adaylar yine Ulusal Eğitim Enstitüsü 

tarafından verilen 6 haftalık liderlik eğitimine katılmaktadır. Ayrıca eğitim kapsamında, okullarda 

karşılaşılan sorunların çözümü, okul yenileme ve geliştirme projelerinin yazılması, uluslararası okul 

ziyaretleri gibi konularda eğitim görmektedirler. Ülke genelinde yaklaşık 40 aday müdür bu eğitimlere 

alınır. Kendilerini sürekli geliştiren ve eğitim alan lider konumundaki okul müdürlerinin genel 

profillerine bakıldığında %70’den fazlasının 35 yaş üstü olduğu, en az 15 yıllık deneyime sahip 

oldukları ve öğretmen camiasında genel kabul görmüş yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip 

oldukları görülmektedir (Toytok ve Ramazanoğlu, 2020).  

Aslı Karlsen’e  (2000) ait “merkeziyetçi olmayan merkezi güç” projesi kapsamında ülke genelinde 

eğitim bölgeleri oluşturulmuş ve yetki devri gerçekleştirilerek yerelleşme kültürü hâkim kılınmıştır 

(Çetin ve Konan, 2020). Bu kapsamda okul müdürlerine de kendi okullarının problemlerini çözme 

noktasında imkân tanınmış ve tıpkı bir CEO gibi davranmaları için teşvikte bulunulmuştur (Tan ve 

Ng, 2007; akt. Çetin ve Konan, 2020). Singapur’da denetim sistemi karmaşık bir yapıda olsa da 

temelde öz değerlendirme olmak üzere iki yönlü olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunlardan ilki “Okul 

Mükemmellik Modeli” olmak üzere her bir okulun bakanlık tarafından belirlenen kriterler kapsamında 

kendini düzenli olarak değerlendirmesi ve her beş yılda bir de dış denetimle kanıtlanması 

istenmektedir. Bakanlık tarafından belirlenen kriterler: liderlik, stratejik planlama, personel yönetimi, 

öz kaynaklar, öğrenci merkezli uygulamalar, yönetsel ve operasyonel sonuçlar, personel çıktılar, 

ortaklıklar ve toplumsal çıktılar ve anahtar performans çıktılarıdır. Bu kriterler verilere dayalı olarak 
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kanıtlanabilir olduğu noktada “Okul Ödüllendirme Ana Eylem Planı” çerçevesinde okullar 

ödüllendirme sürecine dâhil edilir (Ng, 2008: 119, akt. Çetin ve Konan, 2020).   

Eğitim denetiminin ikinci yönü ise, okulun en önemli bileşeni olarak kabul görebilecek olan 

öğretmen performanslarının belirlenerek sürekli gelişimlerinin sağlanmasıdır. Bu noktada 

değerlendirme işlemi performansa dayalı ücret rejimi ile gerçekleştirilmektedir (Kelly, Ang, Chong & 

Hu, 2008; akt. Çetin ve Konan, 2020). Ayrıca öğretmenlere kariyer seçenekleri sunularak 

öğretmenlerin istedikleri yönde kendilerini geliştirme imkânı sunulmaktadır ve yöneldikleri alanda 

performansa dayalı ücretlendirme yoluna gidilmiştir (Çetin & Konan, 2020). Eğitimin finansmanı, 

devlet tarafından karşılanmaktadır (MOE, 2022). 

Japonya da eğitim işleri ulusal olarak Japon Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından yürütülmektedir. Eğitim sistemi yerel olarak Yerel Eğitim Komiteleri tarafından 

yürütülmektedir. Yerel eğitim kurulları, yerel yönetimlerin başkanı olan belediye başkanları tarafından 

kıdemli ve tecrübeli eğitimcilerden seçilen ve belediye meclisi tarafından da onaylanmak üzere büyük 

yerleşim yerlerinde 5, küçük yerleşim yerlerinde ise 3 kişilik olan, bölgesinde 4 yıl süreli olarak görev 

yapan birimlerdir. Görevleri ise okul yöneticilerinin değerlendirilmesi ve atanması, bölgede eğitimin 

planlanıp programlanması ve yönetime dair tüm iş ve işlemlerden sorumludur (IFIC ve JICA, 2004; 

akt. Ekinci, 2010).  

Japonya eğitim yönetim sistemi içerisinde okul yönetimi, okul müdürlüğü, müdür yardımcılığı ve 

başöğretmenlik (müdür başyardımcılığı) görevlerinin tamamını içerisine almaktadır. Müdür olabilmek 

için en az 10 yıl süre ile müdür yardımcılığı görevini yerine getirmek ve yerel eğitim kurulları 

tarafından yapılan mülakatlarda başarılı olmak gerekmektedir. Müdür yardımcısı olabilmek için ise 

başarılı bir şekilde en az 10 yıl süreyle öğretmenlik yapmış olmak ve yerel eğitim kurullarınca yapılan 

sınavda başarılı olmak gerekmektedir. Yani müdür olabilmek için en az 20 yıllık tecrübeye sahip 

olmak gerekmektedir. Buna bağlı olarak da genel olarak okul müdürlerinin yaş ortalaması 55’in 

üzerindedir. Ayrıca başöğretmenlerin de genel olarak yaşlarının 50-55 arasında olduğu görülmektedir 

(Aksu, 2013; akt. Öztürk ve Akkuş, 2020). Okul müdürlerinin hemen hemen tamamı için eğitim 

yönetimi alanında yüksek lisans yapma koşulu da bulunmaktadır (Akın, 2012; akt. Öztürk ve Akkuş, 

2020). Okul müdürlerinin genel olarak görevleri bürokratik işlerden oluşurken başöğretmenlerin 

görevi okuldaki eğitim işleridir (Öztürk ve Akkuş, 2020).  

Japon eğitim sistemi içerisinde yapılandırılmış bir teftiş birimi bulunmamakla beraber 

öğretmenlerin değerlendirilmesi görevi okul yönetiminde bulunmaktadır. Buna ek olarak farklı 

zamanlarda yerel eğitim kurullar tarafından da okul ve sınıflara yapılan ziyaretler ile okul yöneticileri 

değerlendirilmekte ve öğretmenlerle ilgili olarak okul yönetimine görüş bildirilmektedir. Buna ek 

olarak okulların eğitimsel yönden kendilerini değerlendirmelerine yönelik olarak okul yönetimi, 

öğrenci, öğretmen ve velilerin süreçte yer aldığı bir öz değerlendirme süreci bulunmaktadır (IFIC ve 

JICA, 2004; akt. Ekinci, 2010). Eğitimin finansmanı, hükümet ve yerel yönetimler tarafından 

karşılanmaktadır. 

Türkiye eğitim işleri ulusal olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Eğitim 

sistemi yerel olarak İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Okul yönetimi ise 

okul müdürleri ve müdür yardımcıları ile yürütülmektedir. Okul müdürü olabilmek için en az bir yıl 

süreyle müdür yardımcısı olma şartı bulunmaktadır. Müdür yardımcısı olabilmek için ise iki yıl 

süreyle öğretmen olarak görev yapmak gerekmektedir. Onun dışında müdür ve müdür yardımcısı 

olabilmek için Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nda (EKYS) 60 barajını geçmek 

gerekmektedir. Ardından yönetici değerlendirme formunun doldurulması gerekmektedir. Bu formla 

birlikte başvurduktan sonra mülakata giren adaylardan baraj puanını geçenler yönetici açığı bulunan 

kurumlar için tercihte bulunmaktadır. Tercihlerde puan üstünlüğüne göre yerleştirilen adaylar göreve 

başlayabilir.  

Eğitim finansmanına bakıldığında ise okullara devlet tarafından verilen ödenekler ile okul 

ihtiyaçlarının karşılandığı görülmektedir. Ayrıca okul aile birlikleri aracılığıyla okula yapılan bağışlar 

ile okul ihtiyaçları giderilmektedir. Böylece bakanlığa bağlı tüm okullara devlet tarafından ödenek 

verildiği görülmektedir. 
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Singapur eğitim yönetim sistemleri içerisinde öğretmen yeterliliği büyük bir öneme sahip ve buna 

bağlı olarak öğretmen seçme, yetiştirme ve atama politikaları aşırı derecede hassas ve standart 

yapıdadır. Ülke genelinde öğretmen yetiştiren tek kurum Nanyang Üniversitesi Ulusal Eğitim 

Enstitüsü olup öğrenci seçimi belirli aşamalarla yapılmaktadır. Öğrenciler ilk olarak yılda iki kez 

Cambridge Üniversitesi tarafından uygulanan Cambridge İleri Düzey Sınavı’na (GCEA) 

girmektedirler ve ardından mülakata katılmaktadırlar. Mülakatta ise öğretmeye yönelik ilgi ve istekler, 

iletişim yetenekleri, idealler ve hedefler, yeniliğe ve kendini geliştirmeye olan inanç ve öğrenme 

taleplerini belirlemeye yönelik yapılmaktadır (Toytok ve Ramazanoğlu, 2020).  

Mülakat sonucunda başarılı olarak üniversiteye kabul edilen öğretmen adayları %45 mesleki bilgi, 

%50 alan bilgisi ve %5 genel kültür ve stajdan oluşan 4 yıllık eğitim alırlar ve bu eğitim süresince 

öğretmen adaylarına öğretmen maaşının %60’ı kadar burs verilir. Bu eğitimi başarılı şekilde 

tamamlayıp mezun olan öğretmen adayları atanabilmek için dört aşamadan oluşan elemeye tabi 

tutulurlar. Bu aşamalar (Toytok ve Ramazanoğlu, 2020);  

İlk olarak genel not ortalaması ve özgeçmişleri incelenen adaylardan %30’luk dilimde olanlar 

öğretmen olarak atanabilmek için başvuruda bulunabilir. Başvuran öğretmenler ikinci aşamada genel 

kültür sınavına girerler. Sınavın ardından üçüncü aşamada mülakata girerler ve bu mülakatta, tutum, 

davranış ve zekâlarını ölçen testlere tabi tutulur. 

İlk üç aşamada başarılı olan öğretmen adayları dördünü aşamada belirli bir maaş karşılığında 

Ulusal Eğitim Enstitüsü tarafından eğitim programına alınarak pedagojik ve alan bilgisi becerilerini 

geliştirmeye yönelik eğitime tabi tutulurlar. Bu noktada da başarısız olan öğretmen adayları elenmekte 

ve sistemden çıkarılmaktadır. Singapur’da öğretmenlik için başvuran 6 adaydan sadece 1 tanesi 

öğretmen olmaya hak kazanır (Toytok ve Ramazanoğlu, 2020).  

Singapur eğitim sistemi içerisinde öğretmenler; mesleğe başladıktan sonraki ilk üç yılda genel, 

sonraki iki yılda kıdemli ve sonraki sekiz yılda süper kıdemli olarak tanımlanırlar. Ayrıca mesleğe 

başladıktan sonra da sürekli olarak eğitimlerle desteklenmektedirler (Toytok ve Ramazanoğlu, 2020). 

Japonya’da bilgi ve beceriye sahip yapıda ve geniş bakış açısına sahip farklı insan kaynakları 

yetiştirebilmek amacıyla her valilikte eğitim fakültesi ya da öğretmen yetiştirme koleji olan en az bir 

tane ulusal üniversite bulunmaktadır. Ayrıca eğitim bakanlığı bünyesinde öğretmen yetiştirmek için 

açık sistem olarak adlandırılan özel ve devlet üniversiteleri bulunmaktadır (NİER, 2013; akt. Mete, 

2013). Buradan da anlaşılabileceği üzere iki çeşit öğretmen yetiştirme sistemi mevcuttur. Öğretmen 

seçimi için ilk olarak Ulusal Giriş Sınavı’nda başarılı olması gerekmektedir (NCEE,2013; akt. Mete, 

2013). Ardından da ulusal üniversitelerin yaptığı sınavda başarılı olan adaylar üniversite eğitimi için 

kabul edilmektedirler (Polat ve Arabacı, 2012). Üniversitelerce yapılan sınavlarda öğretmen 

adaylarının sözlü iletişim becerileri, sosyal becerileri ve öğretmenlik meslek tutumları ölçülmektedir 

(Korucuk, 2019). Üniversiteye kabul edilen adaylar ilkokul ve ortaöğretim öğretmenlikleri için ayrı 

müfredatta toplam 4 yıl süreyle eğitim alırlar. Her iki öğretmenlik türünde de ilkokul öğrencilerine 

verilecek dersler ile pedagojik eğitim verilirken, ortaöğretim okul öğretmenlerine buna ek olarak 

uzmanlaşmak istedikleri alana ait alan bilgisi de verilmektedir (Mete, 2013). Ayrıca 6 aylık staj 

eğitimi bulunmaktadır (Korucuk, 2019). Japonya’da ayrıca diğer fakültelerden mezun olan ve 

öğretmenlik yapmak isteyen öğretmen adayları için sertifika sistemi bulunmaktadır. Bu sistem açık 

sistemde öğretmen yetiştirme olarak tanımlanmakta olup sertifikalar geçerli okul seviyesi için 

verilmektedir; anaokulu ve ilkokul için, alt orta öğretim ve üst orta öğretim öğretmenlik sertifikalarıdır 

(NİER, 2013; akt. Mete, 2013). 

Toplamda üç çeşit öğretmenlik sertifikası olup bunlar, elde edilme şekillerine, öğretmen 

adaylarının akademik geçmişlerine ve geçerlilik sürelerine göre değişmektedir ve bunlar; sıradan, 

geçici ve özel olarak adlandırılmaktadır. Bu sertifikalar eğitimini tamamlayan öğretmen adaylarına il 

eğitim kurullarınca verilmektedir ve on yıl geçerliliği bulunmaktadır. Öğretmen adayının bu sertifikayı 

alabilmesi için il eğitim kurulu tarafından yapılan sınavda başarı göstermesi gerekmektedir. Geçici 

sertifika beş yıl geçerli olup sadece alınan ilde geçerli iken, diğer sertifikalar tüm illerde geçerlidir 

(NİER, 2013; akt. Mete, 2013).  
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Öğretmen adaylarının devlet okulları tarafından işe alım sürecinde il eğitim kurulları tarafından her 

kademe için ayrı yapılan işe alma sınavında başarı göstermesidir (NİER, 2013; akt. Mete, 2013). Bu 

sınav ise; yazılı sınav, pratik sınav (fiziksel egzersiz, müzik, resim yabancı dil performansı), mülakat  

(bireysel veya grup), makale / tez sınav, ders planı hazırlama ve çeşitli okul yaşamı durumlarında ders 

gösterimi yaparak yapısal bilgi ve kabiliyet testlerini kapsamaktadır (Mete, 2013).  

Öğretmen adayları bu sınavda başarı gösterdikten sonra il ya da büyük şehir kapsamında sonuçlara 

göre listelenmektedir ve kayıt sırasına göre işe alınmaktadırlar. Eğitim kurulları liste sırasına göre 

ihtiyaç olan okullarda işe almaktadır ve ilk yıl deneme süresi olarak sayılmaktadır (İngersoll, 2007; 

akt. Mete, 2013). İşe alınamayan adayların sonraki yıl yapılan sınava girmeleri gerekmektedir (NİER, 

2013; akt. Mete, 2013). Devlet okulları yerine özel okullarda görev almak isteyen öğretmen adaylarını 

ise okullar kendileri seçmektedir (Balcı vd., 2011; akt. Mete, 2013). Devlet okullarında göreve 

başlayan öğretmenler, ilk altı ayda adaylık eğitimi almaktadırlar ve bu eğitimi başarılı şekilde 

tamamlayanların devlet memuru olarak ataması yapılır (Erdoğan, 2005; akt. Mete, 2013). 

Japonya’da öğretmenler göreve başladıktan sonra, beş yıl ve on yılı doldurdukları dönemlerde 

hizmetiçi eğitim almak zorundadırlar. Ayrıca gönüllü olarak hizmetiçi eğitim alma imkânları 

bulunmaktadır. Bunun için de en çok dikkat çekmekte olan lisansüstü eğitim için okuldan ayrılmadır. 

Eğitim sistemi buna izin verecek şekilde yapılandırılmıştır (MEXT, 2022).  

Türkiye eğitim sistemi içerisinde öğretmen olabilmek için ilk olarak Yükseköğretime Geçiş 

Sınavına (YGS) girerek başarı sıralamasında 300000 barajında yer almak gerekmektedir. Daha sonra 

son senesinde staj yapılan ve 4 ya da 5 yıllık eğitim başarılı şekilde tamamlandıktan sonra öğretmen 

olabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmesi gerekmektedir. Diğer bir yol ise 

farklı bölümlerden mezun olan ve öğretmen olmak isteyen adayların üniversitelerce açılan formasyon 

eğitimini almasıdır. Bu eğitim öğretmen adaylarının pedagojik alanda eğitim almaktadırlar. 

KPSS’ye giren adaylardan açıklanan öğretmen ihtiyacının üç katı kadar aday mülakatlara 

çağrılmaktadır. Mülakata alınan adaylardan barajı geçenler daha sonra atanabilmek için tercihte 

bulunurlar. Tercihine yerleşen adayların aday öğretmen olarak ataması yapılmaktadır. İlk yılında 

adaylık eğitimleri ve adaylık sınavına girilmesi gerekmektedir. Eğitimlerde ya da sınavlarda başarılı 

olamayan adayların bir yıl daha hakkı bulunmaktadır. Başarılı olanlar ise devlet memuru olarak 

atanmış olmaktadırlar.  

Öğretmenlerin adaylık eğitimleri dışında, ara tatillerde ve dönem sonunda seminer döneminde 

uzaktan hizmet içi eğitim alma imkânları bulunmaktadır. Bunun dışında merkezi ve mahalli olmak 

üzere iki çeşit hizmet içi eğitim alma imkânları vardır. Bu eğitimler de genel olarak isteğe bağlı olsa 

da bazı eğitimlere resen alınan öğretmenler de bulunmaktadır. 

5. Parametre: Derslerin İşleniş Şekilleri 

Singapur eğitim sistemi içerisinde derslerin işlenmesi ile ilgili sürelere bakıldığında yıllık eğitim 

süresinin 36 hafta olduğu yani 180 gün olduğu görülmektedir. İlkokulda her bir dersin süresi 30 dakika 

iken ortaokulda her bir ders süresi 40 dakikadır. Eğitim öğretim yılı iki dönemden oluşmakta ve her 

dönemde iki ayrı ara tatil verilmektedir. Haftalık ders saatleri ise ilkokulda 47-49 saat arasında 

değişmekte, ortaokulda ve ortaöğretimde 40 saat olarak belirlenmiştir. Günlük ders sayılarına 

bakıldığında ise ilkokul ve ortaokulda 8-10 saat arasında değiştiği, ortaöğretimde ise 8 saat olduğu 

görülmektedir (Altın, 2011a).  

Japonya eğitim sistemi içerisinde derslerin işlenmesi ile ilgili sürelere bakıldığında yıllık eğitim 

süresinin 40 hafta olduğu yani 240 gün olduğu görülmektedir (Orhan Karsak, 2018). Ülkede cumartesi 

günleri de yarım gün okulda eğitim devam etmektedir. İlkokulda her bir dersin süresi 45-50 dakika 

iken ortaöğretimde her bir ders süresi 50 dakikadır. Eğitim öğretim yılı üç dönemden oluşmakta ancak 

dönemler içerisinde ara tatil verilmemektedir. Haftalık ders saatleri ise ilkokul ve ortaokulda 25-30 

saat arasında değişmekte, ortaöğretimde 29 saat olarak belirlenmiştir Günlük ders sayılarına 

bakıldığında ise ilkokul ve ortaokulda 5-6 saat arasında değiştiği, ortaöğretimde ise 6 saat olduğu 

görülmektedir  (Altın, 2011b).  
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Türkiye eğitim sistemi içerisinde derslerin işlenmesi ile ilgili sürelere bakıldığında yıllık eğitim 

süresinin 36 hafta olduğu yani 180 gün olduğu görülmektedir. Temel eğitim ve orta öğretimde her bir 

dersin süresi 40 dakikadır. Eğitim öğretim yılı iki dönemden oluşmakta ve her dönemde bir ara tatil 

verilmektedir. Haftalık ders saatleri ise ilkokul ve ortaokulda 30-35 saat arasında değişmekte, 

ortaöğretimde en az 35 saat olarak belirlenmiştir Günlük ders sayılarına bakıldığında ise ilkokul ve 

ortaokulda 6-7 saat arasında değiştiği, ortaöğretimde ise en az 7 saat olduğu görülmektedir  (Altın, 

2011b).  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Ülkeler, gelişmişlik seviyelerinde önemli bir etken olarak eğitim yönetim sistemlerinin başarısının 

öneminin farkındadır. Bunun için de uluslararası düzeyde yapılan sınavların sonuçları eğitim yönetim 

sistemlerinin çıktıları açısından büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada da uluslararası düzeyde yapılan 

PISA’da başarılı olarak kabul edilen Singapur ve Japonya ile Türkiye eğitim yönetim sistemleri 

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma işlemi beş parametreye göre yapılmıştır. 

Yapılan çalışmada elde edilen bulguların değerlendirilmesi yapıldığında, Singapur ve Japonya’nın 

başarılı olmasındaki önemli etkenlerden birisi eğitim sistemlerinin istikrarlı yapıda olmalarıdır. Her iki 

ülkede de sistemlerin belirlenmesi uzun yıllar öncesine dayanmakta iken bizde iki ülkeye kıyasla 

istikrarın sağlanamadığı görülmektedir. Ayrıca dikkat çeken bir diğer nokta ise öğretmen seçme, 

yetiştirme ve atama sistemlerine verilen önemdir. Özellikle öğretmen seçme ve atama noktasında 

belirli kriterlere sahip olduğu görülen Singapur ve Japonya’da mesleği yükseltecek, eğitim sisteminin 

devamlılığına ve öğrenci eğitim öğretimine gönül verecek, mesleği isteyerek ve kendini geliştirerek 

sürdürecek adayların seçildiği dikkat çekmektedir. Lise eğitimi sonrası öğretmenlik vasıflarına sahip 

olanlar dışında adayların eğitim alamadığı sistemde yetiştirme sürecinde de uygulama eğitimlerine 

ciddi anlamda önem verildiği görülmüştür. Uygulama eğitimine verilen bu önem de yine öğretmenlik 

yapabilecek adayların atama sistemine dahil olması açısından oldukça önemlidir. Atama sistemlerine 

bakıldığında ise her iki ülkede de atamanın yapılabilmesi için farklı kriterler gözlenirken bizde sadece 

bir sınav yapılması ve mesleğe yönelik bilgiye bakması açısından tartışmalı durumdaki mülakatların 

yeterli olmadığı düşünülmektedir. Son olarak da denetim sistemlerindeki farklılık başarı üzerinde 

önemli bir etken olarak görülebilir. Bunun sebebi de diğer iki ülkede denetim sistemi olmamasına 

rağmen öğretmenlerin kendilerini değerlendirmeleri ve gelişime açık yapıları ciddi olarak dikkat 

çekerken, ülkemizde denetim yapılmadığında öğretmenlerin gerekli işlerini yapma noktasında eksik 

oldukları ve gelişime yönelik açık yapıda olmadıkları kanaatine varılmaktadır. 

Ülkelerin karşılaştırıldığı ilk parametre olan ülkelerin genel yapısıdır. Burada elde edilen bulgulara 

bakıldığında Singapur’un çok küçük bir ülke olduğu ve nüfusunun çok düşük olduğu görülmektedir. 

Japonya’nın ise yüzölçümü açısından yaklaşık olarak Türkiye’nin yarısı kadar olduğu ancak 

nüfusunun Türkiye nüfusunun yaklaşık 1,5 katı olduğu görülmektedir. Ancak her iki ülkede de kişi 

başına düşen milli gelirin Türkiye’de kişi başına düşen milli gelirin yaklaşık olarak 4-6 kat olduğu 

görülmektedir. Ayrıca ülkelerin üçünün de yönetim şekillerinin farklı olduğu görülmektedir. Singapur 

ve Japonya’nın ada ülkesi olduğu, Türkiye’nin ise yarımada ülkesi olduğu belirtilmiştir. 

İkinci parametrede bakılan eğitim sistemleri yapısı incelendiğinde ise her üç ülkede de okulöncesi 

eğitimin zorunlu olmadığı görülmektedir. Zorunlu eğitimin Singapur’da 10-11 yıl, Japonya’da 9 yıl ve 

Türkiye’de 12 yıl olduğu görülmektedir. Süre olarak birbirine yakın olan sistemlerde Singapur ve 

Türkiye’de zorunlu eğitimin temel eğitim ve ortaöğretimi kapsadığı görülürken, Japonya’da sadece 

temel eğitimin zorunlu olduğu görülmektedir. Her üç ülkede de ortaöğretim ve yükseköğretime geçişin 

sınav ile gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Japonya’da ayrıca yükseköğretime geçiş için üniversitelerin 

kendilerinin yapmış olduğu sınavlar ile mezun olunan ortaöğretim kurumlarından alınan referans 

mektupları da dikkate alınmaktadır. Singapur ve Japonya’da ortaöğretimde lise türlerinin genel olarak 

akademik ve teknik olarak ayrıldığı, ancak Türkiye’de bu sayının daha fazla olduğu görülmüştür.  

Teşkilat yapılanması, denetim ve finansmanın incelendiği üçüncü parametreye yönelik bulgular 

incelendiğinde, her üç ülkede de ulusal düzeyde bir bakanlık yapılanması olduğu görülmüştür. Taşra 

teşkilatlanmasına bakıldığında ise Japonya ve Türkiye’de yerel yönetimin Singapur’a göre daha 

yapılandırılmış yapıda olduğu görülmektedir. Okul yönetimi incelendiğinde ise her üç ülkede de okul 
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müdürleri ve müdür yardımcılarının benzer yapıda oldukları görülmüş olup, Japonya’da ayrıca 

okuldaki eğitim öğretim işlerinden sorumlu olan başöğretmenlik görevinin olduğu görülmektedir. 

Yönetici atama sistemleri incelendiğinde ise müdür olabilmek için her üç ülkede de müdür 

yardımcılığı görevini yapmış olma şartının olduğu görülmektedir. Ancak ülkelerin öğretmenlik ve 

müdür yardımcılığı yapma şartına dair süreler ile diğer kriterlerinde farklılıklar mevcuttur. 

Singapur’da müdür yardımcılığı için öncelikli olarak kariyer basamaklarından liderlik için uygun 

yapıda olması gerekmektedir. Liderlik vasfı bulunan öğretmenlere kendilerini geliştirebilmeleri için 

ilk olarak bölüm başkanlığı ve müdür yardımcılığı görevleri verilmektedir. Müdür yardımcı olduktan 

sonra liderlik de dahil farklı eğitimler almaktadırlar. Bu eğitimlerde başarılı olanlar seçilerek müdürlük 

görevi için tekrar bir eğitime alınmaktadırlar. Bu eğitimi de başarıyla tamamladıktan sonra müdür 

olarak görevlendirilmektedirler. Japonya’da ise müdür yardımcısı olabilmek için 10 yıl öğretmenlik 

deneyimi şartı bulunmaktadır. 10 yıllık deneyime sahip olanlardan müdür yardımcısı olmak isteyenler 

yerel eğitim komiteleri tarafından yapılan sınavda başarılı olmak zorundadır. Sınavda başarılı olduktan 

sonra en az 10 yıl müdür yardımcılığı deneyimi olanlar ise daha sonra müdür olmak için başvuruda 

bulunabilir. Müdür olmak için 10 yıl şartına ek olarak yine yerel eğitim komiteleri tarafından yapılan 

mülakatlarda başarılı olunması gerekmektedir. Ayrıca lisansüstü eğitim yapma şartı da bulunmaktadır. 

Yine Japonya’da da Singapur’da olduğu gibi yöneticilere yönelik liderlik eğitimleri bulunmaktadır. 

Türkiye’de ise müdür ve müdür yardımcısı olabilmek için EKYS’de başarılı olmak gerekmektedir. 

Buna ek olarak yönetici değerlendirme formu ile mülakatlar yapılmaktadır. Müdür yardımcısı 

olabilmek için 2 yıl öğretmenlik deneyimi, müdür olabilmek için ise 1 yıl müdür yardımcılığı yapma 

şartı bulunmaktadır. 

Denetim yapıları incelendiğinde ise Singapur ve Japonya’da denetim yapmak için oluşturulmuş bir 

teftiş biriminin olmadığı görülmektedir. Her iki ülkede de öz denetime ağırlık verilmiş bir sistem 

bulunmaktadır. Ancak Türkiye’de denetim işlemi müfettişler tarafından yapılmakta, bunun için 

yapılandırılmış bir teftiş sistemi bulunmaktadır. Eğitimin finansmanı yönünden bakıldığında ise her üç 

ülkede de devlet tarafından karşılandığı görülmektedir. 

Öğretmen seçme, yetiştirme ve atama sistemlerinin incelenmiş olduğu dördüncü parametredeki 

bulgulara bakıldığında, öğretmen adaylarının seçilmesi işleminde farklılıklar olduğu görülmektedir. 

Singapur’da öğretmen seçimi için ülke genelinde yapılan Cambridge İleri Düzey Sınavı GCEA’da 

başarılı olmak gerekmektedir. Sonrasında da üniversite tarafından yapılan mülakatlarda başarılı olmak 

gerekmektedir. Japonya’da ise yükseköğretim geçiş sınavında başarılı olmak ve üniversite tarafından 

yapılan mülakat ve yazılı sınavda başarılı olmak gerekmektedir. Türkiye’de ise yükseköğretim geçiş 

sınavında belirlenen 300.000 kişi sıralama içerisinde yer almak yeterlidir.  

Yetiştirilme sistemleri incelendiğinde ise genel olarak her üç ülkede de eğitim yapıları birbirine 

benzer yapıdadır. Ancak staj sistemlerinde farklılıklar bulunmaktadır. Singapur’da staja önem 

verilmekte ve burs verilmektedir. Japonya’da 6 aylık uygulama eğitimi verilmektedir. Türkiye’de ise 

son sınıfta haftalık stajlar mevcuttur. Ayrıca Japonya ve Türkiye’de eğitim fakültesi dışındaki 

fakültelerden mezun olanlara da öğretmenlik yapabilmeleri için eğitim verilmektedir. 

Atama sistemleri incelendiğinde ise her üç ülkenin de farklı sistemleri olduğu görülmüştür. 

Singapur’da dört aşamalı atama sistemi bulunmaktadır. Bu aşamalar; ilk olarak genel not 

ortalamalarının ve özgeçmişlerine göre ilk %30’luk dilimde olanların belirlenmesi, ikinci aşama 

belirlenen öğretmen adaylarının girdikleri genel kültür sınavı, üçüncü aşama tutum, davranış ve 

zekâlarını ölçen mülakatlara girmeleri, dördüncü ve son aşama da belirli bir maaş karşılığında eğitime 

alınmaları ve bu eğitimde başarı gösterme şartıdır. Bu aşamalarda başarılı olamayan adaylar elenmekte 

ve sistemden çıkarılmaktadırlar. Japonya’da ise sertifika sistemi bulunmaktadır. Üniversite mezuniyet 

türlerine göre elde edilen sertifikalara ek olarak yerel eğitim komiteleri tarafından yapılan sınavlarda 

başarılı olma şartı vardır. Sürekli sertifikaya sahip olanlardan sınavda başarılı olanlar ve adaylık 

sürecini başarılı şekilde tamamlayanlar devlet kadrosuna sahip olmaktadırlar. Geçici sertifikası olanlar 

ise beş yılda bir sınava girmek zorundadırlar. Türkiye’de öğretmen olarak atanabilmek için ise 

KPSS’ye ve mülakatlarda yeterli puan alma şartı vardır. Yeterli puan alan adaylar tercihlerine göre 

öğretmen olarak atanabilir. Hizmetiçi eğitim sistemleri karşılaştırıldığında da aslında he üç ülkede de 

atandıktan sonra eğitim alma şartı vardır. Sadece Singapur’da atama işlemi yapılmadan önce eğitim 
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verilmektedir. Ayrıca Singapur’da yılda 100 saat hizmetiçi eğitim alma şartı vardır. Japonya’da ise 

mesleğin 5. ve beşin katı olan meslek yıllarında yani 10, 15 ve 20 gibi zorunlu hizmetiçi eğitimler 

bulunmaktadır. Türkiye’de ise adaylık eğitimi dışında zorunlu eğitim bulunmamaktadır.  

Beşinci ve son parametre olan derslerin işlenmesi ile ilgili bulgulara bakıldığında; Singapur ve 

Türkiye’de yıllık eğitim öğretim süresinin 180 gün olduğu ve sadece hafta içi günlerde olduğu 

görülmüştür. Ancak Japonya’da bu sürenin 240 gün olduğu ve cumartesi günleri de yarım gün 

okullarda eğitim öğretimin devam ettiği görülmüştür. Ders süreleri incelendiğinde ise Singapur ve 

Türkiye’deki sürelerin birbirine yakın olduğu, Japonya’da ise ders sürelerinin fazla olduğu 

görülmüştür. Dönem sayılarına bakıldığı zaman da Singapur ve Türkiye’de okullarda eğitim öğretimin 

iki döneme ayrıldığı görülürken Japonya’da üç döneme ayrıldığı görülmektedir. Ayrıca son olarak 

dönemler içerisindeki ara tatillere bakıldığında Singapur’da her dönemde iki ara tatil olduğu, 

Türkiye’de her dönem bir ara tatil olduğu, Japonya’da ise ara tatil olmadığı görülmüştür.  

Ülkelerin eğitim sistemlerinin incelenerek karşılaştırıldığı bu araştırmada benzer ve farklı yönler 

ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda Türkiye’nin de Singapur ve 

Japonya gibi başarı sıralamasının arttırılması noktasında yapılabilecek eğitim yönetim sistemleriyle 

ilgili değişikliklerin araştırılması ve önerilerde bulunulması önerilmektedir. Ayrıca buna benzer başka 

ülkelerin de ele alınacağı çalışmalar yapılarak daha geniş ölçüde bir değerlendirme yapılabilir.  
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Öz 

Bu çalışmada daha önce muhakkiklik görevi yapmış farklı okul kademelerinde görev yapan okul müdürlerinin 

muhakkiklik görevi hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Çalışma nitel bir araştırmadır ve 

olgubilim deseninde yapılmıştır. Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesinde farklı okul kademelerinde görev yapan 

daha önce muhakkiklik görevi yapmış 10 okul müdürleriyle görüşülmüştür. Ulaşılan veriler betimsel analiz 

metodu kullanılmak suretiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın neticesinde; okul müdürlerinin muhakkiklik 

görevini istemediği, muhakkiklik görevinin okul müdürlerinin mesai arkadaşlarıyla ilişkilerini olumsuz 

etkilediği, okul müdürlerinin muhakkiklik görevinin bu alanda uzman olan müfettişler tarafından yapılması 

gerektiğini düşündükleri, okul müdürlerinin muhakkiklik konusunda mevzuata tam hâkim olamadıklarını 

düşündükleri, muhakkiklikle ilgili hizmet içi eğitim, seminer ve kursların artması gerektiğini düşündükleri 

ayrıca muhakkiklere yolluk ödenmesi yapılması ve muhakkiklerin görevleri boyunca ücretli izinli sayılmaları 

gerektiği yönünde görüşler taşıdıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Muhakkiklik, disiplin soruşturması, soruşturma 

Opinions of School Principals on the Duty of Disciplinary Investigator 

Abstract 

This study is aimed to evaluate the opinions of school principals, who have previously served as disciplinary 

investigators, and who work at different school levels, about the duty of disciplinary investigator. The study is 

qualitative research and was conducted in a phenomenological pattern. 10 school principals who worked at 

different school levels in the Türkoğlu district of Kahramanmaraş province, who had previously served as 

investigators, were interviewed. The data were analyzed by using the descriptive analysis method. As a result of 

the research; it has been concluded that school principals do not want the duty of investigation, that the duty of 

investigation negatively affects the relations of school principals with their colleagues, and that school 

principals think that the duty of inspector should be carried out by inspectors who are experts in this field and 

that school principals do not have full control of the legislation on the subject of investigation, and the increase 

in the number of in-service training, seminars and courses on investigation duty. It has been concluded that they 

think they should be paid for the investigation and should be allowed during their duties. 

Key Words: Disciplinary investigation, disciplinary process, investigation 
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Giriş 

İnsan bilinen en eski çağlardan beri toplumla etkileşim içinde olma tercihiyle yaşamını idame 

ettirmektedir. Çünkü topluluk şeklinde yaşandığı zaman insanlar kendilerini güvende hissederler. 

Ancak bu düzen yazılı ya da yazısız belli kurallara dayandırılmazsa bu güven yerini güvensizliğe 

bırakacaktır. Toplu halde hayat belirli bir düzenin kurulmasını gerektirmektedir. Tersi durumda toplu 

hayattan beklenen güven sağlama fonksiyonunu ifa edemediği gibi kendisi korkuyla güvensizliğin 

sebebi olmaktadır. Aklıyla planlar, seçimlerle tercihler yapan birey, ayrıca davranışlarını “iyi, kötü, 

doğru, yanlış” vb. sözcükler ile değerlendirmektedir. Bir insan topluluğun, belirli bir tarihsel zamanda 

fikirlere, inançlara, törelere, alışkanlıklara, göreneklere ve bunların içindeki değerlere, buyruklara, 

normlarla yasaklara dayalı olarak tanzim edilmiş ve bu hali ile gelenekleşmiş, yerleşmiş yaşam şekline 

ahlak adı verilir (Özlem, 2013). 

Esasen ahlak, erdeme odaklanan normatif bir değer alanıdır (İlhan, 2005). Kamu alanında ahlak ise 

bir tercih değil zorunluluktur. Devlet memuru görevi itibariyle yapmış olduğu bir görevden herhangi 

bir şekilde yarar bekleme, çıkar sağlama ve yasaya uymama gibi halleri işlediği zaman öncelikle iş 

ahlakını çiğnemiş olur. Memur, devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse demektir. Amir ise bir işte 

emir verme yetkisi bulunan kimsedir. Memur amirinden aldığı emirler doğrultusunda işleri yapar. 

Amir de memur da iş ve işlemlerini devlet adına yapar. O yüzden amir ya da memurun yapmış olduğu 

etik dışı davranışlar devleti, dolayısıyla da vatandaşları ilgilendirir. Bir ülkenin içinde işlerin normal 

seyrinde akması, iktisadi ve toplumsal kalkınmanın temin edilmesi devlet görevlilerinin etik 

düşüncesiyle ahlaksal davranışlarına dayalıdır. Çünkü devlet görevlilerindeki bozulma durumunda, 

görevlilerin yer aldığı toplumlar da bozulur (Usta, 2010) 

Okulların vermiş olduğu hizmet bir kamu hizmetidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının (TCAY) 

42. maddesinde: “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve 

eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.” denilmektedir (TCAY, 1982). 

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun (METK) 56. Maddesinde ise denetlemeyi okul bazında 

özele indirir: “Eğitim ve öğretim hizmetinin, bu kanun hükümlerine göre Devlet adına 

yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur” denilir (METK, 

1973). 

Belirtilen yasa ve kanunlara göre yapılan denetimin kanuni gerekçeye dayandırılması zorunludur. 

Denetim ve soruşturmalardan ise birinci derecede sorumlu olan ve hesap verecek kişi ise okul 

müdürüdür. Bu sebeple kamu hizmetindeki kurum amiriyle memurlarının görevlerini anayasadaki, 

yasadaki ve yönetmeliklerdeki kurallara göre yapması esastır. Bu noktalarda herhangi bir aksaklık 

bulunuyorsa bununla alakalı önleyici faaliyetler yapmak, kurumun düzenini bozan durumlara imkân 

vermemek üzere tedbirler almak gerekir (Karaman, 1997). 

İnceleme-soruşturma ya da ön inceleme işlemleri muhakkik/müfettişlere yetkili makamlar 

tarafından verilen emirle başlar. Emir(ler), içlerinde iddia konusu eylem/eylemler, şikâyet veya ihbar 

içerikli ve yine bunlara bağlı ileride oluşabilecek durumları barındırır (Başköy, 2000). Kamu düzenini 

sekteye uğratacak ya da kamuya zarar verecek herhangi bir olumsuz tutum ve davranışlarda hızlı bir 

şekilde inceleme ve soruşturma yapılmalı, gerekli önlem ve cezai müeyyide uygulanmalıdır. Eğitim 

öğretim kurumlarında yapılması gereken inceleme-soruşturma görevi çoğunlukla müfettişler eliyle 

yürütülür. Ancak müfettişlerin sayılarındaki yetersizliklerle MEB’in olayları yerinde çözme 

anlayışından hareket ile okul müdürlerine de inceleme ve soruşturma görevleri verilmektedir (TKB, 

2006). Müdürlere inceleme ve soruşturma görevi verilmesinin yasal dayanağı ise MEB Ortaöğretim 

Kurumları Yönetmeliğinde (OÖKY) okul müdürlerinin görevleri arasındaki “Görev tanımındaki diğer 

görevleri de yapar” ifadesidir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi ve İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliğinin (OÖEİKY) 39. Maddesi şu şekildedir: “Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, 

ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Müdür; 

okulun öğrenci, her türlü eğitim ve öğretim, yönetim, personel, tahakkuk, taşınır mal, yazışma, eğitici 

ve sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, taşımalı eğitim, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, 

düzen, nöbet, halkla ilişkiler ve benzeri görevler ile Bakanlık ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince 

verilen görevler ile görev tanımında belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlar.” Bu 
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maddeler dayanak kabul edilerek milli eğitim müdürlüklerinin teklifi ve çalıştığı yere göre 

vali/kaymakam onayıyla okul müdürlerine inceleme soruşturma görevi verilmektedir. 

OOKY’de okul müdürlerinin görevleri; “Türk milli eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine 

uygun olarak Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer ilgili mevzuat hükümleri 

doğrultusunda okulun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli 

kullanımından, ekip ruhu anlayışıyla yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim ve 

öğretim lideridir.” şeklinde ifade edilmiştir. Yönetmeliğe göre okul müdürü; personel özlük haklarını 

takip edip uygulayacak, okulu güvenli hale getirip eğitim öğretimin huzur içinde yapılmasını 

sağlayacak, eğitim öğretimle ilgili planları takip edecek, yılda en az bir defa derse girip ders denetimi 

yapacak, ekip ruhunun lideri olacak ve en önemlisi de okuldaki herhangi bir olumsuz durumdan 

birinci derece sorumlu kişi olacaktır. Ülkemiz koşulları göz önünde bulundurulduğunda özellikle 

taşıma merkezi olan okullar ve bünyesinde yurt barındıran okullar düşünüldüğünde, saydığımız yükler 

daha da artacaktır. Bu kadar iş yükünün yanında okul müdürlerine muhakkiklik görevi verilmesi 

okulda oluşacak herhangi bir problemin tetikleyicisi olma riskini de içerisinde bulundurmaktadır. 

Görev tanımlarındaki iş yüklerinin yanında kendilerine muhakkiklik görevi verilmesinin okul 

müdürlerinin iş yüklerini artırmasıyla uzmanlık sahaları olmayan bir konuda çalışmak mecburiyetinde 

olmalarından kaynaklı olarak farklı sorunlar ile karşılaşmalarına neden olacaktır. Bu alanda kayda 

değer bir eğitim almayan okul müdürlerinin inceleme ve soruşturma görevlerini iyi bir kanuni zemin 

üzerine kurmalarının güç olacağı, iş yüklerinin fazla olmasından kaynaklı olarak vakit sorunu 

yaşayacakları, soruşturmasını gerçekleştirdikleri aynı çevrede beraber görev yaptıkları insanlar ile 

sorunlar yaşayacakları düşünülmektedir.  

Bu bölümde çalışmanın ana sorunu üstünde durulup sorunu yaratan temel ögeler kanuni 

dayanakları ve literatürdeki tanımlamaları ile birlikte açıklanmaya çalışılmış; çalışmanın amacı, 

önemi, sınırlılıklarıyla varsayımlar ortaya çıkarılmıştır. 

Alan yazında okul müdürlerinin muhakkiklik görevlerine ilişkin çalışmaların genellikle nitel 

araştırma yöntemiyle yürütüldüğü söylenebilir. Alan yazın incelendiğinde ulaşılabilen kaynaklar 

arasında, okul müdürlerinin muhakkiklik görevine ilişkin görüşlerinin incelendiği (Dal, 2019), 

öğretmenlerin, yöneticilerle müfettişlerin okul müdürlerinin muhakkiklik göreviyle ilgili görüşleri 

(Düztepe, 2019), okul müdürlerinin muhakkiklik görevine ilişkin görüşleri (Ayvaz, 2017) gibi 

konuların nitel araştırma yöntemiyle çalışıldığı görülmektedir. Bu araştırmada elde edilecek sonuçların 

alanda yapılacak diğer çalışmalara katkıda bulunması ve okul müdürlerini muhakkik olarak 

görevlendiren makamlara karışılabilecekleri sorunlar ve çözüm önerileri konusunda yardımcı olması 

beklenmektedir. 

Muhakkiklik Kavramı ve Muhakkikin Görevleri 

Muhakkiklik kavramı Arapça “hak” kökünden türeyen bir kelimedir (TDK, 2005). 1869 yılında 

yayımlanan Maarif-i Umumi Nizamnamesinde “muhakkik” kelimesi geçmektedir. Bu dönemde 

muhakkikler sadece Vilayet Maarif Meclislerinde görevlendirilmektedir (TKB, (2006). Sözlük anlamı 

olarak muhakkik; tahkik eden, hakikati araştırarak ortaya koyan (Develioğlu, 2000), bir olay ve 

durumun gerçek olup olmadığını inceleyen birey manalarına gelir. Ayrıca muhakkik, disiplin 

amirlerince tahkikat yapmak ile görevlendirilmiş olan memurdur (Karagöz, 2016). Muhakkikler ve 

müfettişler farklı kanuni düzenlemeler ile kayıt altına alınmış olan eğitim öğretim, birey 

dokunulmazlığı, devlet hizmetlerindeki süreklilik vb. farklı işlerin denetlenmesiyle sorumluluğunu 

gerçekleştirmek için yetkili merciler tarafından görevlendirilir (Şirin, 2019).  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 42. Maddesinde: “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve 

inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında 

yapılır” maddesi gereği eğitimle öğretim hizmetlerini denetleyecek merci devlettir. Denetimi devlet 

adına yapacak kurum, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda Millî Eğitim Bakanlığı’nın olduğu 

belirtilmiştir. MEB Teftiş Kurulu Başkanlığının 29/01/2008 tarihli yazısında denetim görevi, 

müfettişlere verilmekle beraber “Uzmanlık gerektirmeyen inceleme, disiplin soruşturması ile ön 

inceleme iş ve işlemlerin mahallinde disiplin amirlerince veya muhakkik görevlendirilerek 

yürütülmesi ve sonuçlandırılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir” denilmiştir. Ayrıca Milli 
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Eğitim Bakanlığı OÖEİKY’nin 39. Maddesinde: “Müdür; okulun öğrenci, her türlü eğitim ve öğretim, 

yönetim, personel, tahakkuk, taşınır mal, yazışma, eğitici ve sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, 

taşımalı eğitim, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler ve benzeri 

görevler ile Bakanlık ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince verilen görevler ile görev tanımında belirtilen 

diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlar." denilmektedir. Buradaki “diğer görevler” kavramı da yasal 

dayanak alınarak okul müdürlerine muhakkiklik görevi verildiği görülmektedir.  Bu çalışmanın problemi, 

okul müdürlerinin muhakkiklik görevine bakışlarının neler olduğudur. Çalışmanın amacı ise farklı okul 

kademelerinde daha önce muhakkiklik görevi yapmış okul müdürlerinin muhakkiklik görevi hakkındaki 

görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaca yönelik olarak aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır: 

1.Okul müdürleri muhakkiklik görevini yapmada istekli midir? Neden? 

2.Okul müdürleri kendilerini muhakkiklik görevinde yeterli görmekte midir? Yeterli görmüyorlarsa 

bunun sebepleri nelerdir? 

3.Muhakkiklik görevini okul müdürlerinin yapması uygun mudur? Uygun değilse sebepleri nelerdir? 

4.Okul müdürlerinin görüşüne göre muhakkiklik görevi kimler tarafından yapılmalıdır? Neden? 

Yöntem 

Bu araştırmada, daha önce muhakkiklik görevi yapmış okul müdürlerinin muhakkiklik görevine 

bakışlarıyla ilgili görüşleri betimleyen bir yaklaşım ile ele alınmıştır. Araştırma, nitel çalışma 

metotlarından olgu bilim deseninde yapılmıştır. Olgu bilim deseni, farkına vardığımız fakat derinlemesine 

ve detaylı bir anlayış geliştiremediğimiz olgularla ilgilenir. Olgu bilim deseni bize bütünüyle yabancı 

olmayan ayrıca da tam anlamı ile kavrayamadığımız olguları ele almayı hedefleyen çalışmalarla ilgili 

uygun bir zemin oluşturmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Evren/Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini, Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesinde bulunan okul müdürleri 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, amaçlı örnekleme metotlarından maksimum örnekleme 

yöntemi ile seçilmiştir. Maksimum örneklemenin amacı izafi olarak küçük bir örneklem oluşturup 

araştırmanın probleminin bir parçası konumundaki kişilerin çeşitliliğini yüksek seviyede yansıtmaktır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu kapsamda Türkoğlu İlçesinde bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve 

liselerde görev yapan, en az bir kez muhakkiklik görevinde bulunmuş, 10 okul müdürü araştırmanın 

örneklemini oluşturmaktadır.  Çalışmada, okul müdürlerine M1’den başlayıp M10’a kadar kodlamalar 

yapılmıştır. Araştırmanın örneklemiyle ilgili demografik nitelikler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1 

Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Özellik Guruplar f 

Cinsiyet 
Erkek 7 

Kadın 3 

Yaş Aralığı 
35 Yaş ve Altı 4 

36 Yaş ve Üzeri 6 

Yöneticilik Kıdemi 

1-5 1 

5-10 4 

10-15 5 

Mesleki Kıdem 

1-10 Yıl Arası 3 

11-20 Yıl Arası 4 

21 Yıl ve Üzeri 3 

Muhakkiklik Sayısı 

1-3 4 

4-6 4 

7 ve üzeri 2 

Okul türü 

Anaokulu 1 

İlkokul 3 

Ortaokul 4 

Lise 2 

https://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=Okul
https://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=M%FCd%FCr
https://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=g%F6rev
https://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=g%F6rev
https://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=g%F6rev
https://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=g%F6rev
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Tablo 1’i incelediğimizde araştırmaya katılan en az bir en fazla 15 yıl her okul kademesinde okul 

müdürlüğü görevi yapmış kadın ve erkek okul müdürlerinin olduğunu görmekteyiz. Araştırmaya 

katılan okul müdürlerinin tamamı en az bir kez muhakkiklik görevinde bulunmuştur. Muhakkiklik 

görevi yapanların çoğunluğu on yıldan fazla meslek hayatında bulunan okul müdürlerinden 

oluşmaktadır. 

Veri Toplama Aracı 

Çalışmanın verileri görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Bu yöntem,  sözlü iletişim yolu ile veri 

toplamaktır. Görüşme tekniği, yapılandırılmış,  yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış olmak üzere 

3 türlüdür (Karasar, 2012). Bu araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı 

yapılandırılmış görüşme, görüşme sorularıyla prensiplerinin daha önce saptandığı fakat görüşmenin 

yapıldığı bireyin konuyla ilgili ilgi ve bilgi seviyesine dayalı olarak esnek davranılabilecek bir 

görüşme tekniğidir. Yarı yapılandırılmış görüşme,  araştırmayı yapanın, yapılandırılmış görüşmenin 

kesin sınırlarından ayrılıp konuya ilişkin farklı verilere ulaşmasını temin etmektedir (Karasar, 2012).  

Araştırmada yer alması düşünülen sekiz aday soru hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme sorularına 

ilişkin uzman görüşüne başvurulmuştur. Farklı okul türlerinde görev yapan dört okul müdürleriyle 

yapılan pilot uygulama sonucunda elde edilen veriler incelenmiş ve gerekli kısımlar düzeltilmiştir. 

Araştırmada iç geçerliliğin sağlanabilmesi amacıyla yapılan uzman incelemesi sonucunda dört soru 

aday soru havuzundan çıkarılmıştır. Kalan dört soru dil açısından Türkçe öğretmenleri tarafından 

incelenmiştir. Uzman görüşüyle yapılan en son düzenlemeler sonucunda görüşme formuna son hali 

verilmiştir. 

Hazırlanmış olan yarı yapılandırılmış görüşme formunda katılımcılara açık uçlu 4 soru 

sorulmuştur. Sorular şöyledir: 

1. Okul müdürleri muhakkiklik görevini yapmada istekli midir?  

2. Okul müdürleri kendilerini muhakkiklik görevinde yeterli görmekte midir?  

3. Muhakkiklik görevini okul müdürlerinin yapması uygun mudur?  

4. Okul müdürlerinin görüşüne göre muhakkiklik görevi kimler tarafından yapılmalıdır? 

Verilerin Analizi 

Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formlarındaki sorular aracılığıyla, müdürlerin okullarına 

gidilerek görüşme yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler görüşme esnasında ses kaydı ve yazıya 

dökülmesi ile elde edilmiş, betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmeye ve yorumlanmaya gayret 

edilmiştir. Betimsel analize göre veriler saptanan temalar çerçevesinde özetlenerek yorumlanabileceği 

gibi araştırmanın soruları çerçevesine oluşturulan temalara dayalı olarak da düzenlenebilir (Yıldırım & 

Şimşek, 2011). Bu araştırmada araştırmanın soruları çalışma temaları şeklinde belirlenmiştir, 

araştırmanın verileri söz konusu temaların altındadır. Veriler analiz edilirken doğrudan alıntılar ile 

desteklenmiştir. Analiz sürecinde katılımcılar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 şeklinde 

kodlanmıştır. 

Bulgular 

Okul Müdürlerinin Muhakkiklik Görevini Yapmada İstekli Olma Durumlarına Ait 

Bulgular 

Bu alt probleme dair görüşme formundaki ilgili soru “Okul Müdürlerinin Muhakkiklik Görevini 

Yapmada İstekli Olma Durumları ve Nedenleri?” şeklindedir. Okul Müdürlerinin ilgili soru 

kapsamında verdikleri cevaplara ilişkin bulgulara Tablo 2’de yer verilmiştir. 

Tablo 1 

Okul Müdürlerinin Muhakkiklik Görevini Yapmada İstekli Olma Durumları 

Cevaplar f 

Evet, İstekliyim 2 

Hayır, İstekli değilim 8 
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Tablo’2 ye göre araştırmaya katılan 10 okul yöneticisinin büyük bir kısmı (8/10) “muhakkiklik 

görevini yapmada istekli olmadığı, çok az bir kısmı ise (2/10) okul müdürlerinin muhakkiklik görevini 

yapmada istekli olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan bazı okul müdürlerinin vermiş 

oldukları cevaplar şu şekildedir; 

“Muhakkiklik görevini yapmada istekli değilim, sebebi ise kendimi bu konu için yeterli 

görmüyorum. Bu konu detaylı bir konudur ve ben mevzuat konusunda detaylı olarak bilgi 

sahibi değilim. Ayrıca görev alanımızdaki soruşturma yapılacak ilgili kişilerin tanıdık 

olmasından dolayı verilecek kararımızın objektif olamayacağını düşünüyorum.’’ (M.1)  

“İstekli değilim, çünkü okul müdürlerinin görevleri ve sorumluluklarına bakıldığında var 

olan görev ve sorumluluklar zaten bizleri ezmektedir. Muhakkiklik görevi aldığımız zaman var 

olan sorumluluklarımızı donduramıyoruz. Benim okulum taşıma merkezli bir okul olduğu için 

sürekli teyakkuz halinde olmak zorundayız. Ben muhakkiklik soruşturması için gittiğim vakit 

meydana gelebilecek sıkıntı da yine ben sorumlu olacağım. Buna rağmen herhangi ücret veya 

yolluk verilmiyor.” (M.7) 

“İstekli değilim çünkü muhakkiklik görevinin öncelikle müfettişler tarafından yerine 

getirilmesine inanıyorum. Fakat herhangi bir yetersizlik var ise de verilen sorumluluktan 

imtina edilmemesi gerektiğini belirtmek isterim. Ayrıca okulda hali hazırda yeteri kadar geniş 

bir iş yükünün olmasında dolayı öncelikli yürütmemiz gereken okul müdürlüğü görevinde 

aksamalar olacağını düşünüyorum. ” (M.4) 

“Evet, istekliyim, çünkü kendimi daha iyi ifade edebiliyorum. Ayrıca muhakkiklik görevi 

kendimi geliştirmemde ve mesleki gelişmem konusunda bana yardımcı oluyor. Kanunu ve 

mevzuatı bu sayede daha çok araştırıyorum, olayları yorumlama kabiliyetimi geliştiriyorum. 

Karşılaştığım olaylar mesleki tecrübeme katkı sağlıyor.” (M.8) 

Okul müdürlerinin çoğunluğunun muhakkiklik görevinde istekli olmadıkları, bu konuda kendilerini 

yeterli görmedikleri, mevzuat bilgilerinin yetersiz olduğu, meslektaşlarına karşı soruşturmacı 

kimliğiyle gitmek istemedikleri, soruşturmasını yaptığı kişi ya da kişilerle her an karşılaşabilme 

durumunun olumsuzluk doğurması, hakkında incele/soruşturma yapılan kişinin tanıdık olmasından 

verilen kararda adaletsiz davranabileceği korkusu, okul müdürlerinin mevcut işlerinin yoğunluğunun 

daha da artması, araştırma bulguları olarak ortaya çıkmıştır. 

Okul Müdürlerinin Muhakkiklik İçin Kendilerini Yeterli Görüp Görmediklerine Ait 

Bulgular 

Bu alt probleme ait görüşme formundaki ilgili soru “Muhakkiklik İçin Kendilerini Yeterli Görüp 

Görmedikleri ve Yeterli Görmüyorlarsa Bunun Nedenleri?” şeklindedir. Öğretmenlerin ilgili soru 

kapsamında verdikleri cevaplara ilişkin bulgulara Tablo 3’de yer verilmiştir. 

Tablo 2 

Okul Müdürlerinin Muhakkiklik İçin Kendilerini Yeterli Görüp Görmedikleri 

Cevaplar f 

Evet, Yeterliyim 7 

Hayır, Yeterli değilim 3 

Tablo 3’e göre araştırmaya katılan okul müdürlerinden üçünün kendilerini yetersiz gördüğü ve 

geriye kalan yedi okul müdürünün ise bu konuda kendilerini yeterli gördükleri bulgusuna ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan bazı okul müdürlerinin vermiş oldukları cevaplar ise şu şekildedir; 

“Evet, yeterliyim. Bazı bilgi ve tekniklerin çok iyi derecede bilinmesi gerekir. Bizler okul 

müdürü olarak belli bir sınava ya da mülakata giriyoruz. Sınav ve mülakatlarda buna benzer 

sorular olmadığı için biz de bu konulara çalışmıyoruz. Bu tarz sorunlarla karşılaştığımız 

zamanlarda da müfettişlerden yardım alıyoruz.” (M.3) 
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“Hayır, yeterli değilim. Muhakkiklik görevi için kendimi yeterli görmüyorum. Bu  alandaki 

yönetmeliklere hâkim değilim. Kendi yorum ve vicdanımla da herhangi bir hüküm vermek 

istemem.(M.4) 

“Mevzuatı bilmeyen müdürlük de yapamaz hatta öğretmenlik de yapamaz. Kanun ve 

mevzuatı ezbere bilmesem de kitapta, internette ve telefonumda hepsi var. Ayrıca müdürlük 

hayatım boyunca çok olayla karşılaştım. Bu yüzden muhakkiklik için kendimi yeterli 

görüyorum.”(M.8) 

Araştırmaya katılan okul müdürleri büyük bir kısmının hali hazırda yürütmüş oldukları okul 

müdürlüğü görevi hakkında bilmesi gereken yönetmelik ve mevzuat hükümlerin, muhakkiklik görevi 

içinde bazı durumlarda geçerli olduğundan dolayı muhakkiklik görevi konusunda kendilerini yeterli 

gördükleri, muhakkiklik konusunda kendisini yeterli görmeyenlerin ise ilgili kanun, yönetmelik ve 

mevzuat bilgisine yeteri kadar sahip olmadıklarından kaynaklandığı bulgularına ulaşılmıştır.  

Muhakkiklik Görevini Okul Müdürlerinin Yapmasının Uygunluğu ve Sebeplerine Ait 

Bulgular 

Bu alt probleme ait görüşme formundaki ilgili soru “Muhakkiklik Görevinin Okul Müdürlerinin 

Yapmasının Uygunluğu ve Sebeplerinin neler olduğu?” şeklindedir. Okul Müdürlerinin ilgili soru 

kapsamında verdikleri cevaplara ilişkin bulgulara Tablo 4’de yer verilmiştir. 

Tablo 3 

Muhakkiklik Görevini Okul Müdürlerinin Yapmasının Uygunluğu 

Cevaplar f 

Uygun  2 

Uygun Değil 8 

Tablo 4’e göre araştırmaya katılan okul müdürlerinin büyük bir kısmı (8/10) muhakkiklik görevinin 

yapmasının uygun olmadığı, çok az bir kısmı ise (2/10) okul müdürlerinin muhakkiklik görevini 

yapmasının uygun olduğunu ifade etmektedirler. Araştırmaya katılan bazı okul müdürlerinin vermiş 

oldukları cevaplar şu şekildedir; 

 “Uygun değildir. Çünkü tanıdığımız insanlarla karşılaşma durumu söz konusu olabiliyor. 

Vereceğimiz karardan dolayı bu insanlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Bu da bize düşman 

kazandırmadan başka bir şey yapmıyor.”(M.1) 

“Uygun değildir. Muhakkiklik görevini okul müdürlerinin yapması uygun değildir, çünkü 

meslek alanımızın dışında bir görevdir. Eğitimle muhakkikliğin herhangi bir bağlantısı 

yoktur.’’ (M.4)  

“Uygun değildir. Çünkü okul müdürlerinin hali hazırdaki iş yükleri çok fazla. Okul müdürü 

fiziksel zorluklarla uğraşacak, öğretmen ve diğer personellerin işleriyle ilgilenecek, 

yazışmalara yetişecek, okulun başarısı için akademik faaliyetlerde bulunacak. Aynı zamanda 

hiçbir getirisi olmayan muhakkiklik görevini yapacak. Kesinlikle okul müdürlerinin bu göreve 

uygun olduğunu düşünmüyorum.”  (M.5) 

“Evet, uygundur, çünkü karşılaştığımız olaylar çoğunlukla Milli Eğitimin içerisinde 

cereyan eden ve Milli Eğitim’i ilgilendiren mevzular olacaktır. Bizler de Milli Eğitim 

camiasında bir amir olduğumuz için olaylara yabancı olmayacağız. Hatta diğer kurumlarca 

yapılacak olan soruşturmaya göre çok daha sağlıklı kararlar vereceğimize inanıyorum.” 

(M.8) 

“Okul müdürlerinin muhakkiklik görevi yapmasının uygun olduğunu düşünüyorum. 

Derinlemesine olmasa da kanun ve mevzuata hâkim okul müdürlerinin muhakkiklik görevini 

yapabileceği düşüncesindeyim.” (M.9)  

“Eğer başka seçenek kalmamışsa makam olarak daha aşağıdaki kişilere karşı muhakkiklik 

yapılmasında sakınca görmüyorum. Ancak yeterli olduğu düşünülen kişiler tarafından 

muhakkiklik görevinin yapılması kamu işleyişi açısından yararlı olacaktır.” (M.7) 
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Okul müdürlerinin çoğunluğunu muhakkiklik görevinin yapmasının uygun olmadığı, 

soruşturacağı kişiyle sürekli karşılaşma ihtimali olduğu için adil davranma konusunda sıkıntı 

çekeceği, meslek tanımının dışında bir görevlendirme olduğu, makamına denk kişileri 

soruşturmanın sakıncalı olduğu ve bunun etik olmadığı şeklinde bulgulara ulaşılmıştır. Ayrıca 

okul müdürünün sorumluluk gereği bazı zamanlarda kendi okuluna bile yetişemediği, özellikle 

uzak okullarda görev yapan okul müdürlerinin soruşturma görevinin maddi konuda yük getirdiği, 

görev yapılan bölgedeki öğretmen ve personelleri yakından tanımış olunmasından dolayı 

tarafsızlık ilkesinin zedeleneceği bulgularına ulaşılmıştır. 

Okul Müdürlerinin Muhakkiklik Görevinin Kimler Tarafından Yapılması Hakkındaki 

Görüşlerine Ait Bulgular 

Bu alt probleme ait görüşme formundaki ilgili soru “Okul Müdürlerinin Muhakkiklik Görevini 

Kimler Tarafından Yapılması Hakkındaki Görüşleri ve Nedenleri?” şeklindedir. Okul Müdürlerinin 

ilgili soru kapsamında verdikleri cevaplara ilişkin bulgulara Tablo 5’de yer verilmiştir. 

Tablo 5 

Okul Müdürlerinin Muhakkiklik Görevini Kimler Tarafından Yapılması 

Cevaplar f 

Öğretmenler  1 

Okul Müdürleri 1 

Müfettişler 8 

Araştırmaya katılan okul müdürlerinin büyük bir çoğunluğu (8/10) muhakkiklik görevini 

müfettişlerin yapması gerektiğini belirtmişlerdir. Daha az sayıda ise kendini yeterli gören ve bu 

konuda kendini ispat etmiş müfettiş, müdür ya da öğretmen fark etmeksizin muhakkiklik görevinin 

herkesçe yapılabileceğinim bulgularına ulaşılmıştır. 

“Muhakkiklik görevi için bakanlık ya da maarif müfettişleri tarafından yapılmalıdır. 

Soruşturmanın güvenirliliği ve objektifliği açısından müfettişler tarafından yapılması 

önemlidir. Böylece aynı bölge içerisinde görev yapan idareci ve öğretmenler arasında 

herhangi bir huzursuzluk oluşmaz” (M.2) 

 “Muhakkiklik görevi şahsi olarak birbirini tanımayan, aynı ortam çalışılmamış, tarafsız 

bakanlık müfettişleri tarafından yapılmalıdır. Çünkü bakanlık müfettişlerinin devlette görevi 

bellidir. Görevleri belli olduğu için kendileri bu alanda mütehassıstır. Soruşturmaya uğrayan 

kişi soruşturma yapan kişiyle ilk defa karşılaşacağından ve daha sonar karşılaşma ihtimalleri 

düşük olduğundan tarafsızlık konusunda şüpheye düşmez.” (M.3)  

“Muhakkiklik görevini eğitimci kimliği olan herkes yapmalıdır. Çünkü eğitimciler kendilerini 

daha iyi ifade ederler ve mukayese güçleri çok yüksektir. Bir öğretmenin karşılaştığı olaylarla 

bir mülki amir bile karşılaşamaz. Okul hayattır dersek, hayatta en tecrübeli bireyler 

öğretmenlerdir diye düşünüyorum” (M.8) 

“Muhakkiklik görevi için asıl önemli olan husus bu konuda alınan eğitimdir. Gerekli eğitim ve 

olanaklar verildiğinde okul müdürleri de muhakkiklik görevi yapabilir. Çünkü okul müdürleri 

birer yöneticidir, olaylara bir memur gözüyle bakmazlar. Çözümden yana sağlıklı kararlar 

verebileceklerini düşünüyorum. Yeter ki gerekli eğitimler verilmiş olsun.” (M.9) 

“Muhakkiklik görevi müfettişlerimiz tarafından yapılmalıdır. Çünkü onları asıl mesleği bunu 

gerektirir. Okul müdürüne verilen muhakkiklik görevi hem ekstra bir yüktür hem de sağlıksız 

sonuçlar doğurabilir.” (M.5) 

Araştırmaya katılan okul müdürlerinin büyük çoğunluğunun muhakkiklik görevinin bakanlık ya da 

maarif müfettişleri tarafından ya da bu konuda eğitim almış uzmanlaşmış kişiler tarafından 

yapılmasının gerektiği bulgusuna ulaşılmıştır. Katılımcıların az bir kısmında ise müfettişler dışında 

muhakkiklik görevi yapan öğretmen veya okul müdürlerinin her ne kadar bu konu hakkında eğitim 

alıp uzmanlaşmış olsalar da karar verme sürecinde duygusal davranıp objektif sonuçlara 
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varamayacağından dolayı muhakkiklik görevinin yapmalarının uygun olmadığı bulgularına 

ulaşılmıştır. 

Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmada okul müdürlerinin muhakkiklik görevi hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan okul müdürlerinin çoğunluğunun muhakkiklik görevinde isteksiz 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Meslektaşlarına karşı soruşturmacı kimliğiyle gitmek istemedikleri, 

soruşturmasını yaptığı kişi ya da kişilerle her an karşılaşabilme durumunun olumsuzluk doğurması, 

hakkında incele/soruşturma yapılan kişinin tanıdık olmasından dolayı verilen kararda adaletsiz 

davranabileceği endişesi, okul müdürlerinin mevcut iş yoğunluğunu artırması gibi nedenlerle okul 

müdürlerinin muhakkiklik görevini yapmakta isteksiz oldukları görülmüştür. Ayrıca yapılan 

soruşturmalar için ücret ödenmemesi okul müdürlerini muhakkiklik konusunda isteksiz hale 

getirmektedir. Ayvaz (2017) tarafından yapılan bir araştırma sonucunda muhakkiklik görevi için ek 

ders ücreti ödenmesi gerekliliği vurgulanmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre okul müdürleri soruşturma yapma konusunda kendilerini yetersiz 

görmektedirler. Araştırmacılar soruşturma yürütmenin uzmanlık gerektiren bir iş olduğunu ve yapılan 

soruşturmalarda mevzuat bilgilerinin yetersiz olduğunu belirtmektedirler. Okul müdürleri konuyla 

ilgili yeterli eğitim almadıklarını belirtmekte bunun da muhakkaiklik konusunda okul müdürlerinin 

yetersizlik hissini artırdığı görülmektedir. Okul müdürleri, yetersiz oldukları durumlarda veya 

konularda, genellikle internetten, bir müfettişten ve bu konuda tecrübeli bir tanıdığından bilgi edinme 

yoluna gittiklerini ifade etmektedirler. Okul müdürlerinin yeterli eğitim almamasından kaynaklanan 

yetersizlik Ayvaz (2017) ve Akan’ın (2016) araştırma sonuçlarıyla da örtüşmektedir. Diğer taraftan 

soruşturma konusunda kendini yeterli gören okul müdürlerinin olduğu da görülmektedir. Araştırmaya 

katılan okul müdürlerinin bir kısmı hali hazırda yürütmüş oldukları okul müdürlüğü görevi hakkında 

bilmesi gereken yönetmelik ve mevzuat hükümlerin, muhakkiklik görevi için yeterli olduğunu, bu 

yüzden soruşturmayı yürütecek yeterli donanıma sahip olduklarını düşünmektedirler. 

Araştırmaya katılan okul müdürlerinin görüşleri dahilinde muhakkiklik görevinin okul müdürleri 

tarafından yürütülmesinin uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Okul müdürleri, soruşturacağı kişiyle 

sürekli karşılaşma ihtimali olduğu için adil davranma konusunda sıkıntı çektiklerini, muhakkikliğin 

meslek tanımının dışında bir görevlendirme olduğu, makamına denk kişileri soruşturmanın sakıncalı 

olduğu ve bunun etik olmadığı belirtmektedirler. Ayrıca okul müdürünün iş yükünün çok olduğu, 

zaman zaman işlerini yetiştiremediği, böyle durumlarda soruşturma görevinin okulla ilgili işlerin 

aksamasına neden olduğu, özellikle uzak okullarda görev yapan okul müdürleri için soruşturma 

görevinin maddi konuda yük getirdiği, görev yapılan bölgedeki öğretmen ve personeli yakından 

tanımış olunmasından dolayı tarafsızlık ilkesinin zedeleneceği ifade edilmekte ve bu sebeple 

soruşturma görevinin okul müdürü için uygun olmadığı yönünde görüş bildirilmektedir. Akan (2016) 

bir çalışmasında öğretim üyelerinin çoğunluğunun soruşturma görevinin akademisyenlik göreviyle 

uyuşmadığını düşündüğü ve görevi boyunca gerilim yaşadıklarını sonucuna ulaşmıştır. Bu durumun 

okul müdürleri için de geçerli olduğu söylenebilir. Zira okul müdürlerinin en önemli görevi eğitim 

liderliğidir (Bursalıoğlu, 2002). Bu sonuç birinci alt problemin sonuçlarıyla da benzerlik 

göstermektedir. Öne sürülen bu sebepler, soruşturma yapmanın okul müdürleri için uygun olmadığını 

göstermekle birlikte okul müdürlerini soruşturma konusunda isteksiz hale getirmektedir. 

Araştırmaya katılan okul müdürlerinin görüşlerine göre muhakkiklik görevinin bakanlık 

müfettişleri, maarif müfettişleri veya bu konuda eğitim almış uzman olan kişiler tarafından yapılması 

gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Akan’ın (2016) akademisyenler ile ilgili bir çalışmasında da benzer 

sonuca varılmıştır. Diğer taraftan soruşturmaların okul müdürleri tarafından da yürütülebileceğini 

düşünen okul müdürlerinin de bulunduğu görülmektedir. Ancak okul müdürlerinin bu konuda eğitim 

almış ve uzmanlaşmış olsalar bile karar verme sürecinde duygusal davranıp objektif sonuçlara 

varamayacağı, bu sebeple muhakkiklik yapmalarının uygun olmadığı ifade edilmektedir. 
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Öneriler 

Araştırmanın sonucuna dayalı olarak geliştirilen önerileri şu şekilde sıralayabiliriz;  

 Okul müdürlerine bağımsız olarak muhakkiklik görevi verilmeden önce tecrübeli bir 

soruşturmacıyla birlikte görev verilebilir. 

 Okul müdürlerine muhakkiklikle ilgili geniş kapsamlı seminer veya kurslar verilebilir. 

Muhakkiklik görevlendirilmeleri de bu bağlamda sertifikası olan müdürlere yapılabilir. 

 Muhakkiklik görevi okul müdürlerine maddi anlamda külfet getirdiğinden muhakkiklik 

görevi alan okul müdürlerine geçici görev yolluk ödemesi yapılabilir. 

 Okul müdürleri mesai arkadaşlarına karşı soruşturmacı olarak görevlendirildiğinde sonuç 

kalıcı küslüklere ya da adil karar verememe gibi olumsuz sonuçlara neden olduğundan, 

okul müdürlerine görevli oldukları ilçelerin dışındaki ilçelerde muhakkiklik görevi 

verilebilir. 

 Okul müdürlerine muhakkiklik görevi verilmesi sürecinde, hakkında iceleme/soruşturma 

yapılan kişi/kişilerle yakınlık ve arkadaşlık ilişkileri göz önünde bulundurularak 

görevlendirme yapılabilir. 

Araştırmada daha önce muhakkiklik görevi yapmış farklı kademedeki okul müdürlerinin 

muhakkiklik görevine bakışları ile alakalı görüşleri alınmıştır. Araştırmanın konusuyla ilgili olarak 

gerçekleştirilecek başka çalışmalar çerçevesinde muhakkiklik görevi veren amirler, bu alanda uzman 

olan müfettişler ve muhakkik tarafından soruşturulmuş kişilerin görüşleri de incelenebilir. 

Sınırlılıklar 

Bu araştırma 2021-2022 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi sınırlarında 

bağımsız anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde görevli okul müdürlerinden daha önce en az 1 

defa muhakkiklik görevini yerine getirmiş 10 katılımcı ile sınırlıdır. 
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Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Uygulamada Karşılaştığı Sorunlar
1
 

İsmail AÇIKGÖZ
2 

Öz  

Sosyal bilgiler dersi bağımsız bir bilimsel alan değildir; tarih, coğrafya, hukuk, felsefe, toplum bilim, ekonomi, 

arkeoloji, ruh bilim, antropoloji, yurttaşlık vb. alanları içine alan geniş tabanlı bir derstir. Sosyal bilgiler dersi 

bireylere haklarını ve sorumluklarını bilen, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünebilen, farklı ve özgün bakış 

açısına sahip, toplumsal hayata aktif olarak katılan aktif bilinçli bir nesil yetiştirmeyi amaçlar. Etkili ve verimli 

bir sosyal bilgiler eğitimi için de karşılaşılan problemlerin çözülmesi ve aktif bir öğrenme ortamının sağlanması 

gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı 2020-2021 eğitim öğretim döneminde Kahramanmaraş ili Türkoğlu 

ilçesinde ortaokulda görevli sosyal bilgiler öğretmenlerinin uygulamada karşılaştığı sorunları ortaya çıkarmaktır. 

Araştırmada sosyal bilgiler öğretmenlerin karşılaştıkları problemleri belirlemek ve problemlerin çok 

yönlülüğünün tespiti amacı ile nitel çalışma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni tercih edilmiştir. 

Çalışmaya, Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesinde MEB'e bağlı orta okullarda görevli 20 Sosyal Bilgiler 

Öğretmeni dahil olmuştur. Araştırmada verileri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme formundan 

yararlanılmıştır. Veri toplamak için yazılı iletişim metodu kullanılmıştır. Toplanmış olan veriler nitel veri analiz 

modellerinden içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; sosyal bilgiler dersine gerekli önem 

verilmediği, ders saatlerinin yetersiz görülmesinden dolayı konuların yetiştirilemediği, öğrencilerin dersi ezber 

dersi olarak gördüğü, derste kullanılan araç-gerecin yetersiz olduğu gibi sorunlar tespit edilmiştir. Bu sorunlar 

öğretmenlerin eğitim ve öğretimde verimli olmalarını engellemektedir.  

Anahtar Kelimeler: sosyal bilgiler, sosyal bilgiler öğretmeni, sorun. 

The Challenges of Social Studies Teachers Facing in Teaching Process
1
 

Abstract 

Social studies course is not a single branch of science, but a broad-based course that includes courses such as 

history, geography, law, philosophy, sociology, economy, archeology, psychology, anthropology, citizenship. 

Social studies course aims to raise an active, conscious generation who knows their rights and responsibilities, 

researching, questioning thinks critically, have a different and original perspective, and actively participates in 

social life. For an effective and productive social studies education, it is necessary to solve the problems 

encountered and to provide an active learning environment. The aim of this study is to reveal the problems faced 

by Social Studies Teachers working in secondary school in Türkoğlu district of Kahramanmaraş province in the 

2020-2021 academic year. In the research, phenomenology design, one of the qualitative research designs, was 

used in order to determine the problems faced by social studies teachers and to determine the versatility of the 

problems. 20 Social Studies Teachers working in secondary schools affiliated to MEB in Türkoğlu district of 

Kahramanmaraş province participated in the research. A semi-structured interview form was used to collect data 

in the study. Written communication method was preferred as data collection technique. The collected data were 

analyzed by content analysis, one of the qualitative data analysis approaches. As a result of the research; It has 

been determined that the social studies lesson is not given the necessary importance, the subjects cannot be 

trained due to the insufficient lesson hours, the students see the lesson as a memorization lesson, and the tools 

and equipment used in the lesson are insufficient. These problems prevent teachers from being efficient in 

education and training. 

Keywords: social studies, social studies teacher, problem. 
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Giriş 

Kaliteli, bilinçli, nitelikli ve her bakımdan donanımlı kişilerin yetiştirilmesi eğitimin gereklerine 

göre yapılmasına dayalıdır. Eğitimin kalitesinin artırılmasıyla hedeflerine uygun olarak yapılması 

alanında uzman bireylerin yetişmesini temin edeceği gibi ülkenin her bakımdan kalkınmasına ve 

toplumun refah seviyesinin iyileşmesine de hiç kuşkusuz katkı verecektir. Bunun için eğitimin 

hedeflerine göre ve verimli biçimde yapılabilmesine yönelik olarak eğitim ortamdaki sorunların 

çözülmesi gerekmektedir. Çünkü eğitim öğretim ortamında karşı karşıya kalınan problemler eğitimin 

verimini ve niteliğini düşürmektedir. Bu bakımdan karşı karşıya kalınan problemlerin doğru bir 

şekilde tespitinin yapılması ve söz konusu problemlere doğru çözüm önerilerinde bulunulması oldukça 

önemlidir. 

Sosyal bilgiler dersinde ortaya konan hedeflerin etkili biçimde yerine getirilmesinde dersin 

uygulayıcısı olan öğretmenlere çok fazla görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Bundan dolayı, 

sosyal bilgiler öğretmenlerinin dersin uygulanmasında karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi ve 

belirlenen problemlerin çözüme kavuşturulması sosyal bilgiler dersinin gelişimi ve niteliği açısından 

büyük önem taşımaktadır. Yeni oluşturulan sosyal bilgiler eğitimi programında belirtilen ereklerin 

gerçekleştirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunların doğru bir şekilde tespit edilmesi ve tespit edilen 

sorunların uygun bir şekilde giderilmesi eğitim politikalarının geliştirilmesine dayalıdır (Özdemir ve 

Yalın, 2000; Akt. Yılmaz ve Tepebaş, 2011, 158). 

Sorunların doğru bir şekilde belirlenmesi sosyal bilgilerin gelişimi ve niteliği açısından oldukça 

önemlidir. Eğitim bir devletin temel taşlarındandır. Eğitimin nitelikli olmasında sosyal bilgiler dersi 

bilgi ve kavramlarının doğru bir biçimde öğretilmesinin de önemli bir etkisi vardır. Nitelikli eğitim; 

devlet, toplumla insanların ihtiyaçlarıyla bireysel farklılıklarını öne alan, hâlihazırdaki insan 

kaynaklarıyla fiziki imkânları hesaba katıp oluşturulan eğitim programları etrafında; alanında iyi 

yetişmiş nitelikli öğretmenlerle neden eğitim öğretim aktivitelerine katılması gerektiğini fark eden 

şuurlu, duyarlı ve motive edilmiş öğrencilerce uygun ve elverişli şartlarda gerçekleştirilen öğretimle 

öğrenme faaliyetleri şeklinde tanımlanır (Dinç ve Doğan, 2010, 3).  

Sosyal bilgiler dersi diğer bilimlerle iç içe geçmiş geniş tabanlı bir uygulamadır. Etkili ve nitelikli 

bir sosyal bilgiler dersinin yapılması toplumlar için oldukça önemlidir. Sosyal bilgiler dersinin 

öğretilmesini en iyi biçimde yapmak üzere uygulamada karşı karşıya kalınan sorunları yok etmek hem 

devletler hem de toplumlar için büyük önem arz etmektedir. 

Yapılan çalışmalarda ilköğretimde sosyal bilgiler dersinin öğretiminde öğretmenlerin dünyadaki ve 

ülkemizdeki yenilikleri izlemediklerini, öğrenci sayısının fazla olduğu sınıflarda öğretim yapmak 

zorunda kaldıkları, okul idaresinden gerekli desteği göremedikleri, öğretim araç-gereçlerini tedarik 

etme hususunda sıkıntılar yaşadıkları ve bazı öğretmenlerin söz konusu araç-gereçlerin ne şekilde 

kullanacağını bilmediği belirlenmiştir (Kılıç, Atilla ve Baykan, 2001). 

Öğretmenlerin uygulamada karşılaştıkları sorunların tamamen ortadan kaldırılması, tamamen 

kaldırılamıyorsa da en az düzeye indirgenmesi öğretmenlerin eğitimsel faaliyetlere daha çok vakit 

ayırmasını sağlayacaktır.  Bu duruma dayalı olarak ülkemizde eğitim öğretimin kalitesi ve niteliğinin 

artırması beklenir. İnsan, doğası gereği toplumsal bir varlık olarak toplum içinde yaşar. Toplum içinde 

yaşamını sürdüren tüm insanların, yaşadığı topluma bir katkı sunması beklenmektedir. Bunun 

yapılabilmesinin önemli unsurlarından biri de insanları eğitmektir. 

Sosyal Bilgilerin Tanımı, Kapsamı ve Önemi 

Sosyal bilgiler,  bireyleri ve bireylerin yaptığı faaliyetleri konu edinen sosyal bir bilimdir. İnsanın 

kendisini ve içinde yaşadığı çevrenin diğer bireylerini daha iyi tanımamızı sağlayarak sosyal 

ilişkilerimizi geliştirir. Sosyal bilgileri dersini tanımlamak ekonomi, felsefe, tarih, coğrafya veya 
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sosyoloji gibi bir dersi tanımlamaktan çok daha güçtür. Çünkü sosyal bilgiler dersi geniş tabanlı bir 

disiplin olup diğer dersler ile iç içe olan çok disiplinli bir alandır (Öztürk, 2003). 

Sosyal bilgiler; tarih, coğrafya, hukuk, felsefe, antropoloji, toplum bilim, ruh bilim vb. sahaları 

içerisine alan geniş tabanlı bir derstir. Çünkü sosyal yaşamı tanzim eden bütün kurallarla uygulamalar,  

söz konusu sahanın konusu olabilmektedir.  Bireyler tüm olguları bölüm bölüm değil de bütünsel 

olarak görüp daha kolay öğrenmektedirler. Bunun için sosyal bilgiler dersinde olgu ve olaylar bütünsel 

olarak verilmelidir. Ortaokulda çocuk sosyal hale getirilirken tüm bilim dallarıyla alakalı kuralla 

uygulamalar ayrı ayrı bir ders şeklinde değil, müşterek hususları bulunarak birleştirilmek suretiyle 

sunulmalıdır. Çünkü çocukla ilgili olguları ayrı olarak değil bir bütünsel olarak görürse daha anlamlı 

ve kalıcı bir biçimde öğrenmiş olur. Söz konusu kural çocuğun gelişim seviyesiyle öğrenme 

yöntemlerine göre daha uygundur (Sönmez,1999). 

Sosyal bilgiler, kişilere yurttaşlık bilincini öğretmek ve bu durumun gerektiği biçimde 

davranmasını temin etmek üzere toplumsal ve beşeri bilimlerin birleştirilmesinin sonucunda ortaya 

çıkan bir bilimdir. Sosyal bilgiler; bireyleri ve bireylerin yaptığı faaliyetleri konu edinen sosyal bir 

bilimdir. İnsanın kendisini ve içinde yaşadığı çevrenin diğer bireylerini daha iyi tanımamızı sağlayarak 

sosyal ilişkilerimizi geliştirir (Doğan, 2021). 

Bütün bu tanımların ardından geniş çerçeveli bir sosyal bilgiler tanımı yapmak gerekirse; sosyal 

bilgiler; toplumsal alan ve bireyle alakalı öteki bilimlerin içeriği ve yöntemlerinden faydalanarak, 

bireyin fiziki ve toplumsal çevresi ile ilişkilerini zamanla mekân boyutu içerisinde geniş tabanlı bir 

yaklaşım ile inceleyen ve küreselleşen bir dünyada günlük hayat ile alakalı temel demokratik ilkelerle 

donatılmış, düşünen, sorgulayan, analiz edebilen, kendini ifade edebilen, insan haklarına saygılı, milli 

değerlerini bilen, becerikli ve demokratik bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir araştırma sahası şeklinde 

tanımlanabilmektedir (Tahiroğlu, 2006, 7). 

Sosyal bilgilerin çok farklı tanımları yapılmıştır ancak ortak noktaları dikkate alındığında sosyal 

bilgilerin; sosyal ve kültürel bir varlık olan insanın niteliğini ve kalitesini artırmak, insanı 

toplumsallaştırmak ve onu geleceğe hazırlayarak milli ve manevi değerlerini bilen gelenek ve 

göreneklerine bağlı bir birey olarak yetiştirmek olduğunu söylemek mümkündür. Yukarıda da verildiği 

gibi sosyal bilgiler farklı bölümlerden seçilmiştir ve öğrencilerin düzeyine göre düzenlenmiş konuları 

kapsamaktadır. Ayrıca sosyal bilgiler, öğrencileri aktif ve üretken kişiler şeklinde gerçek yaşama 

hazırlamaya çalışır.  

Sosyal bilgiler dersinin bireye birçok yararı vardır. Bunlardan biri bireylerde davranış gelişimine 

yardımcı olmasıdır. Söz konusu derste çocuk sosyal sorunlar ile yüz yüze getirilmek suretiyle 

kendisinin toplumsal yaşamla kaynaşması sağlanır. Bu açıdan sosyal bilgiler dersi çocuğun sosyal 

şahsiyetinin oluşumunda diğer bir deyişle çocuğun davranış kazanmasında çok önemli bir görevi 

yapmış olur (Sözer, 1998). 

Sosyal Bilgiler Dersinin Amaçları 

Sosyal bilgiler dersi, insan hakları, demokratik hak ve özgürlükler ile toplumsal olayları ve olguları 

kapsayan bir derstir. Öğrenciler sosyal bilgiler dersinde, vatanına, milletine, Atatürk inkılâp ve 

ilkelerine bağlı, çalışkan, araştırıcı ve özverili bireyler olarak yetişir. Ulusların geçmişini öğrenerek 

geleceğe umutla bakmasını sağlar. Öğrenciler atalarının köklü ve şanlı bir tarihe sahip olduğunu 

öğrenerek bununla gurur duyar. İnsan haklarına dayalı demokratik toplum özelliklerini kavrar ve bunu 

hayatında uygular. Toplumsal ve sosyal bir varlık olan insanların bir arada yaşamasını ve insanların 

birbirlerine muhtaç olduklarını kavrayarak birlikte yaşamanın önemini anlar. İnsanların hak ve 

sorumluluklarına düşüncelerine, inanışlarına, hoşgörü ile yaklaşılması gerektiğini öğrenir. 

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan programda Sosyal Bilgiler Öğretim 

Programının genel amaçları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir (MEB, 2005):  

1. Özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varır.  

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, 

sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip bir vatandaş olarak yetişir.  
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3. Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyetinin sosyal, kültürel ve ekonomik 

kalkınmasındaki yerini kavrar; lâik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli 

olur.  

4. Hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu, tüm kişi ve kuruluşların yasalar önünde eşit 

olduğunu gerekçeleriyle bilir.  

5. Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak, millî bilincin oluşmasını 

sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul eder.  

6. Yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafî özelliklerini tanıyarak, insanlar ile doğal çevre arasındaki 

etkileşimi açıklar.  

7. Bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde (harita, grafik, tablo, küre, diyagram, zaman şeridi vb.) 

kullanır, düzenler ve geliştirir.  

8. Ekonominin temel kavramlarını anlayarak, kalkınmada ve uluslararası ekonomik ilişkilerde 

ulusal ekonominin yerini kavrar.  

9. Meslekleri tanır, çalışmanın toplumsal yaşamdaki önemine ve her mesleğin gerekli olduğuna 

inanır.  

10. Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları sorgulayarak insanlar, nesneler, olaylar ve 

olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler, değişim ve sürekliliği algılar.  

11. Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi 

ve iletişim teknolojilerini kullanır.  

12. Bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretmede bilimsel ahlâkı 

gözetir.  

13. Birey, toplum ve devlet arasındaki ilişkileri açıklarken, sosyal bilimlerin temel kavramlarından 

yararlanır.  

14. Katılımın önemine inanır, kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için kendine özgü görüşler ileri 

sürer.  

15. İnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, lâiklik, cumhuriyet kavramlarının tarihsel süreçleri 

ve günümüz Türkiye’si üzerindeki etkilerini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre 

düzenler.  

16. Farklı dönem ve mekânlardaki toplumlararası siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi 

analiz eder.  

17. İnsanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara 

duyarlılık gösterir. 

Sosyal bilgiler bireylerin toplumsal hayata adapte olmalarını sağlayarak toplumda bireylerin etkin 

rol almasını temin eden bir disiplindir. Sosyal bilgiler dersi bireylerin içinde bulunduğu çevrenin 

sosyal yapısını, kültürel yapısını, iktisadi yapısını, bireyleri, kurumlarla kuruluşları tanımasını temin 

eder. Sosyal bilgiler çocuğun içerisinde yer aldığı sosyal çevrenin yaşam alanıyla iç içedir. Bu nedenle 

bireyler bu ders sayesinde içinde yaşadığı sosyal yapının tarihini, geçmişini, bugünüyle yarınını 

yakından tanıma ve inceleme fırsatı elde etmiş olur. Bireylerin sosyal bilgiler dersinde içinde 

bulunduğu sosyal yapının özelliklerini öğrenmesi bireyin gelişimi açısından önemlidir. Bu açıdan 

bireylerin geçmişlerini öğrenerek geçmişinden ders alan, kültürünü özümseyip onu koruyan, gelenek 

ve göreneklerine bağlı, örf ve adetlerine sahip çıkan, hukukun üstünlüğüne inanan, demokrasiyi 

benimseyip özümseyen, etik ilkeleri gözeten, faziletli ve dürüst bir yurttaş olarak topluma 

kazandırılması açısından sosyal bilgiler dersinin yeriyle önemi oldukça fazladır (Yükselir, 2006). 

Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Yöntem ve Teknikler 

Sosyal bilgiler dersinin öğretiminde, öğretmenler sınıflarda konuların özelliklerine göre farklı 

yöntemler kullanabilir. Tüm yöntemlerin kendilerine göre eksileriyle artıları olmakla beraber sakıncalı 

tarafları da vardır. Asıl önemlisi derste kullanılacak yöntemin iyi tercih edilmesidir. Yöntem seçerken 

dersin amacına ve öğrencinin seviyesine en uygun yöntemi seçmek gerekir. Seçilen yöntem dersi en 

iyi anlatacağımız ve kalıcılığı en iyi sağlayacağımız yöntem olmalıdır. 
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İçinde bulunduğumuz çağda, artık bireylere bilgiyi hazır bir şekilde önlerine sunmaktan daha çok 

bilgiye ne şekilde ulaşacakları, bilgiyi nasıl kullanacakları ve bir sorun halinde sorunu çözümlemek 

için soruna ne tür bir çözüm önerisi sunmalarına dönük bir eğitim anlayışı içerisine girilmiştir. Söz 

konusu anlayışı uygulamakla öğrenmeyi daha etkili ve verimli hâle getirmek üzere pek çok öğrenme 

kuramları oluşturulan birçok öğretim stratejileri geliştirilmiştir (Çelikkaya, 2008, 111). 

Eğitim programlarında ifade edilen amaçları elde etmenin en basit metotlarından birisi dersin 

hedeflerine yönelik uygun zamanda seçilen doğru öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmaktan 

geçmektedir. Derste çok fazla yöntemlerle tekniğin kullanması çocukların derse karşı ilgisini dinamik 

tutmak suretiyle onların dersi daha iyi ve kalıcı öğrenmesini temin eder. Öğretmenlerin derslerinde 

metot hususunda özgün olabilmesi onların çok çeşitli metotları bilmeleri ve kullanabilmeleriyle doğru 

orantılıdır. Başka bir deyişle, öğretmenlerin derslerinde kalıcı öğrenmeyi sağlayabilmeleri için çeşitli 

yöntem ve teknikleri kullanmaları gerekir (Demirel, 2006, 76). 

Sosyal bilgiler dersinde kullanılabilecek yöntem ve tekniklerden bazıları şunlardır;  

1. Anlatım yöntemi 2. Soru-cevap yöntemi 3. Gezi gözlem yöntemi 4. Proje yöntemi 5. Tartışma 

yöntemi (panel, münazara, forum vb.) 6. Gösteri tekniği 7. Örnek olay yöntemi 8. Drama ve rol yapma 

tekniği 9. Problem çözme yöntemi 10. Grup çalışması yöntemi 11. Beyin fırtınası yöntemi 12. Bireysel 

çalışma 13. Kaynak kişiden yararlanma (Binbaşıoğlu, 1988). 

Öğretim yöntemleri ve tekniklerinin etkililiği üzerine gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar tüm 

öğrenmelerle ilgili tek bir yöntem ve tekniğin bulunmadığını ortaya koymaktadır. Yöntem ve 

tekniklerin etkililiği öğretmene, öğrencinin hazırbulunuşluk seviyesine, kişilik özelliklerine, konunun 

içeriğine, öğretilmek istenilen konunun amaçları çerçevesinde değişir. Bundan dolayı öğretmen 

adaylarıyla öğretmenlerin öğretim yöntemleriyle tekniklerini çok iyi tanıması, dersin amacına ve 

öğrenci düzeyine göre en ideal metodu tercih etmesi gerekir (Erden, 1997, 98). 

Öğretmenin etkili bir öğrenme için konuyu çok iyi bilmesi yeterli değildir; konunun anlatımında 

tercih edilecek olan yöntemlerle tekniklerin de iyi bilinmesi lazımdır. Sosyal bilgiler dersinde 

hedeflenen akademik başarı seviyesine ulaşabilmek için öğretmenlerin bu derste hangi yöntemleri 

kullanacaklarını bilmeleri; sınıfın seviyesine ve konunun özelliklerine göre söz konusu metotları 

kullanması gerekir. Öğretmenler dersin öğretim metotlarını tercih ederken üzerinde durması gereken 

en mühim öğeler öğrencilerin seviyesi ve öğrenme düzeyleri olmalıdır. 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma, sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinin uygulanması sırasında 

karşılaştıkları sorunlarla ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, nitel araştırma 

yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Nitel çalışma, gözlem, görüşme ve doküman analizi vb. nitel veri 

toplama metotlarının kullanıldığı, tabii ortama duyarlılık, bilim insanının katılımcı rolü, algılarla 

olayların tabii ortamda realist ve bütüncül olarak ortaya konulmasına dönük nitel bir projenin takip 

edildiği çalışma şeklinde tanımlanabilir (Doğan, 2020).  

Çalışma nitel araştırma metotlarından olgu bilim deseninde yapılmıştır. Olgu bilim deseni, farkına 

vardığımız fakat derinlemesine ve detaylı bir anlayış geliştiremediğimiz olgularla ilgilenir. Olgu bilim 

deseni bize bütünüyle yabancı olmayan ancak tam olarak kavrayamadığımız olguları ele almayı 

hedefleyen çalışmalarla ilgili uygun bir zemin oluşturmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Araştırmada, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesinde devlet 

okullarında görevli sosyal bilgiler öğretmenlerinin uygulamada karşılaştığı sorunlarla ilgili görüşleri 

ve dersin öğretiminde karşılaştıkları sorunlar ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma konusuyla ilgili 

sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini belirlemek için yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. 
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Çalışma Grubu 

Araştırmanın ulaşılabilir evrenini Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesinde bulunan devlet 

okullarında görevli sosyal bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmak yerine 

örneklem alma yoluna gidilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesinde 

görevli, çalışmaya katkı verebileceğine inanılan ve gönüllülük esasına göre katılan öğretmenlerden 

amaçlı örneklemeyle oluşmuştur. Araştırmacı katılımcıların tercihinde amaçlı örneklemin bir türü olan 

maksimum çeşitlilik örnekleminden yararlanmıştır. Araştırmalarda daha zengin ve derinlemesine 

neticeler sağlamak üzere amaçlı örneklem metodu seçilmektedir. Bu manada pek çok olgularla 

olayların izah edilmesinde amaçlı örnekleme metodunu tercih etmek daha etkili neticelere ulaşılmasını 

temin edebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016, 118). 

Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde Kahramanmaraş ili Türkoğlu 

ilçesinde devlet okullarına bağlı ortaokullarda görevli 20 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. 

Araştırmada çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin yaş, cinsiyet, görev yeri ve mesleki kıdem 

kriterleri dikkate alınmıştır. Katılımcı öğretmenlerin gerçek kimlikleri gizli tutulmuş, araştırmaya 

katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin isimleri yerine öğretmenler, K1,  K2,  K3,  K4 … K20 şeklinde 

kodlanmıştır. Böylece araştırmaya katılan öğretmenlerin sorunlarını daha rahatlıkla dile getirmeleri 

için güven ortamı oluşturulmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, öğrenim durumu, 

mesleki kıdem ve hizmet yılına ait demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1 

Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Özellik Guruplar f 

Cinsiyet 
Erkek 13 

Kadın 7 

Hizmet Yılı 

0-5 Yıl  12 

6-10 Yıl  5 

11-15 Yıl  3 

16-20 Yıl  0 

20 Yıl ve Üzeri 0 

Mesleki Kıdem 

1-5 Yıl  5 

6-10 Yıl  6 

11-15 Yıl  4 

16-20 Yıl  2 

20 Yıl ve Üzeri 3 

Eğitim Düzeyi 
Lisans 18 

Yüksek Lisans 2 

Tablo 1 incelendiğinde araştırma sürecine katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin demografik 

özelliklerine ilişkin bilgilerin frekansı verilmektedir. Çalışmaya 13 erkek,  7 kadın olmak üzere toplam 

20 öğretmen katılmıştır. Tabloya göre araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin hizmet yılları 

incelendiğinde 12’sinin 0-5 yıl, 5’inin 6-10 yıl, 3’ünün 11-15 yıl, olduğu görülmektedir. Ancak 16-20 

yıl, 20 yıl ve üzerinde çalışan bulunmamaktadır. Bu durumda öğretmenlerin çalıştığı kurumda uzun 

yıllar kalmadığını göstermektedir. Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine bakıldığında 5’i “1-5 yıl”, 6’sı 

“6-10 yıl”, 4’ü “11-15 yıl”, 2’si “16-20 yıl” ve 3’ü “20 yıl ve üzeri” şeklindedir. Eğitim düzeyleri 

incelendiğinde öğretmenlerin 18’i lisans, 2’si yüksek lisans mezunudur. 

Veri Toplama Aracı ve Veri Analizi 

Çalışmada veriler araştırmacı tarafından hazırlanan “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile 

toplanmıştır. Görüşme soruları; açık, anlaşılır, katılımcıları herhangi bir şekilde yönlendirmeyecek ve 

sınırlamayacak tarzda açık uçlu sorulardan oluşturulmuştur. Araştırmanın verileri küresel ölçekteki 

salgından dolayı çevrimiçi formlarla toplanmıştır. İnternet üzerinde çevrimiçi olarak toplanmış olan 

veriler daha etkili toplanmasının yanında maliyette, zamanda ve analizlerde sunduğu yarardan dolayı 

öteki veri toplama metotlarına alternatiftir (Çakıroğlu, 2008). Araştırmacı tarafından araştırma 

grubundaki öğretmenlere çalışmanın gereği anlatılmıştır, kimlik bilgilerinin gizli kalacağı 
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belirtilmiştir. Görüşme yapmayı kabul eden öğretmenler ile yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla 

çevrimiçi formlar aracılığıyla veriler elde edilmiştir. 

Araştırmada sosyal bilgiler öğretmenlerinden elde edilen veriler nitel çalışma yöntemlerinden 

“İçerik Analizi” tekniğiyle değerlendirilmiştir. İçerik analizinde ana hedef, elde edilen verileri 

anlatabilecek ifadelerle bağlantılara ulaşır. Betimsel analizde özetlenen ve yorumlanan veriler, içerik 

analizinde daha detaylı bir işleme tabi tutulur ve betimsel bir yaklaşım ile farkına varmadığımız 

kavramlarla temalar söz konusu analizin sonucunda ortaya çıkarılabilir. Bunun için toplanmış olan 

verilerin evvela kavramsallaştırılması, daha sonra da ortaya çıkan kavramlar çerçevesinde mantıksal 

bir çerçeve şeklinde düzenlenmesiyle bu çerçevede veriyi açıklayan temaların saptanması gerekir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016, 242). 

Bulgular 

Sosyal bilgiler dersi öğretmenlerinin, sosyal bilgiler dersinin uygulanmasında karşı karşıya 

kaldıkları sorunlarla ilgili araştırma çerçevesinde çevrimiçi olarak toplanan veriler ile katılımcıların 

görüşlerinin analizi neticesinde ulaşılan bulgular değerlendirilmiştir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin 

uygulamada birçok yönden, çok farklı sorunlar ile karşılaştıkları tespit edilmiştir. Bu sorunlar alt 

başlıklar halinde şöyle sıralanabilir: 

1. Derslerde yaşanan sorunlar, 

2. Okul yönetimiyle yaşanan sorunlar, 

3. Velilerle yaşanan sorunlar, 

4. Öğrenci kaynaklı yaşanan sorunlar. 

Araştırmanın bulguları alt başlıklarla aşağıda ayrıntılı şekilde verilmiştir. 

Derslerde Yaşanan Sorunlara Yönelik Bulgular 

Araştırmanın birinci problemi, “Sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerde yaşadığı sorunlara 

yönelik görüşleri nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir. Aşağıda sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerde 

yaşadığı sorunlara yönelik elde edilen veriler frekanslarıyla birlikte Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2 

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Derslerde Yaşadığı Sorunlara Yönelik Görüşleri 

Tablo 2’de çalışmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerde yaşadığı sorunlara yönelik 

görüşlerine yer verildiği görülmektedir. Tablo 2 incelendiğinde; sosyal bilgiler öğretmenlerinin 

derslerde 8 farklı temada sorun yaşadığı tespit edilmiştir. İfadelerinin sıklığı açısından 

değerlendirildiğinde sorunların; “Ders saatlerinin yetersiz olması” (9), “Materyal azlığı” (9), 

“Öğrencinin derse karşı ilgisizliği” (8), “Müfredatın çok ağır ve yoğun olması” (7), “Hizmet içi eğitim 

faaliyetlerinin yetersiz olması” (6), “Ders kitabının çocukların yaş durumuna göre uygun olmaması” 

(5), “Konuların birbirinden bağımsız olması” (4), “Kaynak yetersizliği” (3) alt temaları etrafında 

toplandığı görülmektedir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin uygulamada yaşadığı sorunlarla ilgili 

S.N Temalar Katılımcılar f 

1 Ders saatlerinin yetersiz olması K3, K4,K7,K10, K11, K12,K16, K18, K20 9 

2 Materyal azlığı K1, K12, K4, K5, K6, K8, K9, K13, K17 9 

3 Öğrencinin derse karşı ilgisizliği K1, K2, K7, K11, K12, K13, K14, K19 8 

4 Müfredatın çok ağır ve yoğun olması K5, K6, K9, K13, K16, K18, K20 7 

5 Hizmet içi eğitim faaliyetleri K7, K11, K14, K15, K16, K19 6 

6 Ders kitapları K3, K8, K12, K13, K20 5 

7 Konuların birbirinden bağımsız olması K8, K9, K16, K18 4 

8 Kaynak yetersizliği. K5, K14, K17 3 



Uluslararası Liderlikte Mükemmellik Arayışı Dergisi, 2(1), 52-63. 

İ. Açıkgöz 

59 

 

ifadelerin sıklığından da anlaşılacağı üzere “ders saatlerinin yetersiz olması” ve “materyal azlığı” en 

sık karşılaşılan sorunlardır. 

Okul Yönetimiyle Yaşanan Sorunlara Yönelik Bulgular 

Araştırmanın ikinci problemi, “Sosyal bilgiler öğretmenlerinin okul yönetimiyle yaşadığı sorunlara 

yönelik görüşleri nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir. Aşağıda sosyal bilgiler öğretmenlerinin okul 

yönetimiyle yaşadığı sorunlara yönelik elde edilen veriler frenkanslarıyla birlikte Tablo 3’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 3 

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okul Yönetimiyle Yaşadığı Sorunlara Yönelik Görüşleri 

S.N Temalar Katılımcılar f 

1 
Okul yönetiminden gerekli desteği 

görememek 
K6, K7, K9,K10, K12, K13, K15, K16, K17, K18, K19  11 

2 
Dersin sözel ders ve kolay olarak 

görülmesi 
K1, K2, K3, K4, K5, K8, K11, K14, K20 9 

3 Seçmeli ders verilmemesi K5, K7, K13, K14, K16, K18, K19, K20 8 

4 LGS sınavındaki puan eşitsizliği K3, K4, K9, K11, K12, K15, K17, K18 8 

5 
Başarı odaklı ve sınavda yapılan 

netlere göre değerlendirilmesi 
K1, K3, K5, K6, K8, K10, K13 7 

6 İletişim eksikliği K2, K4, K7, K12, K13, K16 6 

7 
Dönem başı yapılan planlamaların 

eksikliği 
K4, K5, K6, K17, K19 5 

8 
Okul yönetimiyle herhangi bir sorun 

yaşamıyorum. 
K7, K13, K20 3 

Tablo 3’de çalışmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin okul yönetimiyle yaşadığı sorunlara 

yönelik görüşlerine yer verilmiştir. Tablo 3’e göre öğretmenler okul yönetimiyle 7 farklı temada sorun 

yaşamaktadır. Bu sorunlar; “Okul yönetiminden gerekli desteği görememek” (11), “Dersin sözel ders 

ve kolay olarak görülmesi” (9), “Seçmeli ders verilmemesi” (8), “LGS sınavındaki puan eşitsizliği” 

(8), “Başarı odaklı ve sınavda yapılan netlere göre değerlendirilmesi” (7), “İletişim eksikliği” (6), 

“Dönem başı yapılan planlamaların eksikliği” (5) alt temaları etrafında toplanmıştır. Sosyal bilgiler 

öğretmenlerinin okul yönetimiyle yaşadığı sorunlarla ilgili ifadelerin sıklığından da görüleceği üzere 

“Okul yönetiminden gerekli desteği görememek” ve “Dersin sözel ders ve kolay olarak görülmesi” en 

sık rastlanan sorunların olduğu görülmektedir. 

Velilerle Yaşanan Sorunlara Yönelik Bulgular 

Araştırmanın üçüncü problemi, “Sosyal bilgiler öğretmenlerinin velilerle yaşadığı sorunlara 

yönelik görüşleri nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir. Aşağıda sosyal bilgiler öğretmenlerinin velilerle 

yaşadığı sorunlara yönelik elde edilen veriler frekans değerleriyle birlikte Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4  

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Velilerle Yaşadığı Sorunlara Yönelik Görüşleri 

S.N Temalar Katılımcılar f 

1 Velilerin derse karşı ilgisizliği K2, K5, K6, K9, K11, K12, K13, K15, K17, K18,   10 

2 Velilerinin eğitim düzeyi  K1, K4, K7, K8, K10, K16, K18, K19, K20,  9 

3 
Dersin önemsiz görülmesi ciddiye 

alınmaması 
K3, K9, K10, K12, K14, K16, K18, K19 8 

4 
Eğitim ve öğretim işine fazla müdahale 

edilmesi 
K7, K9, K12, K15, K16, K18 6 

5 İletişim ve üslup bozukluğu K6, K12, K14, K17, K20 5 

6 Çocuklara gerekli desteğin verilmemesi K4, K9, K16, K19 4 

7 Okul veli işbirliğinin aktif çalışmaması K8, K10, K14, K18 3 
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Tablo 4’de sosyal bilgiler öğretmenlerinin velilerle yaşadığı sorunlara yönelik görüşlerine yer 

verildiği görülmektedir. Öğretmenlerin velilerle 7 farklı temada sorun yaşadığı görülmektedir. Bu 

sorunlar; “Velilerin derse karşı ilgisizliği” (10), “Velilerinin eğitim düzeyi” (9), “Dersin önemsiz 

görülmesi ve ciddiye alınmaması” (8), “Eğitim ve öğretim işine fazla müdahale edilmesi” (6), 

“İletişim ve üslup bozukluğu” (5), “Çocuklara gerekli desteğin verilmemesi” (4), “Okul veli 

işbirliğinin aktif çalışmaması” (3) alt temaları etrafında toplanmaktadır. İfadelerin frekans değerleri 

dikkate alındığında, “Velilerin derse karşı ilgisizliği” ve “Velilerin eğitim düzeyi” sıklıkla karşılaşılan 

sorun alanlarıdır. 

Öğrencilerle Yaşanan Sorunlara Yönelik Bulgular 

Araştırmanın dördüncü problemi, “Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğrenci kaynaklı yaşadığı 

sorunlara yönelik görüşleri nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir. Aşağıda sosyal bilgiler öğretmenlerinin 

öğrencilerle yaşadığı sorunlara yönelik elde edilen veriler frekans değerleriyle birlikte Tablo 5’de 

verilmiştir. 

Tablo 5 

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğrenci Kaynaklı Yaşadığı Sorunlara Yönelik Görüşleri 

S.N Temalar Katılımcılar f 

1 Öğrencilerin derse hazırlıksız gelmesi K9, K11, K12, K13, K15, K17, K18, K20  8 

2 Öğrencinin dersi ezber dersi olarak görmesi K4, K6, K9, K10, K14, K16, K18, K19 8 

3 Öğrencilerin hazır bulunuşluğu K2, K5, K7, K8, K10, K11, K17 7 

4 Öğrencilerin derse karşı önyargılı olması  K1, K8, K9, K10, K13, K15, K18 7 

5 Motivasyon eksikliği K3, K7, K8, K14, K15, K19 6 

6 Kavram bilgisi eksikliği K5, K6, K9, K10, K13 5 

7 Derse karşı ilgisizlik K9, K15, K17, K19 4 

8 Ailenin ekonomik durumu K6, K9 2 

Tablo 5’de sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğrenciden kaynaklanan sorunlara yönelik görüşlerine 

yer verildiği görülmektedir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğrenci kaynaklı yaşadığı sorunlar, 8 

farklı temada toplanmaktadır. Bu sorunların; “Öğrencilerin derse hazırlıksız gelmesi” (8), “Öğrencinin 

dersi ezber dersi olarak görmesi” (8), “Öğrencilerin hazır bulunuşluğu” (7), “Öğrencilerin derse karşı 

önyargılı olması” (7), “Motivasyon eksikliği” (6), “Kavram bilgisi eksikliği” (5), “Derse karşı 

ilgisizlik” (4), “Ailenin ekonomik durumu” (2)  şeklinde sıralanmaktadır. Öğretmenler en çok 

“Öğrencilerin derse hazırlıksız gelmesi” ve “Öğrencinin dersi ezber dersi olarak görmesi” sorunlarıyla 

karşılaşmaktadırlar. 

Tartışma ve Sonuç 

Bu araştırma sosyal bilgiler öğretmenlerinin uygulamada karşılaştığı sorunları tespit etmek 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin yaşadıkları sorunlar; “Derslerde yaşanan sorunlar”, “Okul 

yönetimiyle yaşanan sorunlar”, “Velilerle yaşanan sorunlar” ve “Öğrenci kaynaklı yaşanan sorunlar” 

olmak üzere 4 farklı alt başlık altında toplanmıştır.  

Araştırma sonucuna göre sosyal bilgiler öğretmenlerinin genellikle ders saatlerini yetersiz bulduğu, 

derslerde kullanılabilecek yeterli materyale sahip olmadıkları ve ders programını ağır ve yoğun 

bulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum, ders programının içeriğinden ve haftalık ders saatinin 

azlığından kaynaklanıyor olabilir. Sosyal bilgiler dersi ilköğretim okullarında haftada 3 saat 

okutulmaktadır. 120 dakikalık zaman dilimi, ağır ve yoğun bir şekilde yapılandırılmış sosyal bilgiler 

ders programı için yeterli olmadığı söylenebilir. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda benzer sonuçlara 

ulaşıldığı görülmektedir. Işık (2001) tarafından yapılan bir araştırmada ilköğretim okullarında sosyal 

bilgiler derslerinin işlenmesinde öğretmenlerin programdan, ders kitaplarından, araç gereçlerden ve 

zamandan kaynaklı sorunlar yaşadıkları tespit edilmiş; sosyal bilgiler ders kitaplarının, eğitim 

materyallerinin ve ders saatleri sürelerinin yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. 
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Araştırma sonucuna göre sosyal bilgiler öğretmenlerinin okul yönetiminden gerekli desteği 

görmediği, sosyal bilgiler ile ilgili seçmeli ders seçilmediği ve dersin sözel bir ders ve kolay olarak 

görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum,  sınavlardaki puan eşitsizliğinden, dersin idare tarafından 

önemsenmemesi ve dersin sınavda yapılan netlere göre değerlendirilmesinden kaynaklanıyor olabilir. 

Alan yazında benzer araştırma sonuçları olduğu görülmektedir. Sığan (1997) tarafından yapılan bir 

araştırmada ilkokullarda sosyal bilgiler dersinin etkinliğini azaltan faktörler incelenmiş; dersin 

etkililiğini azaltan faktörlerin, programdan, araç gereçlerden ve dersin işleniş yöntem ve tekniklerden 

kaynaklanan birtakım etkenler olduğu sonucuna ulaşılmış ve sosyal bilgiler dersinin ezberci bir eğitim 

anlayışından kurtarılıp öğrencilerin derste etkin hale getirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Araştırma sonucuna göre sosyal bilgiler öğretmenlerinin velilerden gerekli desteği görmediği 

velilerin derse karşı ilgisiz olduğu, velilerin eğitim düzeyinin düşük olduğu ve dersin veliler tarafından 

önemsiz görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum velilerin bu dersi önemsememesinden, iletişim 

eksikliğinden ve diğer derslerin sınavlardaki kat sayısının yüksek olmasından kaynaklanıyor olabilir. 

Dersin ezberci bir yapıya sahip olması ve sınavlardaki katsayı eşitsizliğinden dolayı veliler sayısal 

dersleri daha çok önemsemektedir. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda benzer sonuçlara ulaşılmıştır. 

Yılmaz ve Tepebaş (2011, 157-177) tarafından yapılan bir araştırmada öğretmenlerin öğrenci velileri 

ile karşılaştıkları sorunlar olarak; öğrenci velilerinin eğitim düzeyinin düşük olduğu, bu yüzden 

çocuklarının eğitimine ilgisiz kaldıkları, veli toplantılarına gitmedikleri, çocuklarının eğitiminde nasıl 

bir rol oynamaları gerektiğini veya ne gibi sorumluluklarının olduğunu bilmedikleri, öğretmenle nasıl 

iletişim kuracaklarını bilmedikleri, bazen öğretmene karşı kaba davranışlarda bulundukları ve 

çocuklarıyla ilgili bir sorun ortaya çıktığında kendi sorumluluklarını göz ardı ederek hemen öğretmeni 

suçlama yoluna gittikleri tespit edilmiştir. 

Araştırma sonucunda öğrencilerin bu dersi kolay öğrenilen bir ders olarak gördüğü, her konuya 

sınavda çıkar mı mantığı ile yaklaştıkları, öğrencilerin hazır bulunuşluluk düzeylerinin düşük olduğu, 

okuma yazmada sorun yaşadıkları, verilen ödevleri yapamadıkları, disiplini bozdukları, derse hazırlıklı 

gelmedikleri, dersi ezber dersi olarak gördükleri, konunun içselleştirilerek pekiştirmedikleri, derse 

yeterli ilgi ve alakayı göstermedikleri ve işlenen konuyu tekrar etmedikleri tespit edilmiştir. Öğrenciler 

sosyal bilgiler dersine sınav merkezli baktığı için asıl kazanması gereken beceri ve değerler 

öğretilememektedir. Öğretmenler öğrenci ve velilerin derste her şeyi öğretmenden beklemelerinin 

sosyal bilgiler öğretimini olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir. Bu durum öğrencilerin derste 

öğrendikleri bilgileri evde pekiştirememesine ve derse hazırlıksız olarak gelmelerine yol açtığını 

göstermektedir. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Yılmaz ve Tepebaş 

(2011, 157-177) tarafından yapılan bir araştırmada öğrencilerin hazırbulunuşluluk düzeylerinin düşük 

olduğu, derse hazırlıksız geldikleri, verilen ödevleri yapmadıkları, disiplini bozan davranışlarda 

bulundukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Öneriler 

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinin uygulanmasında karşılaştıkları sorunların 

ele alındığı bu araştırmada ortaya çıkan sonuçlar neticesinde uygulayıcılar ve araştırmacılar için şu 

önerilerde bulunulabilir: 

1. Sosyal bilgiler öğretim programının içerik yönünden yeterliliğinin araştırılıp eksikliklerin 

belirlenmesi ve giderilmesi sağlanmalıdır. 

2. Okulların fiziki donanımlarının araç-gereç ve materyal yönünden yeterli düzeye getirilmeli, 

kurumlarda bulunan eğitim araç-gereçleri sürekli denetlenmeli, kullanılmayacak durumda 

olanlar değiştirilmelidir.  

3. Sosyal bilgiler dersinde farklı yöntem ve tekniklerin kullanılabilmesine imkân verecek bir 

ortam hazırlanmalıdır. 

4. Sosyal bilgiler konularının yetiştirilmesi, sosyal bilgiler öğretimi programında, yıllık ders 

planında yer alan ünitelerin uygulanması ve amaçlara ulaşması açısından haftalık ders saati 

artırılmalıdır. 
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5. Bir yıl boyunca işlenecek sosyal bilgiler dersinin ünite ve konularının fazla olduğu 

görülmektedir. Bu sebepten ötürü sosyal bilgiler öğretim programının değiştirilerek içerik 

yönünden sadeleştirilmeye gidilmelidir. Ders kitapları da yeni program doğrultusunda 

yeniden hazırlanarak kullanışlı bir hale getirilmelidir. 

6. Öğretmenlere gerekli idari desteğin verilmesi, öğretmen-öğrenci-idare iş birliğinin 

yapılması gerekmektedir. 

7. Bu çalışmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinin uygulanmasında 

karşılaştıkları sorunlar Kahramanmaraş ilinin Türkoğlu ilçesi örnekleminde incelenmiştir. 

Konu diğer iller ve ilçeler örnekleminde de çalışılabilir. 

8. Bu araştırmada öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar ele alınmıştır. Yapılacak farklı 

çalışmalarda öğrencilerin sosyal bilgiler dersinin öğretiminde karşılaştıkları sorunlar tespit 

edilebilir. 
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