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EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI 

 

Program Bilgileri 

1) Amaçlar 

Eğitim Yönetimi Bilim Dalı'nın amacı, okullara, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlara 

yönetici, denetçi yetiştirmek; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; 

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve denetçilerin mesleki 

yeterliklerini yükseltmek, okul yöneticiliği ve eğitim denetçiliği alanında uzman 

yetiştirmektir. 

2) Hedefler 

Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi (EY) bilim dalı, Eğitim fakültesi lisans mezunları ile diğer 

fakültelerden mezun olan adaylara yüksek lisans eğitimi vermeyi hedeflemektedir. Milli 

eğitim sisteminin insan eğitimi kalitesi arttırmak, yüksek öğretime yeni akademisyenler, 

araştırmacılar ve araştırmalar kazandırmak öncelikli hedeflerdir. 

3) Program Öğrenme Çıktıları 

1- Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, EY alanına ilişkin temel teori ve 

uygulamalar çerçevesinde derinleştirmek, eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori 

ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirebilmek, 

2- Eğitim Yönetimi bilim dalı ile ilgili alt konuları inceleyebilmek, 

3- EY ile psikoloji, sosyoloji, felsefe, genel yönetim, ekonomi, siyaset ve diğer ilişkili 

disiplinler arasında ilişkileri kavrayıp, alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden 

yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek, 

4- EY’ ye ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve 

etkili yönetilmelerinde uygulayabilmek, 

5- EY alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak, eğitim sisteminin yönetimi ve 

denetimine ilişkin sorunları tanımlayabilmek, ilişkili disiplinlerden elde ettiği 

bilgilerle yeni bakış açıları geliştirebilmek, 



6- EY’ ye ilişkin sorunları bilimsel problem çözme çerçevesinde kurgulayıp, nicel ve 

nitel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri 

getirebilmek, 

7- EY alanında bilimsel bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan istatistik yazılımları 

kullanabilme becerilerini kazanmak, bilgi ve veri paylaşım sürecinin gerektirdiği bilgi 

ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, 

8- Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme, uluslararası düzeyde çeşitli sosyal 

etkileşim ve bilimsel çalışma grupları içinde yer alma ve kendi çalışmalarını 

uluslararası düzeyde paylaşabilmek için en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim 

becerilerine sahip olmak, 

9- Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve 

denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları 

ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 

10- İnsanları harekete geçirebilme konusunda sosyal ilişkilerin dinamiklerini yönetebilme 

ve bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği liderlik becerilerini 

uygulayabilmek. 

 

 

 

 


