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Önsöz / Prologue

Okul, özellikle küresel Covid19 salgını sonrası tartışmaların odağındadır. Bu tartışmaların 
özünde modern bir kurum olarak okulun işlevini kaybetmediği ancak dönüşüm geçirdiği 
vurgusu göze çarpmaktadır. Dönüşüm çok boyutludur. Dönüşümün merkezinde okulun 
toplum için hangi ihtiyacı karşıladığına yönelik sorgulama bulunmaktadır. Bu tartışma 
okulun bir kurum olarak amaçlarını başka bir ifadeyle toplumun okuldan taleplerinin evrimini 
anlamak üzerine odaklanmalıdır. Bir sosyal kurum için amaçta dönüşüm söz konusu ise bu 
durum kurumun çekirdek işini, bu işi yerine getirecek insan kaynağının niteliklerini, kurumun 
biçimsel ve fiziksel tasarımını, örgütsel yapısını, kültürünü, güç ilişkilerini ve nihayet bütün bu 
süreçlerin bağlı olduğu yönetim ve liderlik yapısını etkilecektir. 

Modern okul bugün tartışılan çok boyutlu dönüşüm serüveninde aşağıdan yukarıya bir 
değişim sürecinde yeni liderlik becerilerini ve yönetsel yetkinlikleri haiz okul yöneticilerini 
beklemektedir. 

Okul Yönetimi Dergisi, okulun dönüşüm serüvenine şahitlik etmek, dönüşümü veriye 
dayalı, eleştirel ve saha odaklı bilimsel katkılarla kolaylaştırmak, okulu, okul yöneticilerini, 
öğretmenleri, velileri, öğrencileri, karar alıcıları ve uygulamacıları güçlendirmek ve böylece 
okulu toplum ve alt yapı ile uyumlu bir kurum olarak geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla 
yayın hayatına devam ediyor. 

Okul Yönetimi Dergisi 2. yılında, ilk sayısını da hazırlamayı başardı. Okulu uygulamanın 
odağı olarak gören Okul Yönetimi Dergisi, derginin akademik süreçlerinde de doktoralı 
okul yöneticisi ve öğretmenlerin katkısını öncelemektedir. Çoğunluğu uygulamadan gelen 
ya da halen uygulamada olan akademik kadrosu ile editoryal ve hakemlik süreçlerini işleten 
dergimiz, bu sayı ile Dergipark başvurusunu da yapma kriterlerini karşılamış oldu. 

Gelecek sayı için makaleleri Dergipark üzerinden almaya başlamayı umuyoruz. Umuyoruz 
ki Okul Yönetimi Dergisi en yakın zamanda başta TR dizin olmak üzere saygın kurumlar 
tarafından dizinlenen bir dergi olacaktır.

Bu sayıya makale gönderen yazarlara, makaleleri titizlikle inceleyen hakemlere, editörlere, 
yayın süreçlerini takip eden arkadaşlarımıza ve siz değerli okuyuculara katkılarınız için 
teşekkür ederim.

 

Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş 

Haziran 2022
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Okul Yönetimi Haziran 2022 sayısında ne var? 

Okul Yönetimi Dergisi, örgün ve yaygın eğitim kurumu yönetimi, işletmeciliği, denetimi, K-12 
okul ve yükseköğretimin yönetimi, denetimi, planlaması ve ekonomisi alanlarında akademik, 
bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergi olarak Haziran sayısında beş 
makaleye yer vermiştir.

‘Başöğretmenlikten işletmeciliğe Türkiye’de okul yöneticiliği’ adlı çalışmada İbrahim Hakan 
Karataş Türkiye’de okul yöneticiliğinin tarihini, okul yöneticiliğinin bir uzmanlık alanı olarak 
kabul edilmesine etkileri bakımından incelemektedir.

Tunç Kutoğlu Türkiye yükseköğretim sisteminde var olan sorunlar çeşitli boyutlar açısından 
ele aldığı ve bu sorunların çözümüne yönelik politika önerileri sunduğu ‘Yükseköğretimde 
kurumsal iyileşme: tespit, analiz ve öneriler’ adlı çalışmasıyla yer almaktadır.

‘Eğitim teknolojisinde yenilikçi bir uygulama: H5P projesi’ adlı çalışmayla Fatma Avcı & Hatice 
Atik H5P e-öğrenme içerik aracının kapsamı ve eğitim alanında kullanımı konusunda 
araştırmacılara, eğitimcilere alan yazın kapsamında incelenen örnek araştırmalar ışığında 
tanıtıcı bir değerlendirme hazırladılar.

Mehmet Yapar, Derya Belgen, Fatma Dilek Ağalday & Mahmut Belgen’in ortak çalışması olan 
‘Veli görüşlerine göre sınıf öğretmenlerinin zorunlu ve isteğe bağlı yer değiştirmelerinin öğrenciler 
üzerindeki etkisi’ adlı çalışmasıyla veli görüşlerine dayanarak öğrencilerin öğrenme eksiklikleri, 
eğitime ve okula bakış açılarındaki değişimleri, çocuğun duygusal gelişimleri ve davranışları 
üzerindeki etkilerini belirlemeye çalıştılar.

‘Okul yöneticilerinin ‘okul yöneticiliği’ kavramına ilişkin metaforik algıları’ çalışmasıyla Nermin 
Yurtbaşı Yürük & Seçkin Doğan okul yöneticilerinin “okul yöneticiliği” kavramına yönelik 
zihinsel algılarını metaforlar yardımıyla ortaya çıkarmaya çalıştılar.

Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş 

Haziran 2022


