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Uluslararası Bakalorya teĢkilatı tam kapsamlı K-12 eğitim programıdır. Program, 

eğitim yoluyla daha iyi bir dünya oluĢturmak için yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Öte 

yandan, okul liderliğinin uluslararası programları ulusal program ile birlikte 

yürütülmesinde ve uygulamada sorunlar ve zorluklarla karĢılaĢtığı görülmektedir. Okul 

yönetiminde liderlik, okulun hedeflerine ulaĢmasında etkili bir rol oynamaktadır. Ġyi bir 

lider eğitim kurumunun hedeflerine ulaĢması için gereken kaynakları sağlama ve o 

kaynakları kullanma becerisine sahip olması gerekir. Tüm dünyada aynı eğitim kalitesi 

ile dünya vatandaĢı yetiĢtirme amacında olan Uluslararası Bakalorya eğitim programı 

Türkiye‟de 76 okulda eğitim verilmektedir.  IB, kaliteli eğitim verirken saygılı, özenli 

ve kendine güvenen genç bireyler geliĢtirmeyi amaçlamaktadır. Ulusal programa ek 

olarak Uluslararası Bakalorya eğitimi programını uygulamaya baĢlayan okulların 

idarecileri olan eğitimciler bu yeni eğitim sistemiyle birçok farklı liderlik becerisi 

geliĢtirmek zorunda kalacaklar. Eğitimin önemli lokomotiflerinden biri yönetim 

birimidir. Okul yönetiminde liderlik ise okulun amaçlarını gerçekleĢtirmesi açısından 

etkili rol oynamaktadır. Ġyi bir okul lideri, okul içinde hedeflenen amaçlara odaklanarak 

hem kaynak sağlayan hem de o kaynakların kullanılmasına dair yeterliliklere sahip olan 

kiĢi Ģeklinde ifade edilebilir. Eğitim liderliği ise sadece ulusal eğitimi yönetmek 

değildir, gerektiğinde uluslararası eğitimleri okul sistemine entegre etmektir. Türk 

eğitim sisteminde bu vizyona sahip liderler ile beraber uluslararası eğitim programları 

ülkemizdeki okullarda eğitim vermektedirler. Türk eğitim sistemi ile IB eğitim 

programı bir arada uygulayan yapan okullarda yöneticilik yapan eğitimciler, bu yeni 

eğitim sistemi ile farklı birçok liderlik anlayıĢı geliĢtirmek zorunda kalacaklardır. Bu 

araĢtırmada Türk eğitim sisteminde yöneticilik yapan eğitim liderlerinin IB eğitim 

programını bir arada yürütülmesinde yaĢadıkları zorlukları araĢtırılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Liderlik; Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Uluslararası Bakalorya 

Eğitim Programı (IB) 
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The International Baccalaureate is a full-scale K-12 educational Program. The 

programme aims to help build a better world through education. On the other hand, it is 

observed that school leaderships face challenges and difficulties in implementing and 

running the international programmes together with the national programme. 

Leadership in school administration plays an effective role in achieving the school's 

goals. A good leader needs to be able to provide and utilize the necessary resources for 

the educational institution to achieve its goals. The International Baccalaureate 

educational program, the aim of which is to bring up global citizens with the same 

quality of education all over the world, is currently offered in 76 schools in Turkey. 

Through the high-quality education offered, IB aims to develop respectful, attentive and 

confident young individuals. Educators serving as administrators of the schools which 

are implementing International Baccalaureate educational programme in addition to the 

national educational programme will have to develop many different leadership skills 

with this new education system. One of the key engines of education are the 

administrative departments. And leadership in school administration plays an important 

role in achieving the objectives of the school. A good school leader can be defined as a 

person who both provides resources and has the competence to use those resources by 

focusing on the goals of the school. Educational leadership is not only managing the 

national education programme, but also integrating international education into the 

school system when necessary. And in our country, international education programmes 

are offered in schools with the work of such visionary leaders. And with this new 

educational system, educators who are administrators in schools that implement IB 

educational programme together with the Turkish national education system will have 

to develop many different leadership insights. This study will cover the difficulties 

experienced by administrative leaders of education under the Turkish education system 

in conducting the IB education programme together with the national programme.  

Keywords: Leadership; Ministry of National Education (MoNE), International 

Baccalaureate Education Programme (IB) 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

KüreselleĢme, bütün dünyada organizasyonların yenilenmesini sağlamıĢ, ayrıca 

birçok ülkeye nüfuz etmiĢtir. Organizasyonlar küreselleĢme ile değiĢimin aktif 

aktörlerinden olmuĢlardır. DeğiĢime uyum sağlamak ve günümüz dünyasında aktif rol 

almak için bireysel ve örgütsel anlamda liderliğe açık olmak gerekliliktir. Liderlik her 

dönemde ilgi çekmiĢ ve merak edilmiĢ bir konu olagelmiĢtir. Okullarda da gerek 

öğretmenlere gerekse öğrencilere liderlik eden okul yöneticileri, farklı ve çeĢitli liderlik 

becerileri göstermek durumundadırlar. DeğiĢen koĢullar içinde okul liderleri farklı 

fikirlere açık olmalı, bir orkestra Ģefi gibi durumu yönetebilmelidir. Bunu yerine getiren 

okul liderleri, okul baĢarısını ve öğrenci baĢarısını arttırmayı baĢarabilmektedir. Okul 

liderleri değiĢen durumlarda farklı yaklaĢımları benimserken, küresel eğitim 

programları içinde de farklı liderlik yaklaĢımları göstermek durumundadırlar.  

1.1. PROBLEM 

Eğitim sistemi bütünlük içinde örgütlenen ve iĢleyen bir sistemdir. Bu sistemde 

önemli birimlerden biri olan yönetim birimi ve yöneticiler örgütün yapısını 

Ģekillendirirler. Bu bağlamda okul yöneticilerinin liderliği literatürde geniĢ yer almıĢ ve 

üzerinde sıklıkla durulan konulardan biri olmuĢtur. ġiĢman (2014)‟a göre liderlik; 

belirlenen amaçlar ve hedefler çerçevesinde hedefe dâhil olan kiĢileri etkileyebilme ve 

onlar ile birlikte yol alabilme gücü olarak tanımlanmaktadır (ġiĢman, 2014:3). Yukl 

(2018)‟a göre liderlik; kiĢileri bilinçli olarak etkileyerek ortak bir amaca yönlendiren, 

örgütleyen, onların çabalarına yön veren ve ortak amacı gerçekleĢtirme yolunda 

motivasyonlarını arttıran davranıĢların tümüdür (Yukl, 2018:2-3).  

Okul liderliğinin tanımı ve niteliği konusunda da farklı birçok bakıĢ açısı 

mevcuttur. Yeni nesil okul liderliği, belirli liderlik kalıpları içerisinde tanımlanması pek 

mümkün olmayan, çerçeveye oturtulmayan bir liderlik olarak nitelendirilebilir. 

Günümüz okul liderleri; liderlik ettikleri eğitim kurumlarında birçok alanda 

uzmanlaĢma göstermelidir. Bunların baĢında; verileri analiz etme, halkla iliĢkiler ve 

iletiĢim gibi iĢlevler gelmektedir (Aslan & Karip, 2014:256). Ayrıca okul yöneticisi 
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okul içerisinde bireylerin motivasyonunu arttıran, okul topluluğuna da liderlik eden 

kiĢidir.  

Bu bağlamda lider olarak okul yöneticileri, öğretmenlere destekleyici tutum ile 

güven ortamı oluĢturarak olumlu bir okul iklimini yaratmalıdır. Okul liderleri, 

davranıĢlarının doğrudan veya dolaylı olarak etkilediğini ve rol model olduklarını, 

kurum içinde tüm çalıĢanları ortak amaçlar doğrultusunda motive etmeleri gerektiğini 

gözden kaçırmamalıdır. Dolayısıyla okul müdürleri lider olarak çalıĢanlarının 

bağlılığını arttıran önemli kiĢilerdir (Serin & Buluç , 2012:438). 

Okul liderleri birçok farklı alanda yeterlilik göstererek, farklı liderlik rolleri 

benimsemelidir. Bu yeterlilik ve rollere ilave olarak küreselleĢme olgusu bütün 

alanlarda olduğu gibi eğitimde de uluslararası olmayı ön plana çıkarmaktadır. Zira 

küreselleĢmeyle birlikte eğitim, ulusal eğitim programının yanında uluslararası eğitim 

modelleri ile birlikte yürütülmeye baĢlanmıĢtır. Buna bağlı olarak da uluslararası okul 

sayısı artmıĢ, eğitime farklı bakıĢ açısı gelmiĢtir. Uluslararası eğitim, uluslararası 

okullarda teoride ve pratikte uluslararası bakıĢ açısının geliĢmesine odaklanmaktadır 

(Cambridge & Thompson, 2004:162). Uluslararası okulların dünya üzerinde farklı 

ülkelere yayılmasının sebeplerinden biri, ülkelerinden ayrılıp, yabancı ülkelerde çalıĢan 

ailelerin çocuklarına daha iyi bir eğitim sunma amacıdır. Uluslararası okullar, özellikle 

BirleĢmiĢ Milletler (BM) için kendi ülkelerinin dıĢında çalıĢan ebeveynlerin çocuklarına 

hitap etmek adına dünyanın farklı bölgelerinde açılmıĢtır (Hill, 2006:21). Uluslararası 

okulların artıĢı ve geliĢimi de yine farklı nedenlerle kendi ülkeleri dıĢında olan aileler 

sayesinde olmuĢtur. Ticaret ya da diplomasi gibi nedenlerle yurt dıĢına çıkan bireyler ile 

onların çocukları çok uluslu öğrenci grubu oluĢturarak, uluslararası okulların 

kurulmasına neden olmuĢtur (Walker, 2011:1). Diğer yandan uluslararası eğitim 

programları belli bir bölgede veya ülkede yaĢayan insan topluluklarının farklı 

kültürlerini, eğitim yoluyla anlatarak daha yapıcı ve hoĢgörülü bir dünya vizyonunu 

desteklemektedir. Uluslararası eğitim, kültürel değiĢikliklerin yoğun olduğu bölgelerde 

var olabilecek gerginlikleri, kalıp yargıları azaltarak o bölge ve ülke insanları arasında 

ortak yaĢam kurallarını çizmek, hoĢgörüyü benimsetmek amacıyla düzenlenen eğitim 

programlarını kapsamaktadır (CoĢkun, 2016:37). Uluslararası eğitim, bir eğitim tasarısı 
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olarak, kültürel çeĢitliliğin yararlarını belirterek, uluslararası bakıĢ açısını aĢılayıp, 

sınıfların ve ırkların farklılıklarını ortadan kaldırmayı hedefler. 

Bu durumda okul yöneticilerinin uluslararası eğitim programları ile birlikte 

sahip olmaları gereken yeterlilik artmıĢtır (Aslan & Karip, 2014:257). Liderlerin 

yeterliliklerini geliĢtirme durumunda olduğu eğitim programlarından biri de IB eğitim 

programıdır. IB programının uygulandığı okullar, yöneticiler ve liderler açısından özgül 

birtakım koĢullar ortaya çıkarmaktadır (Demir, 2009). Bu koĢullardan biri de IB 

programını ulusal program ile birlikte yöneten okul liderlerinin her iki programı bir 

arada yürütülmesi bakımından yaĢadıkları güçlükler olarak ortaya çıkmaktadır.  

1.1.1.Uluslararası Bakalorya Programı (IB) 

 Çok küçük giriĢimler olarak baĢlayan uluslararası eğitim hareketi, binlerce okulu 

kucaklayarak büyümüĢ, çoğu ülkede onlarca öğretmen ve milyonlarca öğrenci ile 

dünyayı kapsayacak yaygınlığa eriĢmiĢtir. IB programı ise bu geniĢlemenin arkasındaki 

en büyük itici güç olmuĢ ve günümüzün en yaygın uluslararası eğitim programlarından 

biri haline gelmiĢtir (Walker, 2011:1). IB programının misyonu; “Kültürlerarası anlayıĢ 

ve saygı ile daha iyi daha huzurlu bir dünya oluĢturulmasına yardımcı olacak; araĢtıran, 

sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiĢtirmektir ([IBO], 2014)”. Merkezi 

Ġsviçre‟nin Cenevre Ģehrinde bulunan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO), 

eğitim sistemi olarak yüksek kaliteli eğitim vermeyi amaçlayan ve dünyada hızla 

yayılan uluslararası eğitim programıdır. Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO), 

uluslararası eğitim alanındaki en önemli kurum/ aktörlerden biri durumundadır.  

 1962 yılında uluslararası okullarda görev yapan sosyal bilimler öğretmenleri 

Uluslararası Okullar Birliği (ISA)‟nın bir konferansı için Cenevre'de toplanmıĢtır. Bu 

öğretmenler, öğrenci merkezli öğrenme ve etkileĢimli sınıflara dayalı, küresel olarak 

düĢünülmüĢ bir eğitimi savunmuĢtur (Nixon, 2006). 1962‟de gerçekleĢen konferansta 

eğitimde daha iyi bir yol sorgulaması ile yola çıkılmıĢ, bunu takip eden yıllarda, 1968 

yılında ise, Cenevre‟de IBO vakıf olarak savundukları öğrenci merkezli, etkileĢimli 

sınıflara dayalı yeni bir eğitim programının temellerini atmıĢtır (IBO, 2014:5). IBO 

Ġsviçre‟nin Cenevre kentinde 1968‟de kâr amacı gütmeyen bir eğitim vakfı olarak 

kurulmuĢtur (Cambridge & Thompson, 2004:162). IB programının kuruluĢ yıllarında 



 

 
4 

öğrencilerin, eğitimin ve öğretimin merkezinde ve bilgili bireyler olması beklenmekte 

idi. IBO kurulurken eğitimdeki eğilimleri değiĢtirmek ve farklı bir eğitim sistemi 

yaratmak için birtakım yenilikler peĢinde idi. Örneğin, 1960‟lı yıllarda eğitim sistemi, 

didaktik, öğretmen merkezli, ezbere dayalı, ulusal görüĢ temelli iken, IB programında 

eğitim sistemi, öğrenci merkezli eğitim, eleĢtirel düĢünme yetisine sahip bireyler, çoklu 

bakıĢ açısı gibi yenilikleri eğitime katmayı amaçlamıĢtır. Bunların ıĢığında IB eğitim 

programının öğrenciler ve okullar için akademik programdan daha fazlası olduğu 

söylenebilir. Ayrıca IB programı tüm okulu hatta okul dıĢı paydaĢlar olan velileri de 

kapsayan bütünsel eğitim programıdır. IB programı, dünyanın dört bir yanından 

öğrenciler, eğitimciler ve ebeveynlerden oluĢan bir öğrenme topluluğudur. Program 

yaĢam boyu öğrenme, hizmet, küresel kapsayıcılık ve farkındalık için çok yönlü 

yaklaĢımından dolayı beğenilmiĢ olup dünya çapında 4000'den fazla okulda IB 

eğitimine devam edilmektedir (Nixon, 2006). Eğitim programı açısından IB, birçok 

ülkede aynı müfredatı farklı öğrencilere sunarak uluslararası eğitim programları 

arasında önemli bir yere sahiptir.  

 Müfredatın yanı sıra IB, programa dâhil olan öğrencilerine daha iyi insan ve 

daha iyi öğrenen profilini bilgi ile harmanlayarak vermeyi hedefler. IB eğitimi 

öğrencilere gerekli akademik donanımları kazandırmak yanında, onları geliĢmeye ve 

yaĢam boyu öğrenmeye açık, yeteneklerinin farkında olan, uluslararası bakıĢ açısına 

sahip barıĢçıl bireyler olarak hayatlarına devam etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. 

IB eğitimi dünyada ellinci yılını tamamlarken, daha iyi bir dünyayı eğitim ile yaratmayı 

amaçlamaktadır.  IB, öğrencilerin eleĢtirel ve bağımsız olarak düĢünmesine ve mantıkla 

nasıl sorgulayacaklarına odaklanan ve bunu öğretmeyi amaçlayan, yaĢları 3 ila 19 arası 

olan öğrenciler için dört programdan oluĢan bir eğitim sunmaktadır (IBO, 2005-2018). 

IB eğitim programına dâhil olan tüm öğrencilerin, her yaĢ gurubu için geçerli olmak 

üzere, IB öğrenen profiline uygun olarak yetiĢtirilmesi amaçlanmaktadır. IB eğitim 

kitapçığında da IB öğrenen profili özelliklerini aĢağıdaki gibi sıralamaktadır; ([ÖMK], 

2014) 

 DüĢünür: IB eğitim programında öğrenci; eleĢtirel bakıĢ açısı ile doğru kararlar 

alabilen ve kompleks problemleri çözme becerilerini geliĢtiren, yaratıcı olan 

olarak ifade edilir. 
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 Sorgular: IB programında genç bireylerin merakları desteklenmektedir. 

Öğrenciler, hayatı, kendini, evreni sorgulayarak geliĢimini arttıran, öğrenme 

iĢini zevk alarak yapan ve öğrenme arzusunu tüm yaĢamı boyunca devam 

ettirecek bireylerdir. 

 ĠletiĢim kurar: Öğrenciler, sözlü olmayan Matematik dili de dâhil olmak üzere 

birden çok dilde birey olarak kendilerini ifade edebilmektedirler. Diğer yandan 

küçük yaĢlardan itibaren özgüvenli bir Ģekilde topluluk içinde iletiĢime geçen 

bireyler olarak yetiĢmektedirler. 

 Bilgilidir: IB okullarında öğrencilerin bilgi alanında global dünyada öneme 

sahip görüĢleri araĢtırmaları temeldir. IB programında öğrenciler sadece 

akademik alanda değil, dünyada olup bitenler ve dünya sorunları alanında da 

bilgili olarak yetiĢtirilmektedir.  

 Ġlkelidir: Öğrenciler, ahlak ve dürüstlük ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. 

Dürüstlük, adalet ve hak gibi kavramlar ve ilkeli davranıĢlar, IB öğrencileri için 

önem teĢkil etmektedir. 

 Açık fikirli: Öğrenciler diğer kültürlere, farklı bakıĢ açılarına, diğer insanlara 

karĢı saygılıdırlar ve çeĢitli fikirlerin göz önünde bulundurulmasına alıĢkındırlar.  

 Duyarlı: Birey olduklarının farkında olan IB öğrencileri, diğer bireylerin yaĢam 

hakları, duyguları hakkında da oldukça duyarlı davranıĢlara sahiptirler. Genç 

yaĢlarına rağmen, eyleme ve hizmete odaklı yaĢamayı hayatlarının içine entegre 

etmiĢlerdir. 

 Yansıtıcı: Öğrenciler, öz değerlendirme kriterleri ile kendilerini objektif olarak 

değerlendirip analizde bulunabilirler. 

 Cesaretli: Öğrenciler, öngörülemeyen durumlarda dahi cesaretlerini yitirmeden, 

bilgilerini öne koyarak, stratejik durumlarla baĢa çıkabilme cesaretine 

sahiptirler. Öğrenciler inandıklarında mutlaka ileriye giderler ve özgürce 

savunmayı seçerler. 

 Dengeli: Öğrenciler, akli, bedensel ve ruhsal denge içinde olup, kendi sağlığını 

ciddiye almanın ne demek olduğunun farkındadırlar.       
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 IB programı yukarıda belirtilen on maddeyi okul ikliminde herkesten 

beklemektedir. IB okullarında yöneticiler, öğretmenler, memurlar ve öğrenciler, 

öğrenen profilinde belirtilen on nitelik ve değeri yansıtır.  

 IB eğitim programı Türkiye‟de üç eğitim alanı ile ulusal okullarda eğitim 

vermektedir. Bunlar Ġlk Yıllar Programı (PYP), Orta Yıllar Programı (MYP) ve 

Diploma Programı (DP) olarak adlandırılmaktadır.  ÇalıĢmanın bu bölümünde IB Ġlk 

Yıllar (PYP), Orta Yıllar (MYP) ve Diploma Programı (DP) açıklanacaktır. 

1.1.1.1. Uluslararası Bakalorya Ġlk Yıllar Programı (IB PYP) 

 IB Ġlk Yıllar Programında (PYP), 3 ila 12 yaĢ aralığında olan öğrencilerin 

yeteneklerini keĢfetmeleri, nasıl öğreneceklerini öğrenmeleri ve evrensel değerlere 

sahip olmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca genç bireylerin birer dünya vatandaĢı olarak 

yetiĢtirilmesi hedeflenmektedir. 3- 12 yaĢ arası çocuklar için PYP, öğrencilerin hayat 

boyu öğrenme kriterlerine önem vererek, her yönden aktif bireyler olarak geliĢmelerini 

destekler (IBO, 2005-2018). PYP programında; çocukların disiplinler arası öğrenme 

becerileri geliĢtirilirken, sorgulayan, araĢtıran bireyler olmasına da dikkat edilir. PYP, 

altı tema üzerinden öğrencilerin eğitim-öğretimini düzenler. Bunlar; “Biz kimiz? 

Neredeyiz? Kendimizi nasıl ifade ederiz? Dünya nasıl çalıĢır, kendimizi nasıl organize 

ediyoruz? ve gezegeni paylaĢıyoruz” dur (Walker, 2011:7). Öğretmenlerin PYP 

programındaki amacı; öğrencileri araĢtıran, sorgulayan ve araĢtırmayı seven bireyler 

olarak yetiĢtirmektir. PYP, öğretmenlerin nasıl öğretecekleri ve öğrencilerin nasıl 

öğreneceklerini etkili ölçme değerlendirme kriterlerine göre oluĢturan, araĢtırmaya 

dayalı, öğrenci odaklı, etkili öğrenme hedeflerinin üzerinde duran bir programdır (IBO, 

2005-2018). Bu bağlamda IB PYP, öğrenciye araĢtırmayı, sorgulamayı ve öğretme 

süreçlerini bir arada vermeyi hedefler ve öğretmenin önemli etkisini göz önünde 

bulundurur. Öğrencilerin ne öğrenecekleri programın temelidir ve öğrenecekleri ile IB 

kültürünü benimsemeye baĢlarlar (Akdoğan, 2014). Diğer yandan PYP programının 

misyonu ile IB misyonunun aynı olması beklenmektedir. Zira özüne bakıldığında PYP 

ayrı bir eğitim programı değil, IB eğitim programında eğitimin baĢlangıcı gibi 

düĢünülmektedir.  
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 IB programları müfredat olarak ulusal eğitim programına uygun Ģekilde 

hazırlanır. PYP de IB uygulamaları çerçevesinde öğrenciye sunulurken, içerik unsurları 

olarak ulusal müfredat kullanılır. Özellikle Türkiye‟de milli eğitim okul öncesi 

programı PYP ile kolay entegre edilir. Öğrencilere uygulanan çalıĢmalar PYP 

penceresinden verilir (Ayyıldız & Üzümcü, 2016:66). PYP anaokullarında esnek yapısı 

ile uyumlu bir program sunmaktadır. Ġlkokulda görülen PYP eğitimi, okul baĢarısını 

ölçmek için ulusal eğitim bağlamında yapılacak olan sınav uygulamalarının 

gerekliliğini göz ardı etmez. Diğer yandan PYP eğitim programı, üç farklı müfredat 

türünü öğrenciye sunar. Bunlar; yazılı müfredat, öğretilen müfredat, değerlendirilen 

müfredat olarak adlandırılır. Yazılı müfredat olarak geçen ve “Ne öğrenmek istiyoruz?” 

sorusuyla anlatılan müfredat, öğrencilere daha geleneksel müfredatı sunmaktadır 

(Ayyıldız & Üzümcü, 2016:67). Yazılı müfredatın temel unsurları ise, bilgi, kavrama, 

yetenek, tutumlar ve eylem olarak beĢ bileĢenden oluĢmaktadır. PYP‟de yazılı 

müfredat, öğretmenler tarafından günlük pratiğe dönüĢtürülerek öğretilen müfredat 

olarak uygulanır. Değerlendirme müfredatında temel amaç ise, öğrencilerin öğrenme 

sürecinde ne anladıkları, neleri yapabilecekleri, ne bildiklerini anlamaya dair geri 

bildirim almaktır. Yazılı müfredat ile “Ne öğrenmek istiyoruz?” sorusuna öğrencinin 

neyi bileceğine dair bir çerçeve oluĢturulur. Öğretilen müfredatı, “En iyi nasıl 

öğreneceğiz?” sorusuna sınıf uygulamaları ile en iyi cevap bulunmaya çalıĢılan aktif 

öğrenme biçimidir. Değerlendirme müfredatında ise, “Ne yapacağımızı nasıl 

bileceğiz?” sorununa etkili değerlendirme uygulamaları ile çerçeve oluĢturularak PYP 

eğitim programı üst düzey eğitim vermeyi amaçlar.  

 

1.1.1.1.1. IB PYP Değerlendirme BileĢenleri 

 

 IB PYP programının değerlendirme sürecine iliĢkin bilgi ġekil 1.1.‟de 

gösterilmiĢtir. Her iki yönlü oklar, okulun müfredatının geliĢtirilmesinin, 

uygulanmasının ve değerlendirilmesinin sürekli yenilenen bir süreç olduğunu ve her bir 

bileĢenin diğer ikisi ile bağlantılı olup, bilgilendirdiğini göstermektedir  (IBO, 2007-

2009). 
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ġekil 1.1. Ayyıldız& Üzümcü, 2016‟dan alınmıĢtır.  

(Ayyıldız & Üzümcü, 2016:67) 

 IB PYP programının müfredatı ile öğrencilerin öğrenmeleri, akademik 

performanslarını nasıl kullandıkları ve akademik olarak ne seviyede oldukları detaylı 

olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Buradaki asıl amaç, öğrencilerin akademik olarak 

geliĢimini tam anlamıyla ortaya koymasını sağlamaktır ve değerlendirmelerin biçimi 

titizlikle, belli bir strateji ile yapılmaktadır. IB PYP, ölçme ve değerlendirmelerin hatayı 

en aza indirgeyecek Ģekilde yapılmasını amaçlamaktadır. IB PYP ölçme araçları; 

“rubrikler, standart oluĢturulan öğrenci ölçme araçları, kontrol listeleri, kısa gözlem 

kayıtları ve programları olarak sıralanabilir. Ölçme değerlendirme stratejileri ise 

“gözlemler, süreç odaklı değerlendirmeler, seçilmiĢ yanıtlar, açık uçlu uygulamalar” 

olarak sıralanabilir (IBO, 2007-2009). IB PYP sürecinde (IBO, 2015); 

 Öğrenciler sosyal yaĢamda var olan farklılıkları ve farklı düĢüncelerin olasılığını 

ayırt ederler. Öğrenme esnasında sorgulama ile öğrenmeye karĢı pozitif tutum 

sergilemelerine ve yaĢam boyu öğrenen bireyler haline gelmelerine odaklanılır. 

 IB PYP ile standart derslerin (matematik, fen, sosyal bilgiler vb.) yanı sıra 

öğrenciye günlük hayatta anlam ve değer katacak öğrenmeler gerçekleĢtirilir. 

 Öğrenci açısından geliĢiminin fiziksel, zihinsel, ahlaki, duygusal yönü üzerinde 

durulur.  
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1.1.1.1.2. IB PYP Değerlendirme ve EtkileĢim Alanları 

 

 IB PYP ile öğrencilere uluslararası bilincin yerleĢmesi de hedeflenmektedir. 

PYP ile öğrencilere öğretilen değerler ve eğitim sistemi ġekil 1.2.„de gösterilmektedir.  

IB eğitim programları ile ulusal ve küresel farkındalığı müfredat çerçevesinde öğrenciye 

aktarmak ve farklı bakıĢ açısıyla öğrencilerin “dıĢarı açılmalarına” fırsat verir. 

Öğrencilerin; inançlar, değerler, benlik sorgulaması, sağlık, insan ve aile iliĢkileri, 

sorumluluk ve insan hakları hakkında fikirleri “kim olduğumuz” konusunda 

öğrenmeleri hedeflenir. Bulunduğumuz yer, keĢifler ve yerler, icatlar ve medeniyetler 

“bulunduğumuz mekân ve zaman” konusu ile iĢlenir. Ġnsanlar arası etkileĢim, dünya 

fiziksel ve biyolojik sorgulama, bilimsel ve teknolojik geliĢmelerin toplumsal etkileri 

ise “dünyanın iĢleyiĢi” konusu ile insan yapısı ve özellikleri, toplumsal bağlantıların 

sorgulanması, kurum iĢlevleri ve ekonomik faaliyetler “kendimizi düzenleme 

biçimimiz” konusu ile son olarak haklar ve sorumluluklar, aile ile ilgili sorgulamalar, 

topluluklar arası iliĢkiler barıĢ ve ihtilaf çözümleri ise “gezegeni paylaĢma” konusu ile 

iĢlenir. PYP eğitim programı kapsamında her yıl öğrencilerle farklı temalar iĢlenerek, 

farklı bakıĢ açıları ile dünyayı öğrenmeleri sağlanır, küçük yaĢtaki öğrenciler her yıl 

belli temaları kapsayan eğitim alırlar  (IBO, 2015). ġekil 1.2.‟de IB PYP öğretim 

yaklaĢımları gösterilmiĢtir. 

 

 

 

ġekil 1.2.I International Baccalaureate Organization (IBO) 2015‟den alınmıĢtır. 

(IBO, 2015) 
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 IB PYP içinde verilen altı tema ile küresel bir eğitim anlayıĢı benimsenmektedir. 

Diğer yandan IB PYP‟da altı tema ile öğrencilerin disiplinler arası öğrenme ve çok 

yönlü öğrenmeleri amaçlanmaktadır (Büyükgenç, 2014:33). PYP bünyesinde, altı tema 

içinde öğrencilerin kavramları iyi anlamaları hedeflenmektedir. Bu kavramlar; “neye 

benziyor, neden böyle, nasıl çalıĢır, nasıl değiĢir, diğerleriyle bağlantısı var mıdır, bakıĢ 

açısı nedir, sorumluluğumuz nedir, nereden biliyoruz?” gibi kavramları kapsamaktadır. 

Öğretmenler PYP‟da öğrencilerine birtakım beceriler kazandırmayı hedefler. 

Öğretmenler, “Öğrencilerin ne yapabilmeleri beklenmektedir?” sorusu ile becerileri 

geliĢtirilmeye çalıĢılır. Bu beceriler; iletiĢim becerileri (okuma, yazma, konuĢma, sözel 

olmayan iletiĢim, görme ve sunma), öğrenci tutumları (değerler, bağlılık, baĢkasını 

anlama, empati, bağımsız davranıĢlar, bütünlük, saygı ve hoĢgörü) olarak sıralanabilir.  

 IB PYP‟da öğrenci, öğretmeni tarafından sınıf içinde herhangi bir davranıĢı ile 

değerlendirmeye alınabilir. Ayrıca program kapsamında verilen değerleri içselleĢtirmesi 

de birer değerlendirmedir. Öğrenciler; IB PYP kriterlerine göre değerlendirilirken, 

baĢarıları ayrıca öz değerlendirerek, geliĢimlerine katkı sağlanır (Ayyıldız & Üzümcü, 

2016:67). Programda öğretmenin öğrenciye yaklaĢımlarından bir diğeri ise, sorgulayan, 

araĢtıran, aktif öğrenen öğrenci uygulamalarına dayalıdır. Öğretmenler; eğitimi 

interaktif tutarken tıpkı öğrenciler gibi öğrenme sürecine katılan, öğretirken öğrenen 

bireylerdir. 

1.1.1.2. Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı (IB MYP)  

 IB Orta Yıllar Programı (MYP) 1994 yılında baĢlatılmıĢtır. MYP, IB programı 

içinde olacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. Ulusal program içine dâhil edilecek 

uygulamalarıyla eğitiminin sürekliliğini hedeflemektedir. PYP, MYP, DP programları 

kurulmasıyla IB eğitim programının bütün bileĢenleri tamamlanmıĢ, 3 ile 19 yaĢ arası 

öğrencilerin uluslararası fikirlilik ve öğrenen profilinin ortak zemini hazırlanmıĢtır. IB 

programının üç ana program halinde olması; öğrenen profillerinin 3 ile 19 yaĢ arasında 

gençlere uygulanması, uluslararası öğrenci profili ve eğitim programı olarak ortak bir 

zemin oluĢturulmuĢtur. (IBO, 2014). Öğrencilerin PYP‟da yetenekleri geliĢtiren, dünya 

ve insan üzerine bilgiler edindikleri ve kendi bireysel farklılıklarını fark etmeleri 

programın eğitim hedeflerindendir. Sonrasında ise, IB MYP ile birlikte farkındalıklarını 



 

 
11 

arttıracak yeni bir eğitim programı içerisinde yer almaktadırlar. MYP, öğrencilerin 

yaratıcılığını arttırır, değiĢime ayak uyduran, uluslararası bakıĢ açısı geliĢmiĢ, aydın, 

genç bireyleri teĢvik eden bir öğrenim çerçevesi sunar (IBO, 2014). IB MYP esnek 

çerçevesi bakımından ulusal program ile beraber yürütülmesi uygun bir programdır. 

Öğrenciler MYP eğitim programı ile ulusal ve yerel çevrelerine duyarlılık gösterirken, 

dünya ile bağlantı kurmayı öğrenir. Programda öğrenciler bu yönde teĢvik edilmekte, 

böylece genç zihinlerin entelektüel yapısının geliĢmesi hedeflenmektedir. Öğrenciler tek 

bir bakıĢ açısından bakmayı öğrenmek yerine evrensel bakıĢ açısından bakmayı 

öğrenmektedirler. Diğer yandan IB MYP gençlerin karmaĢık durumlarda ne yapmaları 

gerektiğini yönetebilme ve geleceğe yönelik planlama yapabilme becerilerini de 

geliĢtirmektedir. Öğrencilerin MYP içinde öğrendikleri tüm bilgilerin ileri düzeyde 

olması hedeflenmekte ve yaĢam boyu öğrenme kriterleri içinde tutulmaktadır.  

 

1.1.1.2.1. IB MYP Programının Öne Çıkan Özellikleri 

 

 IB MYP öğrencilerin neyi nasıl öğrenecekleri, nasıl en iyi Ģekilde öğrenecekleri 

ve öğretmenlerin öğrencilerine nasıl öğretecekleri olarak tasarlanmıĢtır. MYP ile 

oluĢturulan öğretim programının ortasında IB öğrenen profili bulunmaktadır. Öğrenen 

profili ile MYP hedefleri örtüĢmekte ve öğrencinin yerel ve global hümanist dünya 

algısını en erken yaĢta oluĢturması hedeflenmektedir. MYP programında öğrenciye 

verilmek istenenler  (IBO, 2015) ; 

1. Anahtar ve bağlantılı kavramlar: Kavramların öğrenme kapsamında ileri 

düzeyde ve hatta öğrenciyi zorlayıcı olması gerekliliğini ortaya koyar. 

2. Evrensel bağlamlar: Öğrencilere uluslararası kültür ve bilincin ne olduğuna dair 

verilen baĢlangıçtır. Öğrenciler evrensel anlayıĢı, müfredatın çok dilliğini 

öğrenmeye baĢlar. 

3. Öğretme ve öğrenmeye karĢı yaklaĢımlar (Approaches to Teaching and Learning 

- ATL): ATL ile öğrenciler okul sırasında ve okul dıĢında kendi hayatlarında 

baĢarılı olabilme becerilerini öğrenirler. ATL tüm branĢlar tarafından desteklenir 

ve böylece öğrencilerin en etkin biçimde geliĢmesi amaçlanır. 

4. Eylem ve hizmet: IB programının en önemli alanıdır. MYP projeleri ile 

öğrenciler, yerel ve evrensel olarak hizmet etme farkındalığını yakalarlar. Daha 
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sonra IB DP ile birlikte CAS (creativity, activity, service- yaratıcılık, eylem, 

hizmet) projeleri yapmalarında büyük rahatlık sağlar. 

5. Bireysel projeler: MYP programında beĢ yılı tamamlayan öğrenciler kendi 

istedikleri alanda ve konuda program boyunca geliĢtirdikleri becerilerini ortaya 

koyma fırsatı yakalarlar. Böylece yaratıcılıklarının ve öğrenme becerilerinin ne 

derece geliĢtiğine dair iyi bir örnek ortaya çıkar. 

 

 

ġekil 1.3. International Baccalaureate Organization (IBO) 2015‟den alınmıĢtır. 

(IBO, 2015) 

 

 ġekil 1.3.‟de öğrencilerin bir eğitim öğretim dönemi boyunca alacakları dersler 

bulunmaktadır. Öğrencilerin dersler ile birlikte kiĢisel projeleri, toplum projeleri, eylem 

ve hizmet çalıĢmalarına katılmaları beklenmektedir.  

 

1.1.1.2.2. IB MYP Müfredatı 

 

 IB MYP genç bireyler için hayat boyu öğrenmeleri desteklenerek hazırlanmıĢ 

bir programdır. IB MYP ile müfredat hazırlanırken bazı kriterlere dikkat edilmesi 

gerekmektedir. MYP programında öğrencilerin her eğitim öğretim dönemi boyunca ders 

grubu baĢına en az 50 saat olarak oluĢturulan müfredattan oluĢturulmaktadır. IB MYP 

müfredatı, öğretmenler tarafından titizlikle ve tutarlı oluĢturulur. Birbirleriyle bağlantılı 

3 bileĢenden oluĢur. Bunlar; yazılı müfredat, öğretilen müfredat, değerlendirilen 
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müfredattır. IB MYP müfredatında tüm bileĢenler eĢittir. Her üç bileĢen öğrenme 

planlama süresince birbirleriyle bağları devam ettirilerek sürdürülür. 

1.1.1.2.3. Yazılı Müfredat 

 

 Yazılı müfredat okul tarafından hazırlanmıĢ resmi bir belgedir. Her yaĢ grubu ve 

sınıf için, her derste eğitim programının açık bir Ģekilde anlatılmıĢ olduğu resmî 

belgelerdir. Yazılı müfredat dört temel öğeden oluĢur (IBO, 2015); 

1. Anahtar ve Ġlgili Kavramlar 

2. Küresel Bağlamlar 

3. Öğretme ve Öğrenme yaklaĢımları (ATL) 

4. Konu Gruplarının Hedefleri 

 MYP öğretmenleri yazılı müfredatı hazırlarken yukarıda belirtilen dört öğenin 

ünite planlarına yatay ve dikey olarak yerleĢtirilmesini sağlamalıdırlar. Diğer yandan 

öğretmenler, öğrencilerin hizmet faaliyetleri için ilgilerini çekecek planlamalar 

yapmalıdırlar. Öğrencilerin hizmet faaliyetleri, yerel ve küresel bağlamları kapsayacak 

Ģekilde geliĢtirilmelidir. Öğretmen, öğrencilerini dünyada su sorunu, açlık, evcil 

hayvanların korunması gibi konular üzerine yoğunlaĢtırarak, planlama yapmalıdırlar ve 

öğrencileri yönlendirmelidir. Planlamalar öğrencilerin ilgi alanlarına hitap etmeli ve IB 

MYP müfredatı kapsamı içinde olmalıdır. 

 

1.1.1.2.4. Öğretilen Müfredat 

 

 IB MYP öğretilen müfredatı ile öğrencinin geçmiĢ bilgilerinden faydalanarak 

yeni bilgilerin yapılandırılması amaçlanır. Böylece, öğrencilerin geçmiĢ bilgileriyle yeni 

bilgileri arasında bağlantı kurularak daha anlamlı ve daha derin öğrenme fırsatı 

yakalanmıĢ olunur. Öğretmenler öğretilen müfredatın, anlam oluĢturma, yapılandırılmıĢ 

sorgulama, iletiĢim ve iĢ birliği içermesine dikkat ederler (IBO, 2015). Öğretmenler 

öğrencilerin bireysel ya da gruplar halinde veya daha büyük topluluklar içinde 

çalıĢmalarına fırsat yaratırlar. Temelde öğrenci odaklı olan MYP müfredatları ile 

öğrenci, tüm yaĢamı boyunca gerekli donanımı kazanırken, akademik bilgisini 

arttırması hedeflenir. 
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1.1.1.2.5. Değerlendirilen Müfredat 

 

 Değerlendirilen müfredat öğrencilerin ne derece öğrendikleri hakkında bilgi 

verir. Ayrıca hem öğretilen hem de yazılı müfredat ile iliĢkilendirilir. Değerlendirme 

müfredatı öğrenmenin planlanmasında da kullanılan bir araçtır. IB MYP öğretmenleri, 

program için gerekli olan öğrenme ihtiyaçlarını geri bildirim olarak hazırlar ve sunar 

(IBO, 2015). Öğretmenler, öğrencilerinin öğrenmelerine odaklanarak birtakım stratejiler 

ve öğrencilerin öğrenmeleri üzerine bazı araçlar geliĢtirirler. Bu stratejiler ve araçlar 

müfredata denge ve bütünlük getiren değerlendirme görevlerini tasarlamak için 

kullanılır. 

 

1.1.1.2.6. IB MYP Değerlendirme BileĢenleri 

 

 IB MYP değerlendirme kriterleri tüm dünyadaki IB okullarında standarttır. 

Okulun değerlendirme çalıĢmaları IB değerlendirme kriterlerine uygun olarak 

geliĢtirilmelidir. Öğretmenler değerlendirmelerini uygularken IB MYP kriterlerini baz 

alarak, öğrencilerinin baĢarıları hakkında Ģeffaf olmayı sağlamak durumundadırlar. 

Karakteristik MYP değerlendirme çalıĢmaları içeriği, problem çözmeye dayalı 

faaliyetler, düĢünceye dayalı sorgulama ve tartıĢmalar, açık uçlu sorular, testler ve 

imtihanlar, öğrencinin aktif olarak katılımının sağlandığı deneylerden oluĢmaktadır. 

Tüm bunların sonucunda ise değerlendirme aĢamasına kadar gelecek öğrenci profili 

oluĢmaktır (IBO, 2015). Nihayetinde değerlendirmeler öğrencilerin MYP içinde ne 

kadar baĢarılı olduklarını ve akademik olarak seviyelerini belirler. MYP iç (okul 

tabanlı) değerlendirme, öğretmenlerin her öğrencinin baĢarısını bütünsel olarak 

değerlendirdikleri ortak standartları oluĢturmak için birlikte çalıĢtıkları en uygun 

yaklaĢımı kullanır (IBO, 2014-2015). MYP iç değerlendirmeleri, öğrencinin öğrenme 

kriterleri göz önüne alınarak okul içinde öğretmenler tarafından hazırlanır. 

Değerlendirmeler süreç boyunca değerlendirme ve nihai değerlendirme olmak üzere iki 

Ģekilde uygulanmaktadır. Süreç boyunca yapılan değerlendirmeler, öğrencinin hem 

kendisi hem de arkadaĢları (akranları) tarafından değerlendirilme biçimidir. Nihai 
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değerlendirme ise, her MYP biriminin konu gurubuna göre özel olarak değerlendirilme 

kriterleri çerçevesinde olmaktadır.   

 

 

1.1.1.2.7. IB MYP Değerlendirme Hedefleri 

 

 MYP kapsamında öğrencinin öğrenme sürecine dair bilgiler toplamak ve 

öğrenciyi toplanan bilgiler ıĢığında teĢvik etmek önemlidir. Öğrenme süreçlerinin ne 

kadar etkili olduğu hakkında bilgi almak ve geliĢtirmek, değerlendirme hedefleri 

arasındadır. Tüm IB okulları kendi bünyelerinde öğrencilerini MYP kriterlerine uygun 

olarak değerlendirmeye tabi tutmakla sorumludurlar (IBO, 2015).  MYP öğretmenleri 

değerlendirmeleri yaparken, öğrencilerinin geliĢimlerini profesyonel perspektif içinde 

ve zorunlu ölçütleri kullanarak Ģeffaf bir biçiminde değerlendirmelidir. Öğretmenler, 

öğrencilerinin öğretim süreçlerini geliĢtirirken, disiplinler arası öğrenme sağlayıp, 

öğrencileri hedefler koymaya teĢvik etmelidir. Öğrencinin geliĢimine katkı sağlayacak 

bazı becerileri elde etmesi ve öğrenim esnasında olumlu davranıĢ ve tutum 

sergilemesine özen gösterilmelidir. MYP değerlendirmesi ile öğrenci akademik olarak 

en üst bilgi düzeyine eriĢirken, gerçek hayatta kullanabilecekleri bilgiler ile donatılır. 

Ayrıca öğrenciler tüm öğretim sürecinin içine katılarak yaratıcı ve eleĢtirel düĢünmeye 

de teĢvik edilir. Tüm hayatları boyunca etkili olacak olan MYP eğitimi, öğrencinin 

erken yaĢ döneminde etkin bireyler olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Değerlendirme 

hedeflerinde öğretmen tarafından bunlar gözetilmektedir. 

 MYP‟da beĢ yıl süresince gerçekleĢtirilen öğrenci değerlendirmeleri velilere 

rapor edilir. Bu raporlar ıĢığında her sene sonunda öğrenci geliĢimleri, program 

kriterleri içinde değerlendirilmeye alınır. Gerekli olan var ise, iyileĢtirme ve 

geliĢtirilmesi gereken alanlar velilere bildirilir. 

1.1.1.3. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB DP) 

 IB Diploma programı (DP) kuruluĢunun ilk yıllarında diplomatların ve farklı 

ülkelerde ticaret yapan kiĢilerin çocuklarının kendi ülkelerindeki gibi eğitim almaları 

için kurulmuĢtur (Onur, 2008:15-16). IB DP programı Ġsviçre kaynaklı, 16-19 yaĢ 

arasındaki öğrencilere uygun Ģekilde tasarlanmıĢ bir programdır. IB DP, 16-19 yaĢ 
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aralığında bulunan öğrencilerin hem zorlayıcı akademik bir sürecin içinde olmalarını 

hem de ulusal kimliklerinin dıĢında global dünya vatandaĢı olmalarını sağlamayı 

amaçlayan eğitim programıdır (IBO, 2014). Fakat genç bireylerin sadece akademik 

baĢarılarına odaklanılmamıĢtır. Her öğrencinin birer dünya vatandaĢı olmaları ve dünya 

barıĢını gözetmeleri beklenmektedir. Ayrıca hümanist, iĢbirlikçi, bilgili olmaları 

hedeflenmiĢtir. Bilginin kazanılması ve kiĢisel becerilerin geliĢtirilmesi, sadece biliĢsel 

unsurlar olarak, bir IB programı için baĢarının tam bir ölçütü değildir. Duygusal alan 

ayrıca, sorumlu dünya vatandaĢlığı tutumlarının geliĢtirilebilmesi için teĢvik 

edilmelidir. DP, IB eğitim programları içinde disiplinler arası çalıĢmanın en belirgin 

gözlemlendiği eğitim programı olarak tanımlanmaktadır. Gerek öğrenciler gerek 

öğretmenler dersler arasında iĢ birliğini yürütmek zorundadırlar (Hill, 2007:27).  

 DP, öğrencilerin üniversite eğitiminde daha farklı baĢarılara imza atan ve 

küresel toplumun etkili bireyleri olmaları için uğraĢ veren eğitim programıdır (IBO, 

2015). Öğretmenler ise DP‟da tıpkı diğer IB programlarında olduğu gibi eğitimin içine 

öğrenen profili değerlerini dâhil etmek durumundadır. Tüm IB programları yapılandırıcı 

eğitim anlayıĢı üzerine kurulmuĢtur. Öğrencilerin yaĢam boyu öğrenirken, öğrenme 

sürecinin içine dâhil olması beklenmektedir. IB DP ile öğrenciler kendilerine rehberlik 

eden öğretmenleri ile aktif öğrenen olmalıdır. IB programları, gençleri entelektüel 

olarak meraklı olmaları için teĢvik ederken ayrıca yaĢam boyu öğrenenler olabilmeleri 

için gereken bilgi, kavramsal anlayıĢ, beceriler, yansıtıcı uygulamalar ve tutumlarla 

donatmak için tasarlanmıĢtır (Hill & Saxton, 2014:45). IB DP, genç bireylerin 

küreselleĢen dünyaya hızlı adapte olmalarını sağlayacak Ģekilde organize edilmiĢtir. Bu 

program, yüksek eğitim kalitesi ile öğrenmeyi maksimum dereceye yükseltmeyi ve 

zorlayıcı olan bu akademik eğitimin yanı sıra öğrencilerin fiziksel ve ruhsal olarak 

geliĢim göstermelerini sağlamayı hedeflemektedir. Geleneksel ve standartlaĢmıĢ 

eğitimden farklı olarak altı ders grubundan oluĢan IB DP, öğrencilerin en az iki dil 

öğrenmelerini sağlayacak ve temelinde Bilgi Kuramı dersi (TOK) ile birlikte yaratıcı 

düĢünmeleri ve bilginin özüne inmelerini sağlayacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. TOK, IB 

DP‟nın en önemli olarak ifade edilen ve merkezinde bulunan dersidir (Hill, 2007:28). 

TOK dersi sonunda öğrencilerden bir deneme yazısı (essay) yazmaları ve eleĢtirel bir 

bakıĢ getirmeleri beklenmektedir. TOK DP‟da, programın yansıtıcı bölümünü kapsar ve 
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uzun geniĢletilmiĢ kompozisyonda (deneme yazısı) öğrenciler üst düzey akademik 

becerilerini kullanır (Onur, 2008:18). Bitirme tezi (EE) ise öğrenciler kendi seçtikleri 

bir konu üzerinden iki yıllık araĢtırmalarını dört bin kelimelik bitirme tezi olarak 

hazırlarlar. Tez bu yaĢ grubu öğrenciler için akademik anlamda zorlayıcıdır. Fakat 

ilerleyen yıllar için akademik araĢtırma yapma modellerini lise çağlarında öğrenmeleri 

akademik baĢarılarına eĢsiz bir katkı sağlamaktadır. AteĢ (2011); IB programı, ulusal 

eğitim programlarında yer almayan fakat öğrencilerin hümanist bireyler olarak dünya 

vatandaĢı olmalarını destekleyen CAS (yaratıcılık, etkinlik ve hizmet) çalıĢmalarıyla 

farklı bakıĢ açıları geliĢtirmelerini sağlamaktadır. CAS çalıĢmaları kapsamında 

öğrenciler yaratıcılık bölümünde, sanatsal faaliyetler gibi yaratıcılıklarını 

geliĢtirebilecekleri alanlarda iki yıl boyunca gönüllü olarak çalıĢarak kendilerini ifade 

etmeyi öğrenirler. Eylem kapsamında ise, fiziksel aktiviteler içinde bulunup, bedensel 

olarak kendilerini geliĢtirme fırsatı yakalarlar. Son olarak hizmet kapsamında, 

toplumsal ve bireysel farklılıkların farkına varırlar (AteĢ, 2011:117-118). Örneğin, 

hizmet çalıĢmalarında öğrenciler kendilerinden daha küçük öğrencilere destek olacak 

projeler üretirler, ya da huzurevlerinde yaĢlılar ile vakit geçirip, onların günlük 

ihtiyaçlarına destek olmaya çalıĢırlar (Onur, 2008:28). Tüm bunlar genç bireylerin 

hayata ve baĢka bireylere karĢı farkındalıklarını genç yaĢta öğrenmeleri için iyi bir 

fırsattır. 

 

1.1.1.3.1. IB Diploma Müfredatı 

 

 ġekil 1.4.‟de IB DP‟nin eğitim programı gösterilmektedir. Altıgeni çevreleyen 

derslerden sene baĢında öğrenciler üç tanesi yüksek seviye, üç tanesi de standart seviye 

olmak üzere derslerini seçerler. ġekil 1.4.‟de IB DP öğretim grupları gösterilmiĢtir. 
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             Grup 1: 
                  Dil A1 

 

 
 

 
        Grup 2:          Grup 3: 

                      Ġkinci Dil         Bireyler ve Toplumlar 

 

 

 

 

 

 

 

  
       Grup 4 :         Grup 5: 
 Deneysel Bilim       Matematik 

 

 

 

       
                    Grup 6: 

                    Sanat ve Seçmeli Ders 

 

ġekil 1.4. Jale Onur 2008‟den alınmıĢtır. 

(Onur, 2008:20) 

 

 Onur (2008)‟un çalıĢmasında ifade edildiği gibi, eğitim altıgeninin her köĢesi bir 

ders alanını gösterir, öğrenciler her gruba ait derslerden birini seçmek zorundadırlar. 

Aldıkları derslerin seviyelerine göre (High Level- Standart Level olmak üzere seçim 

yapabilirler) 150 veya 250 ders saati arasında derslerden sorumlu olacaklardır (Onur, 

2008:18). Ġki sene boyunca aldıkları dersler ile birlikte, Bilgi Kuramı (TOK) dersinden 

yazdıkları deneme yazısı yaptıkları CAS çalıĢmaları ve tez ile bitirme sınavlarından 

baĢarılı olurlarsa IB diploması almaya hak kazanırlar. Bu zorlu ve akademik süreç 

sonunda öğrenciler uluslararası diplomaları ile yurt dıĢında tercih ettikleri üniversitelere 

baĢvurma hakkı kazanmaktadırlar. Yurt içinde de denkliği kabul edilmese de birçok 

vakıf üniversitesi IB öğrencilerine burs vermekte, çift ana dal yapma ya da istedikleri 

GeniĢletilmiĢ Makale 

(EE) 
Bilginin Teorisi (TOK) 

Yaratıcılık, Eylem, 
Hizmet (CAS) 
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bölüme transferde IB diplomalı öğrencilere avantaj sağlamaktadır. Öğrenciler DP 

programı derslerden herhangi birini tamamlayamazlar ise, diploma yerine sertifika alma 

hakkına sahip olurlar (Onur, 2008:20). Öğrencilerin farklı alanları kapsayan dersler ile 

dengeli eğitim almaları hedeflenmektedir. IB DP programına dâhil olan öğrencilerin ilgi 

alanları her ne olursa olsun aldıkları bu altı ders ile gelecekte çok yönlü düĢünmeye 

sahip olmaktadırlar.  

 

1.1.1.3.2. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı Değerlendirme BileĢenleri  

 

 IB DP programında öğrenciler iki sene boyunca yazılı sınavlarında iç 

değerlendirmelere tabi tutulur. Okul içi değerlendirmeleri IB programı kriterlerine 

uygun olarak düzenlenir. Ġki senenin sonunda öğrencilerin bitirme sınavları ise IB sınav 

uzmanları tarafından dıĢ değerlendirme ile değerlendirilir. Ġki yıllık DP‟nın sonunda, 

tüm öğrenciler, dünyanın farklı yerlerinde bulunan eğitmenler tarafından dıĢ 

değerlendirme olarak yapılan final sınavlarında değerlendirirler (Onur, 2008:21).  

Dolayısıyla iki yıllık DP programının öğrencileri hem kendi öğretmenlerinin IB 

kriterleri kapsamında hazırladıkları sınavlarla değerlendirilir, hem de IB programının 

sınav uzmanları tarafından bitirme sınavlarında değerlendirilmeye alınır. DP öğrenciye 

araĢtırmayı, sorgulamayı, araĢtırma kriterlerini öğreten bir program olduğu için 

öğrencilerin değerlendirmeleri sadece yazılı kriterler ile kalmaz. Yazılı kriterlerin yanı 

sıra dönem boyunca yapılan tüm proje, laboratuvar çalıĢması, sözlü yorum gibi bireysel 

ve grup çalıĢmaları da değerlendirmeye alınır (Büyükgenç, 2014:33).  

 DP kapsamında IB, değerlendirme kriterlerini incelemek amacıyla okuldan 

sınav belgelerini isteyebilir ve kendi bünyesinde tekrar değerlendirebilir. IB DP 

değerlendirmesi, belirli kriterler ıĢığında, her bir ders için ders müfredat kriterleri ve 

hedeflerine bağlı kalınarak, önceden çizilmiĢ değerlendirmeler ile gerçekleĢtirilmektedir 

(IBO, 2015). Bunun yanı sıra bitirme sınavlarının da belirli kriterleri bulunmaktadır. IB 

DP‟nın notları 1 ile 7 arasında değiĢkenlik göstermektedir. DP bitirme sınavının en 

düĢük notu 1 iken en yüksek notu 7‟dir. Program süresince öğrencilerin yapmıĢ 

oldukları çalıĢmalar ile birlikte alacakları en düĢük not 24 iken en yüksek not 45 

üzerinden değerlendirmeye alınır. Programın değerlendirme ölçütleri, IB kriterleri 

üzerinden öğrenci kabul eden üniversiteler için de önemli görülmektedir (IBO, 2015). 
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1.1.2. ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR 

 Bu çalıĢmanın birincil literatürünü IB yöneticilerinin liderlik sürecinde 

karĢılaĢtıkları sorunlar oluĢturmaktadır. Türkçe literatürde IB okul liderlerine veya 

liderliğine iliĢkin herhangi bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Literatürde IB ile ilgili az 

sayıda çalıĢma mevcuttur (örneğin Bora (2010); Demirer (2002) gibi.) Bu çalıĢmalarda 

IB DP okullarında öğretmen ve öğrencilerin öğrenme iklimi ile ilgili algıları (Bora, 

2010) ve IB okullarında çalıĢan öğretmenlerin iĢ tatminlerine yansıması gibi konuların 

incelendiği görülmektedir. 

 Bora (2010) çalıĢmasında IB DP programının öğretmen ve öğrencilerin öğrenme 

iklimi ile ilgili algıları üzerine etkisini değerlendirmiĢtir. Ayrıca IB programına dâhil 

olan öğrenciler açısından da IB eğitiminin olumlu algı yarattığı sonucuna varılmıĢtır 

(Bora, 2010). IB hakkında diğer bir çalıĢmada Demirer (2002), IB programı uygulayan 

özel okullarda öğretmenlerin bu programa karĢı olan tutumlarının iĢ tatminlerine 

yansımasını ele almıĢtır. AraĢtırma sonucunda IB programındaki öğretmenlerin iĢ 

tatminlerinin üst düzeyde olduğu ve bu düzeyin cinsiyet, ücret, iĢ deneyimi 

değiĢkenlerine göre farklılıklar gösterdiği sonucu ortaya çıkmıĢtır (Demirer, 2002). 

 Doğrudan araĢtırma problemi ile ilgili olmayan fakat araĢtırma probleminin 

anlaĢılasına katkı sağlayan Onur (2008) ve Halıcıoğlu (2008)‟nun çalıĢmaları da dikkate 

alınmıĢtır.  Halıcıoğlu (2008)‟nun çalıĢmasında Türkiye‟de IB okullarında uygulamalar 

bakımından uyumsuzluklar ile IB ve ulusal program müfredatının uyumsuzlukları ifade 

edilmiĢtir. ÇalıĢmadan çıkan sonuç ise, Türkiye‟de IB DP‟na katılan herkesin 

programın uluslararası eğitim yönünü tekrar incelemesi, IB eğitiminin felsefesini 

benimsemesi gerekliliği Ģeklinde olmuĢtur. Uluslararası eğitimin ne demek olduğunun 

aslında sadece Türkiye kapsamında değil tüm dünyada IB programı uygulanan eğitim 

kurumlarında araĢtırılması gerektiği ifade edilmiĢtir (Halıcıoğlu, 2008:180-181).  

 Onur (2008) çalıĢmasında ise Koç okulu özelinde, MEB programı ve IB 

programı öğretim yöntemlerinin incelenmesi yapılmıĢtır. Türkiye‟de IB programını 

tercih eden öğrencilerin genelde yurt dıĢında eğitim almak isteyen öğrenciler olduğu 

ifade edilmiĢtir. AraĢtırmada IB programına dâhil olmayan öğrencilerin de program 

kapsamında bulunan bazı çalıĢmaları yapmak istediği (CAS gibi) gözlemlenmiĢtir. 

Ayrıca öğretmenlerin IB öğretmen eğitim çalıĢtaylarında aldıkları eğitimleri gayri resmi 
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olarak MEB programında da uyguladıkları ifade edilmiĢtir. ÇalıĢmada iki programın 

ayrı tutulması veya birleĢtirilmesinde okul kültürünü olumsuz etkilediği ifade edilmiĢtir 

(Onur, 2008). 

 Demir (2009), IB DP programına iliĢkin yönetici, öğretmen, veli ve mezun 

görüĢleri adı altında yine IB DP üzerine bir araĢtırma yapmıĢtır. Konusu itibariyle IB 

DP programını ele alan ve programın amaçları, içeriği, öğrenme ortamı bakımından 

araĢtırıldığı bir çalıĢmadır. Demir (2009)‟in çalıĢmasında ele alınan IB DP programında 

yönetici zorlukları mevcut araĢtırmaya örnek olması açısından önem arz etmektedir. 

Demir (2009) çalıĢmasında; IB DP yöneticilerinin, programın düzgün iĢlemesini 

yönetmek amacıyla kurum içindeki öğretmenler ve DP koordinatörü ile sürekli iletiĢim 

içinde olmaları gerektiğini, öğretmenlerin IB eğitimlerine katılmalarının sağlıklı 

olacağını ifade etmiĢtir. 

 Sonuç olarak, yurt içi araĢtırmalarında, ulusal eğitim sisteminden IB eğitim 

programına geçiĢ süreçlerinde okul yöneticilerinin yaĢamıĢ olduğu liderlik meseleleri 

ve/ya zorlukları hakkında belirgin bir çalıĢmaya rastlanılmamıĢtır. AraĢtırmanın, ulusal 

eğitim programı ile birlikte IB programını uygulamaya geçen okullarda sorunlar 

açısından katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.  

 Hallinger, Lee ve Walker (2011) tarafından Çin üzerinde yapılan araĢtırmada 

okulların IB programının ulusal program ile birlikte yürütülmesinde zorluklar yaĢandığı 

hakkında tespitlerde bulunulmuĢtur. Makalede yapılan vaka çalıĢmasında üç programı 

birden uygulayan IB okullarında, kilit görevlerde çalıĢan personel ile yapılan 

görüĢmelerin sonucunda programın uygulanmasında yapısal farklılıklar ve 

terminolojide farklılıklar olduğu ortaya çıkmıĢtır. IB ve MEB programları arasında 

köprü kurulması ve ortak bir dilin oluĢturulması gerektiği üzerinde durulmuĢtur. 

Makalede bir diğer altı çizilen konu ise, uluslararası büyümede IB okullarının geçiĢ 

sürecinde yaĢadıkları sorunların türü, sıklığı ve büyüklüğünün artan bir sorun haline 

geldiğidir. Her iki programın birlikte uygulanmasının yarattığı sorunlar ile sık 

karĢılaĢan liderlerin, IB programını eğitim programı olarak ekleme sürecinde hızlı ve 

pratik olmalarının okul baĢarısının yükselmesi açısından önemli olduğu belirtilmektedir. 

Sonuç olarak çalıĢmada 175 çok programlı IB okulunda görev yapan IB 

koordinatörlerinden üçte birinden fazlası programın geçiĢ aĢamasında zorluklarla karĢı 
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karĢıya kalınmaması için oryantasyonu iyileĢtirme ihtiyacını ortaya koymuĢtur 

(Hallinger, Lee & Walker , 2011). 

 Konuyla ilgili ikinci bir kaynak, Williams (2013)‟ın Ġsveç‟te yapmıĢ olduğu 

çalıĢmadır. Bu çalıĢma, iki farklı Ġsveç okulunu inceleyen vaka çalıĢmasıdır. Bu 

okullardan biri Ġsveç devlet okulu iken diğeri ise IB MYP okuludur.   Williams 

(2013)‟ın özellikli olarak Ġsveç IB okulunda örnek olay incelemesi olarak yaptığı 

çalıĢmada, Ġsveç okul yasalarının IB okullarındaki etkileri ve zorlukları üzerinde 

durulmuĢtur. Sekiz soru ile IB okullarında yöneticilik yapan liderle görüĢmeler 

yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda Ġsveç‟te MYP uygulamasının 18. yılında olduğu 

halde uygulama alanına ait belirgin araĢtırmaların çok az yapıldığı ifade edilmiĢtir. 

Özellikle Ġsveç‟te ücretsiz okulların seçildiği araĢtırma, IB MYP okullarının içindeki ve 

dıĢındaki sorunların aslında tüm MYP okulları için de geçerli olduğu sonucuna 

varılmıĢtır. Williams çalıĢmasında gözlemlediği, IB okulu olarak Ġsveç‟te bulunan 

okulların uygulama esnasında diğer devlet okullarından daha özgün çözümler 

geliĢtirdiği sonucuna da varmıĢtır. ÇalıĢmada; 

 Ulusal bir program içinde uluslararası bir programın uygulanmasının 

karmaĢıklığı vurgulanmıĢtır. 

 IB MYP uygulamalarının hiçbir ülkede veya bölgede hiçbir zaman 

istikrarlı ve tek tip bir uygulamadan söz edilemeyeceği iddia edilmiĢtir. 

 IB MYP eğitim programında özellikle müfredat yazımında farklı 

ekonomik, sosyal, ideolojik ve diğer kültürel etkenlerin göz önünde 

bulundurulması önemli bir konu olarak ortaya atılmıĢtır (Williams, 2013) 

1.1.2.1. Yapılan AraĢtırmaların Değerlendirmesi 

 Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan ve küresel bir eğitim sistemi olan IB 

programı, öğretmen, öğrenci ve velinin beklentilerini karĢılama yönüyle akademik 

çalıĢmalara konu olmuĢtur.  IB eğitim sisteminin Türkiye‟de sadece özel okullarda 

uygulanan bir program olmanın dıĢına çıkıp, devlet okullarında da eğitim vermeye 

baĢlaması ile konuya dair çalıĢmaların sayısı artmıĢtır. IB konusunda Türkiye‟de 

yapılan çalıĢmalar genellikle programın içeriği hakkındadır. Fakat literatürde IB 
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uygulamasında özellikle yöneticilerin karĢı karĢıya kaldığı sorunlar ve özgül zorluklar 

göz ardı edilmiĢtir. 

 KüreselleĢmeyle birlikte eğitim, ulusal eğitim programının yanında uluslararası 

eğitim modelleri ile birlikte yürütülmeye baĢlanmıĢtır. Buna bağlı olarak da uluslararası 

programları uygulayan okulların sayısı artmıĢtır (Aslan & Karip, 2014:257).  Bu eğitim 

programlarından biri de IB eğitim programıdır. Uluslararası Bakalorya (IB) programı 

ülkemizde ulusal eğitim ile birlikte yürütülmektedir. Her iki eğitim programının eğitim 

misyonları yazılı metinlerde birbirlerine çok benzerlik gösterse de eğitim felsefesi ve 

temel yaklaĢımlar bakımından programlar arasında önemli farklılıklar vardır ve bu da 

eğitim yönetimi ve liderlik bakımından özgül zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Ulusal 

eğitimde yöneticilik yapan eğitim liderleri, IB programında farklı liderlik sorunları ile 

yüz yüze kalabilmektedirler. 

 Bir lider olarak bu süreci yönetmek ve geçiĢi uyumlu halde yapmak zaman 

zaman zor olabilmektedir. Bu çalıĢma ile MEB eğitim programı ve IB eğitim 

programını bir arada yürüten okullarda liderlik yapan yöneticilerin, her iki programın 

farklılıklarından dolayı karĢılaĢtıkları meseleler ele alınmaktadır. 

1.2. ARAġTIRMANIN AMACI 

 Bu çalıĢmanın amacı MEB programı ile IB programının birlikte yürütülmeye 

baĢlanması sürecinde okul liderlerinin (müdür, müdür yardımcısı, koordinatör) 

karĢılaĢtıkları zorluk ve sorunları incelemektir.  

AraĢtırmanın amacına ulaĢması için aĢağıdaki ilk maddede verilen genel soruya 

ve alt sorularına yanıt aranmıĢtır. 

 Bir okulda IB programının uygulanmaya baĢlanması okul yöneticilerinin 

aĢağıdaki alanlarda liderlik sorumluluklarını ne Ģekilde değiĢtirmektedir? 

a) Bir okulda IB programının uygulanmaya baĢlanması ile müfredat 

bakımından ne tür ilave zorluk ve sorunlar getirmektedir?  

b) Bir okulda IB programının uygulanmaya baĢlanması ile 

öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri bakımından okul 

yöneticilerine ne tür ilave zorluk ve sorunlar yüklemektedir?  
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c) Bir okulda IB programının uygulanmaya baĢlanması ile 

kütüphane, bilgi iĢlem ve rehberlik personeli bakımından okul 

yöneticilerine ne tür zorluklar ve sorunlar getirmektedir?  

d) Bir okulda IB programının uygulanmaya baĢlanması ile öğrenen 

profili bakımından okul yöneticilerine ne tür zorluklar ve sorunlar 

getirmektedir?  

e) Bir okulda IB programının uygulanmaya baĢlanması ile ölçme 

değerlendirme sistemi bakımından okul yöneticilerine ne tür 

zorluklar ve sorunlar getirmektedir? 

f)  Bir okulda IB programının uygulanmaya baĢlanması ile okul 

paydaĢları bakımından okul yöneticilerine ne tür zorluklar ve 

sorunlar getirmektedir? 

g) Bir okulda IB programının uygulanmaya baĢlanması ile okul 

yönetim süreçleri bakımından okul yöneticilerine ne tür zorluklar 

ve sorunlar getirmektedir? 

 

1.3. ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ 

 Ulusal eğitim sisteminde yönetici olarak devam eden eğitimcilerin IB eğitim 

sistemine ile karĢılaĢtıkları zorluklarının anlaĢılması önem arz etmektedir. IB eğitim 

programının okullarda, okul yöneticilerine yüklediği farklı sorumluluklarla yöneticilerin 

nasıl baĢa çıktığına değinmek bu çalıĢmanın amaçlarındandır. Ayrıca bu araĢtırmadan 

elde edilen bulgular ile yöneticilerin her iki programı birlikte yürütürken yaĢadıkları 

zorluklar ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢma aynı zamanda bu tür programları kendi 

eğitim ortamlarında uygulayacak kiĢi ve kurumlara yol göstermesi açısından önem arz 

etmektedir.  Öte yandan bu araĢtırma ile IB programını MEB programı ile birlikte 

yürütecek olan okullarda liderlik yapan yöneticilerin ulusal eğitim ile IB eğitim 

programı arasındaki yönetim farklılıklarından doğacak olan zorlukları ve meseleleri 

daha derinlikli bir biçimde kavramak için yararlanabilecekleri bir metodoloji 

oluĢturacağı umulmaktadır. 
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1.4. ARAġTIRMANIN VARSAYIMLARI 

 Bu tez çalıĢmasında aĢağıdaki varsayımlardan hareket edilmiĢtir. 

1. Ulusal eğitim programında yöneticilik yapan liderlerin, IB eğitim 

programının birlikte yürütülmesi ile özgül birtakım liderlik zorlukları 

yaĢadıkları varsayılmaktadır. 

2. GörüĢülen IB okullarından sadece özel okullar ile sınırlı olmak kaydıyla 

yansıttığı varsayılmaktadır.  

3. GörüĢmede katılımcıların sorunlarını samimi bir biçimde ve 

çekinmeksizin yansıttıkları varsayılmaktadır. 

1.5. ARAġTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

 Bu araĢtırmada iki önemli sınırlılık bulunmaktadır. Bunlar:  

1. AraĢtırma IB programı PYP, MYP, DP uygulayan özel okullarla ile 

sınırlıdır. 

2. AraĢtırma belirlenecek, müdür, müdür yardımcıları, PYP, MYP, DP 

koordinatörleri ile sınırlıdır. 
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BÖLÜM 2. YÖNTEM 

 Bu bölümde araĢtırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama araçları, veri 

çözümleme yöntemleri yer almaktadır. 

2.1. ARAġTIRMA MODELĠ 

 Türkiye‟de IB eğitim programı uygulayan özel okullarda görev yapan 

yöneticilerin MEB eğitim programından IB eğitim programına geçiĢ sürecinde 

yaĢadıkları meseleler ve varsa zorlukları incelemeyi amaçlayan bu çalıĢma bir olgu 

bilim araĢtırmasıdır. Olgular, evrende olaylar, kavramlar, deneyimler ve durumlardır. 

Günlük hayatta tümüyle farklı Ģekillerde karĢımıza çıkan olgulara yabancı kalabiliriz. 

Kavrayamadığımız ve anlamlandıramadığımız olguları araĢtırmayı amaçlayan 

çalıĢmalara olgu bilim (fenomenoloji) iyi bir temel oluĢturur (Yıldırım & ġimĢek , 

2008).  Olgu bilimde kiĢilerin geçmiĢe ait tecrübelerinin yanı sıra, bu tecrübelerin olgu 

ile olan iliĢkisinin belirlenmesi esastır (Kocabıyık, 2016:66). Olgu bilim 

araĢtırmalarının önemi, katılımcıların deneyimlerinin arka planının, araĢtırmacı 

tarafından ortaya çıkarılarak derinlemesine bir incelemeye olanak sağlamasından 

kaynaklanmaktadır (Çetin, 2019:1641). Bu yöntemle araĢtırılan konuların temel 

argümanları, reel kiĢilerin beyanları olduğundan sonuçlar somuttur ve gerçek hayatla 

birebir örtüĢür. Mevcut çalıĢmada okul yöneticilerinin ulusal programdan IB 

programına geçiĢ süreçlerini nasıl tecrübe ettikleri ve bu süreçte varsa karĢılaĢtıkları 

zorlukların neler olduğu incelenmektedir.  
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 Olgu bilim çalıĢmalarının aĢamaları Ģu Ģekilde sıralanabilir; 

1. GörüĢmelerin Kaydedilmesi: AraĢtırmacı tarafından yapılan görüĢmeler 

kaydedilir. Daha sonra tanımlanmıĢ bazı olguların olduğunun düĢünüldüğü 

bölümler tekrar okunur ve düzenlenir. 

2. Anlamlı Verilerin Ortaya Çıkarılması: Her görüĢme sonrası kayıtlar tekrar 

incelenir, yazılı olarak hazırlanır ve araĢtırmaya ait olgular içeren her bilgi 

kayıt altına alınır. 

3. Anlamları Biçimlendirme: Her bir katılımcının görüĢmeleri ele alınarak, 

araĢtırma için önem arz eden olgular incelenir. 

4. DüĢünce Kümeleri: GörüĢülen her kiĢinin görüĢleri, önemli olgular 

içerenleri, aynı kümeler içinde toplanır, bir araya getirilir.  

5. Detaylı Açıklama: Yukarıda belirtilen dört basamağın sonuçları araĢtırılan 

konu üzerinden bir araya toplanır ve açıklama yapılır. 

6. Esas Yapı: AraĢtırılan olgunun esas yapısı düzenlenerek ortaya çıkarılır ve 

anlaĢılır bir biçimde ifade edilir. 

2.2. ÇALIġMA GRUBU 

 AraĢtırma Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel 

Müdürlüğünden alınan izin ile seçilen ve IB programı uygulayan özel okullarda 

gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, Ankara, Ġstanbul, Bursa‟daki dört IB 

okulunda görev yapan 17 okul lideri (müdür, müdür yardımcısı ve PYP, MYP, DP 

koordinatörleri) oluĢturmaktadır. Katılımcıların görev yaptığı IB eğitim programı 

uygulayan Ġstanbul, Ankara ve Bursa‟da bulunan dört özel okuldur. Bu dört okulun 

belirlenmesinde okulların üç tanesinin IB programlarının üçünü de (PYP, MYP, DP 

programları) uyguluyor olma ölçütü esas alınmıĢtır. Dördüncü okul ise sadece IB DP 

programı uygulamaktadır ve diploma programı uygulamada yaĢanan zorlukları ifade 

etme bakımından ölçüt alınmıĢtır. Böylece katılımcıların genel olarak IB sistemine olan 

hâkimiyetlerinin yüksek olması ve dolayısıyla yaĢadıkları zorluklarla ilgili sağlıklı 

değerlendirmelerde bulunabilmesi amaçlanmıĢtır. Okullarda 2018- 2019 eğitim öğretim 

yılında görev yapan yöneticilere ulaĢılmıĢtır. GörüĢmeler farklı kademelerde (anaokulu, 

ilkokul, ortaokul, lise) IB programını yürüten yöneticiler ile yapılmıĢtır. AraĢtırmanın 
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baĢlangıcında çalıĢma grubu oluĢturulurken görüĢme yapılacak yönetici sayısı toplamda 

20 olarak (müdür, müdür yardımcıları, IB koordinatörleri) belirlenmiĢtir. Temas kurulan 

bu kiĢilerden 17‟si çalıĢmaya katılmayı kabul etmiĢtir. Katılımcılardan 15‟i kadın, 2‟si 

erkektir. Katılımcılardan 14‟ü Ġstanbul‟da, 2‟si Ankara‟da ve 1‟i Bursa‟da görev 

yapmaktadır. Görevleri bakımından katılımcıların 3‟ü müdür, 5‟i müdür yardımcısı ve 

9‟u program koordinatörüdür (4 IB PYP koordinatörü, 3 IB MYP koordinatörü, 2 IB 

DP koordinatörü). Katılımcılarla ilgili daha detaylı bilgi Ek E‟de gösterilmiĢtir. 

 

2.3. VERĠLER VE TOPLANMASI 

 IB uygulayan özel okullardaki okul liderlerinin (okul müdürleri, müdür 

yardımcıları ile PYP, MYP ve DP koordinatörleri) IB eğitim programına geçiĢte 

yaĢadıkları liderlik zorlukları hakkındaki görüĢlerini saptamayı amaçlayan bu 

araĢtırmada veriler yarı yapılandırılmıĢ görüĢme tekniğiyle toplanmıĢtır. Yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme formu, çalıĢmanın amaçlarına ve literatüre uygun olarak 

geliĢtirilmiĢtir.  GörüĢme sorularının oluĢturulması sürecinde Williams (2013)‟ın “IB 

Orta Yıllar Programında Ġkilemler ve Zorluklar (MYP) Uygulaması” araĢtırmasında 

uygulanmıĢ olan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme soruları örnek olarak alınmıĢtır. Veri 

aracı geliĢtirilirken, Williams‟ın ana kategoriler baz alınmıĢtır. Ayrıca görüĢme soruları 

geliĢtirilirken Williams‟ın belirlemiĢ olduğu kategoriler esas alınmıĢtır. GörüĢme 

soruları toplamda yedi adet olarak hazırlanmıĢtır, sorular araĢtırmanın kapsamında 

istenen bilgilere ulaĢmak amacıyla açık, net sorular olarak derlenmiĢtir. Yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme soruları açık uçlu olup, soruları cevaplayan kiĢi özgür 

bırakılarak soruları cevaplaması beklenir (Padem, Göksu & Konaklı, 2012:66-67). Yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme soruları, üç akademisyen ve bir IB DP koordinatörü tarafından 

incelenip, düzenlemeleri yapılmıĢ ve görüĢme kılavuzuna son Ģekli verilmiĢtir. Yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme soruları Ek-A‟da, görüĢme kılavuzu Ek-B‟de verilmiĢtir. 

Katılımcılar ile görüĢmeler telefon ve/ya yüz yüze olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Akademik 

dürüstlük ilkesine uygun olarak her katılımcı ile görüĢme esnasında görüĢme kılavuz 

(EK-B) ve Etik SözleĢmesi (EK-C) araĢtırmacı tarafından imzalanarak teslim edilmiĢtir. 

Yüz yüze görüĢmeler katılımcıların çalıĢtıkları kurum içinde, ses kaydı alınarak 
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yapılmıĢtır. Her bir görüĢme 20- 30 dakika arasında sürmüĢtür. Yarı yapılandırılmıĢ 

sorular ile birlikte görüĢmeye katılan katılımcılara çalıĢmada istenilen bilgilerin 

alınmasına yardımcı olabilecek destek sorular sorulmuĢtur. Ayrıca 16 katılımcıdan 

izinleri doğrultusunda ses kaydı alınmıĢ olup, bir DP koordinatörü ile görüĢme not 

alınarak gerçekleĢtirilmiĢtir.  

2.4. VERĠLERĠN ÇÖZÜMLENMESĠ VE YORUMLANMASI  

 Katılımcılarla gerçekleĢtirilen görüĢmeler bitirildikten sonra ses kayıtları 

görüĢme formuna hiçbir değiĢiklik yapılmadan aktarılmıĢ ve her görüĢme yapılan 

yönetici için ayrı bir form hazırlanmıĢtır. Katılımcıların vermiĢ olduğu cevaplara tezde 

yer verilirken katılımcıların mahremiyetlerini korumak amacıyla gerçek adlarının 

kullanılmasından sakınılmıĢtır. Katılımcıların her birine görevleri göz önüne alınarak 

koordinatör, müdür, müdür yardımcısı Ģeklinde isim verilip rastgele 

numaralandırılmıĢtır.  

AraĢtırmacı tarafından ses kayıtları dinlenerek görüĢmeler yazılı hale getirilmiĢtir. Her 

bir katılımcıya ait cevaplar görüĢme ve en az 3 kez okunarak değerlendirilmeye 

alınmıĢtır. Katılımcıların cevapladığı soruların yanıtları alt kategorilere ayrılarak 

değerlendirilmiĢtir.  

 Yanıtlar tematik analiz ile çözümlenmiĢtir. Tematik analiz yönteminde 

araĢtırmacı, araĢtırma konusunu kategoriler haline getirir ve incelemiĢ olduğu verilerde 

belirlediği kategorileri uygun her kelime ve cümleyi kategorinin içine alır. Bu yöntem 

araĢtırmacı için dikkat ve özen gerektiren bir yöntemdir (Özdemir, 2010:335) 

Tematik analiz yöntemi ile araĢtırma kapsamında ortaya konan veriler okunur, tekrar 

düzenlenir. GörüĢmeler sonunda ortaya çıkan bazı veriler araĢtırma dıĢında kalabilir.
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BÖLÜM 3. BULGULAR VE YORUMLAR 

 Bu bölümde araĢtırma kapsamında görüĢme yapılan okul yöneticilerinden elde 

edilen verilerin analizi sonucunda ulaĢılan bulgular ve yorumlar verilmiĢtir. 

AraĢtırmada bazı sorulara okul yöneticileri birden fazla cevap verdiği için, frekans 

verileri katılımcı sayısından fazla olabilmektedir.  

3.1. BULGULAR 

 

 GörüĢmelerde yanıt aranan ve katılımcılara sorulan ilk soru “Uluslararası 

Bakalorya eğitim programının Milli Eğitim (MEB) programı ile bir arada 

yürütülmesinde ne gibi sorunlar (meseleler) yaĢanmaktadır?” sorusu olmuĢtur. Verilen 

cevapların frekans dağılımı aĢağıdaki gibidir.  

ÇĠZELGE 3.1. 1. 

 Müfredat Bakımından İlave Zorluklar ve Sorunların Alt Kategorileri 

Yanıtlar  f 
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İki Programın İlerlemesinde Farklılıklar 

a) Ünite Zamanlama ve Müfredat Farklılıkları  

b) Ulusal Sınav Gerçeği 

c) MEB Programının Sık DeğiĢimi 

d) Öğretim Uygulamalarında Farklılıklar 

 

 

8 

3 

2 

2 

MYP Programı ile İlgili Sorunlar 

a) Ölçme- Değerlendirme Farklılıkları  

MEB ve IB Sınav Farklılıkları 

a) Programların Farklı Felsefeleri 

b) Farklılıkların Artık Kapanmaya BaĢlaması 
 

 

2 

 

 

3 

3 

 

Toplam 23 

 

 Çizelge 3.1.1.‟de görüldüğü gibi sorunları toplam üç baĢlık altında 

gruplandırmak mümkündür. Bu sorunlar; iki programın ilerlemesindeki farklılık, MYP 

programı ile ilgili sorunlar ve her iki programın sınavlarının farklılığından kaynaklanan 

sorunlar olarak ortaya çıkmıĢtır.  

 Katılımcılardan dört tanesi IB eğitim programının MEB programı ile bir arada 

yürütülmesinde herhangi bir sorun yaĢamadıklarını ifade etmiĢ, profesyonel ve sistemli 

çalıĢma ve programların uyumluluğu ile MEB ve IB programlarının bir arada 

yürütüleceğini belirtmiĢlerdir. 

 Ġkinci aĢamada programların birlikte yürütülmesinde yaĢanan sorunları daha 

derinlemesine anlayabilmek için katılımcıların yanıtları araĢtırmacı tarafından tekrar 

okunmuĢ ve tematik analize tabi tutulmuĢtur.  

 Ġki programın ilerleyiĢinde farklılıklar olduğunu ifade eden katılımcıların 

yanıtlarında ön plana çıkan ilk kategori “ünite zamanlama ve müfredat farklılıkları” 

olmuĢtur. MEB ünitelerinin ve IB ünitelerinin akademik takvimde aynı zaman dilimi 

içinde koordineli Ģekilde ilerlememesi ve her iki programın müfredatlarının aynı 

olmaması programların bir arada yürütülmesi açısından sorun olarak ifade edilmiĢtir. 

Katılımcılardan bir kısmının yanıtları aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

En büyük sıkıntımız MEB ve IB müfredatındaki bazı paralelliklerin 

yitirilmiĢ olması. “Bu ÖSS‟de çıkacak mı? Neden ben bunu görüyorum, 

neden ben bundan sınava giriyorum?” gibi. (…) ama Ģu an programlar 
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değiĢti. Program değiĢtiği zaman IB‟deki paralellikleri yitiriyoruz. Bu bizi 

negatif etkiledi. (Koordinatör 2) 
 

MEB müfredat kriterleri ile PYP kriterlerinin örtüĢmemesi, bunları bir araya 

entegre edilmesi, bağdaĢtırmamız ve bağlantı kurmamız bizi bazen 

zorlayabiliyor açıkçası. Ama bunu da anahtar kavramlarla, bağlantılı 

kavramlarla halletmeye çalıĢıyoruz, yoğurmaya çalıĢıyoruz, yedirmeye 

çalıĢıyoruz elimizden geldiğince. (Koordinatör 4) 

 

MEB kasım ayında yapılan bir ünite ile mayıs ayında yapılan bir üniteyi 

aynı temanın içine koyduğunuz zaman bu sefer MEB‟de zamanlama 

problemi çıkıyor. ġu anda dıĢarıdan PYP içine koyamadığımız üniteleri 

iĢliyor.(Koordinatör 5) 

 

MEB programını 6 temanın altına sığdırılıyor artık daha geniĢ bir bakıĢ 

açısına sahipler ve daha kavramsal olarak düĢünüldüğünde 3 derste bitecek 

2 haftada bitecek üniteler var fakat PYP‟de üniteler 5 hafta sürüyor ve 

eskiden dıĢarıda kalan ünitelerin dıĢarıdan iĢlenmesini kabul ediyorlardı 

ama artık bütün her Ģeyin sorgulama programı içerisinde olmasını tercih 

ediyorlar. Tabii bu da zorluk yaratıyor.(Koordinatör 5) 

 

Mesela hangi üniteleri birleĢtirelim? Bazen aynı kavramları destekleyen 

üniteler arka arkaya gelmedi. Yerlerini değiĢtirmek zorunda kaldık. Ama bu 

öğrenci açısından sorun yaĢanmasına sebep olabiliyor. (Koordinatör 6) 

 

MEB öğrencinin eğitiminde o sene verilecek her Ģeyin müfredat 

kapsamında verilmesini bekler ve ister, oysa IB esnektir, bu iki programda 

zorlanma derseniz, ki eğer yönetici profesyonelce iĢini yapıyorsa ve 

tecrübeli ise bu sorun da olmaktan çıkar, zorlanma bu olabilir. (Koordinatör 

7) 

  

Örneğin,1. Sınıflarda trafik ve trafik kuralları vardı, kendimizi düzenleme 

biçimimiz teması altında çok güzel iĢliyorlardı. MEB onu kaldırdığında 

bizim öğretmenlerimiz de “biz bu üniteye devam etmek istiyoruz çok güzel 

gidiyor” dediler. O üniteye devam ettirince o zaman MEB‟in verdiği baĢka 

konular müfredat dıĢında kaldı, onları bir yere koymaya çalıĢtık. Arkasında 

öğretmenler değiĢince, bu kararı vermeyen öğretmenler, müfredat dıĢı 

konuyu neden iĢliyoruz dediler. Bu tarz problemler yaĢadık. (Koordinatör 8) 

 

 Beraber yürütebilme anlamında çok sıkıntılar yaĢıyorduk. Ġlk baĢlandığında 

ise MEB ile IB‟nin müfredat olarak birbirinden çok farklı ilerlediği için, 

örneğin PYP ile MEB programı beraber yürüyemiyordu. Bu da 

içselleĢtirmeye engel oluyordu. Daha suni bir ortam oluĢuyordu. (Müdür1) 
 

 MEB ve IB programının farklı ilerlemesinden doğan sorunlarda katılımcıların 

yanıtlarında ön plana çıkan ikinci kategori ise; “ulusal sınav gerçeği” olarak ifade 
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edilebilir. Türkiye‟de gerek LGS sınavı gerek AYT, TYT sınavlarının IB programının 

iĢleyiĢinde aksaklıklara ve sorun yaĢanmasına yol açtığı katılımcılar tarafından ifade 

edilmiĢtir. Katılımcılardan bir kısmının yanıtları aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

Biz MYP‟yi uygulamakta çok büyük sorun yaĢadık okul olarak. Ortaokulun 

sonunda Ģimdi adı LGS olan bir ulusal sınava çocuklar girdiği için, lise 

geçiĢinde bunun sorunlarıyla karĢılaĢınca 9 ve 10‟da 8. Sınıftaki büyük 

boĢluk bize farklı yansıyordu. (Müdür yardımcısı 1) 

 

PYP ile MEB programında en önemli örtüĢmeyen durum aslında sınav… 

PYP‟de sınav sisteminden çok uzak bir program ama Türkiye‟de MEB 

kapsamında bir sınav ülkesi olduğumuz için çocuklar sürekli sınav içindeler, 

dolayısıyla, evet, MEB programı ile PYP‟nı entegre ettik, diyoruz ama bir 

yerde gerçekten bununla ilgili zorluklar, çocuğun yaratıcılığını 

öldürdüğümüz durumlarla karĢılaĢabiliyoruz. (Müdür yardımcısı 2) 

 

Bizde uygulanması gereken program belli, çünkü bir sonraki adımda ulusal 

sınav süreci baĢlıyor çocuklar için. En büyük handikabımız oydu. Çocuklar 

o sınava girecekleri için, ama baktığınızda aslında Uluslararası Bakalorya 

sisteminde çocuklar gerçekten en önemlisi öğrenmeyi öğreniyordu. (Müdür 

yardımcısı 4) 
 

 MEB ve IB programının farklı ilerlemesinden doğan sorunlarda katılımcıların 

yanıtlarından ortaya çıkan üçüncü kategori ise “MEB programının sık değişimi” olarak 

belirlenmiĢtir. Katılımcılardan bir kısmının yanıtları aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

MEB‟in de her sene değiĢen bir müfredatı oluyor. Konuyu çıkartıp yeni bir 

konu ekleme olabilir o yeni konu PYP‟na uymuyor iĢte bu tip sıkıntılar 

yaĢıyoruz. Ve o yüzden çok sistematik olmalıyız. (Koordinatör 4) 

 

Bize sorun yaĢattığı yerler MEB bakanlığın müfredatını değiĢtirdiği yıllarda 

oldu. Eğer MEB kendi müfredatında değiĢiklik yapmazsa bizim için PYP‟de 

entegre etmekte sorun yaĢamıyoruz. (Koordinatör 6) 

 

 Ġlkokul PYP ile MEB programı ünite zamanlama sorunu yaĢadıklarını belirten 

katılımcıların yanıtlarından çıkan dördüncü kategori ise MEB programı ile PYP‟nin 

“öğretim uygulamalarındaki farklılıklar” adı altında toplanmıĢtır. MEB programı ile 

IB programı arasındaki uygulamaların yapısal farklılıklarının her iki programın bir 

arada yürütülmesini zorlaĢtırdığını ifade eden katılımcılardan bir kısmının yanıtları 

aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 
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Ġlk IB programı uygulamalarına baĢladığımız yıllarda MEB müfredatı IB 

programından çok uzakta ilerlediği için örtüĢmüyordu. Beraber yürütebilme 

anlamında çok sıkıntılar yaĢıyorduk. Böylece ilk zamanlarda daha suni bir 

ortam oluĢtu ve biz PYP‟yi daha çok “proje, ödev yapma” gibi algıladık. 

Çokça kesme, biçme karton çalıĢması yapma gibi bir çabaya girmiĢtik. Her 

Ģeyin doğallaĢması bir süre aldı. (Müdür 1) 

 

Ġlk zamanlar birtakım sorunlar yaĢamıĢtık, çünkü MEB programını 

uygularken PYP farklı etkinlikleri bağdaĢtırmaya çalıĢmıĢtık. Zenginlik 

açısından çok önemli idi ama diğer yandan belli iĢ yükü getirmiĢti, hedef 

kazanımda nokta atıĢı yapamıyorduk. (Müdür yardımcısı 4) 
 

 IB programı içinde bulunan MYP ile ilgili sorunlar yaĢadığını belirten 

katılımcıların yanıtlarında öne çıkan ilk kategori “ölçme değerlendirme kriterlerinin 

farklılıkları” olarak adlandırılmıĢtır. Her iki eğitim programında farklı anlayıĢ ile ölçme 

değerlendirme yapıldığı ve bunun da birtakım zorluklara yol açtığını ifade eden 

katılımcılardan bir kısmının yanıtları aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

ġimdi MYP‟ de bir değerlendirme kriterleri var, aslında bu kriterler ile biz 

sınav yapmayı da taahhüt ediyoruz, bilgiyi ölçmeyi de taahhüt ediyoruz, 

daha ileri bilgi ve beceri düzeylerini ölçmeyi de taahhüt ediyoruz. Ama o üç 

sınav zorunluluğunun dıĢına çıkamıyor olmak, öğretmenleri üç sınav ve 

diğer gereklilikler ile baĢ baĢa bırakıyor. (Müdür 2) 

 

Bence MEB programı ile birleĢtirdiğimiz ölçme değerlendirme 

kriterlerimizin farklı olması. Yani MYP‟de yaĢadığımız en büyük sorun 

standartlarının farklı olması. Dolayısıyla bu bizi zorluyor. Bazı 

değerlendirmelerimizi entegre etsek de değerlendirmelerde 2 ayrı rubrikle 

hem MEB hem de MYP standartlarına göre değerlendirme yapıp öğrencileri 

biraz, değerlendirme fazlalığından korumaya çalıĢsak da bazı konularda 

yapamıyoruz.  (Koordinatör 8)  
 

 MEB müfredatında bulunan sınavlar ile IB müfredatındaki sınavların 

farklılığından dolayı sorun yaĢadıklarını belirten katılımcılar, “programların farklı 

felsefelerinin” hem öğretmen hem de öğrenci için zaman zaman zorluk gibi 

algılanabildiğini ifade etmiĢtir. Katılımcılardan bir kısmının yanıtları aĢağıda örnek 

olarak verilmiĢtir. 

 



 

 
35 

IB programı baĢlı baĢına çok güzel bir program çünkü öğrenciyi daha farklı 

yetiĢtiriyor, her anlamda. AraĢtırmaya yönelik çalıĢtığı için öğrencilerimiz, 

verilen ödevler, yapılan çalıĢmalar MEB‟de buna yakın çalıĢmalar 

yaptırmaya çalıĢıyor ama onu engelleyen de bir ulusal sınav stresi var. 

(Müdür yardımcısı 1) 

 

Bir de bizde (MEB programı) uygulanması gereken program belli, çünkü bir 

sonraki adımda ulusal sınav süreci baĢlıyor çocuklar için. En büyük 

handikabımız oydu. (Müdür yardımcısı 4) 

 

MEB müfredatı sınav ve test odaklı olduğundan ölçme değerlendirme 

sisteminin basamakları ve IB ölçme değerlendirme basamakları farklı 

oluyor. Bu durumda da öğretmen her ikisini de yapmak zorunda olduğundan 

hem öğrenci üzerinde iki yük oluyor. Bunu da iki programın felsefesinin 

farklılığı olarak düĢünebiliriz. (Koordinatör 2) 
 

 MEB müfredatında bulunan sınavlar ile IB müfredatındaki sınavların 

farklılığından dolayı sorun yaĢadıklarını belirten katılımcıların cevaplarından öne çıkan 

ikinci kategori “program farklılıkların artık kapanmaya başlamış olması” olarak 

belirlenmiĢtir. MEB program ve sınıf içi uygulamalarının IB programıyla daha uyumlu 

hale getirilmeye baĢlanması ile programların birbiri ile daha fazla benzeĢmeye baĢladığı 

ve hatta yakın dönemde farklılıkların kapanmaya baĢladığı katılımcılar tarafından ifade 

edilmiĢtir. Katılımcılardan bir kısmının yanıtları aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

MEB‟de bakıĢ açısını değiĢtirmesi ile beraber IB programını yürütmede 

zorluk yaĢanmıyor. IB programı tarzında çalıĢmalara Ģimdilerde MEB çokça 

yer vermeye baĢladığından dolayı iĢimizin bayağı kolayladığını 

söyleyebilirim. Onu da Ģuradan anlıyorum, eğitim öğretim kademesinde, 

akademik çalıĢmalar boyutunda, MEB‟in önerdiği kitaplarda çok iĢimize 

yaramaya baĢladı. Oradaki çalıĢmalar konusunda da çok güzel Ģeyler 

yapabiliyoruz. (Müdür 1) 

 

Ama Ģunu söyleyebilirim sonradan MEB müfredatı değiĢti birebir nerdeyse 

IB programına döndü. Disiplinler arası iĢ birliği arttıran örnekler oldu ve 

çocuklara verdiğimiz çalıĢmalarda mutlaka çocukların kendilerini 

değerlendirebileceği rubrikler oldu. Not olarak değil de çocukların 

yaptıklarının süreç değerlendirme etkinlikleri çıktı. MEB‟de yapılan 

çalıĢmalarla uygunlaĢtı diyebilirim. (Müdür yardımcısı 4) 

 

Bana göre, MEB yetkilileri IB programına daha sıcak bakıyor artık. Geçen 

yıllarda MEB programının IB ile örtüĢen tarafları uygulamada baĢladı. 

MEB‟in de müfredatlarına baktığınızda orada da yapılandırmacı, 

sorgulayarak öğrenen, değerler eğitimi olan, kavram odaklı bir program 
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olarak aslında IB‟ye sistem olarak örtüĢen bir yapı olmaya baĢladı. 

(Koordinatör 3) 

   

 GörüĢmelerde yanıt aranan ve katılımcılara sorulan ikinci soru “Uluslararası 

Bakalorya eğitim programında öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri ve öğretim 

uygulamalarında yöntem ve teknikler bakımından ne gibi sorunlarla karĢılaĢtınız?” 

sorusu olmuĢtur. Verilen cevapların frekans verileri aĢağıdaki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇĠZELGE 3.1. 2. 

IB programında Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilikleri Bakımından Sorunların Alt 

Kategorileri 

Yanıtlar  f 

Mesleki Yeterlilik Sorunu 

a) IB Öğretmen Eğitimi Ve Öğretmen Yeterlilik Sorunu 

b) Türkiye‟de IB Programına Uygun Öğretmen YetiĢtirilmemesi  

c) Öğretmenin IB Programına Oryantasyon Sorunu 

 

6 

3 

2 

Direnç Sorunu 
a) Öğretim AlıĢkanlıkları 

b) IB Kültürünü Öğretmene Yansıtma  

c) MEB ve IB Programlarında Farklı Planlama Yapma Sorunu 

 

Yabancı Dil Sorunu 

a) Türkçe Doküman Yetersizliği  

b) Ġngilizceye Hâkim Öğretmen Sorunu 
 

 

2 

2 

5 

 

 

3 

2 

 

Toplam 25 

 

 Çizelge 3.1.2‟de görüldüğü gibi sorunları toplam üç baĢlık altında 

gruplandırmak mümkündür; mesleki yeterlilik sorunu, direnç sorunu, yabancı dil 

sorunu. 
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 Ġkinci aĢamada programların birlikte yürütülmesinde yaĢanan sorunları daha 

derinlemesine anlayabilmek için katılımcıların yanıtları araĢtırmacı tarafından tekrar 

okunmuĢ ve tematik analize tabi tutulmuĢtur.  

 IB programında öğretmenlik yapan öğretmenlerin mesleki yeterliliği açısından 

katılımcıların ifadelerinde öne çıkan ilk kategori “IB öğretmen eğitimi ve öğretmen 

yeterlilik sorunu” olarak karĢımıza çıkmaktadır. IB programı eğitimlerinin 

gereklilikleri ve IB programının içeriğine hâkim öğretmen bulmakta sorun yaĢadıklarını 

ifade eden katılımcılardan bir kısmının yanıtları aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

Mesleki yeterlilik, PYP‟nin belirlediği bir yol var ve o yolda yürürken bir 

sürü eğitimlere tabii tutulma zorunluluğunuz var. Yöneticiler sürekli kaç 

öğretmenin eğitim aldığını, hangi kategoride eğitim aldıklarını sürekli 

yazıĢmalar ile bilgi veriyorlar. Dolayısıyla kurumda IB eğitim anlayıĢını 

benimsetmeniz ve her öğretmenin eğitime tabii tutulmasını sağlamanız 

gerekmektedir. Bunu da aslında yönetmeniz lazım. Bu sürece hâkim olmak 

yönetici olarak önemli. (Müdür 1) 

 

Öğretmen alımlarımızda IB programını tanıyan, IB programına yatkın olan 

öğretmenler aramaya baĢladık ve bu öğretmenlerin alımına öncelik verdik. 

(Müdür 2) 

 

Kuruma gelen her öğretmen PYP okulundan gelmiĢ olmayabiliyor, PYP ile 

ilk defa bu okulda karĢılaĢmıĢ olabiliyor. Bu anlamda da bizler eğitime 

yönlendirmek durumunda kalabiliyoruz. (Koordinatör 4) 

 

 IB yeterliliği olan öğretmen bulmak bir sorundur, bu tüm IB okulları için 

geçerlidir. (Müdür yardımcısı 1) 
 

 Öğretmenin mesleki yeterliliği bakımından sorun yaĢadıklarını belirten 

katılımcıların yanıtlarından ön plana çıkan ikinci kategori “Türkiye’de IB programına 

uygun öğretmen yetiştirilmemesi” dir. Türkiye‟de eğitim fakültelerinde verilen 

eğitimlerin IB kültürüne uygun olmadığını belirten katılımcılardan bir kısmının yanıtları 

aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

Önce öğretmene eğitim fakültelerinde IB mantığı verilip, sonra sisteme 

yedirilmelidir. Eğer IB Türk eğitim sisteminde tam benimsenecek ise, 

gerilere kadar gidip eğitim fakültelerinde eğitimin değiĢmesi gerekir. 

(Koordinatör 5) 
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Öğretmenin yeterliliğine eğitim fakültelerinden çıkıĢı ve diğer okullardan 

edindikleri farklı deneyimlere bakarsak sıkıntılar var tabii ki. IB‟nin 

belirttiği kavrama dayalı öğrenme, sorgulamaya dayalı öğrenme, daha 

öğrenci merkezli bir yapı kurma konusunda pratiğe dayalı alt yapı 

öğretmenler olarak biraz daha az. O yüzden mutlaka Türkiye‟de eğitim 

fakültelerinin eğitiminin irdelenmesi, diğer yandan geliĢtirilmesi için tekrar 

tekrar, bir okul politikası haline getirmek gerekiyor. (Müdür 2) 

 

PYP‟nin özü farklılaĢtırılmıĢ eğitim programı ama biz öğretmenlere doğru 

bir eğitim kanalıyla vermediğimiz için, biri bir Ģey yapıyor diğerleri de 

aynısını yaparak devam ediyor. Dolayısıyla burada da öğretmenlerin 

fakültelerde de yeterli eğitim aldıklarını düĢünmüyorum. (Müdür yardımcısı 

2)  
 

 Öğretmenin mesleki yeterliliği bakımından sorun yaĢadıklarını belirten 

katılımcıların yanıtlarından ön plana çıkan üçüncü kategori “öğretmenin IB 

programına oryantasyon sorunu” olup katılımcılardan bir kısmının yanıtları aĢağıda 

örnek olarak verilmiĢtir. 

 

En büyük zorluk öğretmenin öğretim alıĢkanlıklarını değiĢtirmekte oldu. 

MEB inancından gelen öğretmenler özellikle IB programı kapsamında farklı 

stratejileri kullanmakta zorlandı. (Koordinatör 7) 

 

MYP‟ye geçiĢ sürecinde öğretmenden kendini rahat hissettiği alanın dıĢına 

çıkartıyorsunuz ve farklı Ģeyler bekliyorsunuz. Sonuçta yeni bir Ģey 

oluĢturmak için de zaman ayırmak gerekiyor. (Müdür 2) 
 

 IB programına baĢlanırken öğretmenler tarafından direnç yaĢandığını ifade eden 

katılımcıların ifadelerinden çıkan ilk kategori “öğretim alışkanlıkları” olarak ifade 

edilmiĢtir. MEB programında eğitim veren öğretmenlerin IB programında eğitim ve 

öğretim yöntemlerine karĢı direnç geliĢtirdiklerini ifade eden katılımcılardan bir 

kısmının yanıtları aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

Programın uygulanması için öğretmenin kendi materyallerini seçebilmesi, 

kendi temalarını oluĢturabilmesi özgürlüğüne yurt dıĢında sahip, oysa bizde 

değil. Öğretmen bu sefer kendi yöntemlerini kullanmak için direniyor. 

(Koordinatör 5) 

 

Bazen baĢka okullardan aldığımız öğretmenlerde kırmamız gereken 

birtakım yöntemler oldu. Yani öğretmen anlatır çocuk dinler yöntemi…. 

Onu kırdık. Çünkü PYP‟de önce soruluyor, merak uyandırılıyor, birlikte 

araĢtırılıyor vs.… (Müdür 3) 
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 IB programına baĢlanırken öğretmenler tarafından direnç yaĢandığını ifade eden 

katılımcıların ifadelerinden çıkan ikinci kategori “IB kültürünü öğretmene yansıtma 

sorunu” dur. IB programına baĢlarken öğretmenlerin bir kısmında IB program 

kültürünü benimsemede direnç gördüklerini belirten katılımcılardan bir kısmının 

yanıtları aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

Öğretmenler, IB‟de uyguladığı pek çok Ģeyi ulusal programda da uygulama 

fırsatı yakalıyor. Bu çok önemli. IB uygulamalarının öğrencilere ne kattığını 

keĢfettikten sonra ulusal sınıflarda da uygulamaya baĢlıyorlar. Dolayısıyla 

IB kültürü tüm okula yayılıyor. (Müdür Yardımcısı 1) 

 

Belli bir yaĢın üstündeki öğretmenler IB programına çok direnç 

gösteriyorlar yani yeni jenerasyon programı öğrenmeye meraklı ama 

meslekte son dönemlerini deviren, emekliliğinin emekliliğini çalıĢan 

öğretmenler tamamen programa karĢı. (Müdür Yardımcısı 2) 

 

 IB programına baĢlanırken öğretmenler tarafından direnç yaĢandığını ifade eden 

katılımcıların ifadelerinden çıkan üçüncü kategori ise “MEB ve IB programları için 

farklı planlama yapmak” olmuĢtur. MEB programının ve IB programının farklılıkları 

göz önünde bulundurulduğunda katılımcılar ayrı ayrı planlama yapmanın vermiĢ olduğu 

zorlukları ifade etmiĢtir. Katılımcılardan bir kısmının yanıtları aĢağıda örnek olarak 

verilmiĢtir. 

 

Öğretmenler; IB programı, MEB programında olan denemeler, AYT, TYT 

ile öğretmenler çok bölünmüĢ oluyorlar. Bu ne demek oluyor? Tabii ki 

IB‟deki yeterliliklerinde geliĢtirme adına bir ket vurmuĢ oluyor. Ġki ayrı 

yöne hocalarımız ayrılmıĢ oluyorlar. Bu sorun da öğretmenlerin süreçlerini 

zorlaĢtırıyor. (Koordinatör 2) 

 

PYP planları hem sınıf öğretmenlerinin kendi dersleri için MEB planları 

hazırlanıyor yani hepsine iki ayrı plan ve program içinde gitmek zorunda 

kalıyoruz. Sınıf öğretmenlerimiz bu açıdan en büyük yükü alıyor. MEB 

programı PYP‟na uymuyor iĢte bu tip sıkıntılar yaĢıyoruz. (Koordinatör 4) 

 

Bir yandan MEB‟i takip et diğer yandan MYP proje tabanlı sistem. Fakat 

proje yaratabilmek ve disiplinler arası iĢ birliği yapmak bir hayli zorladı. 

(Koordinatör 5) 
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Mesela MYP‟nin ünite planı algısı okulda yerleĢmesi zaman alıyor. 

Öğretmenler neden oraya yazdığımı buraya da yazmak zorundayım diyor. 

Direncin temel sebebi aslında öğretmen iĢ yükü gibi gelmesi. (Müdür 2) 

 

Ġlk zamanlar birtakım sorunlar yaĢamıĢtık, MEB programını uygularken 

PYP farklı etkinlikleri bağdaĢtırmaya çalıĢmıĢtık. Zenginlik açısından çok 

önemli idi ama diğer yandan belli iĢ yükü getirmiĢti. (Müdür Yardımcısı 4) 

 

Bir yandan MEB‟i takip et diğer yandan MYP proje tabanlı sistem. Fakat 

proje yaratabilmek ve disiplinler arası iĢ birliği yapmak bir hayli zorladı. 

(Koordinatör 5) 

 

 IB programı uygulamasında öğretmenlerin ön yeterlilik olarak yabancı dil 

sorunu yaĢadıklarını belirten katılımcıların ifadelerinden çıkan ilk kategori “Türkçe 

doküman yetersizliği” olmuĢtur. Ġngilizce bilmeyen öğretmenlerin IB programının 

yazılı kaynaklarına ulaĢmakta yetersiz kaldığını ifade eden katılımcılardan bir kısmının 

yanıtları aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

IB‟de tüm kılavuzlar ve materyaller Ġngilizce, Fransızca ve Ġspanyolca 

üzerinden gidiyor. Bazı kılavuzları Arapça hazırlıyorlar var Ģimdi böyle 

Japonca vs. olarak ama her dilde olarak henüz hazırlanmıĢ bir kılavuz yok. 

Ġngilizce bilmeyen hocalar istekli olsa da IB programına dahil olamıyorlar. 

(Koordinatör 2) 

 

Türkçe doküman sıkıntısı var daha yeni yeni Türkçe dokümanlar 

oluĢturulmaya baĢladı. Uzun yıllardır Türkçe doküman talebimizi 

belirtiyoruz ama kitapçıklar haricinde henüz etkili yol alamadık. Hâlbuki 

Türkiye‟de çok fazla IB okulu var. (Koordinatör 5) 

 

En temel sebeplerinden biri tüm dili Ġngilizce ve benim Ġngilizcemin yeterli 

olmaması, kaynakların Türkçeye çevrilmemesi, Türkçelerini dinlemek 

istemem açısından ciddi sorun yaĢamama sebep oldu. (Müdür yardımcısı 2) 
 

 IB programı uygulamasında öğretmenlerin ön yeterlilik olarak yabancı dil 

sorunu yaĢadıklarını belirten katılımcıların ifadelerinden çıkan üçüncü kategori 

“İngilizceye hâkim öğretmen sıkıntısı” olmuĢtur. Katılımcılardan bir kısmının yanıtları 

aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

Fakat bir ön yeterlilik olarak dil problemi ortaya çıkıyor. Mesleki yeterlilik 

her program için çok önemli IB‟de biz dil problemini yaĢıyoruz. Biyoloji, 

fizik, kimya gibi dersler Ġngilizce olduğu için bu derslerin IB öğretmenlerini 
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bulmakta belki de Bursa‟da olduğumuz için sıkıntı yaĢıyoruz ve belli bir 

öğretmen kapasitesi ile gidiyoruz dolayısıyla onlar da çok zorlanıyorlar. 

(Koordinatör 2) 

 

Mesela dil yeterliliği çok gerekli, güncel yayınları takip edebilmek için, 

konu hakkında ekstra bilgi sahibi olmak için kaynakların hepsi Ġngilizce. 

Yıllar içinde öğretmen profillerinde de değiĢiklikler olmaya baĢladı. Biz 

öğretmen alımlarımızda IB kriteri koymaya baĢladık. IB tanıyan, IB 

programına yatkın olan, Ġngilizcesi olan kiĢileri almaya baĢladık. (Müdür 1) 

 

 GörüĢmelerde yanıt aranan ve katılımcılara sorulan üçüncü soru “Uluslararası 

Bakalorya eğitim programı kapsamında bilgi iĢlem personeli, kütüphane personeli, 

ölçme- değerlendirme personeli ve rehberlik personeli gibi destek personeli ile ilgili 

konularda ne tür sorunlar ile karĢılaĢtınız?” sorusu olmuĢtur. Verilen cevapların frekans 

verileri aĢağıdaki gibidir.  

 

 

ÇĠZELGE 3.1.3. 

IB Programı Kapsamında Kütüphane, Bilgi İşlem ve Rehberlik Personelleri 

Bakımından Sorunların Alt Kategorileri 

Yanıtlar  f 

İki Programın Kütüphaneye Bakış Açısındaki Farklar  

a) Kütüphanenin Kilit Rolü 

b) Kütüphane Personeli Eğitim Sorunu 

c) Kütüphanenin Maliyet Sorunu 

 

 

6 

3 

1 

Bilgi İşlem ve Rehberlik Birimlerinin Uyum Sorunu 
a) IB Programında Bilgi ĠĢlem Ve Rehberlik Farkları 

 

 

3 

 

Toplam 13 

 

 Çizelge 3.1.3‟de görüldüğü gibi sorunları toplam iki baĢlık altında 

gruplandırmak mümkün görünmektedir. Bunlar; iki programın kütüphaneye bakıĢ 

açısındaki farklar, bilgi iĢlem ve rehberlik birimlerinin uyum sorunu olarak ortaya 

çıkmıĢtır. Ġkinci aĢamada katılımcıların yanıtları araĢtırmacı tarafından tekrar okunmuĢ 

ve tematik analize tabi tutulmuĢtur. 

 Her iki programın kütüphaneye bakıĢ açısı bakımından farklar olduğunu ve bu 

bakımından sorun yaĢadıklarını belirten katılımcıların ifadelerinden öne çıkan ilk 
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kategori “kütüphanenin kilit rolü” olmuĢtur. Katılımcılar, IB programının kütüphaneye 

verdiği önem ile MEB programında kütüphanenin rolü (yatırım, donanım vb.) arasında 

benzerlik olmamasının hem personel açısından sorun oluĢturduğu hem de okul içi 

kütüphanenin fiziksel yapısı bakımından birtakım sorunlarla karĢılaĢtıklarını ve bu 

nedenle kendi bünyelerinde düzenlemeye gittiklerini ifade etmiĢlerdir. Katılımcılardan 

bir kısmının yanıtları aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

Kütüphane konusunda okulumuza çok Ģey kattığını düĢünüyorum. Bütün 

sistemimizi ve kütüphaneyi PYP ile revize ettik ve hala da kütüphaneyi 

düzenlememiz devam etmekte, bunu bir süreç olarak görmek gerekiyor, 

yoksa sorun olarak karĢımıza çıkabilir. (Müdür 1) 

 

IB‟nin çok spesifik, yani çerçeveleri belirgin gerekliliklerini kütüphane 

öğretmeni de karĢılayamayabiliyor. Orada sıkıntılarımız olabiliyor. (Müdür 

2) 

 

Kütüphane aslında çok önemli ve oradaki personelin iĢe alınırken IB‟yi iyi 

bilen ve alanına çok hâkim olması gerekmektedir. (Koordinatör 2) 

 

Türkiye‟de kütüphanecilik, kütüphane tam yerini bulamamıĢ, benim 

kafamda soru iĢareti olarak geçiyor. Çünkü, Türkiye koĢullarında daha 

klasik bir anlayıĢ olurken, IB programında kütüphane ve kütüphaneci çok 

farklı bir yerde oluyor. Kaynak verilmesinde çocukların kütüphaneye 

gittiklerinde araĢtırma becerilerinin geliĢiminde kütüphanecinin o kadar kilit 

rolü var ki, bu nedenle Türkiye koĢullarında ne kadar doğru gidiyor 

tartıĢılır. (Koordinatör 3) 

 

Kütüphane öğretmenimiz okulda mevcut ve kütüphane öğretmeni aslında 

bizim için IB‟nin kalbidir. Kendisini IB eğitimlerine göndererek ve 

programın içinde olduğunu özellikle belirtmek isterim. (Koordinatör 7) 

 

Kütüphanemizde PYP‟ye geçiĢ ile değiĢim yaĢadık. PYP geçiĢ ile birlikte 

kütüphanemizde bir sistem geliĢtirdik, Ģöyle ki, genel çerçeveyi, sorgulama 

planını ve tüm sorgulama planlarını kütüphaneye de astık. PYP üzerinden. 

Onunla ilgili de kitaplarımızı ayrı ayrı düzenledik. (Müdür Yardımcısı 6) 

 

 Kütüphane ve kütüphane personeli bakımından sorun yaĢadıklarını belirten 

katılımcıların ifadelerinden öne çıkan ikinci kategori “kütüphane personeli eğitim 

sorunu” olmuĢtur. Katılımcılar, kütüphane personeline IB programı kapsamında eğitim 
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verilmesi bakımından sorun ile karĢılaĢtıklarını ifade etmiĢlerdir. Katılımcılardan bir 

kısmının yanıtları aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

Kütüphanede bulunan personelimiz PYP‟na hâkim değiller, tırnak içinde 

söylemem gerekirse teknolojik anlamda da destek alamadık. (Müdür 

yardımcısı 2) 

 

Kütüphane ile ilgili eğitimler ile vermeye çalıĢsak da biz baĢarılı olamadık. 

(Koordinatör 2) 

 

Kütüphane görevlisinin mutlaka IB konusunda çok bilgili olması gerekiyor 

ki öğrencileri kütüphaneye geldiklerinde yönlendirebilsin. Ama 

personelimiz eğitimler almadılar. (Koordinatör 5) 
 

  

 Her iki programın kütüphaneye bakıĢ açısı bakımından farklar olduğunu ve bu 

bakımından sorun yaĢadıklarını belirten katılımcıların ifadelerinden öne çıkan üçüncü 

kategori “kütüphanenin maliyet sorunu” olmuĢtur. Katılımcı, IB programı ile birlikte 

kütüphanelerini yenilediklerini ve bunun için bütçe ayırdıklarını belirtmiĢlerdir. Bu 

nedenle kendi bünyelerinde bütçe düzenlemeye gittiklerini ifade etmiĢlerdir. 

Katılımcılardan bir tanesinin yanıtı aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

 Kütüphanenin hepsini elden geçirdik, hala da bu süreç devam ediyor. Kademeli 

bir düzenleme diyebiliriz, zira maliyetli bir süreç. (Müdür 1) 

 

 Bilgi iĢlem ve rehberlik biriminin IB programına uyumsuzluğu açısından sorun 

yaĢadıklarını belirten katılımcıların ifadelerinden öne çıkan ilk kategori “IB 

programında bilgi işlem ve rehberlik farkları” olmuĢtur. Katılımcılar MEB 

programında bilgi iĢlem ve rehberlik biriminin uygulamalarının IB programında 

tamamen farklılaĢtığı ve bu uyumsuzluğun sorun yarattığını ifade etmiĢlerdir. 

Katılımcılardan bir kısmının yanıtları aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

IB‟nin bilgi iĢlem konusunda bakıĢ açıları bir hayli farklı. Çok da onu 

kültürümüzle örtüĢtüğünü düĢünmüyoruz. Her ne kadar bunun öğretilerini 

alıyoruz ama bir yol ilerleme konusuna geldiğimizde biz biraz gerideyiz. 

(Müdür 1) 

 



 

 
44 

Rehberlik önemli bir alan. Bu konuda sıkıntı yaĢadık, halen devam eden 

sorunlarımız var. Bizdeki rehberlik algısı daha psikolojik danıĢmanlık 

algısına odaklı bunu dönüĢtürmek zaman alıyor ve zorlayıcı olabiliyor. 

(Müdür 1) 

 

Rehberliğimiz ne yazık ki kendi destek ekibi olarak tam rehber olarak 

kalmıĢ durumdalar. O yüzden PYP‟e entegre bir durumları yok. 

Rehberliğimiz entegre değil sadece kriz anında yönetmeye çalıĢan zamanı 

da entegre olmaya vakitleri kalmıyor. (Koordinatör 6) 
 

 GörüĢmelerde yanıt aranan ve katılımcılara sorulan dördüncü soru “Uluslararası 

Bakalorya eğitim programında öğrenen profilleri göz önünde bulundurulduğunda ne 

gibi sorunlar (meseleler) ile karĢılaĢtınız?” sorusu olmuĢtur. Verilen cevapların frekans 

verileri aĢağıdaki gibidir. 

 

 

 

 
 

ÇĠZELGE 3.1.4. 

IB Programında Öğrenen Profilleri Bakımından Sorunların Alt Kategorileri 

Yanıtlar  f 

Öğrenen Profillerinin Uygulanması Sorunu 

a) Kültür UyuĢmazlığı 

b) Öğretmenlerin ĠçselleĢtirme Sorunu  

c) Tüm Okula Uygulanması Sorunu 

 

4 

4 

3 

Öğrenen Profili “Risk-Alan ve Dönüşümlü Düşünen” Kriterleri Sorunu  

a) Net AnlaĢılma Sorunu 

b) Öğrencilere UlaĢma Sorunu 

 

 

4 

3 

 

Toplam 18 
 

 Çizelge 3.1.4.‟de görüldüğü gibi sorunları toplam iki baĢlık altında 

gruplandırmak mümkün görünmektedir. Bunlar; öğrenen profillerinin uygulanması 

sorunu, öğrenen profili “risk-alan ve dönüĢümlü düĢünen” kriterleri sorun olarak 

algılandığı ortaya çıkmıĢtır.  

 Ġkinci aĢamada programların birlikte yürütülmesinde yaĢanan sorunları daha 

derinlemesine anlayabilmek için katılımcıların yanıtları araĢtırmacı tarafından tekrar 

okunmuĢ ve tematik analize tabi tutulmuĢtur.  



 

 
45 

 Öğrenen profillerinin tüm okula uygulanması bakımından sorun yaĢadıklarını 

ifade eden katılımcıların yanıtlarında ön plana çıkan ilk kategori “kültür 

uyuşmazlığı”dır. Katılımcılar öğrenen profillerinin bazı kriterlerinin Türk kültürüne 

uymadığını ifade eden değerlendirmelerde bulunmuĢlardır. Katılımcılardan bir kısmının 

yanıtları aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

Türk eğitim sistemi ile çeliĢmiyor ama kültürel olarak süregelen bazı 

özellikler içinde yer almayabilir. (Müdür 1) 

 

Anaokulundan üniversiteye kadar her birime yayarsak, zaten kültür 

problemi yaĢadığınız sürece çok uluslararası düzeyde yer almanız kolay 

değil. Yani oryantasyon sürecinde bir sıkıntımız olduğunu düĢünüyorum. 

Hem çocuk hem de öğretmende…  (Müdür Yardımcısı 2) 

  

Öğrencilerin gelmiĢ olduğu bir ailevi alt yapı var. Biraz daha ailenin 

güdümünde, biraz daha muhafazakâr bakabilen, çok fazla TOK konularını 

riskli konuların çok içine girmemiĢ bir alt yapıdan geliyorlar. Kültürel bir 

farklılık var. (Koordinatör 2) 
 

Aslında burada Ģunu da söylemekte fayda var. Her öğrenen profili 

Türkiye‟ye uygun mu? Bana kalırsa öğrenen profilleri daha çok batı 

Avrupa‟da geçerli olabilecek fakat Ortadoğu ve Asya ülkeleri için 

tartıĢılabilecek bir sorun olarak görülmektedir. (Koordinatör 7) 
 

 Öğrenen profillerinin tüm okula uygulanması bakımından sorun yaĢadıklarını 

ifade eden katılımcıların yanıtlarında ön plana çıkan üçüncü kategori “öğretmenlerin 

içselleştirme sorunu” olarak ortaya çıkmıĢtır. Katılımcılar, öğretmenlerin öğrenen 

profillerini içselleĢtirme sorunu yaĢadıklarını, öğrenen profillerinin aslında tüm okul 

ikliminde hâkim olması gerektiğini, hatta veliler tarafından da öğrenen profillerin 

içselleĢtirilmesinin daha sağlıklı olacağını belirtmiĢlerdir. Katılımcılardan bir kısmının 

yanıtları aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

Öğretmenler öğrenen profillerini çok içselleĢtirebiliyor mu? Öğretmen 

olarak çocukları açmamız profilleri öğretmek için bir süreç gerekiyor bize. 

(Koordinatör 2) 

 

Tüm okulda, öğretmenin, yöneticinin, velinin, öğrenciye model olması 

lazım. DavranıĢın gerçekten modellenebilir olması lazım. BaĢka türlü sorun 

yaĢamamıza sebep olabiliyor. (Koordinatör 3) 
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Kültürümüzde böyle bir Ģey olmadığından öğretmenlerimiz böyle bir 

öğrenen profili özelliğini yani öğrenen, özellikle araĢtıran profilini 

göstermiyor. Ben en çok onu fark ediyorum. (Koordinatör 6) 

 

Bazen öğrencilerin öğrenen profillerini içselleĢtirmediklerini hatta zaman 

zaman yüzeysel bile kaldığını düĢünüyorum. Bunun da biz öğretmenlerin 

öğrenen profilini tam anlayamadığımızdan kaynaklandığını söyleyebilirim. 

(Koordinatör 8)  
 

 Öğrenen profillerinin tüm okula uygulanması bakımından sorun yaĢadıklarını 

ifade eden katılımcıların yanıtlarında ön plana çıkan ilk kategori “tüm okula uygulama 

sorunu” olup katılımcılardan bir kısmının yanıtları aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

Öğrenen profillerini öğrenciye dikte ederek öğretmiyorsunuz. IB programı 

içine yedirerek yapıyorsunuz. Aslında öğrenen profilini zaten tüm okulda 

uygulamak gerekiyor. (Müdür Yardımcısı 1) 

 

Öncelikle kendimizi değerlendirdik, kendimizi baĢkalarına 

değerlendirmelerini sağlattık ki, öğrencilere öğrenen profilini nasıl 

verebiliriz analiz ettik. Yani kısacası öğrenen profilini anlamakta ve 

uygulamakta biz önce öğretmenlerden ve yöneticilerden baĢladık. 

(Koordinatör 3) 

 

Oryantasyon problemini hem öğretmen hem de öğrencide belki de zaman 

zaman velide de yaĢıyoruz. O süreci doğru değerlendiremiyoruz. (Müdür 

yardımcısı 2) 
 

 Öğrenen profili “Risk- alan” kriteri bakımından sorun yaĢadıklarını ifade eden 

katılımcıların yanıtlarında ön plana çıkan ilk kategori “net anlaşılma sorunu” dur. 

Katılımcılardan bir kısmının yanıtları aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

Risk taker” her zaman, IB konferanslarında da tartıĢılır. Çok fazla batıcı gibi 

görünür. Batı toplumu ile doğu toplumu riske çok farklı bakar dolayısıyla 

bunu da ayrı tutmak gerekir. (Müdür 2) 

 

Mesela IB‟de “Risk-taker” olarak adlandırılan Ģık, neden risk alacak? Bir 

çocuğun alacağı risk nedir? Bu bir soru benim için. Okul bazında hatta ülke 

bazında değerlendirmek daha mantıklı olur diye düĢünüyorum. (Koordinatör 

1) 

 

Risk-taker değiĢebileceği hakkında bir eğitimde bilgi almıĢtık. Ya da baĢka 

bir Ģekilde ifade edilebileceği söylenmiĢti. Ya da iyi anlaĢılmıyor. 

(Koordinatör 5) 
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Risk-alan” eleĢtirilecek bir sorun olarak görüyorum. Ortaokulda bir çocuğun 

ne kadar risk alabileceği ve o profilde olacağı tartıĢılır. Aslında burada Ģunu 

da söylemekte fayda var. Her öğrenen profili Türkiye‟ye uygun mu? 

(Koordinatör 7) 
 

 Öğrenen profili “Dönüşümlü düşünen” kriteri bakımından sorun yaĢadıklarını 

ifade eden katılımcıların yanıtlarında ön plana çıkan ilk kategori “öğrencilere 

ulaşamama sorunu” olup katılımcılardan bir kısmının yanıtları aĢağıda örnek olarak 

verilmiĢtir. 

 

Çocuklar “dönüĢümlü düĢünen” çok anlamlandıramıyorlar. Ama duyarlıdır, 

ilkelidir gibi onların sözcük olarak anlamlandırıyorlar. (Koordinatör 9) 

 

Öğrenen profilini gerçekten tam manasıyla yapmaya çalıĢıyoruz.  Bazı 

kriterleri için örneğin dönüĢümlü düĢünen öğrenci anlam veremiyor bazen. 

Ama tüm öğrencilerde ulaĢıldığını söylemeyeceğim. (Müdür yardımcısı 4) 

 

Söylemek istediğim çocukların bireysel farklılıklarından dolayı 

hedeflediğimiz öğrenen profili açısından zaman zaman sıkıntılar 

yaĢayabiliyoruz, mesela öğrenen profilinde dönüĢümlü düĢünen açısından 

örnek olabilir. (Müdür yardımcısı 6) 

 

 GörüĢmelerde yanıt aranan ve katılımcılara sorulan beĢinci soru “Uluslararası 

Bakalorya eğitim programı ile okulun ölçme ve değerlendirme sistemi özelinde ne gibi 

sorunlarla karĢılaĢtınız?” sorusu olmuĢtur. Verilen cevapların frekans verileri aĢağıdaki 

gibidir.  

ÇĠZELGE 1.1.5. 

IB Programı İle Okulun Ölçme Değerlendirme Sistemi Bakımından Yaşanan Sorunların 

Alt Kategorileri 

Yanıtlar  f 

MEB Programı Bakımından Sorunlar 

a) MEB Ölçme Değerlendirme Kriterlerinin Net Çizgilerle Belirlenmesi 

b) Değerlendirme Kriterlerinde Farklar  

 

5 

7 

 

PYP, MYP Programı Ölçme Değerlendirme Bakımından Sorunlar 

a) Öğretmen Değerlendirme Sorunu 

b) Velinin Anlaması 

  

Ölçme Değerlendirme ve Ulusal Sınav Sorunu 

a) Türkiye‟de Ulusal Sınav Sistemi 

 

4 

2 

 

 

2 
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Toplam 20 

 

 Çizelge 3.1.5.‟de görüldüğü gibi sorunları toplam üç baĢlık altında 

gruplandırmak mümkün görülmektedir. Bunlar; MEB programı bakımından sorunlar, 

PYP, MYP ölçme değerlendirme bakımından sorunlar, ölçme değerlendirme ve ulusal 

sınav sorunu olarak ortaya çıkmıĢtır.  

 Ġkinci aĢamada programların birlikte yürütülmesinde yaĢanan sorunları daha 

derinlemesine anlayabilmek için katılımcıların yanıtları araĢtırmacı tarafından tekrar 

okunmuĢ ve tematik analize tabi tutulmuĢtur.  

 MEB programı bakımından sorun yaĢadıklarını ifade eden katılımcıların 

yanıtlarında ön plana çıkan ilk kategori “MEB ölçme değerlendirme kriterlerinin net 

çizgilerle belirlenmesi” olarak ortaya çıkmıĢtır. MEB programı ölçme değerlendirme 

yaklaĢımı net ifade edildiği ve çizgilerinin dıĢına çıkılmaması katılımcılar tarafından bir 

sorun olarak ifade edilmiĢtir. Katılımcılardan bir kısmının yanıtları aĢağıda örnek olarak 

verilmiĢtir. 

 

MEB‟in en çok zorlayan alanı bu. Hem kendi ölçme değerlendirme alanını 

çok net çizgilerle sınırlandırılmıĢ olması. Performansa dayalı, derse katılım, 

gibi çerçevesi o kadar belirginleĢtiriliyor ve sayıları o kadar net belirleniyor 

ki bizim ona uymamız zor hale geliyor. (Müdür 1) 

 

Sınav çok ön planda, yazılı değerlendirme tanımı çok net yapılmıĢ ve sınav 

ön plana çıkar. Eksik sınav gibi bir Ģey mümkün değildir, MEB açısından 

gelir onu sorgular. (Müdür 2) 

 

Aslında birçok sorun ölçme değerlendirme sisteminde yaĢadığımız sıkıntılar 

ile alakalı. Çünkü MEB sistemi ile IB sistemi iki farklı eğitim sistemi. 

Üniversite sınavında AYT-TYT beĢ Ģıklı bir soru var. IB tamamen farklı, 

tezler, sunumlar, deney raporları ile bambaĢka bir süreç. (Koordinatör 2) 

 

MEB programında not sistemi ile not kaygısı hem öğrenci hem de velide 

baĢlıyor. Bu da büyük bir sorun oluyor. (Koordinatör 4) 

 

MEB‟den tamamen zıt bir değerlendirme sistemi mevcut. Yine burada iki 

farklı kutup ortaya çıkıyor. Zıt mantıkları bir araya getirmek zorlayıcı 

olabiliyor. (Koordinatör 5) 
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 MEB programı bakımından sorun yaĢadıklarını ifade eden katılımcıların 

yanıtlarında ön plana çıkan ikinci kategori “değerlendirme kriterlerindeki farklar” 

olarak ortaya çıkmıĢtır. MEB programı ölçme değerlendirme kriterlerinin not bazlı 

olduğu oysa IB programında her değerlendirmenin farklı ve kendi içinde değerli 

olduğunu belirten katılımcılar tarafından bu durum bir sorun olarak ifade edilmiĢtir. 

Katılımcılardan bir kısmının yanıtları aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

Ölçme değerlendirme kriterleri farklı. Eğer IB kriterlerine uygun ölçme 

değerlendirme uygulanmazsa öğrenci on ikinci sınıf sonunda baĢarılı olmaz 

ve eğer klasik yöntemlerle gidilirse havada kalır. Bu bir risk ve siz yönetici 

olarak o risklere dikkat etmek zorundasınız. (Müdür Yardımcısı 1) 

 

Aslında burada hep istediğim, yönetici olarak, anaokulundan liseye kadar 

çocukları ölçme bazında, çocukların kiĢisel dosyaları olup, kendi tüm 

yetenekleri dahil olmak üzere, sınav kaygıları ile değil, çocuğun sosyal 

hayattan getirdiği becerileri ile ilgili ölçme dosyaları olup, o çocukların 

yıllar içerisinde kiĢisel geliĢimi, çünkü her çocuğun kendi geliĢimi çok 

değerli. Bazı değiĢiklikleri görebiliyorsunuz ama her çocuk kendi içinde çok 

yol kat ediyor. (Müdür Yardımcısı 2) 

 

Ġki tür değerlendirme yapıyoruz; birincisi kendi kendini değerlendirme, 

çocuğun kendini değerlendirmesini de okuma yazma bilmediği için “gülen 

yüzler” ile yapıyor. Kendini değerlendirebiliyor ve son derece objektif 

oluyorlar. Bir de tabii öğretmenimizin yaptığı değerlendirmeler var. (Müdür 

3)  

 

Aslında birçok sorun ölçme değerlendirme sisteminde yaĢadığımız sıkıntılar 

ile alakalı. Çünkü MEB sistemi ile IB sistemi iki farklı eğitim sistemi. 

(Koordinatör 2) 

 

Örneğin çocuğun defterine yapıĢtırdığınız küçük bir not olabilir, sticker 

olabilir, veliye yazdığınız bir not olabilir. Çocuğun kendini değerlendirmesi 

de ölçme değerlendirme olabilir ki biz bunu çok öneriyoruz. (Koordinatör 4) 

 

MEB‟den tamamen zıt bir değerlendirme sistemi mevcut. Yine burada iki 

farklı kutup ortaya çıkıyor. Zıt mantıkları bir araya getirmek zorlayıcı 

olabiliyor. (Koordinatör 5) 

 

MYP için bu biraz daha zor. Çünkü çok fazla ders ve çok fazla kriter var. 

Ve o kadar da gözlemlenebilir de olmuyor. Mesela beni en çok rahatsız 

eden durum. (Koordinatör 8) 
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 PYP programında ölçme değerlendirme bakımından sorun yaĢadıklarını ifade 

eden katılımcıların yanıtlarında ön plana çıkan ilk kategori “öğretmen değerlendirme 

sorunu” olarak ortaya çıkmıĢtır. Katılımcılar PYP programında değerlendirme 

kriterlerinin öğretmenler tarafından iyi bilinmesi gerektiğini ifade etmiĢlerdir. 

Katılımcılardan bir kısmının yanıtları aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

PYP‟de her değerlendirme çok önemli… her değerlendirme mutlaka geri 

bildirim olmalı. Öğrenci neye göre baĢarılı neye göre baĢarısız olacağını 

bilmeli. Öğretmenin neye göre değerlendireceğini bilmeliler. Öğretmenin de 

mantığının bu olması lazım. (Koordinatör 4) 

 

Değerlendirme denilince öğretmenler çok daha farklı anlıyor. Öğretmen 

“ben çocuğu nasıl değerlendireceğim?” sorusu ile karĢı karĢıya gelirken 

aslında PYP‟nin özünde çocuğun kendi kendini değerlendirmesidir. Bunu 

öğretmenlerimiz anlamadığı ve içselleĢtirmediği sürece sorun yaĢamaya 

devam edeceğiz. (Koordinatör 6) 

 

Öğretmen bile bazı değerlendirme kriterlerinde bunu öğrenciye nasıl 

anlatacağım diyebiliyor. MYP‟nin belki de beğenmediğim kısmı o rubrikler 

olabilir.  (Koordinatör 8) 
 

Bu durumda yeni bir öğretmen alındığında o öğretmene bu süreci anlatmak 

ve süreç içinde sürekli iletiĢim halinde olmak gerekiyor. Bu bir sorun 

olabiliyor diğer yandan da gereklilik. (Koordinatör 9) 

 

Sınavların ölçme değerlendirmesi tamamen öğretmenlerin kendi 

inisiyatiflerinde açıkçası. Bölüm baĢkanlarının yönlendirmeleri ile onlarda 

IB koordinatörünün yönlendirmeleri ile hareket ediyorlar. Yani öğretmen iyi 

bir araĢtırmacı olmak zorunda. (Müdür yardımcısı 1) 
   

 PYP programında ölçme değerlendirme bakımından sorun yaĢadıklarını ifade 

eden katılımcıların yanıtlarında ön plana çıkan ikinci kategori “velinin anlaması” 

olarak ortaya çıkmıĢtır. Katılımcılar PYP programında değerlendirme kriterlerinin veli 

tarafından da anlaĢılması gerektiğini ve veliyi bilgilendirme zorunluluğunun ortaya 

çıktığını ifade etmiĢlerdir. Katılımcılardan bir kısmının yanıtları aĢağıda örnek olarak 

verilmiĢtir. 

 

Burada bazen karĢılaĢtığımız, değerlendirme kağıtlarında “her zaman, 

bazen, ara sıra” tikleri veli tarafından sorgulanabiliyor. (Müdür 3) 
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PYP karnesi ile birlikte velilerimize neyi hedefledik, bu hedeflerimize ne 

kadar ulaĢtık, çocuklarımıza hangi becerileri ve tutumları kazandırdık, nasıl 

bir öğrenen profile ulaĢtık gibi hepsini velilerimize doğrudan görme Ģansı 

oluyor. (Müdür yardımcısı 6) 

 

Kriterlerin bazıları çok karmaĢık olabiliyor. Veliye gösterdiğimizde Ģimdi 

bu ne demek diyebiliyor. IB adaptasyon kısmı olarak zaman alabiliyor. 

(Koordinatör 8) 
 

 Ölçme değerlendirme özelinde ulusal sınav bakımından sorun yaĢadıklarını 

ifade eden katılımcıların yanıtlarında ön plana çıkan ilk kategori “Türkiye’de ulusal 

sınav sistemi” olarak ortaya çıkmıĢtır. Katılımcılar Türkiye‟de uygulanan üniversite 

giriĢ sınavının öğrencileri test sistemine alıĢtırdığını, oysa IB programında daha farklı 

ölçme değerlendirme kriterleri olduğundan sorun yaĢadıklarını ifade etmiĢlerdir. Ġlk 

soruda da ortaya çıkan bu tema, aynı sorunun yöneticiler tarafından iki farklı alanda 

zorluk olarak karĢılarına çıktığını göstermektedir. Katılımcılardan bir kısmının yanıtları 

aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

Baktığınızda IB programı ile biz üniversite sınavında istenen 5 Ģıklı eğitimi 

vermiyoruz ve çocukları da öyle yetiĢtirmiyoruz. Biz baĢka bir öğrenci 

profili yetiĢtiriyoruz. (Koordinatör 2) 

Bazen karmaĢık olabiliyor. Ama GDS sınavları ve öğrenciler 8.sınıfta 

karĢılaĢacakları sınava önceden hazırlanıp, test yöntemine aĢina olmaları 

gerekiyor. Yine burada iki farklı kutup ortaya çıkıyor. (Koordinatör 5) 
 

 GörüĢmelerde yanıt aranan ve katılımcılara sorulan altıncı soru “Uluslararası 

Bakalorya eğitim programı uygulama esnasında paydaĢlarla iliĢkiler bakımından (okul 

sahibi ya da mütevelliler, veliler ve Milli Eğitim yetkilileri) ne tür sorunlar ile 

karĢılaĢtınız?” sorusu olmuĢtur. Verilen cevapların frekans verileri aĢağıdaki gibidir.  

 

ÇĠZELGE 3.1.6. 

IB Programı İle Okulun Paydaşları Bakımından Yaşanan Sorunların Alt Kategorileri 

Yanıtlar  f 

Veliler ile İlişkiler Bakımından Sorunlar  

a) Veli Beklentisinin Farklılığı 

b) Velinin Sürece Dâhil Olamaması  

 

6 

3 

 

MEB ve Yetkilileri Bakımından Sorunlar 

a) IB Programına AĢina Olunmaması 

 

4 
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Toplam 15 

 

 Çizelge 3.1.6.‟da görüldüğü gibi sorunları toplam iki baĢlık altında 

gruplandırmak mümkündür. Bunlar; veliler ile iliĢkiler bakımından sorunlar ile MEB ve 

MEB yetkilileri bakımından sorunlar olarak ortaya çıkmıĢtır.  

 Ġkinci aĢamada programların birlikte yürütülmesinde yaĢanan sorunları daha 

derinlemesine anlayabilmek için katılımcıların yanıtları araĢtırmacı tarafından tekrar 

okunmuĢ ve tematik analize tabi tutulmuĢtur.  

 Veliler ile iliĢkiler bakımından sorun yaĢadıklarını ifade eden katılımcıların 

yanıtlarında ön plana çıkan ilk kategori “veli beklentisinin farklılığı” olarak ortaya 

çıkmıĢtır. IB programının veliler için farklılıkları ve velilerin beklenti farklılıklarının, 

bir süre sonra yöneticiler ile veliler arasında sorun yaĢanmasına sebep olduğu 

katılımcılar tarafından ifade edilmiĢtir. Katılımcılardan bir kısmının yanıtları aĢağıda 

örnek olarak verilmiĢtir. 

 

Esas burada veliler açısından sorun yaĢanabiliyor. Yılın ortasında veli gelip, 

belli danıĢmanlık firmasından (yurtdıĢı eğitim) aldıkları bazı bilgiler ile 

örneğin; matematik neden “high level” değildir? diye sorabiliyor. Bunu 

baĢtan belirlediğimiz ve onlara da toplantılar ile bildirdiğimiz halde çok 

farklı öneriler ile sene ortasında karĢınıza gelebiliyorlar. (Koordinatör 1) 

 

TEOG sınav sistemi ile MYP çakıĢması yaĢanıyor. Veliler de daha çok 

TEOG hazırlığı bekliyorlar. Biz IB kültürü tüm okula sinmiĢ bir okul olsak 

da 8. Sınıf Türkiye sınav gerçeği olarak TEOG hazırlığını veriyoruz. O 

noktada da MYP yapamıyoruz. Velilerimiz bir TEOG baĢarısı bekliyor. 

(Koordinatör 2) 

 

Tamamen PYP odaklı çalıĢıyoruz dersek öğrencilerin önlerindeki büyük 

sınava hazırlanmaları adına sorun çıkabilir. Veliden PYP okuluyuz 

dediğimizde tepki alacağımızı düĢünüyoruz. (Koordinatör 5) 

 

Veliler ile her zaman ilkokulda problem ile karĢılaĢıyoruz. PYP‟yi hiçbir 

zaman akademik görmüyorlar. Çocuğum matematik öğrenmiyor, özellikle 

klasik sistemden gelen insanlar, yani onlar nasıl öğrenmiĢlerse en iyisini az 

çok öyle olduğunu düĢünüyorlar ve biz böyle bir sorun yaĢıyoruz. 

(Koordinatör 6) 

 

Ġlk etapta velilerimiz “Bu program çocuğuma ne kazandıracak?” “Çocuğum 

bu programdan mezun odluğunda hangi üniversiteye girecek?” gibi sorular 

ile gelebiliyor. (Koordinatör 7) 
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MYP için biraz daha farklı. MYP için hem velilerin hem de öğrencilerin 

algısı tam yerleĢmiyor. Aslında istiyorlar sonra da sürekli sorguluyorlar. 

(Koordinatör 8) 

 

ġu olabiliyor velilerde, 10.sınıfta baĢarılı bir öğrenci 11. Sınıfta IB‟ye 

geçiĢte notları düĢerse bu defa veli kaygı ile okula geliyor. Ne oldu da 

baĢarısı düĢtü diye merak ediyor. (Müdür Yardımcısı 1) 
 

 Veliler ile iliĢkiler bakımından sorun yaĢadıklarını ifade eden katılımcıların 

yanıtlarında ön plana çıkan ikinci kategori “velinin sürece dâhil olamaması” olarak 

ortaya çıkmıĢtır. Katılımcılar özellikle IB programı içinde eğitim alan öğrencinin 

ebeveynleri programın içine dâhil edilmezse, velinin programın gerekliliklerini 

anlamakta sorun yaĢadığını belirtmiĢlerdir. Katılımcılardan bir kısmının yanıtları 

aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

PYP karnesi gönderiyorduk, fakat dönem sonunda ne kadar iĢlevsel oluyor? 

diye düĢündük, veli ne kadar sürecin içinde oluyor? sorusunu ortaya 

koyduk. Fark ettik ki veli sürece dahil olmuyor. (Koordinatör 4) 

 

Velilerimize zaten baĢtan PYP‟nı anlatıyoruz ve programın içine dâhil 

ediyoruz. IB‟nin PYP ile baĢlayıp diğer 2 program ile devam ettiğini 

söylüyoruz. Velilerimiz ilgi ile dinliyor, fakat bilgilendirmeye devam 

edilmezse anlamakta güçlük çekiyorlar. (Müdür 3) 

 

Ünite sonunda velilerimizin de katkıları ile öğrencilerimizin kendilerini 

değerlendirmelerini istiyoruz. MEB‟den farklı bir uygulama olduğu için 

velilerimiz açısından anlamaları gereken yeni bir alan oluyor. (Müdür 

yardımcısı 5) 
  

 Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve MEB bakımından sorun yaĢadıklarını ifade 

eden katılımcıların yanıtlarında ön plana çıkan ilk kategori “IB programına aşina 

olmaması” olarak ortaya çıkmıĢtır. Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerinin izin vb. 

uygulamalarda inisiyatif kullanmalarının zaman zaman kurumları zorda bıraktığı 

katılımcılar tarafından ifade edilmiĢtir. Katılımcılardan bir kısmının yanıtları aĢağıda 

örnek olarak verilmiĢtir. 

 

Biz otorize olduğumuz zaman MEB IB hakkında çok fazla çalıĢma 

yapmamıĢtı. Tabii sonrasında MEB‟de program hakkında bilgi sahibi oldu. 

(Koordinatör 5) 
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MEB ile ilgili uzun süredir bir sorun yaĢamıyoruz. En baĢlarda yaĢıyorduk. 

MEB yetkilileri IB programına aĢina oldukça sorunlar da ortadan kalktı. 

(Koordinatör 6) 

 

MEB yetkilileri kısmına geldiğimiz zaman, MYP otorizasyonumuzu bu 

sene aldık. IB izin süreçleri ilçeden ilçeye değiĢiklik gösterebiliyor. Milli 

Eğitim yetkilisinin IB konusundaki inisiyatiflerine göre değiĢebiliyor. 

(Koordinatör 8) 

 

Ġlk etapta milli eğitim programından devam ediyormuĢ gibiydik. Fakat daha 

sonra MEB‟de PYP‟nı kabul etti dolayısıyla hiçbir problemimiz kalmadı. 

(Müdür 3) 

 

MEB programa hiç hâkim değildi, daha belki yeni yeni… burada en çok 

yaĢadığımız sorunlardan bir tanesi, okulda zaman zaman teftiĢler olur, 

MEB‟in istediği teftiĢleri PYP ile entegre etmeye çalıĢsanız bile hiçbir 

zaman olmaz. (Müdür Yardımcısı 2) 

 

Çok baĢlarda MEB‟ten gelen müfettiĢler programı çok beğenmiĢlerdi. Belki 

de raporlayıp daha sonra MEB‟in sarmal programa geçmeyi sağlamıĢ bile 

olabilirler. Çünkü kendilerine uygulama örnekleri istemiĢlerdi. (Müdür 

Yardımcısı 4) 

 

 GörüĢmelerde yanıt aranan ve katılımcılara sorulan yedinci soru “Uluslararası 

Bakalorya eğitim programı ile okul yönetim süreçlerine iliĢkin olarak ne tür sorunlarla 

karĢılaĢtınız? Yönetim yapısında sorunlar, yönetim hiyerarĢisinde sorunlar, yapılan 

iĢlerin belgelendirilmesi açısından (yönetimsel yapı, hiyerarĢi, çeviri iĢlemleri, IB 

koordinatörü ve iliĢkileri vb.) sorunlar” sorusu olmuĢtur. Verilen cevapların frekans 

verileri aĢağıdaki gibidir. 

 

ÇĠZELGE 3.1.7. 

IB Programı Ve Okul Yönetim Süreçleri Bakımından Sorun Yaşanmasının Alt 

Kategorileri 

Yanıtlar  f 

Yönetim Yapısı Sorunları  

a) Koordinatörün  Yönetim Sürece Dahil Olması Sorunu  

b) ĠĢ Tanımı Sorunu 

 

7 

4 
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Yönetim Hiyerarşi Sorunları 

a) IB ve MEB Farklılığı  

b) Velilerin HiyerarĢiyi Bilme Zorunluluğu 

 

Çeviri İşlemleri Sorunları 

a) Kurumda Çevirmen Olmaması 

b) Tercüme Sorunu 

 

 

2 

2 

 

 

2 

3 

Toplam 20 

 

 Çizelge 3.1.7.‟de görüldüğü gibi sorunları toplam üç baĢlık altında 

gruplandırmak mümkündür. Bunlar; yönetim yapısı sorunları, yönetim hiyerarĢisi 

sorunları, çeviri iĢlemleri sorunlarıdır.  

 Ġkinci aĢamada programların birlikte yürütülmesinde yaĢanan sorunları daha 

derinlemesine anlayabilmek için katılımcıların yanıtları araĢtırmacı tarafından tekrar 

okunmuĢ ve tematik analize tabi tutulmuĢtur.  

 Yönetim yapısı bakımından sorun yaĢadıklarını ifade eden katılımcıların 

yanıtlarında ön plana çıkan ilk kategori “koordinatörün yönetim sürecine dâhil olması 

sorunu” olarak ortaya çıkmıĢtır. IB programı ile birlikte yönetim yapısına dâhil olan 

koordinatörlerin, öğretmenler tarafından ve okul iĢleyiĢinde yönetici olarak 

benimsenmesinin zaman aldığını ifade edilmiĢtir. Katılımcılardan bir kısmının yanıtları 

aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

Yönetim süreçleri çok önemli, yurt dıĢına baktığınız zaman müdürler, 

koordinatörler, birbirine eĢdeğer, akademik liderler olarak görülür. Bizim 

ülkemizde tabii, çok tanımlanmıĢ yönetici anlayıĢları var, örneğin, müdür 

yardımcısı, müdür bellidir ve bilinir, peki o zaman koordinatör kim? 

noktasına gelinebiliyor. (Koordinatör 3) 

 

Aslında okul müdürü ve PYP koordinatörü eĢit sorumluluktadır. Ġdarecilerin 

IB‟nin tamamen içinde olması gerekiyor. Planlama, detaylandırma iĢinin 

içinde olma konusunda sıkıntılar olabiliyor. (Koordinatör 5) 

 

Öğretmenin bir sorun yaĢadığında kime gideceği bu sistemde çok net 

Ģekilde gösterilmiĢ.  Bizde bu ayrıĢtırma olmadığı için bazen hem 

öğretmenlerimiz bazen de ben (Koordinatör), farklı farklı yetkililere 

gidebiliyoruz.  Bu da PYP ile alakası olmayan ama karmaĢa yaratıyor. 

(Koordinatör 6) 
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IB koordinatörleri akademik olarak programa dahil olabilir ama müdür 

yardımcılığı teknik bir iĢ olduğu düĢünülerek IB‟den uzak kalmak 

isteyebiliyorlar. Bana kalırsa herkes taĢın altına elini koymalıdır. 

Dolayısıyla ara yöneticiler açısından sorunla karĢılaĢılıyor. (Koordinatör 7) 

 

MYP koordinatörü de öğretimsel kararları verirken aynı zamanda da müdür 

de verebilir. Aynı zamanda müdür yardımcısının da gördüğü bir Ģeyler 

vardır ve katkıda bulunabilir. (Koordinatör 8) 

 

Bazı IB okullarında koordinatörlere bir de müdür yardımcılığı verilir ki 

öğretmen arkadaĢlar onu bir Ģekilde saysın kabul görsün diye. Demek ki 

kabul anlamında bir zorluk yaĢanabiliyor. (Müdür yardımcısı 1) 

 

PYP, MYP koordinatörlerimiz oldu, onun yanı sıra alan liderlerimiz oldu. 

MYP‟ye ait alan liderlerimiz oldu. YaĢı ilerlemiĢ öğretmen arkadaĢlarımız 

da vardı. Onlar bu hiyerarĢik değiĢime direndiler. Bu tarz sorunlar ilk baĢta 

yaĢandı. (Müdür yardımcısı 4) 

 

 Yönetim yapısı bakımından sorun yaĢadıklarını ifade eden katılımcıların 

yanıtlarında ön plan çıkan ikinci kategori “iş tanımı sorunu” olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Katılımcılar IB programının yönetim yapısında koordinatörlerin yer almaya 

baĢlamasıyla öğretmenler tarafından iĢ tanımı sorunu ve müdür ile koordinatörler 

arasında yönetimsel kavram karmaĢası yaĢandığını ifade etmiĢlerdir. Katılımcılardan bir 

kısmının yanıtları aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

Sınıf öğretmenleri ve zümre baĢkanlarımız var bir de PYP 

koordinatörlerimiz var. Denetimden neden hepsinin olduğuna dair soru 

geldi. PYP koordinatörü yeterlidir dediler. Aslında burada IB ve MEB 

farklılığı ortaya çıkıyor. (Koordinatör 5) 

 

PYP‟de bir sorun olduğunu düĢünmüyorum. Yönetimsel olarak iĢ tanımında 

bir sorun olduğunu düĢünüyorum. (Koordinatör 6) 

 

IB koordinatörleri IB yönetim Ģemasında bellidir ve okulda da IB 

koordinatörü kavramı oturtulmalıdır. Okul topluluğunda IB koordinatörü 

kavram eksikliği karmaĢayı getirir. (Koordinatör 7) 

 

Bence kendi içimizden kaynaklanan problemler var. Yoksa IB açısından 

zorlanmadığımı ifade edebilirim. Bizim okul olarak yönetim hiyerarĢimizde 

sorun olduğunu düĢünüyorum. (Koordinatör 8) 
 

 Yönetim hiyerarĢisi bakımından sorun yaĢadıklarını ifade eden katılımcıların 

yanıtlarında ön plana çıkan ilk kategori “IB ve MEB farklılığı” olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Katılımcılar IB programı ile MEB programı arasında farklılıkların yönetim 
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hiyerarĢisinde de etkisini hissettirdiğini ifade etmiĢtir. Katılımcılardan bir kısmının 

yanıtları aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

Bu anlamda Türk okul kültüründe IB baĢarısı ile öğretmen, koordinatör, 

müdür baĢarısı kıyaslanıyor. Biz o geleneksel yapıdan geldiğimiz için 

yönetim kurulu bile bizim ortalamamızı sorabiliyor. Aslında ortalamamız IB 

için gereksiz bir Ģey. (Koordinatör 2) 

 

Dokümanı güncelleyip, politikayı yürürlüğe koymak zorluyor hem kültürel 

anlamda hem de genel Milli eğitim anlamında çok alıĢkın olmadığımız 

Ģeylerdi, ama alıĢtık. (Müdür 2) 
 

 Yönetim hiyerarĢisi bakımından sorun yaĢadıklarını ifade eden katılımcıların 

yanıtlarında ön plana çıkan üçüncü kategori “velilerin hiyerarşiyi bilme zorunluluğu” 

olarak ortaya çıkmıĢtır. Katılımcılar IB programı ile velilerin hiyerarĢi değiĢikliklerini 

bilmesi gerektiğini, eğer bu gerekliliğin yerine getirilmezse sorun olduğunu ifade 

etmiĢlerdir. Katılımcılardan bir kısmının yanıtları aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

Yönetim yapısında değiĢiklere veli hazır mı? lider olarak yola devam 

ederken veli karĢısında bir otorite mi bekliyor? Bunları sorgulamak 

gerekiyor. Müdür olduğum süreçten itibaren veli açısından kurum içinde de 

duruĢ ile ilgili değiĢimleri destekledim. Hala da devam ediyorum. (Müdür 1) 

 

IB koordinatörlerin iyi tanımlanması gerekiyor. Hem öğretmenler hem de 

yöneticiler açısından hatta velilerle iyi tanımlanması gerekiyor. (Müdür 2) 
 

 Çeviri iĢlemleri bakımından sorun yaĢadıklarını ifade eden katılımcıların 

yanıtlarında ön plana çıkan ilk kategori “kurumda çevirmenlerin olmaması” olarak 

ortaya çıkmıĢtır. Katılımcılar IB programında belgelerin Türkçeye çevrilmesi ve 

belgelenmesi açısından kurum içinde çevirmenlerinin olmadığını ve zaman zaman 

bunun bir sorun haline geldiğini ifade etmiĢlerdir. Katılımcılardan bir kısmının yanıtları 

aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

 Çeviride bir sıkıntı yaĢıyoruz çünkü bir çevirmenimiz yok. IB yapan 

okullarda çeviri iĢleri çok önemli oluyor. (Koordinatör 2) 

 

Okulumuzda bir çevirmen yok. YazıĢmaları ve haberleĢmeleri %80‟ni, iki 

dilli olarak yapmaktayız. Zaman zaman sorunlar yaĢıyoruz. (Koordinatör 7) 
 



 

 
58 

 Çeviri iĢlemleri bakımından sorun yaĢadıklarını ifade eden katılımcıların 

yanıtlarında ön plana çıkan ikinci kategori “tercüme sorunu” olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Katılımcılar IB programında belgelerin Türkçeye çevrilmesi ve belgelenmesi açısından 

çevirmen olmayınca dil yetersizliği sorunu yaĢandığını ifade etmiĢlerdir. Katılımcılar 

daha önce bu sorunu öğretmenlerin Ġngilizce dil yetersizliği olarak da ifade etmiĢlerdir. 

Katılımcılardan bir kısmının yanıtları aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. 

 

Özellikle çok resmî belgeler ise yazdıktan sonra Ġngilizce bölümüne 

gönderip kontrol ettiriyorum. Çünkü bazı evraklar çok önemli, bu anlamda 

Ġngilizce bölümünün iĢ yükü çok oluyor. (Koordinatör 2) 

 

Yabancı öğretmenimizin Türkçe sıkıntısı var Türk öğretmenlerimizin 

Ġngilizce sıkıntısı olanlar var. Bunlar çeviriler üzerinden gidiyor. (Müdür 2) 

 

Yabancı dil sıkıntı olabiliyor. Ġngilizce konusunda, çeviri konusunda, kendi 

Ġngilizce öğretmenlerimizden yardım alıyoruz ama ilk etapta çeviri kısmı 

zorladı. (Müdür Yardımcısı 6) 

 

 

 
 

3.2. BULGULARIN YORUMLANMASI 

 ÇalıĢmanın amacı; Türkiye‟de IB programı uygulayan ve/ya uygulamaya 

baĢlayacak olan okullarda yöneticilerin MEB programından IB programını birlikte 

yürütme süreçlerinde karĢı karĢıya geldiği sorunları ve zorlukları incelemektir. Bu 

amaçla bulgular literatürdeki ilgili araĢtırmalarla iliĢkilendirilerek yorumlanmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

3.2.1. MÜFREDAT FARKLILIKLARINA RAĞMEN PROGRAMLARIN BĠRLĠKTE 

YÜRÜTÜLMESĠ 

 Her iki programın müfredatlarının farklı ilerlemesi ve iki programın birlikte 

yürütülmeye çalıĢılması yöneticilerin karĢı karĢıya bulunduğu en temel zorluklarından 

biri durumundadır. Ġki programın müfredatları gerek eğitim anlayıĢları gerek eğitim 

felsefeleri bakımından farklıdır. Katılımcılara göre bu sorunun özünde IB programının 

MEB programından farklı bir yol izlemesi yatmaktadır. Yine katılımcıların ifadesi ile 
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IB müfredatının daha esnek olduğu ve eğitimin uzun süreye yayılabildiği halde MEB 

müfredatının belirli sınırlar içerisinde ve zamanlamaya dayalı olmasının önemli bir 

sorundur. Katılımcılara göre, IB müfredat bakımından daha iyi yönetilmektedir. Çünkü 

IB programı, IB koordinatörü, öğretmen ve öğrencinin iĢ birliği yaparak, inisiyatif 

kullanarak ve esnek yapı içinde uyguladıkları bir programdır. MEB programında ise 

zorunlu derslerin belirli saatler içinde verilmesi, sınırların MEB tarafından net olarak 

çizilmiĢ olması ve müfredatın dıĢına çıkılamaması yönetimsel anlamda sorun olarak 

ortaya çıkmaktadır.  

 Programlar arasındaki uyumsuzluğun diğer bir boyutunu ise MEB müfredatının 

yoğun eğitim programının olması ve bu nedenle IB programının uygulanmasında 

zorluklar yaĢanması bulunmaktadır. Katılımcılar ayrıca IB programındaki proje tabanlı 

sistemde öğrencinin daha yaratıcı ve iĢlevsel bilgiye sahip olabileceğini 

gözlemlediklerini de belirtmiĢlerdir. Fakat MEB müfredatının buna izin vermeyecek 

kadar sıkıĢık bir program olduğunun özellikle altını çizmiĢlerdir.  

 Programlar arasındaki uyumsuzluk her bir IB programında (PYP, MYP, DP) 

özgül ve farklı sorunlar ya da zorluklar yaratabilmektedir. Örneğin IB PYP yapan 

okulların ilkokul bölümlerinde MEB programının müfredatı ile PYP programının 

örtüĢmemesi önemli bir yönetsel sorundur. Dolayısıyla günde sekiz saatlik bir zaman 

diliminde hem PYP hem de MEB programını bir arada yürütmek yönetimsel anlamda 

zorluk olarak ortaya çıkmıĢtır.  

 Buna karĢın IB PYP anaokulu programını devam ettiren okullardaki katılımcılar 

müfredat açısından hiçbir sorun ile karĢılaĢmadıklarını ifade etmiĢlerdir. MEB anaokulu 

programı konu bazlı, açık uçlu program olduğu için, PYP anaokulu programına kolay 

entegre edilebilmiĢtir. 

 Katılımcılar, IB MYP programında da müfredat bakımından sorunlarla 

karĢılaĢtıklarını belirtmiĢlerdir. Katılımcılar MYP‟nin çocukların yaratıcılığını ve 

bireysel geliĢimini desteklediğini, öğrencilerin yaĢayarak öğrenme sistemi içinde 

olmasının sağlıklı olduğunu belirtmiĢlerdir. Fakat müfredat olarak MYP‟nın geniĢ 

zaman diliminde olmasına karĢın ulusal programın süre sorunu olması, katılımcılar 

açısından sorun olarak ifade edilmiĢtir. Bu sorunun MYP programını uygulayan 
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okullara MEB tarafından belirli esneklikler verilmesi ile ve MYP-MEB müfredatları 

arasındaki uyum arttırılarak aĢılabileceği ifade edilebilir. 

 IB diploma programına dâhil olan öğrencilerin bir kısmı ulusal sınavlara (TYT, 

AYT gibi) katılacağı için DP programında aldıkları derslerin ulusal sınav müfredatına 

uymamasından kaynaklanan sorunlar programla ilintili diğer bir önemli sorundur. Bu 

öğrencilerin bir kısmı merkezi sınavda çıkmayacak konuları öğrenmeyi gereksiz 

bulduklarını ifade edebilmektedir. Öğretmenler her iki programın müfredatını bir arada, 

bağlantılı iĢlemeye çalıĢmakta; müfredatlar arasında bağlantı kurmak zorlayıcı 

olmaktadır. Ayrıca katılımcılara göre okulun baĢarısı, öğrencilerin üniversite sınavında 

gösterdikleri baĢarı ile ölçüldüğü için iki programın müfredatlarının örtüĢmemesi 

öğretmenler ve okul yönetimi üzerinde baskı oluĢturmaktadır. 

 Katılımcılar, öğrencilerin üniversite seçiminin sınava bağlı olmasından dolayı, 

IB programını cazip görseler bile seçmediklerini belirtmiĢlerdir. Eğer MEB müfredatı 

ile IB DP müfredatı aynı paralellikte gidecek olursa, katılımcılar öğrencileri IB DP‟ye 

kolaylıkla yönlendirebileceklerini inançları ifade etmiĢlerdir. Türkiye‟de üniversite 

sınavının belirleyici bir kriter olduğunu, her öğrencinin yurtdıĢında okuma imkânı 

olmadığını, eğer iki program birleĢik müfredat ile paralel olarak öğrenciye sunulursa, 

birçok öğrencinin DP programını seçeceğini düĢündüklerini ifade etmiĢlerdir. Böylece 

öğrenciler Türk üniversitelerine IB DP eğitimi ile girme imkânı bulacaklardır.  

 Millî Eğitim Bakanlığı ve IB programlarının bir arada yürütülmesi sorununa 

iliĢkin bulgular literatür ile uyumludur. Daha öne yapılmıĢ olan iki çalıĢmada da (Onur 

(2008) ve Halıcıoğlu (2008)) benzer sorunların tespit edilmiĢ olması, program 

meselesinin IB okul yöneticilerinin karĢı karĢıya kaldığı en önemli sorunlardan biri 

olduğu yargısını desteklemektedir.  

3.2.2. MEB SINAV SĠSTEMĠ ĠLE IB SINAV SĠSTEMĠ FARKLILIKLARI  

 Türk öğrencisi sınav sistemi ile küçük yaĢta tanıĢmaktadır. Katılımcıların 

ifadeleri, ulusal sınavlara yönelik eğitim vermek zorunda kalan okullarda IB programını 

yürütmenin belirgin sorunlar yarattığı yönündedir. MEB okullara kısıtlama getirmemiĢ 

olsa bile daha yaratıcı ve liberal eğitim sistemleri yılda bir kez gerçekleĢen ve rekabete 

dayanan üniversite sınavları ile otomatik olarak sınırlandırılmaktadır (Onur, 2008:14). 
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Katılımcılar MEB sınav sistemi ile IB programının sınav sisteminin örtüĢmediğini ifade 

etmiĢlerdir. IB programı sınavlarını, öğrenci merkezli değerlendirme çerçevesinde 

oluĢtururken, MEB programı öğrencileri ulusal sınava alıĢtırmak amacıyla test sistemi 

çerçevesine oturtmuĢtur. Dolayısıyla sınav sistemlerinde farklılıklardan kaynaklı 

sorunlar yaĢandığı ortaya çıkmıĢtır. 

 Bu sorunun en belirgin görüldüğü yer ise, IB MYP programı olmaktadır.  Her ne 

kadar MYP öğrencileri geliĢtiren, yaratıcı düĢünmeyi sağlayan, sorgulayıcı bir yaklaĢım 

içerse de ortaokul sonunda öğrencilerin katılmak zorunda oldukları ulusal sınav 

nedeniyle test sistemini öğrenme gerekliliği, Türkiye‟de bulunan okullarda MYP 

programının yönetiminde sorun yaĢanmasına sebep olmaktadır. MYP test sisteminden 

uzak bir program olduğundan, çalıĢmaya katılan bazı katılımcılar tarafından okullarında 

otorizasyon olduğu halde, öğrencilerin test sistemine entegre olamamalarından dolayı 

programdan vazgeçmek zorunda kalındığı ifade edilmiĢtir. 

 IB programının özünün farklılaĢtırılmıĢ eğitim olduğunu ifade eden katılımcılar, 

IB programı içinde öğrencinin sadece sınav ile değerlendirilmeyeceğini, sınavların yanı 

sıra, teneffüste bile öğrencinin değerlendirilebileceğini ifade etmiĢlerdir. Öğrencinin 

eğitimine katkıda bulunmak amacıyla, sürece yönelik ve test tekniğinden uzak, aslında 

okuma ve anlama becerilerini geliĢtiren bir sistem olarak tanımlamıĢlardır. 

Halıcıoğlu‟nun çalıĢmasında da katılımcıları destekleyen bir sonuç ortaya çıkmıĢtır 

(Halıcıoğlu, 2008). 

3.2.3. YABANCI DĠL SORUNU 

 Katılımcılara göre yöneticilerin IB sürecinde karĢı karĢıya kaldıkları bir diğer 

sorun, yabancı dil sorunudur. Katılımcılara göre yabancı dil sorununun en önemli 

yanlarından birini, IB derslerine girecek Ġngilizce bilen öğretmen bulma sorunu 

oluĢturmaktadır. Özellikle IB DP yürüten okullarda görev yapan katılımcılar bu konuda 

sorun yaĢadıklarını ifade etmiĢtir. Bu sorun Ġstanbul dıĢındaki illerde daha yoğun 

yaĢanmaktadır. Katılımcılar Ġngilizcesi branĢ dersini Ġngilizce anlatmaya yeterli olan 

öğretmenlerin kısıtlı olduğunu ve dolayısıyla bu öğretmenler ile programı yürütmek 

zorunda kaldıklarını belirtmiĢtir. Fakat öğretmenlerin hem IB DP branĢ derslerine hem 

de MEB programı branĢ derslerine girerek yoğun bir ders programı yürütmeye 
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çalıĢtıkları ve bundan dolayı zorlandıkları anlaĢılmaktadır. Öğretmenlerin her iki 

program arasında bölünmelerinin IB yeterlilikleri bakımından sorun teĢkil ettiği ifade 

edilmiĢtir.  

 Yabancı dil sorununun diğer bir boyutunu ise IB dokümanlarının Ġngilizce 

olması sebebiyle karĢılaĢılan zorluklar oluĢturmaktadır. IB kaynaklarının hepsinin 

Ġngilizce olması, Ġngilizce bilmeyen yöneticiler ve öğretmenler bakımından hep geriden 

gelme veya bir baĢkasına tabi olma durumunu ortaya çıkarmaktadır. Kaynakların 

Türkçe olarak gelmemesi, IB program dokümanlarının üç dil üzerinden hazırlanması 

(Ġngilizce, Fransızca, Ġspanyolca) genel sorun olarak görülmektedir. IB DP programında 

yer alan Türkçe A ve 20. Yüzyılda Türkiye (TITC) adlı derslerinin Türkçe olmasına 

karĢın, dokümanlarının Ġngilizce olarak gelmesi, katılımcılar tarafından eleĢtirilmiĢtir. 

IB dokümanlarının Ġngilizce olmasından dolayı okullar ve yöneticilerin bir kısmı 

öğretmen alımlarında Ġngilizce yeterlilik aramaya baĢlamıĢtır. Dokümanların Ġngilizce 

olması IB programında görev almak isteyen öğretmenlerin programa dâhil olmasını 

engelleyebilmektedir. Bundan dolayı katılımcılar, öğretmenlerin programa uzak 

kaldığını ve IB kadrolarını geniĢletmek için zorlandıklarını belirtmiĢlerdir. 

 

 

3.2.4. ÖĞRENEN PROFĠLLERĠ KÜLTÜR FARKLILIKLARI 

 AraĢtırmanın diğer bir önemli bulgusu, IB öğrenen profillerinden bazılarının 

Türk kültürüne tam uygun olmadığı ve bunun da yönetsel bir sorun olarak ortaya çıktı 

bulgusudur. IB öğrenen profillerinin bakıĢ açısı olarak Batı Avrupa‟ya uygun olduğunu 

belirten katılımcılardan bir kısmı, öğrenen profillerini Ortadoğu ve Asya ülkeleri için 

tartıĢılabilecek bir sorun olarak gördüklerini ifade etmiĢlerdir. 

 Türk öğrenci profilinin biraz daha ailenin güdümünde, biraz daha muhafazakâr 

bakabilen, riskli konuların içine çok fazla girmemiĢ bir alt yapıdan geldiğini, dolayısıyla 

öğrenen profili içindeki bazı kavramların soru iĢareti olarak kaldığı anlaĢılmaktadır. Her 

ne kadar IB programı öğrencileri “açık fikirli” bireyler olarak yetiĢtirmeyi hedeflese de 

Türk kültürü dünya görüĢü biraz daha “kapalı” bireyler üretmektedir. Diğer bir sorun 

ise “risk-alan” profili ile iliĢkilidir. Türk toplumunda “risk” kelimesi, Batı toplumlarına 
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göre daha farklı algılanmakta, yöneticilerin belirttiği sadece lise düzeyindeki öğrencinin 

risk alan bir birey olması uygun kabul edilmemektedir. Bu durumda IB öğrenen 

profilleri kavramlarının Türkçeye çevriliĢlerinde sorunlar olduğu ifade edilmektedir. 

Reflective thinker- dönüĢümlü düĢünme olarak çevrilmiĢ ama bir Ģey ifade etmiyor. 

Thinker ve reflective thinker farkı algılanmıyor. 

 Bazı katılımcılar ise, bölgesel farklılıkların üzerinde durarak, bölgesel 

farklılıkların da öğrenen profili için dikkate alınmasının uygun olacağını belirtmiĢlerdir. 

Marmara Bölgesi‟ndeki ihtiyaçların yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesi‟ndeki ihtiyaçların 

da dikkate alınması gerektiğinin üzerinde durmuĢlardır. Katılımcılar Türk kültürüne, 

Türk aile yapısına, Türk öğrenci yapısına uygun öğrenen profilinin geliĢtirilmesi 

gerektiğini belirtmiĢlerdir. Ayrıca yöneticiler, bu farklılıkların çözümünün IB‟den 

gelmesini beklemektedirler. 

3.2.5. ÖĞRETMEN YETERLĠLĠĞĠ VE ÖĞRETMEN DĠRENÇ SORUNU 

 IB programına geçiĢte okul liderlerinin karĢı karĢıya kaldığı diğer bir önemli 

sorun öğretmen yeterliği ve direnç sorunudur. Sorunun bir yanını öğretmen yetiĢtirme 

meselesi oluĢturmaktadır. IB programı MEB programından farklıdır ve Türkiye‟de IB 

programı uygulayıcısı birçok okul olduğu halde eğitim fakültelerinden çıkıĢlı öğretmen 

adayları IB programının gerektirdiği beceri ve donanıma sahip görünmemektedir. 

Öğretmenlerin özellikle IB programının ön plana çıkarttığı kavrama dayalı öğrenme, 

sorgulamaya dayalı öğrenme, öğrenci merkezli bir yapı kurma konularında yetersiz 

kalabildikleri anlaĢılmaktadır. 

 Öğretmen kaynaklı sorunların bir diğeri dirençtir. En önemli direnç, programa 

yabancı olmaktan kaynaklanmakta ve öğretmenlerin öğretim alıĢkanlıklarını 

değiĢtirmek konusunda ortaya çıkmaktadır. Katılımcılar klasik anlayıĢa sahip 

öğretmenlerin farklı stratejileri kullanmakta zorlandıklarını belirtmiĢlerdir. Direnç 

öğretmenler IB programına baĢladıktan sonra zamanla öğretmenlerin programın 

içeriğine ve öğretim yöntemlerine hâkim olmasıyla kaybolmaktadır. Direncin 

kırılmasında IB eğitimlerinin önemli bir rolü olmaktadır. 

 Katılımcılara göre IB programında öğretmen direncinin bir diğer kaynağı, 

öğretmene getirdiği iĢ yüküdür. IB programının kâğıt iĢleri ve öğretmenin raporlama 



 

 
64 

yapması gibi gereklilikleri öğretmenler tarafından ek iĢ yükü olarak algılanabilmektedir. 

Katılımcılar zaman içinde bu sorunun ortadan kalktığını gözlemlediklerini ifade 

etmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 4. SONUÇ 

 Bu bölümde araĢtırmacının amacı, araĢtırma süreci ve elde edilen sonuçlarla 

ilgili özet bilgiye, bulguların yorumlanması ile varılan yargıya ve konu ile ilgili 

yapılacak çalıĢmalara dair önerilere ve araĢtırmacının değerlendirmelerine yer 

verilmiĢtir. 

4.1. ÖZET  

 KüreselleĢmeyle beraber dünyanın “global bir köy” haline gelmesi uluslararası 

çalıĢma alanlarını artırmıĢtır. Uluslararası alanda çalıĢan ailelere mensup bireylerin 

eğitim ihtiyaçlarını kültürel çeĢitliliği göz önüne alarak karĢılamak ve nitelikli bir 
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eğitim vermek adına IB eğitim sistemi ortaya çıkmıĢtır. Ulusal programdan dersler ve 

uygulamaları anlamında ayrılan IB programının bir arada yönetilmesi okul 

yöneticilerine alıĢıla gelenden farklı görevler de düĢmektedir. Bu anlamda okul 

yöneticileri okul liderliği görevini de üstlenmektedir. 

 Bu araĢtırmada IB eğitim programını uygulayan okullardaki yöneticilerin IB 

programına birlikte yönetilme sürecinde karĢı karĢıya kaldıkları zorluklar 

incelenmektedir. AraĢtırma kapsamında yöneticilerin IB eğitim programına geçiĢte 

karĢılaĢtıkları sorunlar; liderlik ve yönetim, ulusal okul sistemi (Türkiye), eğitim ve 

öğretim, personel- öğretmen, müfredat, değerlendirme, paydaĢların etkileri değiĢkenleri 

açısından incelenmiĢtir. AraĢtırma olgu bilim deseninde olup, nitel veriler tematik 

analiz ile değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmanın katılımcıları 2018-2019 eğitim ve öğretim 

yılında Ġstanbul, Ankara, Bursa ilinde bulunan Millî Eğitim Bakanlığı‟na bağlı IB 

eğitim programı uygulayan özel okullarda görev yapan yöneticilerdir. AraĢtırmada veri 

toplama aracı, araĢtırmacı tarafından oluĢturulmuĢ açık uçlu görüĢme sorularından 

oluĢmuĢtur. GörüĢmeler ile elde edilen veriler yukarıda belirtilen değiĢkenler açısından 

değerlendirilerek araĢtırma sorularına yanıt aranmıĢtır.  

 AraĢtırma bulgularına göre; IB programına geçiĢ ve uygulama sürecinde okul 

liderleri program, yönetim, personel, kültür gibi baĢlıklar altında toplanabilecek çeĢitli 

zorluklarla ve sorunlarla karĢı karĢıya kalabilmektedir. Her iki programın (MEB ve IB) 

eğitim anlayıĢlarındaki farklar, öğrenciye yaklaĢım farklılıkları yöneticileri 

zorlamaktadır. Ayrıca kültürel bakımdan Türk kültürünün Batı Avrupa kültüründen 

farklılıkları eğitim programının zorluklarından biri olarak ortaya çıkarak, eğitimden 

bağımsız bir değiĢken olarak kendini ortaya koymuĢtur. Genel olarak yöneticiler IB 

programını uygulanabilirliği, eğitim felsefesi, öğrenciye yaklaĢımı bakımından oldukça 

etkili bir program olarak gördüklerini ifade etmiĢlerdir.  

4.2. YARGI 

 Ġstanbul, Ankara, Bursa‟da bulunan ve IB programında eğitim veren dört özel 

okul kapsamında gerçekleĢtirilen çalıĢmanın ulaĢılan sonuçları yöneticilerin IB eğitim 

programı süreçlerinde en fazla MEB ve IB programlarının müfredat farklılıklarından 

dolayı sorunlarla karĢılaĢtıklarını ortaya koymuĢtur.  
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 MEB programının sınav sistemi, zorunlu dersleri belirlenen çerçeve içinde 

vermesi ve çerçevenin dıĢına çıkılamaması, müfredatının yoğun olması ve müfredatın 

sene içinde bitirilme zorunluluğunun getirilmesi, yöneticilerin MEB müfredatı ile IB 

müfredatını koordine ederek birlikte yürütmesini zorlaĢtırmaktadır. Eğitim yaklaĢımları 

temelde birbirinden oldukça farklı olan iki programın birlikte yürütülmesini yönetme 

süreci okul liderlerinin karĢı karĢıya kaldıkları en önemli sorun olmaktadır. MEB 

programında müfredat daha katı ve dar bir çerçeve belirlenirken, IB programının 

öğrenci merkezli, esnek ve yapılandırmacı yaklaĢımlı müfredatı iki programın birlikte 

uygulanmasını zorlaĢtıran temel farklılık olarak görünmektedir. MEB müfredatının ve 

IB müfredatının benzerlik göstermesi ve hatta iki müfredatın birbiri ile bağlantısı 

olmasının sağlıklı olacağı görüĢündedirler. Talim Terbiye Kurulu‟nun iki program için 

bağlantılı müfredat geliĢtirmesinin programların bir arada sorunsuz yürütülmesi 

bakımından etkili olacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla MEB müfredatı ile IB 

müfredatı benzeĢtikçe sorunların ortadan kalkacağı öngörülmektedir. 

 Ġki programın farklı müfredatlar ile ilerlemesi sorunu daha çok IB diploma 

programında belirginleĢmektedir. Öğrencilerin bir bölümü IB DP programına dâhil 

olsalar bile, Türkiye‟de uygulanan üniversite sınavına da girmek isteyen öğrencilerdir 

ve TYT AYT sınavına baĢvuru yapmaktadırlar. IB DP müfredatının içeriğinin ulusal 

sınav içeriğinden farklı gittiği öğrencilere açıklanınca IB DP programına ilginin azaldığı 

ifade edilmektedir. Bu durumda IB programı sadece yurt dıĢında eğitim alacak 

öğrencilerin tercih ettiği bir program haline dönüĢmektedir. IB programının böyle bir 

imajının olduğu anlaĢılmaktadır. Eğer iki program içerikleri paralel müfredatlı olursa, 

öğrencilerin IB DP programına ilgisinin artabileceği değerlendirilmektedir.  

 Benzer bir sorun MYP programı için de mevcuttur. IB programı müfredat ve 

eğitim felsefesi bakımından MEB programından oldukça farklıdır. Bu nedenle liseye 

geçiĢ sınavını (LGS) düĢünen öğrencilerin IB MYP programının yönetilmesinde 

sorunlar yaĢandığı ortaya çıkmaktadır. IB MYP test sisteminden uzak bir sistem ve daha 

öğrencinin yaĢayarak, farkındalığını arttırarak öğreneceği bir program olduğundan 

öğrencilerin LGS baĢarısı düĢmekte, bu da genel olarak okul baĢarısızlığı olarak 

görülmektedir. Böylece yöneticilerin MYP programının farklı bir sistem olduğunu 

velilere de anlatmakta sorunlar yaĢadıkları ortaya çıkmaktadır. Yöneticiler özellikle 
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velilere her iki programın farklılıklarını anlatmakta zorluk çekmektedirler. Bazı okullar 

okul baĢarısını göz önünde bulundurarak MYP programından çekilmek zorunda 

kalmıĢlardır. Bu sorunun en temelinde test sisteminin MYP programı ile bağdaĢmaması ve 

okul baĢarısını düĢüreceği endiĢesi yatmaktadır. 

 Genelde okullarda IB programında ders veren öğretmenler MEB programında 

da ders vermektedirler. Öğretmenler iki farklı müfredatı yürütmekte zorlanmakta ve IB 

programına karĢı direnç ortaya çıkabilmektedir. Her iki programda da fazla ders saati 

olan öğretmenlerin isteksizliği yönetimsel bakımından sorun teĢkil etmektedir. Özellikle 

IB koordinatörleri müfredata bağlı olarak öğretmen direnci yaĢanmaması adına çok 

çaba sarf etmektedirler.  

 Öğretmenlerle iliĢkili diğer bir sorun ise IB programının raporlama vb. iĢleridir. 

Öğretmenlerin IB programının kâğıt iĢlerini iĢ yükü gibi gördüğü, hatta yapmak 

istemedikleri için, öğretmeni bu konuda yönetmenin zorladığı ortaya çıkmaktadır. 

Öğretmenlerin iĢ yükü olarak gördükleri IB iĢlerinin daha sonra programa aidiyet 

sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Yöneticiler bu durumda astlarını motive etmekte 

zaman zaman sorun yaĢayabilmektedir.  

 Katılımcılar IB programının Ģimdilerde birçok Türk okulunda olduğu halde 

programa hâkim öğretmen bulmakta sorun yaĢamaktadırlar. Sorunu IB programının 

elzem Ģartı olan öğretmen eğitimleri ile aĢmaya çalıĢmaktadırlar. IB programında gerek 

yöneticiler gerek öğretmenler düzenli olarak eğitime gönderilmektedir. Fakat yabancı 

dil sorunu burada ortaya çıkmaktadır. Yöneticilerin bir kısmı eğitimlerin ve 

dokümanların Ġngilizce olduğunu ve Ġngilizce bilmedikleri için sürekli baĢkalarının 

yardımına ihtiyaç duyduklarını belirterek, bunun IB programına aidiyet duygusunu 

körelttiğini düĢünmektedirler. Türkiye‟de IB eğitimi birçok okulda eğitim vermekte ise, 

programın Ģartı olarak eğitimlerin ve dokümanların anadilde yapılması uygun olacaktır. 

 Koordinatörler, okul içinde IB programının ilk dönemlerinde yönetici olarak 

görülmemektedir. Okul kültürüne, yönetici olarak koordinatörler IB programı ile 

girmiĢtir. Bazı okullarda öğretmenlerin koordinatörleri yönetici olarak zor kabul 

ettikleri görülmektedir. Genelde müdür yardımcıları ile karıĢtırılan koordinatörler, IB 

programı yöneticisi olduklarını kabul ettirmede direnç yaĢamıĢlardır. Öğretmenler IB 

koordinatörlerinin programın temelini oluĢturduğu fikrine uzak kalabilmektedirler. 
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 IB programının öğrenen profilleri konusunda okullar birtakım sorunlarla karĢı 

karĢıya kalmaktadır. Yöneticiler Türk kültürüne tam uygun olmadığını düĢündükleri 

öğrenen profillerinin daha çok Batı Avrupa düĢünce yapısını yansıttığı düĢünmektedir. 

Öğrenen profilleri açısından diğer bir eleĢtiri ise; Türkiye‟de her Ģehirde öğrenen 

profillerinin öğrencilerde aynı etkiyi yaratmayacağıdır. Geleneksel Türk aile yapısından 

gelen öğrencilere öğrenen profillerini anlatmakta sorun yaĢanmaktadır. Katılımcılar bu 

konuda öğrenen profillerinin tüm dünya ülkeleri açısından düĢünülerek revize edilmesi 

gerekliliğini vurgulamıĢlardır. Çünkü bu hali ile öğrenen profillerinin özellikle “risk 

alan” kısmının Türk okullarında iĢlevsel olmadığı ortaya çıkmıĢtır. En fazla on yedi 

yaĢında olan bireyin nasıl bir risk alacağının tartıĢmalı olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer 

yandan öğrenen profillerinin azaltılarak öğrencilere sunulması gerekliliği de araĢtırma 

kapsamında katılımcılar tarafından belirtilen bir durum olmuĢtur. 

 Öğrenen profilleri konusunda bir diğer sorun ise; yöneticilerin bir kısmının 

öğrenen profillerinin sadece IB programı içinde ifade edilmemesi taraftarı olmalarıdır. 

Bu argümanı savunan katılımcılar, öğrenen profillerinin tüm okul iklimine yayılması 

taraftarıdır ve bunu okul kültürü içinde gereklilik olarak görmektedirler. Bu da IB 

programının eğitim programı dıĢında bireylerin olumlu geliĢimine katkı sağladığı 

yolunda önemli bir göstergedir. 

 

 

4.3. ÖNERĠLER 

 IB programının felsefesinin daha iyi anlaĢılması ve IB programının 

anaokulundan diploma programına kadar olan süreçte daha az sorun yaĢanması 

için okul yöneticilerinin seçiminde özen gösterilmesi gerekmektedir. 

 Yöneticiler MEB ve IB programının bir arada yönetilmesi esnasında açık fikirli, 

duruma yönelik liderlik davranıĢları sergilemelidir. 

 Programa baĢlayacak okullarda yöneticilere ön bilgilendirme eğitimleri 

verilerek, program içinde MEB ve IB programlarını bir arada yönetme, inisiyatif 

kullanma, okul iklimine iki programı eĢit yayma, liderlik etme gibi beceriler 

kazandırılmalıdır.  
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 MEB programının müfredatı ve eğitim felsefesi ile IB programının müfredatı ve 

eğitim felsefesinin birbirine benzer olması, okul yöneticilerinin olası yönetim 

sorunlarını minimuma indirilebilir. 

 Güncel IB müfredatı ulusal sınavlardan uzak bir müfredat içermektedir. 

Yöneticiler iki müfredatın bir arada yürütülmesinin sorun olduğunu 

belirtmiĢlerdir. IB programında ulusal sınavlara uyumlu müfredat haline 

getirilmesi yöneticilerin öğrencileri IB programına dâhil etmesini 

kolaylaĢtıracaktır.  

 Türkiye‟de IB programının artık devlet okullarında ve birçok özel okulda 

program olarak sürdürüldüğü bilinmektedir. IB yetkilileri Türkçe dilinde 

doküman ve programlar hazırlamalıdır. Böylece özellikle yabancı dil bilmeyen 

yöneticilerin programa yaklaĢımları pozitif yönde geliĢebilir. 

 Okullarda IB programını tanıtılması ve geliĢtirilmesi adına yöneticilere daha 

fazla fırsat verilmelidir. Özellikle koordinatörler hem öğretmenler hem de veliler 

tarafından iyi bilinmeli, yönetici vasfı netleĢtirilmelidir. 

 IB programı öğrenen profillerinin birkaçı yöneticiler tarafından soru iĢareti 

olarak algılanmakta ve Türk kültür yapısına uymadığı Ģikayetleri oluĢmaktadır. 

IB öğrenen profillerinin kültürel farklar göz önünde bulundurulup düzenlemesi 

mümkün olabilir.  

 Yöneticilerin IB programına aidiyet hissetmeleri ve yeterince önem vermeleri 

gerektiği, okul ikliminde öğretmenlerin programa aidiyetlerine örnek olarak 

liderlik etmeleri önem arz etmektedir. 

 

Konu ile ilgili yapılacak çalıĢmalarda araĢtırmacılara ıĢık tutacağı düĢünülen 

öneriler ise aĢağıdaki gibidir: 

 AraĢtırma özel okullarda yürütülen IB programında yöneticilik yapan okul 

müdürleri, müdür yardımcıları, IB koordinatörleri ile yapılmıĢtır. Benzer 

araĢtırma Türkiye‟de devlet okullarında IB programında yöneticilik yapan 

müdürler, müdür yardımcıları, koordinatörler ile yapılabilir. 
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 AraĢtırma IB programının PYP, MYP, DP programlarının yöneticilerinin 

yaĢadıkları sorunlar göz önünde bulundurularak yapılmıĢtır. AraĢtırma her üç 

program yöneticileri için ayrı düzenlenerek yapılabilir. 

 AraĢtırma öğretmenlerin IB programında öğretmen olarak yaĢadıkları sorunları 

ele alacak Ģekilde yapılabilir. 

 AraĢtırma öğrencilerin IB DP programında MEB programı farklılıklarından 

kaynaklanan sorunları ele alacak Ģekilde yapılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK’LER 

EK- A GÖRÜġME SORULARI 

 

ULUSAL EĞĠTĠM PROGRAMINDAN ULUSLARASI BAKALORYA (IB) 

EĞĠTĠM PROGRAMINA GEÇĠġTE YÖNETĠCĠLERĠN LĠDERLĠK 

ZORLUKLARI 
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Açıklama: Türkiye‟de IB eğitim programında akreditasyonu kabul edilmiĢ Türk Milli 

Eğitimine tabii Türk okullarında, uygulanması ve geliĢtirilmesi açısından bazı zorluklar 

yaĢanıldığı literatür araĢtırmalarında görülmüĢtür. AĢağıda sunulan her alan, araĢtırma 

yapılması planlanan okullarda belirtilen konular altında araĢtırmacı tarafından 

hazırlanmıĢ yarı yapılandırılmıĢ sorular ve belirtilen konuları göstermektedir. AraĢtırma 

kapsamında geliĢtirilen sorular için belirlenen okullarda müdür, müdür yardımcıları, 

PYP, MYP, IB DP koordinatörleri ile yüz yüze görüĢmeler sağlanacaktır. 

 

Sorular 

1. Ulusal Okul Sistemi (Türkiye) 

Uluslararası Bakalorya eğitim programının Milli Eğitim (MEB) programı ile bir arada 

yürütülmesinde ne gibi sorunlar (meseleler) yaĢanmaktadır? 

2. Eğitim/ Öğretim 

Uluslararası Bakalorya eğitim programında öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri ve 

öğretim uygulamalarında yöntem ve teknikler bakımından ne gibi sorunlarla 

karĢılaĢtınız? 

3. Personel/ Öğretmen 

Uluslararası Bakalorya eğitim programı kapsamında bilgi iĢlem personeli, kütüphane 

personeli, ölçme- değerlendirme personeli ve rehberlik personeli gibi destek 

personelleri ile ilgili konularda ne tür sorunlara ile karĢılaĢtınız?  

4. Müfredat (Öğrenci Öğrenim Alanı) 

Uluslararası Bakalorya eğitim programında öğrenen profilleri göz önünde 

bulundurulduğunda ne gibi sorunlar (meseleler) ile karĢılaĢtınız? 

5. Değerlendirme  

Uluslararası Bakalorya eğitim programı ile okulun ölçme ve değerlendirme sistemi 

özelinde ne gibi sorunlarla karĢılaĢtınız? 

6. PaydaĢlarla ĠliĢkiler 

Uluslararası Bakalorya eğitim programı uygulama esnasında paydaĢlarla iliĢkiler 

bakımından (okul sahibi ya da mütevelliler, veliler ve Milli Eğitim yetkilileri) ne tür 

sorunlara ile karĢılaĢtınız?  

7. Okul Yönetim Süreçleri 
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Uluslararası Bakalorya eğitim programı ile okul yönetim süreçlerine iliĢkin olarak 

ne tür sorunlarla karĢılaĢtınız? 

a) Yönetim yapısında sorunlar 

b) Yönetim hiyerarĢisinde sorunlar 

c) Yapılan iĢlerin belgelendirilmesi açısından (yönetimsel yapı, hiyerarĢi, çeviri 

iĢlemleri, IB koordinatörü ve iliĢkileri vb.) sorunlar olarak gözden 

geçirilmesi ve yanıtlanmasını rica ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-B GÖRÜġME KILAVUZU 

 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek 

Lisans Programında tez aĢamasında yüksek lisans öğrencisiyim. Bu görüĢme tezimin 

temel argümanını oluĢturmak için önemlidir. Bugün yapacağımız görüĢme ile tezimin 

verilerini toplamak açısından önemi büyüktür. 

Bu çalıĢmanın amacı, Ulusal programda liderlik yapan okul yöneticilerinin Uluslararası 

Bakalorya (IB) programı ile ulusal programı bir arada yürütürken yaĢadıkları sorunları 
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bulmak ve değerlendirmektir. GörüĢme soruları benim tarafımdan hazırlanmıĢ olup, 

Maltepe Üniversitesinden üç akademisyen ve bir IB koordinatörü tarafından 

onaylanmıĢtır. GörüĢme soruları sırasıyla size sorulacak ve cevaplarınız ses kayıt 

cihazına daha sonra deĢifre edilip, değerlendirilmek amacıyla tutulacaktır. Tüm 

görüĢme kayıtları saklı kalacak ve kesinlikle tez dıĢında farklı yerlerde 

kullanılmayacaktır. Ayrıca isminiz yer almayacak bunun yerine belli kodlamalar ile 

beyanınız tezde geçecektir. GörüĢmemizin sohbet ortamında ve sizin için sıkıcı 

olmayacak Ģekilde geçmesini arzu eder, katkılarınızdan dolayı teĢekkür ederim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-C SÖZLEġME 

 

Sayın okul yöneticisi; 

 Öncelikle yaptığım araĢtırmada gerekli olan bu görüĢme için zaman 

ayırdığınızdan dolayı teĢekkür ederim.  GörüĢme esnasında konuĢmalardaki not etmek 

zor olacağından ve görüĢmeyi kesintilere uğratmamak adına ses kaydı yapılması 

gerektiğini belirtmek isterim.  
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 GörüĢme sırasında yapılan ses kaydındaki fikirleriniz ve yorumlarınız sadece 

bilimsel birer veri olarak Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim 

Bilimleri bölümünde devam eden “Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uluslararası 

Bakalorya Ġleri Liderlik sertifikası” yüksek lisans programı tezimde bilimsel veri olarak 

kullanılacaktır. Yapacağım ses kaydını veri analizi için yardım almam gereken uzman 

kiĢiden baĢkası dinlemeyecektir. Verilerin dökümü ve analizi yapıldıktan sonra ses 

kayıtlarınız silinecektir. Ayrıca arzu ettiğiniz takdirde araĢtırmayı tamamladıktan sonra 

sonuçlar tarafınıza ulaĢtırılacaktır. GörüĢme sırasında verdiğiniz bilgilerden dolayı 

herhangi bir Ģekilde rahatsız edecek bir durumda bırakmayacağıma söz veriyorum. “Bu 

açıklamalardan sonra sizin bu araĢtırmaya gönüllü olarak katıldığınıza ve benim 

araĢtırmacı olarak verdiğim sözleri tutacağımı belirten bu sözleĢmeyi karĢılıklı olarak 

imzalamanın uygun olacağı görüĢündeyim”  (Pamukçu, 2016). 

 

GÖRÜġMEYĠ YAPAN     GÖRÜġÜLEN 

BURCU ORAZ   

 

 

 

 

 

EK-D ARAġTIRMA ĠZĠN DĠLEKÇESĠ 
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EK-E ARAġTIRMANIN YAPILDIĞI OKUL VE YÖNETĠCĠLERĠN GÖREVLERĠ 

 

ĠL OKUL GÖREV CĠNSĠYET 

ĠSTANBUL Marmara Eğitim Kurumları Ortaöğretim Müdürü KADIN 

ĠSTANBUL Marmara Eğitim Kurumları Anaokulu Müdürü KADIN 

ĠSTANBUL Marmara Eğitim Kurumları IB DP Koordinatörü ERKEK 

ĠSTANBUL Marmara Eğitim Kurumları IB PYP 

Koordinatörü 

KADIN 

ĠSTANBUL Marmara Eğitim Kurumları IB MYP 

Koordinatörü 

KADIN 

ĠSTANBUL Marmara Eğitim Kurumları IB PYP Anaokulu 

Koordinatörü 

KADIN  

ĠSTANBUL Marmara Eğitim Kurumları Lise BaĢ Müdür 

Yardımcısı 

KADIN 

ĠSTANBUL Marmara Eğitim Kurumları Ġlkokul Müdür 

Yardımcısı 

KADIN 

ĠSTANBUL Marmara Eğitim Kurumları Ortaokul Müdür 

Yardımcısı 

KADIN  

ĠSTANBUL Marmara Eğitim Kurumları Anaokulu Müdür 

Yardımcısı 

KADIN  

ĠSTANBUL Marmara Eğitim Kurumları Anaokulu Müdür 

Yardımcısı 

KADIN  

ĠSTANBUL Özel ENKA Okulları Lise Müdürü KADIN  

ĠSTANBUL Özel ENKA Okulları PYP Koordinatörü KADIN  

ĠSTANBUL Özel ENKA Okulları MYP Koordinatörü KADIN  

ANKARA ĠDV Bilkent Ġlk ve 

Ortaokulu 

IB PYP 

Koordinatörü 

KADIN  

ANKARA ĠDV Bilkent Ġlk ve 

Ortaokulu 

IB MYP 

Koordinatörü 

ERKEK  

BURSA TED Bursa Koleji IB DP Koordinatörü KADIN 
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