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YAZARLAR HAKKINDA

Aytaç Açıkalın; Diyarbakır İlköğretmen Okulu’ndan mezun oldu (1955). 
1958 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Öğretmenliğinden mezun oldu. Akça-
dağ, Van, Kastamonu öğretmen okullarında öğretmen, okul yöneticisi olarak gö-
rev yaptı. 1970-1975 yıllarında Hatay ve Edirne’de İl Millî Eğitim Müdürlüğü yaptı. 
1977 yılında TODAİE Kamu Yönetimi Uzmanlık Programını bitirdi. 1975 yılında 
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Araştırma Proje Uzmanı olarak göreve 
başladı. Eğitim Yüksek Lisans (1977) ve Eğitim Yönetimi Te= işi ve Planlaması 
doktora (1980) programını tamamladı. Anadolu Üniversitesi (1981), Hacettepe 
Üniversitesinde doçent ve profesör olarak çalıştı. 2002 yılında emekliye ayrıldı. 
Eğitim, okul yönetimi, alanında kitapları ve makaleleri olan Açıkalın, Türkiye’nin 
ilk eğitim yayınevi Pegem’in ve 1995 yılından beri aralıksız yayınlanan Kuram ve 
Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisinin kurucusudur. Kırk yıldan beri kurum ve 
kuruluşlarda İnsan Kaynağının Geliştirilmesi çalışmalarını sürdürmektedir. 2010 
yılından beri Karakter Gelişimini, genetik bulgularla açımlama çabasını sürdür-
mektedir.   

Selahattin Turan; Lisans eğitimini, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi’nde; disiplinler arası yüksek lisans ve doktora çalışmalarını, 1991–1998 
yılları arasında Ohio Üniversitesi’nde uygulamalı davranış bilimleri ve eğitimde 
liderlik alanında tamamladı. 1996 yılında Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Okul Hukuku Enstitüsü Okul Hukukunda Yeni Gelişmeler sertifika programına 
katıldı. 2002–2006 yılları arasında, Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği’nin 
Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Biriminin Uluslararası Kurul başkan yardımcı-
lığı ve başkanlığını; 2005–2007 yılları arasında ise Uluslararası Eğitim Plânlaması 
Derneği’nin başkanlığını yürütmüştür.  Turan, birçok ulusal, uluslararası dergi-
lerde hakemlik, editörlük yapmakta olup onlarca kitap bölümü ve makalesi bu-
lunmaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğ-
retim Teknolojileri Eğitimi Bölüm başkanlığı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurucu 
müdürlüğü ve aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi dekan yardımcılığını yapmıştır. 
Turan, halen aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi dekanlığı ile Eğitim Bilimleri 
Bölüm başkanlığını yürütmektedir.

Ferudun Sezgin; Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde, 
yüksek lisans ve doktora çalışmalarını ise 1999-2006 yılları arasında Gazi Üni-
versitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında ta-
mamladı. 1999-2000 yılları arasında sınıf öğretmeni olarak görev yaptı. 2000-2009 
yılları arasında Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde araştırma gö-
revlisi olarak çalıştı. 2009 yılında yardımcı doçent ve 2012 yılında ise doçent oldu. 
2010 yılında doktora sonrası akademik çalışmalar için Georgia State Üniversite-
sinde bulundu. Sezgin’in, eğitim yönetimi alanında bazı ulusal ve uluslararası ma-



kalelerinin yanında, çeşitli kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Yazar, eğitim 
bilimleri alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası dergide hakemlik yapmaktadır. 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi 
olarak görevini sürdüren Sezgin, 2012 yılından beri Kuram ve Uygulamada Eğitim 
Yönetimi Dergisi’nin editörlüğünü yürütmektedir.

 İbrahim Hakan Karataş; Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniver-
sitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde, doktora çalışmasını 2002-2008 yılları 
arasında Marmara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi anabilim dalında 
tamamladı. Özel ve resmi eğitim kurumlarında 12 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 
2010’da Fatih Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi oldu. Doktora sonrası 
araştırmalarını tamamlamak üzere bir yıl süreyle Northern Iowa Üniversitesi’nin 
Eğitim Liderliği bölümünde misafir araştırmacı olarak bulundu. İstanbul Gönüllü 
Eğitimciler Derneği ve Öncü Eğitimciler Derneği’nde kuruculuk, yönetim kurulu 
üyeliği, danışmanlık ve başkanlık yaptı. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde Ta-
lim Terbiye Kurulu onaylı ders kitapları yanında müellif, çevirmen ve bölüm yaza-
rı olduğu kitaplar yayımladı.  Birçok makale, bildiri yanında gazete ve dergilerde 
yazıları yayımlandı. 2010-2012 yılları arasında Fatih Üniversitesi Eğitim Yönetimi 
ve Denetimi anabilim dalı başkanlığı da yapan Karataş halen aynı üniversitede 
Sosyal Bilimler Enstitüsü müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir. 

Kadir Beycioğlu; Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İnönü Üniversitesi’nde 
tamamlamıştır.  Beycioğlu, halen Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde 
görev yapmaktadır. Çalışma konuları arasında eğitimde değişim, okul gelişimi ve 
eğitim liderliği bulunmaktadır. Beycioğlu, Uluslararası Okul Müdürlerinin Yetişti-
rilmesi ve BELMAS/UCEA tarafından yürütülen International School Leadership 
Development Network–Social Justice Leadership Strand projelerinde araştırmacı 
olarak görev yapmıştır. Beycioğlu’nun çeşitli uluslararası hakemli dergilerde ve 
ulusal dergilerde yayınlanmış eserleri bulunmaktadır. Yazar ayrıca çeşitli ulusla-
rarası dergilerde ve kitaplarda editörlük ve konuk editörlük yapmış, editörlü ki-
taplarda bölümler yayınlamıştır.  Beycioğlu, başta Avrupa Eğitim Araştırmaları 
Derneği ve Eğitim Yöneticileri/Eğitim Deneticileri Derneği gibi birçok mesleki 
dernek ve kuruluşlara üyedir. 

Mehmet Karakuş; Lisans öğrenimini 2003 yılında İnönü Üniversitesi Eği-
tim Fakültesinde tamamladı. 2005 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve 
Denetimi Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimini, ardından 2008 yılında ise 
yine aynı anabilim dalında Fırat Üniversitesinde doktora öğrenimini tamamladı. 
2004-2008 yılları arasında Fırat Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışan 
yazar, 2009-2013 yılları arasında Zirve Üniversitesinde yardımcı doçent olarak ça-
lışmıştır. 2013 yılında Eğitim Yönetimi, Te= işi, Planlaması ve Ekonomisi alanında 
doçent olan yazar halen Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesinde çalışmakta ve İlk 



öğretim Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Yazarın 2014 tarihi itibariyle 
SSCI kapsamında indekslenen dergilerde bir çok makalesi, SSCI kapsamında ol-
mayan diğer uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanan onlarca makalesi, ulusal 
ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri, ulusal ve uluslar arası 
düzeyde yürüttüğü çeşitli projeleri, kitap çevirileri ve ortak yazarlı kitaplarda kitap 
bölümleri bulunmaktadır. 

Engin Aslanargun; Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İngiliz Dili ve Eği-
timi bölümünde, yüksek lisansını 2001-2003 yılları arasında Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesinde, doktora çalışmalarını ise Ankara Üniversitesinde Eğitim Yöneti-
mi ve Politikası Anabilim dalında 2009 yılında tamamladı. 1999-2010 yıllarında 
öğretmenlik, okul yöneticiliği, müfettişlik ve ilçe Millî Eğitim Müdürlüğü görev-
lerinde bulundu. 2013 yılında doçent unvanını alan Aslanargun ’un çalışma alanı-
nı okul yönetici nitelikleri, eğitimde paradigma değişiklikleri, okul-aile ilişkileri, 
eğitimde ve denetimde yeni yapılanma gibi konular oluşturmaktadır. Eğitim yö-
netimi, öğrenme-öğretme süreci ve yönetimde güç ilişkileri hakkında kitap bölüm 
çevirileri bulunmaktadır. Eğitim Yöneticileri ve Deneticileri Derneği (EYEDDER) 
yönetim kurulu üyesi olan Aslanargun 2010 yılından itibaren Düzce Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde çalışmakta olup Bilgisayar Bölüm 
başkanlığı ve Eğitimi Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini 
yürütmektedir.

İbrahim Kocabaş; 1986 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1992 
yılında Teknik Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Etkinlikleri ve Yönetimine İlişkin 
Görüşlerinin Belirlenmesi adlı çalışmasıyla Fırat Üniversitesinde tamamladı. Dok-
tora eğitimini 1997 yılında YÖK/Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesinin 
Proje Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi adlı çalışmasıyla Fırat Üniversitesinde 
tamamladı. Yazarın birçok ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan makaleleri, 
ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri, çok sayıda kitap bölümü, 
mentorluk alanında yazılmış kitapları bulunmaktadır. Fırat Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi kurucu müdürlüğü görevini yerine getirdi. Yazar Yıldız Teknik 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi ve De-
netimi anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.  Halen YTÜ Eğitim 
Fakültesi Dekan yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Nuri Baloğlu; Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesinde 
tamamladı. Liverpool Hope Üniversitesinde akademik amaçlı çalışmalarda bulun-
du. Mesleğe Sınıf Öğretmeni olarak başlayan Baloğlu, Kırşehir Eğitim Fakülte-
sinde Araştırma Görevliliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı ve De-
kan Yardımcılığı görevleri yaptı. Ahi Evran Üniversitesi’nin Kuruluşunda Kurucu 
Genel Sekreter olarak görev aldı. Birçok ulusal ve uluslararası dergide hakemlik 
yapmakta olup, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış pek çok makalesi 



bulunmaktadır. Yönetim konusunda çok sayıda kurs, seminer ve konferans verdi. 
Beş kitaba bölüm yazarı olarak katılan Baloğlu’nun Etkili Sınıf Yönetimi adlı bir 
ders kitabı bulunmaktadır. İlgi ve çalışma alanları arasında dağıtımcı liderlik, ruh-
sal liderlik ve yapılandırmacı liderlik gibi temalar yer almaktadır. Baloğlu, halen 
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yöne-
timi, Te= işi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüt-
mektedir. 

Yaşar Kondakçı; Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık progra-
mında yapmıştır. Aynı dönemde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Bölümü’nde Yönetim Çalışmaları alanında yan dal derecesi de al-
mıştır. Yüksek Lisans çalışmasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Yönetimi 
ve Planlaması alanında yükseköğretim kurumlarında yönetim süreçleri konusunda 
yapmıştır. Doktora tez çalışmasını Yükseköğretim Kurulu burslusu olarak Gent 
Üniversitesinde yapmıştır. Yazarın ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda maka-
le ve kitap kısımları yayınlanmıştır. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası dergilerde 
hakemlik de yapmaktadır. Son olarak, yazar 2008-2009 döneminde Avrupa Eğitim 
Araştırmaları Derneği konsey üyeliği yapmıştır. Yazar ayrıca Eğitim Yöneticileri 
ve Eğitim Deneticileri Derneği’nin de üyesidir.

Fatih Bektaş; Lisans ve yüksek lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalında; doktorasını yine aynı üniversitede 
Eğitim Yönetimi Te= işi Planlama ve Ekonomisi alanında tamamladı. TÜBİTAK 
yurt içi doktora bursu ve YÖK doktora tez araştırma desteği kapsamında Flori-
da State Üniversitesi Eğitim Politikaları ve Liderliği alanında ziyaretçi araştırmacı 
olarak çalışmalarda bulundu. Yazar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bi-
limleri Bölüm Başkan yardımcılığı ve ulusal ve uluslararası dergilerde hakemli-
ğin yanı sıra  Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi editör yardımcılığını yapmaktadır.  
Bektaş, Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği yönetim kurulu üyeliği 
görevinde de bulunmuştur. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Eğitim Bilimleri Bölümündeki görevine devam etmektedir. Çalışma ve ilgi 
alanları; eğitimde liderlik, eğitim politikaları ve okul kültürüdür.

Derya Yılmaz; Lisans eğitimini, 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi’nde; yüksek lisans çalışmasını yine aynı üniversitede 2008-2010 
yılları arasında Eğitim Yönetimi ve Planlaması alanında, doktora çalışmasını ise 
2010-2014 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Yönetimi, 
Te= işi, Planlaması ve Ekonomisi alanında tamamladı. YÖK Bursu ile Cambridge 
Üniversitesinde bir yıl süreli ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundu. Eğitim bi-
limleriyle ilgili çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleleri ve 
kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunan Yılmaz’ın çalışma alanları arasında li-



derlik, örgütsel değişim ve örgütsel davranış gibi konular bulunmaktadır. Yazar, 
Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği, Avrupa Eğitim Araştırmaları 
Derneği, Avrupa Eğitim Araştırmaları Derneği ve İngiliz Eğitim Yönetimi ve Lider-
liği olmak üzere ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşların üyesidir. Yılmaz, halen 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevini 
sürdürmektedir.

Gökhan Kılıçoğlu; 2006 yılında Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde li-
sans eğitimini tamamladı. 2008-2010 yılları arasında yüksek lisans çalışmasını Ege 
Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi, Te= işi, Planlaması ve Ekonomisi alanında; dok-
tora çalışmasını ise 2011-2014 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Eğitim Yönetimi, Te= işi, Planlaması ve Ekonomisi alanında tamamladı. Kılıçoğlu, 
2013-2014 yılları arasında doktora çalışmasını gerçekleştirmek üzere TÜBİTAK 
bursu ile Cambridge Üniversitesi’nde ziyaretçi akademisyen olarak bulunmuştur. 
Yazar’ın eğitim bilimleri alanında çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayım-
lanmış makaleleri ve kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Kılıçoğlu 
Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği, Avrupa Eğitim Araştırmaları 
Derneği, Avrupa Eğitim Araştırmaları Derneği ve İngiliz Eğitim Yönetimi ve Lider-
liği olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok bilimsel kuruluşun aktif üyesidir. Ya-
zar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmenlik ve müdür yardımcılığı 
yapmıştır, halen Millî Eğitim Bakanlığı’nda Türkçe öğretmeni olarak görevine de-
vam etmektedir.

Fatma Kesik; 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngi-

liz Dili Eğitimi Bölümünde lisans eğitimini tamamlamış ve aynı yıl Millî Eğitim 

Bakanlığında İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başlamıştır. 2009-2011 yılları 

arasında İnönü Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans 

öğrenimini tamamlayan Kesik, halen Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve 

Denetimi alanında doktora öğrenimine devam etmektedir. 2013 yılında Erasmus 

Staj Hareketliliği kapsamında İngiltere Nottingham Üniversitesinde 3 ay süreyle 

misafir araştırmacı olarak bulunmuş olan Kesik, neo-liberal ve neo-tutuculuk eği-

tim politikaları alanında çeşitli araştırmalarda bulunmuştur. İlgi alanları Eğitim 

Yönetiminde Eleştirel Kuram, Eleştirel Pedagoji,  Demokrasi Eğitimi, Eğitim Ör-

gütlerinde Sosyal Adalet konuları olup, bu alanlarda ulusal ve uluslararası kong-

relerde bildirileri mevcut olup Avrupa Birliği Eğitim Programları ve Yaşam Boyu 

Öğrenme Politikaları kapsamında da çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 

Emin Karip: 1985 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eği-

tim Yönetimi ve Planlaması Bölümü’nden mezun oldu. 1989 yılında Pittsburgh 

Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi Alanında Yüksek Lisansını, 1994 ‘de Doktora 



çalışmasını tamamladı. Doktora çalışması süresince çeşitli uluslararası projeler-

de araştırma danışmanlığı ve araştırma uzmanlığı yaptı. Aynı kurumda doktora 

sonrası çalışmalarda bulundu. 1995 yılında Gazi Üniversitesi Gazı Eğitim Fakül-

tesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Kuram ve 

Uygulamada Eğilim Yönetimi Dergisi Editörlüğü yaptı. Yazarın, çatışma  yönetimi, 

değişimin yönetimi, dönüşümcü liderlik, eğitimde yeniliklerin uygulanması, per-

formans yönetimi ve süreç yönetimi konularında araştırma, yayın ve çalışmaları 

bulunmaktadır. 



ÖN SÖZ

Eğitim Yönetimi: Teori, Araştırma ve Uygulama adlı bu kitapta eğitim yönetiminin 
temel konularını ele almaya çalıştık. Alanın bizde ve Batıdaki gelişim seyrine bak-
tığımız zaman, diğer sosyal bilimlerde olduğu gibi, eğitim yönetiminin entelektüel 
bir çıkmazda olduğu ifade edilmekte olup eğitim liderlerinin eğitimsel sorunlara 
çözüm üretemediği dile getirilmektedir. Eğitim politikalarının sürekli eleştirilmesi 
doğal kabul edilmelidir. Bununla birlikte eğitim yönetiminin bir meslek mi yoksa 
bir alan mı olduğu da tartışılmaktadır. Son 50 yılda, eğitim yönetiminde egemen 
olan modernist, pozitivist ve rasyonel-ampirik bakış açıları alanın entelektüel sınır-
larını belilermiş fakat alanın kısırlaşmasına da sebep olmuştur.  

Bizde ve Batıda 1960’lı yıllar, alanın kurumsallaşma yılları olarak kabul edi-
lir.  Özellikle Batıda çıkan yayın ve kitaplar; diğer sosyal bilimlerden aldığı ödünç 
kavramlarla, alanın kavramsal ve teorik temelleri inşâa edilmeye çalışılmıştır. Bu 
dönemde eğitim yönetiminin temel görevi karar verme, kaynak sağlama ve sosyal 
sorunları çözme olarak belirlenmiştir. 

1970’li yıllara gelindiğinde, -özellikle gelişmiş ülkelerde- eğitim yönetimi; her 
ülkenin kendi içinde bulunduğu özgün eğitimsel sorunlara ilişkin çözüm odaklı 
araştırmalar ön plana çıkmıştır. Bu yıllarda en çok çalışılan konular, eğitim siya-
saları, eğitim/okul finansmanı, karar verme, motivasyon, mesleki doyum, yönetsel 
davranış, yetiştirme programları, örgütsel yapı, toplu sözleşme, çatışma yönetimi, 
öğrenci başarısı, eğitim politikaları ve te1 iş konularına yoğunlaştığını görüyoruz.  
Eğitim yönetimin uygulamalı bir alan olduğuna dair tartışmalar yine bu yılları 
izleyen dönemde gündeme gelmiştir.

1980’lere gelindiğinde ise alanın sınırları, amaçları ile epistemolojik 
tartışmalar ön plana çıkmıştır. Bu dönemdeki araştırmacılar; yönetici inançları, 
değer ve tutumlarına, örgütsel kültür ve iklim, hesap verebilirlik gibi konulara yö-
nelmiştir. Bu dönemde okul çıktıları, okul başarısı, okul iyileştirme ve geliştirme 
popüler konular arasında yer almıştır. Bu dönem alanın sınırlarının belirsiz, da-
ğınık ve biçimsiz olduğuna dair tartışma ve eleştirilerin yoğunlaştığı zaman di-
limidir. Bu yıllarda alanın aslî görevinin uygulamanın iyileştirilmesi gerektiğine 
doğru entelektüel bir eğilim belirmiştir.  Başka bir ifadeyle bu dönemde eğitim 
yönetimi alanının bir bilim veya disiplin olmaktan ziyade bir uygulama alanı ol-
duğuna dair sesler yükselmeye başlamıştır: Araştırma uygulamaya karşı veya tam 
tersi tartışmaların gündemine oturmuştur. Diğer tara= an alanın teorik temelleri 
tekrar tartışmaya açılmış alanın üzerinde çalıştığı öznenin insan olduğu; insanın 
ise karmaşık bir doğaya sahip olması nedeniyle bu ana kadar yapılan araştırma ve 
yöntemler eleştirilmiştir.



1990’lı yılların başı, özellikle toplumsal ve siyasal baskılar sebebiyle nitelik, 

kalite ve uygulamaya ilişkin sorunlara çözüm üretme eğilimi ve kaygısı taşımıştır. 

Bu dönemki tartışmalar alanın bilgi temelleri ve sınırlarını tekrar gündeme ge-

tirmiş stres, tükenmişlik, katılımcı karar verme, etkili okul araştırmaları, eğitimde 

reform çalışmaları, insan kaynaklarının yönetimi, değişme, özel okullar, müfredat, 

öğrenme-öğretme süreci ile okulun sosyal ve politik bağlamı araştırmaya ve tartışıl-

maya çalışılmıştır. Bu yüzden eğitim yönetimi alanında disiplinler arası bir yakla-

şım ve çoklu teorilerin kullanımı tekrar gündeme gelmiştir.  Kısacası 1990’lı yıllar 

eğitim yönetimi alanını, gündelik politika ve uygulamaların içine çekmiş, eğitim 

yönetimi araştırmacılarından gündelik sorunlara çözüm üretecek araştırmalar 

yapması beklenilmiştir. Bu durum eğitim yönetimi alanının uluslararasılaşması-

na sebep olmuş, bazı ülkelerdeki araştırmaları diğer ülkelerde yapılan araştırma, 

çalışma, kavram ve teorileri kendi ülkelerine uyarlamaya çalışmışlardır. 

2000’li yıllara gelindiğinde eğitim yönetiminde öznellik ve etik sorunlar tartı-

şılmaya başlanmıştır. Bu zaman dilimi içinde eğitim yönetimi alanına dönük bazı 

ciddi eleştiriler de yapılmıştır. Alanın bilgi temelleri sorgulanmış, bakış açıları 

eleştirilmiş ve okulun yeniden inşasına dair ihtiyaç dile getirilmiştir.  Bugün alanın 

ciddi epistemolojik, ontolojik çıkmazda olduğu ifade edilmektedir. Bu bağlamda 

eğitim yönetiminde neyin iyi (ontolojik soru) ve neyin doğru olduğu (epistemolo-

jik soru) tartışılmaya başlanmıştır. 

Türkiye açısından konu incelendiğinde eğitim yönetimi alanında üretilen bil-

ginin daha çok Batıdan aktarıldığı, uyarlandığı görülmektedir. Bu durum üretti-

ğimiz bilginin tartışılır hale gelmesine sebep olmuştur. Bu bağlamda, Türkiye’de 

eğitim yönetimi alanında üretilen bilginin özgün olduğunu söylemek oldukça zor-

dur. Bir başka ifade ile eğitim yönetimi alanında üretilen bilimsel bilgi batılı biliş 

tarzlarının etkisi altında kalmıştır. Oysaki bilme özgün bir süreçtir. Bu bağlamda 

biliş tarzı belli eğitimsel sorunlar karşısında araştırmacının toplumsal eylemleri-

ne göndermede bulunur. Batıdan aktarılan kavram ve modeller, kendi toplumsal 

sorunlarına çözüm üretmek için geliştirilen eylem ve tavırlara dayalı olarak üre-

tilmektedir.  Türkiye’de eğitim yönetici ve araştırmacıları sürekli Batının kavram 

ve modellerini aktarmaya, çalışmalarını ve ölçeklerini uyarlamaya devam etmek-

tedir. Bu durum, kendi eğitimsel sorunlarımıza çözüm üretme kapasitemizi zayıf-

lattığını söyleyebiliriz. Bilme, sorunlarla ve dış dünya ile bağlantılara gönderme-

de bulunduğuna göre, eğitim yönetimi araştırmacı ve uygulayıcıları Türkiye’nin 

sosyal, politik, ekonomik gibi büyük ölçekli değişkenlerini çalışmalarında dikkate 

almak zorundadır.




