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ÖNSÖZ veTEŞEKKÜR
Cumhuriyetten bu yana Türkçe öğretiminde süre gelen sorunlar, anadili öğretimindeki
verimsizlik insanların Türkçe'yi kullanmadaki duyarsızlıkları bizi Türkçe öğretiminin
yönetici boyutundaki sıkıntıları ve

sorunları ile ilgili olarak çalışmaya itti. Bu çalışmayla

diğer çalışmalardan farklı olarak Türkçe öğretiminde öğretmenlerin sorunlardan nasıl
etkilendiklerini ve bunlara bağlı olarak yöneticiden beklenen davranşlar üzerinde durduk.
Literatürü incelediğimizde yapılan çalışmaların birçoğunun daha çok Türkçe öğretiminin
verimliliğini incelendiğini tespit ettik. Bu sorunlardan öğretmenlerin nasıl etkilendikleri ve
düşüncelerinin ne yönde olduğuna dair düşünceler hiç araştırılmamıştır. Çalışmanın bu
konulardaki eksiklikleri gidermeye katkıda bulunacağını düşünmekteyim. Dünya ülkeleri
toplumlarını oluşturan bireylerin eğitimden geniş ölçüde yararlanabilmeleri için çaba
harcanmaktadır. Birey ve toplumun gelişmesinde pekçok etmenin yanısra öğretmenin de
büyük rol oynadığı bir gerçektir. Bu nedenle öğretmenin verimliliğini artırmak ve eğitim
sistemnde olumlu gelişmeler sağlayabilmek amacı ile, çeşitli girişimlerde bulunulmakta ve
öğretmenin verimliliğini etkileyen öğeler daha da fazla araştırılmalıdır. Öğretmenin
davranışlarını etkileyen unsurlardan birtanesi de yönetici davranışlarıdır. Bu çalışmada bu
konu ve geneliyle ilgili çalıştık.
Türkçe Öğretmenlerinin Yönetici Davranışlarına Göre Verimlerinin incelendiği
araştırma konumuzda çalışma sırasında gerek anketlerin düzenlenmesinde gerekse
araştırmanın her aşamasında yardımlarım hiç esirgemeyen tez danışmanım Doç.Dr. Ahmet
Pehlivan'a , tezin

hazırlanmasında fikirleriyle büyük katkıda bulunan arkadaşım Huriye

Osmanzade 'ye , aynca

hayatımın her döneminde maddi - manevi her konuda desteklerini

hiç esirgemeyen anne ve babama , eşime teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.
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ÖZET
Bu araştırma ortaokullarda çalışan Türkçe öğretmenlerinin yönetici davranışlarına
göre verimlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. KKTC genelindeki tüm ortaokullardaki
Türkçe öğretmenlerine, geliştirilen anket formları ulaştınlımş ve yönetici davranışlarına göre
verimlerinde anlamlı bir fark olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır.
Anket formu , altı bölümden oluşturulmuştur. 1. bölümde okul yönetimine ilişkin
kararların verilmesi, 2, bölümde okul içi ve dışı eğitim öğretim çalışmalannın planlanması , 3.
bölümde okul ve çevredeki eğitim- öğretim çalışmalarının örgütlenmesi, 4. bölümde okul içi
ve dışı iletişim etkinlikleri, 5. bölümde okul ve çevredeki eğitim - öğretim çalışmalarının
eşgüdüınlenınesi , 6. bölümde eğitim - öğretim çalışmalarının denetleme ve değerlendirilmesi
yer almıştır.
Anket KKTC de 12 ortaokulda görev yapan 55 Türkçe öğretmenine uygulandı.
Toplanan bilgiler , t-testi , frekans.standart sapma , freidman testi ile çözümlenmiş ve
tablolaştırılmıştır.
Araştırmada elde edilen bulgulardan şu sonuçlara ulaşılmıştır ;
Türkçe öğretmenlerinin yönetici davranışlarına göre verimleri ne yaş, ne cinsiyet ,ne
hizmet içi eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

vıı

SUMMARY
The research has been done to investigate the Turkish Language and Literature
teachers efficiency who works in the middle schools, towards administrative behaviours. All
Turkish Language and Literature teachers, within the T.R.N.C. middle schools, have been
given the questionnaries. The study investigates if there is a significant difference at the
Turkish Language and Literature teachers efficiency according to the behaviours af the
administrators.
The questionnaries have six particular parts. In part 1, the decision making
process about the school administartion, in part 2, the planning of the internal and external
teaching and learning activities, in part 3, the association of the teaching and the learning
activities inside and outside of the school, in part 4, the communication activities inside and
outside of the schools, in part 5, the coordination of the teaching and learning activities inside
and outside of the schools and lastly, testing and evaluation of the teaching and learning
activities have been started.
Fifty Turkish Language and Literature teachers, who works in T.R.N.C. middle
schools, have taken this questionnaries. Collected data has been analysed and sheduled with
ing t-test, frequency, standard deviation and Freidman.
According to the findings, these results have been discovered: Turkish
ı.anguage and Literature teachers efficiency according to administrative behaviours have no
significant difference considering the age, gender and the inservice training courses.

GİRİŞ

İnsan, sosyal bir varlıktır.

Bu nedenle insanlar diğer insanlarla bir arada kalma

ihtiyacı duyarlar ve topluluk halinde yaşarlar.

Toplumsal bir çevrede yaşayan birey,

ihtiyaçlarım gidermek , duygu ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşmak, bilgi kazanmak ve
dengeli biçimde yaşayabilmek için toplumun öteki bireyleri ile ilişkili ve iletişim kurmak
zorundadır.
İnsanın çevresiyle denge kurmasında, sosyallleşmesinde
(Ertürk ~1993:12).
istendik

değişme

«

eğitimin payı büyüktür

Bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla ve kasıtlı olarak
meydana

getirme

süreci"

olarak

tanımlanmaktadır.

Bireyin

davranışlarındaki bu değişme, bireyin yeni davranışlar kazanması şeklinde olabileceği gibi ,
daha önceden kazanılmış istenmeyen davranışların değiştirilmesi şeklinde
Eğlılın gelişigüzellikten

,~

de olabilir.

planlı ve amaçlı davranış değiştirme süreci niteliğini

kazanmış dinamik bir bütünlüktür.

Bireylere istendik davranışları, belli seviyelerde ve

verimli olarak kazandırmayaçalışan kurumlar ise okullardır (Ertürk , 1993: 12).
Okulların görevi bu istendik davranış değişikliklerini

planlı ve kasıtlı olarak

gerçekleştirmektir, Okul ; belirli bir program uyarınca işletilmekte olan davranış değiştirme
kurumudur (Özçelik , 1987: 6).

Eğitim programları ise, okulların davranış değiştirme

amacı ile yapacağı çalışmaların bir planıdır. Eğitim programı , bir eğitim kurumunun
bireyler için sağladığı , milli eğitimin ve okulun amaçlarının gerçekleşmesine dönük tüm
faaliyetleri kapsar (Varış, 1976: 17).

Tyie-r(l-950:l) /'Yetişek" olarak adlandırılan eğitim programı belli öğrencileri belli zaman
süresi içinde yetiştirmeye yönelik düzenli eğitim durumlannın tümü olarak tanımlamaktır.

Program

geliştlrmeyi

düzenlenmesini

hedeflerin

saptanmasını

öğrenme

yaşantılarının

seçilip

.öğrenme yaşantılarının etkililiğini yani hedeflere ne derece ulaşıldığını

ortaya koyacak değerlendirmeyi içine alan sürekli bir döngü olarak görmektedir .
Programın daha etkili ve verimli duruma getirilebilmesi için yapılacak bütün faaliyetlerde

şu sorulara cevap aranması gerekir:
I-Okulun {eğitimin) hedefleri ne olmalıdır?
2-Hedefleri kazandırmaya yönelik öğrenme yaşantıları neler olmalıdır?
3-Bu öğrenme yaşantıları, etkili biçimde nasıl örgütlenmelidir?
4-Öğreıune yaşantılarının hedefleri gerçekleşirme derecesi bakımından, etkililiği nasıl
değerlendirilmelidir?
5-Verimliliği artırmak için neler yapılmalıdır? (Sönmez, 1998; 58) .

Bu sorular incelendiğinde program geliştirmede ilk aşamanın planlama olduğu

görülmektedir. Bu aşamada hedefler, hedefleri gerçekleştirmeye yönelik öğretim durumları,
hedeflerin gerçekleşme derecesini belirlemeye yönelik sınama durumları belirlenmektedir
Sönmez,1998:163)
Türk eğitim sisteminde ,bireylere zihinsel gelişimlerine ve toplumsal gereksinimlere
dayalı olarak, gerekli dil becerilerinin kazandırılması görevi, anadilini temel alan Türkçe
öğretimine verilmiştir.

Anadilimiz Türkçenin doğru öğretilmesi, düzgün konuşulması

hepimizin ortak dileğidir. Bu hedefe ulaşmanın en temel yolu ise ortaöğretim okullarındaki
Türkçe programlarının

başarıyla uygulanmasından

geçmektedir.

Bu nedenle Türkçe

öğretmenlerinin verimlerinin yüksek olması gerekmektedir.
Program ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun, onu etkili ve verimli hale getirecek
olan uygulamadaki öğrenme yaşantılandır. Öğretmen, konuya uygun öğretim yöntemlerini
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başarılı bir şekilde kullanarak, var olan bilgisini öğrencilerine yeterince aktaramıyorsa ,
öğretim amacına ulaşamaz.

İnsanın bilgi ve yaşantı birikiminin zenginleştirebilmesi için önce anlama ve anlatma
becerilerini çok iyi geliştirmiş olmasını gerekir. Bilgi aktarımını kolaylaştırarak öğrenmeyi
çabuklaştırmanın

en temel yolu ise.insanlara anlama ve anlatma aracı ohm dille ilgili

davranış şekillerinin kazandırılmasıdır.

Bumm. yanında bu işlemi görecek olan öğretmenin

veriminin ya da başarısının iyi olması tilin eğitim =öğretim yaşantısını olumlu etkileyebilir.
Türkçe dersi bir alışkanlık dersidir.

Bellemekten

çok uygulamaya,yaşatmaya

dayanır, Sözgelimi amaçlar arasında sayılan "dinleneni ve okunanı anlama .okuma zevki
uyandırma.dili sevdirip kurallarını sezdirme'tbu konularda verilecek bilgileri alışkanlık
haline getirmekle gerçekleşebilir ( M. E. B. ,1982:5).
Türkçe dersi bütün derslerin temelidir. Hemen her ders bir yerde Türkçe dersinin

kapsamına girer. Çünkü okuma, dinleme, konuşma ve yazma, bütün derslerde ortak
etkinliklerdir.

Bu alanlardaki başarı, öbür derslerdeki başarıyı sağlamada etkili olur

(Özdeınir,1987:13).
Okullardaki öğretme -öğrenme sürecinde okumanın büyük bir yere sahip olması bu süreçte

ürünün ,öğrertcilerirıirt okuduklarını anlama güçlerine bağlılığını artırmaktadır (Özdemir,
1987: 13).
Bu durumda okuduğunu anlama gücü yüksek oları öğrencinin öğrenmesi kolaylaşmakta,
okuduğunu anlama gücü düşük olanın öğrenmesi ise zorlaşmaktadır.

Okumaya büyük

ölçüde bağli süreçlerde okuduğunu anlama gücü sonucu belirleyen tek etken durumuna bile
gelmektir ( Özçelik, 1988: 102). Mutlaka Türkçesi iyi olan öğrenciler diğer derslerinde de
aha başarılı olacaktır. Çünkü Türkçe dersleri okuduğunu anlama gücünü içermektedir (
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Özçelik , 1988: l 03 ). Daha ilkokul yıllarında kazanılan bu gücün, daha sonraki yıllarda

gerçekleşen öğrenmelerin çoğunu etkilemesi beklenir. O halde öğrencilerin okuduğunu
anlama güçlerinin eğitimin ilk yıllarından başlayarak:geliştirilmesi, öğrenmelerdekiverimin
arttırılmasının ve etkililiğinin sağlanmasının da bir gereği gibi görünmektedir.

Bu

sorumluluk da öncelikle öğrencilerde dil becerilerinin geliştirilmesini temel alan bir
öğretime düşmektedir. Bireyin anlaması ve öğrenmesi kadar, onları başkalarına aktarması
da önemlidir.

Duygu düşünce, tasarım ve yaşantıların uyumlu bir bütün oluşturulacak

biçimde konuşma ve yazıyla ifade edilmesi bir beceri ve alışkanlık işidir. Ortaöğretim
yıllarında sağlam temellere dayalı bir anadili öğretimiyle , konuşma ve yazma becerisi
alışkanlığı kazanan bir öğrenci.bu yeterliğini okul veya okul dışı yaşamındaki bireysel ve
toplumsal ilişkilerinde de başarıyla kullanabilir.

Bunlar doğrultusunda bir Türkçe

öğretmeninin uygulamasıöğrencilerine aktarmasıgerekli olan davranışlarvardır. Bunlar da
Türkçe öğretiminin amaçlarıdır. 1982 tarihli nk Öğretim Programı'nda amaçlar şu şekilde
yer almıştır:
1-

Öğrencilere.görüp izlediklerini .dinlediklerini ,okuduklarını

tam ve doğru olarak anlama gücü

kazandırın ak.

~~

Onlara.görüp

izlediklerlnl.dlnledlklednl

,okuduklarını

.incelediklerini

ve

düşündüklerini

tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazandırma.

3- Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek; onları Türkçe'yi gelişim süreci içinde
bilinçle .özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek;

4~ Onlara,dinleme;okuma

alışkanlık: ve zevkini kazandırmak;

estetik duygularının

gelişmesinde

yardımcı olmak;

5- Türlü etkinliklerle öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek;
~~
7.

Onların milli duygusunu ve milli coşkusunu güçlendirmede kendi payına düşeni yapmak;
Sözlü ve yazılı ürünler yoluyla ,Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarında; Türk yurdunu ve

ulusunu, doğayı ,hayatı ve insanlığı sevmelerine yardımcı olmak.
S-

Onlara ,bilimsel,eleştirici,doğru,yapıcı

ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırmada Türkçe dersinin

ayına düşeni gerçekleştirmek ( M. E. B. ,1982:5).
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Yukarıda da belirtildiği gibi Türkçe öğretiminde temelde dinleme, konuşma, okuma

ve yazma becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu becerileri gelişmiş bireyin diğer
amaçlara kolayca ulaşabileceği

söylenebilir.

Çünkü okuduğunu

ve dinlediğini

anlamakta zorlanmayan, duyduklarını, düşündüklerini ,tasarladıklarını karşısındakilere
kolayca anlatabilen insan, toplumsal hayatta da başarılı olur. Bu yüzden hem Türkçe
öğretmenlerine
aktarabilmek

hem de Türkçe dersine büyük görev düşmektedir.

ve öğrencileri

temel

amaçlara

ulaştırabilmek

için

Bunları iyi
de Türkçe

öğretmenlerinin veriminin yüksek olması gerekmektedir . Dolayısıyla günümüzde ana
dil eğitimi de çok önemlidir.
I

İlkokuldan üniversiteye kadar anadili eğitim ve öğretiminde yetersizlikler
yaşayan bireyler bulunmaktadır. Hatta üniversitede olan öğrenciler bile anlatım güçlüğü
çekmektedir ( Tural,1992:43).
Gerçek-tefi de dil ve edebiyat öğretiminin bir alt yapısı vardır, bir temel yapısı
vardır. Eğer öğrenci bu temel yapıdan yoksunsa, söz gelimi kelime hazinesi sınırlıysa
temel imla kurallarınr alışkanlığa dönüştürememişse

tam cümle yani doğru ve güzel

cümle kurma alışkanlığı kazanmamışsa üniversite öğretimi döneminde de başarısız olur.
İlkoğretim ve özellikle

ortaöğretim

öğrencilerin

Türkçeyi kullanma becerilerini

geliştirmek bakımından büyük önem taşır. Ortaokuldan itibaren öğrencinin inceleme
alanı çeşitlilik ve genişlik gösterir. Öğrenciler bu dönemde yeni derslerle karşılaşırlar.
Ders konuları daha derinlemesine ele alınır. Bu kademede öğrencilerin bir anlama ve
anlatma aracı olarak Türkçeye olan ihtiyaçları artar. Hemen her dersten başarılı olmak
için öncelikle Türkçeden yeterli hale gelmek gerekmektedir. Çünkü anadili dersi bütün
derslerin yollar kavşağındadır ( Tural,1992:43) .
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İnsanda sağlıkh düşünme, doğru anlama, nesnel davranma .iyi anlatma yetenekleri
anadiline bağlı olarak gelişir. Bu açıdan anadili kavramı ile ana dilinin Avrupa'da ve
ülkemizdeki gelişimine değinmek gerekecektir.
Bu kadar önemli bir konuda bu denli az çalışmanın yapılmış olması ilginç.
KKTC' de böyle bir çalışma yok. TC 'deki araştırmaları incelediğimizde ise sadece
ilköğretim 'deki öğretmenlerin yönetici davranışlarına göre verimlerinin incelendiğini
görmekteyiz.

Bu çalışmayı da Fatma Susar Kırmızı , 1996 yılında master tezi olarak

yapmıştır. Yapılan araştırmada öğretmenlerin yönetici davranışlarına göre verimlerinin
farklılık göstermediği , anlamlı bir farkın olmadığı sonucu çıkmıştır.

ANA DİL
Ana Dili Kavramı
Çocuğun aile ve çevresinde öğrendiği dili.okuldaki eğitim etkinliği içinde sonra iş
ve toplum yaşamında duyacağı çeşitli ilgi ve iletişim gereksinimleri karşılayabilecek nitelik
·e yönlerde geliştirmektir. Bu eğitim çocuğa yeni bir dil öğretmek değildir.konuştuğu dil
üzerinde çeşitli beceriler kazandırıp bu alanda bilinçlendirmektir (Göğüş,1983 :Sayı:376).
Dilbilimciler, ana dili teriminin anlamını açıklamak için "ana "sözcüğünden

yola

akmışlardır, Çünkü çocuğun dil yönünden gelişiminde annenin etkisi ve payı büyüktür,
,.. ocuk, doğduğu ve içinde solumaya başladığı dil ortamını annesini taklit yoluyla geliştirir.
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Algıladığı sesler, ses kalıplan, vurgulama ve tonlama gibi dile özgü unsurlar annesinin
dilinden kaynaklanır. Bunlar dil yeteneklerine dönüşerek çocuğun bilinçaltına yerleşmeye
başlar. Bilinçaltında kurulmaya başlayan bu dilsel altyapı bütün hayat boyunca kolay kolay
değişemez.

Anadilin bilinçlenmesinde anne kadar çevrenin de rolünün olduğu biliniyor.

Bu çevre değişip geliştikçe bir ölçüde anadili de gelişip değişir ( Aksan, 1975: 54).
Dil bilimciler, çocuğun dilinde 3 yaşından başlayarak en sıkı ilişkide bulunduğu
kimselerin etkisine özellikle önem verirler.

Bu kimselerin arasında öteki çocukların da

önemli bir yeri vardır. İnsanoğlu hayat boyunca genellikle aile çevresinin dışında değişik

çevrelere de girer. Değişik çevrelerle ilişkisi kişinin sözcük dağarcığını zenginleştirir,
Ayrıca öğrenim, meslek, içinde bulunulan kültür çevresi insanın söz varlığım geniş ölçüde
etkiler. Dolayısıyla yetişkin insanın dili.söz varlığı kullanılan kelimeler açısından annenin
dilinqen farklıdır (Aksan, 1993: 67). Bunun yanında her toplumun anadili vardır. Anadili

ait olduğu ulusun tarihini , din, ahlak ,gelenek ve görenek gibi inanç ve değerlerini .yaşam
tarzını kısacası kültürünü yansıtır. Bir ulusun tarihi boyunca ne tür olaylar yaşadığı ,bu

ulusun niteleği , dünya görüşü , yaşayış biçimi.inançları ve değer yargıları hakkında hiçbir
bilgi olmasa da bu ulusun dili üzerinde yapılacak dilbilim incelemeleriyle,

dilin söz

hazinesinin derinlerine inerek bütün bu konular hakkında değerli ve güvenilir ipuçlarıelde
edilebilir (Aksan 1990:65).
Bir ulus hakkında her türlü bilgiyi içinde taşıyan.canlı bir bilgi kaynağı olan
anadilin diğer dillerin egemenliğine girip bozulmasını engellemek için, onu anlamak,
sevmek, korumak ve kutsal bir emanet gibi diğer kuşaklara öğretmek gerekir.
Her Türk çocuğu anadili olan Türkçeyi daha ilkokula başlamadan önce, ailesinden
'e yakın çevresinden öğrenmektedir.

Öğrenme bireyin çevresi ile etkileşimi sonucunda
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meydana gelen ve nisbeten kalıcı izli olan davranış değişmesidir (Ertürk, 1991: 13 ). Bireyde
yaşantısı sonucunda meydana gelen ve kalıcı izli olan her davranış değişmesi geçerli

öğrenme değildir. Bir davranış

değişmesinin geçerli öğrenme yani istendik nitelikte olması

ancak planlı etkinlikler sonucunda gerçekleşebilir.

Bu da bireyin davranışında kendi

yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci (Ertürk, 1997:79)
olarak tanımlanan eğitimden geçmesi anlamına gelir.

Bu sebeplerden

ötürü Türkçe

öğretmenlerine büyük görev düşmektedir.
Eğitimli insan duygularını düşüncelerini , sorunlarım ve ihtiyaçlarını ifade edebilen,
iletişim yeterliliği olan; diğer insanlarla birlikte çalışıp işbirliği yapabilen karşılaştığı
sorunları çözebilmek için öğrenme ve araştırma yeterliliği olan birey demektir. Bu da iyi
bir vatandaş olmak için "dil eğitimi ve yeterliliğinin
ıkamıaktır.
basamağındaki,

Türk

Milli

kişisel

Eğitimi 'nin

bakımdan

genel

amaçlara

şart olduğu"sonucunu
uygun

iyi bir yurttaş yetiştirmek

olarak,

ortaya

ortaöğretim

için gerçekleştirilecek

amaçlardan biri de şöyle ifade edilmiştir:
Okuma, yazma ve hesaplama gibi temel becerileri kavramıştır.
a) Türkçe 'yi doğru ve açık bir şekilde konuşur. Okur ve yazar,

b) İyi dinleme alışkanlığı kazanır.
c) Hesap lamada kazandığı bilgi ve becerileri çevresinde rastladığı durum ve olayları yorumlamada
kullanılabilir (Kaya,1999:2-3).

Dil becerilerindeki yeterlilik bireyin yaşamını her yönüyle olumlu bir şekilde etkiler.
3irey anadilini kullanma konusunda yeterlilik kazandıkça bilgi ve kilittir evreni de gelişir.

Zira anadili hem düşünce evrenini, hem de duygu evrenini oluşturur. Anadilini iyi kullanan
":L."'ey aile ve çevresiyle olan ilişkilerinde .mesleğinde ,sözlü ve yazılı anlatımlarında daha

~,şanlı olacaknr. Okulda öğrenilen bilgilerin çoğu günlük hayatta kullanmadıkları için
mılup gider.

Ancak ortaöğretimde Türkçe öğretiminin amaçlan hayat boyunca dili

_ şamın bütün alanlarında kullanmaya yöneliktir.

Birey yaşadığı müddetçe anadilini

-.:llıınacağı için onunla okuyacak, öğrenecek; düşünecek ve konuşacaktır.

Bu yönü ile
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Türkçe öğretimi diğer derslere oranla daha fazla önem taşımaktadır.

Dolayısıyla

hem

anadilini hem de Türkçesini iyi kullanan bireyler ve bunu onlara kazandıran öğretmenler
toplum için çok önemlidir (Vural, 1987 :41)
Birey anadilinde yetkinliğe ulaştıkça düşünce yapısı, yorum gücü ,duygu ve beğeni
inceliği kazanan; evrensel ve milli değerleri algılama yeteneği gelişen, kendisine anlatılan
bilgilerin herhangi bir noktasını

atlamadan, kendi akışı içinde kavrayabilen

ve bu

özellikleriyle diğer derslerde de başarılı bir öğrenci olacaktır.
Dil, insan kişiliğinin gelişiminde hem önemli araçtır hem de önemli bir amaçtır.
Çünkü, insanın gözüdür, beynidir, düşüncesi, ruhudur.

Yaşamımızın hemen her anında,

konuşurken, dinlerken, düşünürken hatta düş görürken dilimizle birlikte oluruz. Dil insanın
bir parçası, insan olmanın bir özellliğidir. Dili olmayan bir insan topluluğunu hayal etmek
bile zordur.
Dil becerilerinin insana neler kazandırdığından bahsederken dil öğretiminde otorite

sayılan birkaç ismin konu ile ilgili görüşlerini de aktarmak yerinde olacaktır: Konuşma
yeteneği, dolayısıyla dil, insanı insan yapan niteliklerin başında gelir. Onun duygularını,

üşüncelerini, isteklerini

açığa vurmasına , yaşamını sürdürebilmesine olanak sağlar. Bir an

Ilşünecek olursak, dil olmadan bir ince duyguyu, bir şiiri.önemli bir olayı, bir buluşu,
izim. için unutulamayacak değerdeki bir anımızı; bir fizik ya da bir kimya nasıl anlatabilir
nasıl da kağıda geçirebiliriz? Yüzyıllar boyu bilimde, teknikte elde edilen gelişmeleri
günümüzde başkalarına, gelecekte de sonraki kuşaklara nasıl aktarabiliriz? (Aksan, 1988:

9)?
Türkçe eğitimi, öğrencilerin duygu ve düşünce yönünden de gelişmelerine
.• rdım eder. Sözcük dağarcığı genişleyen ve yeni kavramlar kazanan öğrenciler, insanlara,

.aylara, çevreye değişik açından bakma beceri ve davranışlarım kazanır. Hayal güçleri
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kuvvetlenir.

Dinledikleri ve okudukları öyküleri insan ve olaylara karşı duygusal tepkiler

gösterirler.

Böylece Türkçe eğitimi öğrencilerin duygusal yönden gelişmelerine de

yardımcı olur.
Aydın insan kendi dilini iyi kullanan insan demektir. Hayatta başarının ilk şartı da
dile hakkıyla vakıf olmak, onu iyice bilerek kullanmaktır. Hiçbir millet, çocuklarının yalnız
çevreden öğrendiği paratik dil ile yetinmez. Her miIIet onları aynca okulannda kendi milli
dilin yapısını iyice belleten bir dilbilgisl eğitiminden geçirir. Böylece diğer bütün derslerin

ve hayatta her sahadaki başarının her şartı sağlanmış olur (Necip,1997:9).
İnsan yaşamında ve kişilik gelişiminde anadilin çok önemli ayrı -bir yeri vardır.

Bireylerin başkalarıylasağlıklı ilişki ve iletişim kurabilmeleri, eğitimleri sırasında her türlü
öğrenmeyi gerçekleştirebilmeleri anadilini doğru ve düzgün kullanmalarına bağlıdır. Dili

yeterli düzeyde olan kişilere genellikle daha sağlıklı ilişkiler kurarlar, hayatta daha çok
aşanlı olurlar. Dili doğru ve düzgün kullanmanın kişilik gelişimiyle de çok yakın ilgisi
vardır ( Kavcar, 1996: 24 ). Kavcar, Türkçe eğitiminin önemine farklı bir şekilde bakmıştır.
:7

endi dilimizi iyi öğrenmenin ve yeterli bir anlatım becerisi kazanmanın önemli bir yaran

da yabancırı dil öğrenmede kendini gösterir. Gerçekten kendi dilini doğru ve düzgün

öğrenip kullanabilen bir kişi herhangi bir yabancı dili çok daha kolay öğrenir (Sönmez,
· 998:44).

Genel olarak okullarımızdaki yabancı dil öğretiminden beklenen verimin

.Llnamadığı da bir gerçektir. Bunda Türkçe eğitimindeki eksiklerin büyük payı olduğu
söylenebilir,

Sözgelimi cümleyi, cümlenin öğelerini iyi bilmeyen bir öğrenci, yabancı

_...:.deki 'aktif, pasif, direct, Indirect,' konularını kesinlikle öğrenemez. Yine Türkçedeki fiil
zamanları kavranamaz.

Bu tür örnekler daha da çoğaltılabilir.

Oysa yabancı dilin
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günümüzde taşıdığı ve yabancı dilde öğretim yapan okullara gösterilen olağanüstü ilgi
ortadadır. (Tar, 1985 :27).

Dil, duygu ve düşüncelerimizi açıklamaya yarayan bir alettir. Çatal gibi bıçak gibi.
Kullanılışı bakımından da bu aletlerden farkı yoktur.

Bir amacın gerçekleşmesi için

kullanılır. Bu da karşımızdakini anlamaya ya da karşımızdakinin bizi anlamasına hizmet
eder ( Alperen ,1998:52).

Dil, düşürtme iletişim aracıdır. Kişinin iletişim yeteneğini, büyük ölçüde, orıun
iletişim aracı oları dili kullanabilme becerisi belitler. Çünkü, dil bit öğrenme ve öğretme

aracıdır. Bu anlamda insanın duygu ve düşÜ11111e yapısını oluşturan, biçimlendiren bir
araçtır da dil. Dilin gelişip zenginleşmesi, bireyin duygu ve düşünce yönünden gelişip
zenginleşmesidir.
Ana-baba

(Şahin,1998 :85)
ve öğretmen

yakınmaları

göstermektedir

ki son yıllarda Türkçe

öğretiminde büyük bir verimsizlik vardır. İlkokuldan ortaokul son sınıfa kadar Türkçe lise
öğrenimi süresince de Türk dili ve edebiyatı adı altında sürdürülmekte oları 'anadili'
~ ğretimln istenilen düzeyde bir sonuca ulaşmadığı gözle görülür, dahası kaygı veri
ciçiminde ortadadır.

Televizyon izlerken, gazete okurken, resmi yazışmalarda etkinsel

•:';zeydeki alışverişlerinde, giderek günlük yaşamda bu yetersizlik değişik görünümlerle
endini belli etmektedir.

Gerek orta gerek yüksek öğretimde öğreticilerin en başlı başına

_ zkınısı öğrencinin doğru dürüst yazmayı bilmemesi; bilgilerini açık anlaşılır bir biçimde
caramaması üzerine yoğunlaşır, On bir yıllık bir öğrenim süresince gerçekleştirilemeyen
adili öğretimi yüksek öğretime aktarılmaktadır (Alperen, 1998: 52) .

İlköğretimden

_ .sseköğretim sınırlarına kadar taşınan öğretimdeki verimsizliğin sebebi öğrenme-öğretme
reci ve bu süreci etkileyen unsurlarda aranmalıdır.
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Bize göre bu konuda ortaöğreıim öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir.
Sokaktaki insan, televizyon programı sunan sunucu, üniversitede ders veren bir öğretim
elemanı anadilini kullanma konusunda

bilinçli veya bilinçsiz

ise bunun en temel

nedenlerinden birisi de Türkçe öğretiminde verimi sağlayamayan

öğretmenlerin olduğu

unutulmamalıdır.
öğretmenlerimizi

Bir okul ancak içindeki öğretmenler kadar iyidir. Bunlarla beraber
suçlamak doğru değildir.

Çünkü öğretmenlerimiz

Türkçe öğretimi

konusunda çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlar .araç-gereç yetersizliği, ders kitapları

program,

çevre

ve

caynaklanmaktadır.

ana-baba

bazen

de

öğretmenlerin

kendi

yetersizliğnden

Özellikle öğretmen eğitimi büyük önem taşımaktadır.

Dolayısıyla

gerek hizmet öncesinde, gerekse hizmet içinde eğitimlerinin kalitesine dikkat etmelidir.
Her şeyden önce anadili öğretmenlerinin iyi bir dilbilglsi öğrenimi görmüş olmaları, hatta
dilbilim ve modem
zorunluluktur.

dilbilgisi

konularında

bilgi edinmiş

olmaları

kaçınılmaz

Öğretmenler için gerektiğinde yetiştirme kursları açılmalıdır.

-ğretmen yetiştiren kurumlarımıza önemli görevler düşmektedir.

bir

Bu konuda

Ne yazık ki öğretmen

yetiştirme yöntemindeki pasif ortam ve anlayış iki binli yıllarda bile devam etmektedir.
~ kı ilköğretim sıralarında olduğu gibi, eğitim fakültelerinde de eğitim teknolojisinen
~2-rlalarımama, yöntem tekliği, yalnızca anlatıma dayalı bit öğretim
:-;renciler geleceğe hazırlanmaktadırlar.

ortamı içinde

Öğretmenlerin yetiştirilmesindeki aksaklıklar hem

~ ğretim hem de ortaöğretlm sıralarına olumsuz yönde etkilemektedir (Alperen ,1998:52).
Öğretmenlerin hem hizmet öncesinde

aldıkları yetersiz eğitimden kaynaklanan

runlar, hem de hizmet sonrasında karşılaştığı sorunlar hiç şüphesiz Türkçe öğretiminin
~mrniğini düşürmektedir.

Böylece güzel Türkçemiz öğrencilermiz ve vatandaşlarımız

;:~ndan gerektiği gibi kullanılmamakta,

amaçlanan davranışlara

istenilen

düzeyde
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ulaşılamamaktadır.
kalmamalıdır.

Şurası da unutulmamalıdır ki; Türkçe eğitimi sadece okul ile sınırlı

Zira anadili öğretiminin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı bilgi ve

beceriler diğer öğretim kademelerine göre büyük bir ayrılık göstermez; birbirleriyle örtüşüm
içindedir. Bu nedenle eğitim aşamasının her kademesinde Türkçe eğitimine özel bir önem
verilmelidir. Türkçe öğretimindeki verimsizliğe rağmen, son yıllarda özellikle Cumhuriyet

döneminde anadili görüşü ağırlık kazanmaya başlamıştır. Böyle bit düşüncenin oluşması
bile Türkçe öğretimi için sevindirici bir gelişmedir.
Eğitimin

verimini

öğretmenin

niteliğinden

ve

verimliliğinden

soyutlamak

olanaksızdır. Eğitimin verimini etkileyen en önemli öğe öğretmendir. Eğitimin veriminde
yönetici, öğretmen, program, ortam, değerlendirme gibi birçok öğe olmakla beraber
öğretmenin verimsiz olması hepsini etkiler.

Toplumun kalkınması .eğltirnln niteliğinin

yükselmesi .öğrenciye istenilen davranışları kazandırma yoluyla verimin artması bir balama
öğretmene bağlıdır.
Eğitimde verim için özellikle yönetici ve öğretmen davranışları büyük önem arz
etmektedir.

Eğitim, okullar aracılığı ile yerine getirilir.

Okul bireysel ve kurumsal

iüzeylerde ele alınabilen çevre ile devamlı etkileşimli olan, açık bir sistemdir.

Okulun

insan kaynakları; yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve diğer personeldir.

Öğretmen, bu

zaynaklardan biri, hatta en önemlisi olup okulun en stratejik parçası,

nitelikli insan

veriştirme düzeninin temel ögesidir . Eğitimde ürünün istenen özelliklere sahip olmasında
-"f: önemli unsur öğretmendir. Öğretmen, eğitim hizmetlerinin bel kemiği sayılabilir.
Öğretmenin

verimliliği,

kişisel niteliklerine

ve mesleki niteliklerine

bağlıdır

Eğitimi öğretmenin niteliklerinden ve verimliliğinden ayrı düşünmek olanaksız ve yanlıştır.
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Bıı kadar önemli bir role sahip öğretmenin verimliliğini etkileyen faktörler gibi dört

maddede toplanır.
-Öğretmenin seçimi ve eğitimi,
-Hizmet içi eğitim,
-Özlük haklan

'

•Yönetici Davranışları,( Tekışık,1987:1)

Bu faktörlerden belki de en önemlisi ve en etkili olanlardan birisi "yönetici davranışlan'tdır
ki bu faktör araştırmanın konusunu teşkil etmektedir. Verimlilik, bir yönetim meselesidir
'e okul yöneticisi, verimle doğrudan ilişkisi olan öğretmenler ile çalıştığından farklı bir

-uzlaşmacı yönetim yaklaşımı'tnı benimsemek ve uygulamak zorundadır.
nacı, kıt

kaynakların

Yönetimin

etkin kullanımı ile yüksek verimin elde edilmesini sağlamaktır.

S:::ğitlın yöneticileri, eğitim sürecinin etkili ögelerindendir.

Eğitim yönetiminde, insan

· şkilerl ağtrlıklı olduğundan eğitim yöneticilerinin liderlik vasıflarına sahip olmaları
~-emli ve zorunludur.

Öğretmen-yönetici

anlayışının yıkılması ve yöneticilik için

_ ::ıeticilik formasyonunun şart olması gerektiğini ortaya çıkarmıştır.

ehberlik
~·öneltmek

- Iülemek
etmek

=ş güdümlemek
-· beş öğeyi içerir ( Alperen ,1998:72)
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Öğretmenin Verimliliğini Etkileyen Ögeler
Bu çalışmada; öğretmen verimliliğinde etkili olan öğelerden sadece dört tanesi ele

alınarak incelenmiştir.

Geriye kalanlar bu araştırmanın

konusunun

içerisinde

bulunmaması sebebiyle araştırmanın dışında kalmıştır .

.Araştırmada öğretmen verimliliğiyle ilgili

ele alınan faktörler aşağıdaki başlıklarda

incelenebilir;

Öğretmeni Seçme ve Yetiştirme
Öğretmenin hizmet öncesi yetiştirilmesi önemli bir sorundur ve öğretmeni yetiştiren

kullara büyük görevler düşmektedir. Öğretmenlerin iyi yetişmiş olması mesleğin prestijini
zmrarak beraberinde doyumu getirir.
Eğitim sistemini yenilemek isteyen ülkeler reform çalışmalarında öğretmen
_ eriştirme programlarından başladıkları ölçüde başarılı olmaktadır (Varış, 1973 ;48). Bir

emlekette öğretmenliğin meslek oluşu devletin öğretmenlik için yetiştirme ve çalışma
:'::leri koyması ile başlar (Bursalıoğlu, 1987 ;69). "Tıp ve mühendislik bile olsa bütün
iyetlerin

~'

geleceği,

iyi

öğretmen

yetiştirmeye

bağlıdır.

"

1992: 475)Ôğretmen adaylarının seçiminde ,öğrenci seçme amacına yönelik
frtlerin iyi belirlenmesi ve bunlardan ödün verilmemesi gerekir. Aksi halde istenilen

~"b:ıi elde etmek mümkün değildir ( Pehlivan, 1992 : 3-4).

Sadece ders vermekle kalmayan, çocuğa örnek olan, onun kişiliğini etkileyen,
aışmanlık görevini de üstlenen öğretmenin; öğretmen olmayı istemesi .iyi eğitim görmesi,
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kişisel,

sosyal.mesleki niteliklere sahip olarak göreve başlaması gerekmektedir. Öğretmen

yetiştirmeye yönelik olarak yapılan uygulmaların öğretmen verimliliğini artırmada yetersiz
kalması pek çok yazan bu konuda arayışa sürmektedir, Bu yüzden öğretmeni seçme ve
yerleştirme öğretmenin veriminde

çok önemli bir yer teşkil etmektedir (Bursalıoğlu

,1987:69).

Hizmet İçi Eğitim

Okul eğitimi ile bireyin tüm yeteneklerini ortaya çıkarmak mümkün olmadığı gibi,
teknolojinin getirdiği yeniliklere ayak uydurma da mümkün değildir. En iyi okul eğitimi

bile teknolojinin hızına yetişememekte ve burada alınan bilgiler hizmet içi eğitim ile
desteklenmek zorunda kalmaktadır.

Hizmet içi eğitimin amacı; merkez ve köy okullarında çalışan tilin personelin bilgi
· 'e görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak.çocuğun ve çevrenin ihtiyacına uygun
. lan ve programlar

hazırlamada

yeterli kılmak üst görevlere hazırlanmalarını

:~knolojirtin yeniliklerin! öğrenmelerini sağlamakttt.

ve

Eğitim teknolojisinin kulianrmı

öğretmenin öğrenim süreci üzerindeki kontrol gücünü artırarak başarısını etkilemektedir.
Eğitim sisteminde önemli yeri olan öğretmenlerin.yeniliklerden
5erekmesine

haberdat

olmaları

rağmen "kendilerini yetiştirme ve yenileme=konusunda sorunları bulunduğu

Kavcar/l.982:185-214) birinmektedrr. Bursalıoğiuna ( 1987:69)'na

göre öğretmenlere

-:.-gulanan hizmet içi eğitim pek çok nedenle amacına ulaşamamakta ve öğretmenler bu

;ğ:time ilgi duymamaktadır .

Oysa yeni öğretim araç ve tekniklerinin çağdaş eğitim

--gramlarının ayrılmaz parçası olduğu toplumumuzda .eğitimcilerin eğitim teknolojisi
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alanındskı gelişmelerle yakından ilgilenmesi ve bu gelişmeleri kendi alanlarına uygulama
olanakları

araması kaçınılmaz

zorunluluktur

(Alkan,

1993

:32). Bir

toplumdaki

bireyler.mesleki bilgi ve becerilerini geliştiremez ve bunları yeni kuşaklara aktaramazlarsa
o toplumun hayat seviyesi düşer ( Akhun, 1983: 489).

Özlük Hakları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğretmenler

.Öğretmenler Yasası'na bağlı

memurlardır. Devlet memurlarının hukuki statüleri yasalarla düzenlenmiş ve kamu
görevlerini yerine getirebilmeleri

amacı ile kendilerine

birtakım haklar tanınmıştır.

Çalışmada bu haklardan sadece güvenlik, ücret, izin ve ödül hakları üzerinde durulmuştur (

ğretmenler Yasası/1985)

Cüvenlik Hakkı
~tmenlerin hem Anayasa'da hem de Öğretmenler Yasasında yazılı haller dışına devlet

eznııriuğuna son verilemez.aylık ya da başka haklan elinden alrnarnaz. Çahştıklan süre
• 1!11Ca

yasaya aykırı hareket etmedikleri müddetçe işlerinden anlamazlar (Öğretmenler

asc.sı/1985).
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Ücret Hakkı
Öğretmenler

Yasası 'na giren tüm personele hizmetlerinin "karşılığında kadroya

dayanarak .aylık ödeme yapılmaktadır,
öğretmenlerine

ders yılı başında

Buna İlaveten ilk ve orta dereceli okul

, öğretim yılına hazırlık

ödeneği

verilmektedir

.Öğreımerıler Yasası/1985).

İzin Hakkı
Öğretmenler

1

yaz tatili ve dinlenme tatillerinde de izinli sayılmaktadır. Öğretmenler

~ kullanımı açısından verimlerini etkileyecek bir problemle karşılaşmamaktadırlar,

::ırıkü. izin kuilarutm açısmdan

diğer devlet memurian

arasında en şanslı grubu

uşturmaktadır (Öğretmenler Yasası/1985).

Ödül Hakkı
~unenler

yasasına

bağlı

olarak çalışan tüm

öğretmenlerin

ödül

hakkı vardır.

, alarmı
: · lı bir_ şe·kild·e suürdüuren,
·
hiızme
·· etim d ahea ıyı
. . verı
·-· ··1 mesın_
· in! sag
·-·"I--···
ısma
a _ b·aşan__
ayan
?;::mene teşvik ya da ödül verilmesi mümkündür.

Bunlarda öğretmenler yasasında şu

·;::...(lar altında yer almaktadır (Öğretmenler Yasası/1985).

_

İzin Hakkı

Ücretsiz Tedavi Hakkı
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c) Aylık Ücret ve Ödenek Alma Hakkı
d) 13. maaş İkramiyesi
e) Hayat Pahahlığı Ödeneği Hakkı
f) Barem İçi Artış Ödeneği
g)

Ek Çalışma Ödeneği dir.

Yönetici Davranışları
Öğretmenin

Davranışlan"nm

verimliliğinde

pek çok öğe etkili olmakla beraber "Yönetici

etkisi bu araştmnanm esasını oluşturmaktadır. Verimlilik bir yönetim

::ıeseiesidir w okul yöneticisi verimle doğrudan ilişkisi olan öğretmenlerle çahştığmdan
farklı bir yönetim yaklaşımı uygulamak durumundadır. Yöneticiler eğitim sürecinin etkili
nahtarlan ya d.a bir başka deyişle, lider olarak kabul edilmektedir, Yönetim alanında da sık
--'-"- karşımıza

çıkan

bu iki kavram

bazen

eşanlamlı

bazen

de farklı anlamda

tlanılmakıadır, Yönetici bir örgütün amaçlarını gerçekleşnrmek için var olan örgüt
_.:.?ısını ve prosedürü kullanan kişidir (Aydm,1994:145). Bir yöneticinin aynı zamanda
der olarak kabul edilmesi ya da edilebilmesi için, örgütsel yo] göstericilere (emir.dlrektif
zramame) mekanik olarak uymanın üstünde ve ötesinde bir etkileme gücüne sahip olması

ğiştirmek için yeni bir yapı ve prosedür başlatma örgütsel bir liderlik olarak

Ianmaktadrr, Buna göre bir yöneticinin aynı zamanda lider olarak kabul edilmesi için
-.ettiği

personelin

düşüncelerini

.raruşlarınt etkilemede

.duygularmı .değer

ve yönlendirmede

yargılannı.inançlarım ve

alışümış uygulamaları ve belirli otorite
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kaynaklarını aşabilmesi gerekir, Böyle bit etkileme gücünden yoksun bir kişi sadece
yönetici olarak nitelendirilebilir ( Sorguç, 1991 :2-5).

Lider bir yönetici herhangi bir okulda görevli olan öğretmenin veriminin
sağlanmasında , eğitimin amaçlarının gerçekleşmesinde,

okul amaçlarına yönlendirmede

belirli oıonre kaynaklarını v-e davranış biçimlerini aşabümeli ve her zaman personeline ytıni

öğretmenine destek çıkarak verim kaybına yol açmamalıdır (Ôzçiçek,1987 :27) Yönetici
-etrafmdakHeı-i etkileme ve onları beklentilerinin ötesindeki amaçların gerçekleştirilmesinde
bilinçli

olarak bütünleştirme

yeteneğine

sahip

olmalıdır.

Öğretmenlerinin

okula

ağlanmalarım sağlayabilmeli,onların enerjilerini örgütün amaçları doğrultusunda harekete
geçirebilmelidir (Özçiçek,1987 27).

Olanaklı ne otanksm ayırt etmek.bir yöneticilik yeteneğidir.

Bunu işin başında

betle yapabilme ,okula zaman ,para ve enerji ekonomisi sağlar. Yöneticinin okulunu ya
öıgiitünii harekete geçirmeden önce gerekli ön çalışmayı yapması ve ona göre insan ve

-,,,fide kaynaklarım harekete geçirmesi beklenir.

Liderliğin özünde etkileme vardır, Etkileme .yönetim olayında ve özellikle eğitim
çok önemli bir yer tutar. Okul müdürünün yetkisinden çok etkileme şansı vardır
.•. sahoğlu,i-97-9: 2527, Bit okulda çalışan personelin okulun amaçlarım benimsemesi,
ğer yargılarını kabul1enmesi, inanç ve normlara uygun ilişkilerde bulunması ve beklenen
-;;:ımşhm gösrer.mesi nkul ikllım kapsamındadır.

Bir okulu diğer okullardan ayıran ve

aa çalışanların davranışlarım etkileyen iç özellikler dizisi, örgüt iklimi olarak
larumtktactır.

Örgüt iklimi, sosyal bir sistemin örgütsel ve bireysel boyutlarmı

~elemeye çalışan grubun (öğretmen, öğrenci ve yönetici) oluşturduğu bir sonuçtur. Bu
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.sonııç paylaşılan

değerleri, sosyal inançları ve sosyal standartları kapsamaktadır

(

Bıırsalıoğlu, 1979:252).

Aynı kanunlara, yönetmeliklere ve kurallara uyulmasına rağmen okullarımız
arasında birçok farklılık olduğu görülür. Bu farklıhk, örgütün üyelerine aktardıkları ortak
düşünce ve rlırygıılardan kaynaklıı:ntmık:tad:ıL Her okııhzn kendisine özgü 'iklimini de
belirleyen bu husustur. Bu iklimin sıcaklığı veya soğukluğu yöneticisine bağlıdır. Bir okul

yöneticisinin en önemli görevi, okulu dinamik hale getirmek ve olumlu bir iklim
oluşturmaktır.

Yönetici, okulda olumlu bir iklim oluşturabilmek için bireysel beklentilerle

örgüt beldentlleri anısında bir denge kurabilmelidir. Bunlar, okul ikliminde yöneticiye ne
cadar önemli görevler düştüğünü göstermektedir
Okul ortamında yönetici yetkiden çök etki yollarını kullanmalıdır.

Emit alan

eye kabul hakkı tanıyan yetki görüşü, çevresindekiler ile etkileşim yapısı kurmak

nında olan eğitim yöneticisi için daha yararlıdır,

Sorumluluk sadece ölçülere itaat

_tğ:ildir. Aynı zamanda sorumluluk, böyle ölçüleri yaratma davranışıdır . Okul ikliminin
\

asında bireysel, örgütsel ve çevresel ilişkile1 bir bütün. olarak işlerlik kazanırsa daha
_-. dalı olacaktır,

Bir okulda ortak amaç, çalışma isteği ve iletişim varsa bu okulun

!'minin ohışumunda bireysel özellikler açısından bir sorunun. olmadığı anlaşılır.
- ı:.:.şanlar sabah okula istekle geliyorlarsa, yaptıkları işten doyum sağlıyorlarsa, amirleri ve
~

Çfil1$1ffi mkadaşlmyla

insani ilişkileri yeterli düzeydeyse .orada olumlu bir 'iklirn var

ektir. Görevde yükselmede liyakat kurallarının uygulanması, çalışanm kendisine insan
.mık değer-verildiğinihissetmesi, kendini yetiştirme ve geliştirme yönünde frrsat verilmesi
~ başarıların ödüllendirilmesi

okulda olumlu bir havanın oluşmasında bireysel ilişkiler

ısından yadsınamaz çok önemli noktalardır ( Bursalıoğlu, 1979: 252).
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O~

öğrenci :ilgi ve Ibtiyaçlarını ön planda tutması gereken bir örgüttür. Bu ilgi ve

ihtiyaçları karşılayabildiği oranda okulun verim amacı gerçekleşmiş olur.

lınuntar ve yöne-tm.efüderoe okulun amaçlan belirlenmiştir,

Okulia ilgili

Okul yöneticisi, okulun

ikliminin sıcak olması için bu kanun ve yönetmelikleri uygularken çok dikkat etmeli, furmal
ilişkiler yarımda Informal İlişkilere de önem vermelidirf Kôlaç,1985 :42) .
Okulun yapısı, büyüklüğü, çalışma koşullan okul ikliminin oluşumunu etkiler.

Okulda olumlu havanın gerçekleşmesi için görev bölümünün. yetki ve sorumlulukların ve
fzyomın açıkça ortaya konması gerekir.

Bunlar tüm çalışanlarla paylaşılmalıdır.

.,.-önetinri okula dayalı olmalı, kararlar çalışanlarla birlikte alrnmalıdu.

Okul

Yönetimde

-emokratik ilkeler uygulanmalı, kişisel farklılıklar dikkate alınmalıdır ( Dürder , 1993 :79)
Okulu bulunduğu çevreden ayrı düşünemeyiz.

Okulun çevreye uyum sağlaması,

elilerle olumlu ilişkiler kurması, okulun dışa açılması iklimi üzerinde çok etkilidir. Okul
. önetiminde rol oynayan yönetici, öğretmen, öğrenci ve ana-baba gibi unsurların tş
irliğinin düzeyi, okulun iklimini olumlu veya olumsuz etkiler. Bu iş birliğinin olumlu

- :eyde olabihnesi, okul yöneticisinin koordinasyon gücüne bağlıdrr, Okul yöneticisinin

ordinasyon yoluyla sağladığı iş birliği, örgüt . amaçlan ile üye ihtiyaçları arasında
ırulması öngörülen dengeyi de gerçekleştirmiş olur ( Dürder ,1993 :79).
Okulda bulunanları yani öğretmenleri etkilemek kolay bir iş değildir. Etkilenmesi

_ reken kiıH~rirt kendilerini, alanlarının uzmanları olarak algıladıkları durumlarda etkileme
~;evi daha zor bir hal alır. İyi bir müdür okulundaki verimin yüksek olmasını istiyorsa bazı

_ ·::ruemler uygulamalıdn:, Bunlar;
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Öğ:tetmelii { İşgöreni

) Yetiştirme

Bu, yöntemin başarılı olabileceği durum değiştirilmek ya da etkilenmek durumunda
olıill bitey.in .,.etk.ilerutı.ey.e istekli olduğu; fakat değişmenin gerektttdiğj bilgi ~ beceri ve
yeteneklerden yoksun olduğu durumdur.

Başka bir deyişle etkilenmek istenen bireyin

e.tki.i'e.trehilıneın :içın önkn:şul n:itel:iğ.i:tıde1d bilgi ve becerilerden yoksun olduğu durumlarda

bireyin eğitilmesi sonuç alıcı bir yol olarak görülmektedir. Söz konusu bilgi ve beceriyi
bmmrlmm h±r eğjti:ı:n -progra.rmınn uygulanması yolu 'iie değiştirilmek 'istenen bireyin

eğişmeye hazır duruma gelmesidir.

İyi bir okul yöneticisi öğretmenin mesleksel

gerekstnimterrn! katşıfayıt:t önlemler atmahdrr ki ikisi de yaptıkları 'işten tatmin olsunlar
Bursalıoğlu, 1979: 252).

Bilgilendirme

Bireyin değişmeye istekli ve yetenekli olduğu durumlarda kullanılabilecek bir
. örrtem de bHgHendinnedir. Böyie bir durumda bireym değişmesine engel, konuya ilişkin
· ilgisizliktir, Bireye konu ile ilgili gerekli bilgi sağlanarak gözlenen bir sapma önlenebilir .
.fürlfu'., nkmrlrrlri ooy1e btr uy~

öğretmeniermden dönüt Biabitir. Böylece bilgi

eksikhğmden kaynaklanan yanlış bir uygulamayı da önlemiş olur (Sönmez, 1998: 58)

Destekleme
Etkilenmek istenen bireyin kendi davranışlarını değiştirmeye peşinden istekli ve

_ tenekll ama farklı davranışın etkililiği konusunda kararsız; tereddütlü olduğu durumlarda
esrekleme yöntemi etkili olmaktadır.

Müdürün ya da başka bir deyişle yöneticinin söz

kararsrzhğı ortadan kaldrrrnada ilgili bireye destek sağiamas; gerekmektedir.
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Yüneteme yönetilen arasında karşılıklı bir güvene dayah bir ilişki bu konuda önemli rol
oynar ( Aşıloğlu, 1993 :22)

Öğüt Verme
Bu yöntem, ilgili bireyin içinde bulunduğu koşullardan memnun olmadığı , doyum

sağla.ıııa.d.ığ.4 doyum sağlayıcı koşullan oluştutmll)11 da güç ve yeteneğ1n1n yetmediği
durumlarda etkili olabilir, Bu durumda esas engel, bireyin sorunu açık ve doğru olarak

rırtaytı. :lrnym:t®ı:lır, Öte yanının .kınım edilir nitelikte bit öğütün verilmesi samldığı kadar

··olay değildir. Öğüt vermek kolaydır. Zor olan etkili bir öğüt vermektir. Öğüt verilen
bireyin -öğüt-verene olan -saygtst 'Ve güveni verilen öğütün kabul edilme olasıhğmı artrnr
.-\şıloğlu,1993 :22).

Katılmayı Sağlama
İnsanlar

bazen

onaylayabilecekleri

bir karara salt katılmadıkları

::,-ebili:rltt. Bu bın\f trerhanw bir konuda yenih"ği amaçlamış nlabim,

için hayır

Birey aslında bu

. eniliği savunur da olabilir; ama kendisine sorulmadığı, görüşü alınmadığı için yeniliğe
bir tutum alabilir (Sönmez 1998: 58).

Yönetici .öğretmenlerinin kendilerini ilgilendiren ve yetenekli oldukları konulardaki

zıara kanlmalarııu sağlayarak: onların yeteneklerine olan içtenlikli güvenini sergiler ve
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daha :sağlıklı bir krom :alınay.ı

uygulanmasında

nlanaidı

kılar,

Kınam karılanların roman kararların

daha içten bir çaba göstermeleri beklenmektedir.

Bireylerltı yetenek-Jet.me olan JçtenJJkJJ güvem sergileyerek, onla.rm saygısmı

kazanarak, enlar üzerindeki etkileme gücünü anırmak da amaçlanmaktadır.

Kısaca

belirtmek gereklrse, lşgörenleı'.1-; karara katarak etkilemek sözkonusudur ( Adalı, 1983: ı 09)

Ödüllendirme

Örliillendhıne.n.ınblı' etkileme yöntemi olarak kııllanılabilmesi için, etkilenmek
istenen bireyin, söz konusu değişikliğin

Berçekl.e:ştir.iınwk istenen

getireceği net kazancı görebilmesi

gerekir.

rl:e~kliğin g.etir.er::eği kazanç y.a da srı.:,-5:lııyar::ağl yarar görülür

nitelikte olduğunda, değişikliğin benimsenme olasılığı artar. (Sönmez, 1998: 78).

İşgörenleri

etkilemek isteyen bir yönetici, onlara, inandırıcı

ödüller sağlamak

duıumundadır. Her örgütün, kendine özgü bir ödül sistemi vardır. Yükselmeler, ücret
(

zrtrşları, tanıma, takdir etme ve smırh kaynakiara erişme olanağmrn sağlanması gibi
:.:ırt.irnlar, bireyleri belli yönde etkileme a..raçları olarak kullanılabilir

( Bursalıoğlu,

79252).

Emir verme
İ:şgö:re:n.l.e:cin

etkilenmelerj için kullanılabilecek yöntemlerin istenilen sonucu

ermemesi halinde, emir verme zorunlu olabilir. Yönetici, işgörenin belli bir davranışı
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-gö:srer.n:res-.iın :sağlamak iç:in yasal yetkisini kullanır, doğrudan emir verir.

Bu yöntem

işgörerıin kurallara uygun davranış göstermeyi reddettiği du:ru..rn1arda yeğlenir.
Emir vemre yön:reınm:in knilamlmasında, çok d:iidaıili chmınası gerekir. Çünkü,
yetkinin çok sık kullanılması

onun aşınmasına, etki gücünü kaybetmesine yol a.çar

(Hacıemhıoğl u, 1996 : 17)

Planlama
Yukanda
::rrkındadır.

be lirtilen

yöntemlerde,

Işgörerıin, etkilendiğinin

işgören

yönetici. tıınrtlndan etkilendiğinin

farkında olmadığı durumlar ya da bireylere

rssettrrmeden, ontaft erkiteme yöntemleri. de vatdTt, Planlanın, bôyfo bı.t yôntemdı.r, Bu
-~lojik kontrol ya da çevre düzenlemesi olarak da adlandırılmaktadır (Sönmez, 1998; 254).

'Y6ntemd.e yöneti'Ci; bireyin topiumsal v-e iiziksei çevresinde değişiklik ya da düzenleme
- arak onu etkilemeye çalışır.

Kasıtlı olarak düzenlenen çevrenin, bireyi etkilemesi

'enmektedir. Ya da, 'pianlama yöntemi, böyle bir sayıltrya dayanmaktadrr.

Çevre

düzenlemesi yöntemi, bireyin kendisini var olan düzene adamış olduğu,

.!::::.:.:ı.ci ıaratında» yapılan doğrudan

etkileme girişimlerinden hoşlanrnadığı dınumlmtl~

~ etkili bit yöntem olarak görülmektedir.

Örneğin, smıfinda, küçük bir kitaplık

, <:.:~auan yana o-im-ayan ·bir öğretmerrin, diğer srnıflarda kitaplık oluşturarak ya da
zcilerden böyle bir isteğin gelmesi yolu ile etkilenmesi düşünülebilir.

Yukarda bireyleri etkileme konusunda kı:ıUamlabiieoek bazı yöntemler üzerinde
_!u

ve bu yöntemlerin
·:lmının

hangi durumlarda daha etkili olabileceğini belirtildi. Bu konuda

daba ·belirtilme.si gerekmektedir. -O

da,

b11

yöntemlerin yalnız
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kii.llan.ilab.ilecruded gibi, birkaçının
"ödüllendirme"

ve

"destekleme"

b:ltHkte de kullanılabileceğidir,
yöntemleri,

''bilgilendirme"

Örneğin "yetiştirme",
yöntemiyle

birlikte

kullanılabilir.

Daha öne.ede belirtildiği g.ihi, Iiderliğin özünde etkileme varclmaktadır, Yönetimin

özünde de etkileme ve yöneltme vardır, Ancak, ne lider ne de yönetici sadece etkileyen
rleğ,i1rfu. Btkilemı:re rlereuesi az oisa da lirler ve yönetir:~ heın etkileyen hem de etkilenen
·işilerdir. Başka bir deyişle, bir örgüt ortamında etkilenme ilci yönlüdür.

İşgörenlerin

mrarnşlan,yönttici 'tarafrndanetkilenir, Yöneticinin dawan1şim 'işgörenlerin etkinlikleri,
- tek, eğilim ve beklentileri tarafından etkilenir, Bu yargıyı kanıtlayıcı veriler sınırlı olsa da

genel ·gözleme day-an-anıkbazı yorrımtaryaprtabttir. -Örmığin, yönetici kentli davramşlarmı
etrafındakilerin amaç ve beklentilerini dikkate alarak düzenler. Bunu kasıtlı olarak, bilerek
.• -Etrn:fmdakilro:m "':'m1.açfa.nm isteyerek djkkate alan yönetici. bazen bunu (tşgörenlerin
.:::ıaçlarını)

istemeyerek

~~

de

dikkate

almak

durumundadır.

Bazen,

yöneticinin

.etra:fimlıı:ki:le:rinamaçları J'Ön -vermektedir. Kısaca, yönetici etrafmdakilerin

!l'lmtşlarmı bazen isteyerek bazen de istemediği halde dikkate alır. Bunu, bilinçli olarak
. spar. Başka bir deyişle yönetici bilerek etkilenir. Yönetici, sadece bilerek değil, bilmeden

etkilenebilir.

Örgütleme
Girdilerin okulla .sağlannıası, yapılacak işlerin belirlenmesi, birimlerin kurulması,
n ve neyin nerede bulunacağına karar verilmesi, amaca ulaşmayı sağlayacak bir yapmm
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clıışnırıılması

(At~ 1989; 30-JJ; Başaran, 1986,~60; Kaya, 199L 102-103) okuldaki

birimlerin işlevlerinin ve yetkilerinin belirlenmesidir.

Ötgütlente ı,tanlama ile iç içedir.

Ptantama aşamasrnda amaçlar beiirienir,

örgütleme aşamasında amaçlara ulaşmak için gereken faaliyetler ile bu faaliyetleri

yürütecek kişilerin rol ve sorumhıhıklar; sağlamr.
örgütlemenin

gerçekleşmesi için maddi ve manevi olanakların sağlanması (Tortop,

l~~O:73'),'takrnnrrmrmmm gefiştirilmesi gerekir, "Bu dunrmda yönetici. tasrmm bir üyesi
rolündedir" (Katz and Kahn, 1977: 229).

İyi bir-örgütleme ile; görev, yetki ve sorumluluklar dağıtılır, kimin nereden senımlu
lduğu belirlenir. "Nitekim işdeki rol belirsizliği stres, psikolojik baskı ve verim düşüklüğü
~

(Ko:rknt; J992: Hi3).

Diğer nını:füm fyj brr ilenşjm sistemi kıırıılmasma

yardım eder.

Yönetsel davranış becerilerinin önemli olduğu .eğ.itim kurumlarında, yöneticilerin
bürokratik otorite çıkmazından kaçınmaları ve yasal yaptırımlardan çok yönetsel davranış

-~,::erlierltr.i ~es1ektaşhmmn

~c:rl:rld:trtın:i tutı:rımının ge:rekm:ekterlir (Yardibi

. :991:2).

· -Öğretımml~r ne 'kadar nitetikli olursa olsunlar ; yönlendirilmedikçe okulun
zraaçlarına katkı sağlamaları ve verimli çalışmaları zordur.

Okulun ve öğretmenlerin

:rimHJjği grup çalışması ile yakından ilgilidir (.Al\ 1989: 30-31 ).
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İletiş tın
İletişim, sözlü ya da yazılı bir mesajın

bir kaynaktan

alıcıya ulaşmasıdır.

Yöneticilerin, .za.matl.latJ.Iii.tl büyük bit ki.sm.inı iletişmil.e doldıırduklan (Massie~ 1-983:92);
yöneticinin en önemli özelliğinin iletişim becerisi olduğu (Taşkın, 1992:i 28) bilinmektedir.

Kişiier ·anısı iletişimi izleyen, do-ğal iletişim gruplanm okutnn mmrçianna yönelten,
iletişim kanallarım açık tutan, olup bitenden öğretmeni haberdar eden yönetici, öğretmenin
-v.ro:imfüiğ.ir.ri artırır, Perscnel iie :iyi iletişim kurma yeteneğinden yoksun pfan yöneticinin
diğer yönetim süreçlerinde de başarılı olması zordur (Taşkın, 1992: 128) .

Yapılan ·anıştırmalar yöneticirrin iletişim
vurgulamaktadır.

becerismin

"Verimi düşük işletmelerde işgücünün

önemini dab-a da

%80'i yöneticiden memnun

rleğildi~ im -0mmn rliişmğii işiennele:tde de 'verim yükselmektedir" :(Uğur~ l-991-:67-6).
İletişim sürecinde başarılı olmak isteyen yöneticinin

güdüleme tekniklerini de

esi .gereldr. Yüne-ticinin öğretmeni güdülemek içirr; tarafsız davranması. ondan yüksek
iüzeyde çalışma beklentisi içerisinde olması, karara katılırmnı sağlaması, okulun verimine
btlasım gi)rüp iahiİr etmesi gerekir, -Gürlillernyen 've .işinde 1a:trrri:ı:ı olmayan -p·ersunetin

-enmsfz olduğu, devamsızlık gösterdiği" (İnceoğlu, 1985:30; Onaran, 1981 :14) ayrıca "işi
cerkettiği" (Campion.1986:5 8) bilinmektedir,
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I

Eş güdüm
Okulun amaçlarım gerçekleştirmek

için eldeki insan ve madde kaynaklarımn

:bttkılıı:tım. nfü:ö:nleŞtirmek {Ayıir~ l9:8n:82 ~ başka bir :ifudeiie okuldaki birimler arasında
işbirliği sağlamadır.
Okulun

büyüklüğü,

görevde

uzmanlaşma,

yeni teknikler

ve yeni mevzuat

yöneticinin eşgüdüm görevini zorlaştırır. Ancak eşgüdümü gerçekleştirimek için şu yollar
önerilmektedir; Doğal .gt.Up.la.till .özen.dl.rilm.e.sl; .g.öfevJ.etin .açıkça ıaru:mlan:mas1, objektif
denetim uygulanması, grup toplantıları yapılması, iyi bir iletişim sistemi geliştirilmesi, işe
ilişkin açıklamalarda bulunulması ve hizmet içi eğitim ( Aydm, 1986:82).
Eşgüdürn,

v.enmlfüklethti

öğretmenler arasında

kıskançlığı

azaltıp yardımlaşmayı

sağlayarak

etkilet-(Se-çk:in, l99l:203J, Meslektaştarın birlikte çalrşmalarmın getireceği

yararlan şöyle özetlemektedir: "Okulun insan kaynakları biraraya gelir, öğretmenlerin farklı

~

sahlp -01:d11klım sonımhıinalarım

-bnleşfuerek :d-aha çok b~

sağlamaian

gerçekleşir, meslektaşlar arası ilişkileri gelişir.
Çoğu zaman örgütsel başarısızlıklara, ait olduğu örgüte veıerınce ilgi duymayan
bireyler neden olmakta ve kişisel hoşnutsuzlukların

altında örgüt içinde yeterli bir

bil1iliile_şmenJn ölmadıği duygusu yatmaktadır (Ylldmm~1992:15).
Okulun amacı ortak olduğundan öğretmenlerin araç, gereç, materiyal yönünden
:sbitliği yapmaları ve birbirlerine yardımcı olmalan gereklidir.
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Denetleme ve Değerlendirme
Denetleme: Davranış kontrol etme süreci (Taymaz, 1982:1), yapılanın yapılması

istenilen doğrultuya yönetilmesidir (Tortop, 199D :152). Değerlendirme ise; denetlemenin

Denetleme ve değerlendirme, yönetimin ayrılmazparçalan olup okul yöneticileri ve

gerçekleştirilmesi "Amacının e~timin amacım gerçekleştirmeyeyönelik olması, geliştirme

985:94) gerekir.
Diğer bir noktada, okulda ıızalctatı ve genel denetimin daha yararlı olduğudur
Tortop, 1990 ;152). Yakın ve sıkı denetimden yana olan yöneticiler, denetleme ve

xi

başarı ve verim elde etmektir (Tortop, 1990 :152).
Yöüeticirıiü günlük çaltşmalarından haberdar olması, kimin ne yaptığını bilmesi

~::emlidir. Okulun iş ve personel durumunu bilmeyen yöneticinin verimli çalışma

ıası gerekir.
Yapılen bir araştırma; okul yöneticisinin görevleri içerisinde en büyük yüzdeyi
zetleme ve değerlendirmeye vermekle beraber, okul yöneticilerinin yöneticilik eğitimi

~5:117)
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D.e.n.eı:J.eıne vt .d.eğ.e.rl.endifme.nı.ll verimi etkilediği bir gerçektir.

Bu davranışın

yapıldığı iş yerlerinde verim yükselmekte, yapılmadığı iş yerlerinde verim düşmektedir
:(Tortfi~:t990:::l54). D.av:ı:aıuş .deılenneru:er rbşmrl:a i:lgili ·p:ers-onel w.afınrl:an treniınsımrtiği

oranda başarılı olmaktadır

(Taymaz, 1982:3).

Denetleme ve değerlendirme, personelin başarı durumu, okulda ne gibi değişiklikler
yapılması

gerektiği

ve verim

hakkında

bilgi vermektedir.

Ancak

bu davranış

gerçekleştirilirken amacın ceza olmaması gerekir.

Ceza, başlangıçta

verimi artırsa bile sonuçta iyice azaltır (Başaran, 1982:92; Davis,

984~85).
Denetleme ve değerlendirme sonucunda terfi, ödüllendirme, takdir etme, yetişmesi
cin yardrm etme

:-i

olanakları verildiği takdirde·ö-ğretmenlerin--verimlitikleri arter,

Bu suretin

işlememesi durumunda ise, verimlilik düşer, yeniliklere direnme ve yanıltıcı birligi

retme olasılığı yükselir,
Sonuç olarak; ortaokul yöneticilerinin yönetici davranışlarım ne derece gösterdikleri

.dav.rıtı11Şlarm öğtettn.eırlerin -v.e:r.imifüklerim n.as:rl ·efüie-dik1en ·araşnntması gerektiren
· Iernlerden biri olmaktadır.

Bu çalışma bu gerekçeden

hareketle oluşturulmuş,

-TC'rre ·görev ynproı Türkçe öğretmenleraraı yönetici riavramşlarım değerlenrl:inntıieri
eienmiştir,
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n

BÔLUM

PROBLEM

Problem Cümlesi
KKTC'

deki

ortaokullarda

yönetim

işleriyle sorumlu

olan

yöneticilerin

davranışlarım Türkçe· öğretmenleri -nasıl değerlendirmektedir?

Alt Problemler
I-

a) Türkçe öğretmenlerinin yönetici

davranışlarını değerlendirmeleri yaşlarına göre

arklılık göstermekte midir?
b Türkçe öğretmenlerinin yönetici davranışlarını değerlendirmeleri

cinsiyetleline

öre farklılık göstermekte midir?
c) Türkçe öğretmenlerinin

yönetici davranışlarım değerlendirmeleri

hizmetjçi

ıeğitim durumlarına göre farklıhk göstermekte midir?

2- Tütkçe öğretmenlerine göre ;
a) Okulun yönetimine ilişkin kararların verilmesinde,

'b)-OkulIçive dışı eğitim=öğretim çartşmalarrnrn'piantsnmasrrıda,
c) Okul ve çevresindeki eğitim-öğretim çahşmalarırnn örgütlenmesinde ,

'd ')-Oku:l içive dışı iletişim etkinliklerinde,
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.e) Okul ve _ç.evredeki .eğ.iti.ili -öğretim .ç.aliŞfü.a]atmrn eşgüdümlenmesinde,
f) Eğitim -öğretim çalışmalarının denetleme ve değerlendirihnesinde

,

yönetici dawın11şiını-n-astldır?

Araşürmanın Amacı
Eğitimin ilfil.atmfü Jyl yıırnaş y.etiş1::i.ttliek öldıığıı daha önte belirtilmişti.

Bu

çalışmayla örtaöğretim kurumlarında verilen Türkçe eğitiminin iyi yurttaş yetiştirmeye ne

.krulıır-Jmtkı.drrhnhındngıı, y.a rla e1kiledigim o-ı1ay:a çıkarmakve -çüzfun -önerileri üretmekve
yönetici davranışlarıyla bağdaştırmak amacıyla yapılrmştır,

Araştırmanın Ön.em'i
Türkçe öğretiminin tilin derslerin temelini oluşturduğu söylenebilir, Çünkü birey
rlili Jle :diişfuilir:. Dili ile -kendini .ifade .e:der;tasarlrunada 'bnhmıırve yonun gücü gelişir,
ulusal

ve evrensel

kültür birikimini algılamaya başlayan öğrencinin kimlik duygusu

~lişec& vt rtigei' defslefllide de büyük ölasllıkla başarıl) olacaktrr.
Bu bağlamda Türkçe öğretimine ve öğretmenine

temel becerileri kazandırma

konusunda önemli görevler düşmektedir. Yapılan araştırmaıar sonucunda denilebilir ki,
"Türkçe

ö

ğretim! hedeflenen şekilde gerçekleştirilmemekte ve bu konuda önemli ölçüde bir

Y.etilnslı.Bk yıışat1maktııdır {Aw.114 1979 ;S2}. Bu veriınsizliğin _sonucun-da·o-kullarda dilini
aıllanmada başanh olmayan.dolayısıyla da sosyal hayatında da iyi bir 'iletişirn kuramayan,
£1 bilinci gelişmemiş bireyler yeti$mektedrr.
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T~

~:timinin

hedeflerinden

birisi de öğrenc:ilerde dil sevgisi ve bilinci

uyandırmak, onları dilimizi ; özen ve güvenle kullanır duruma getirmektir,

Çocuklar

T:fu:kJ;!e'tıin :zengin.liğ.ini .,anlırtım :güciinD sezip kavradıkça anadillerine karşı sevgi mıymaya
başlarlar (Atom, 1979: 82). Dilini benimsemeyen bir birey ne yazık ki daha sonra hiçbir

birey olamamakta .olmak istese de kabul göfinektedir
Bütün bunlardan hareketle Türkçe eğitiminin verilmesinde kullanılacak yöntem,
rnalzeıne ve ortam · ne olursa olsun · -~

eğitimin merkezirrde 've hedefinde Türkçe

sevgisine dayalı iyi bir vatandaş olmaya yönelik bir bilince ulaşmak ve ulaştırmak
olmalıdır.

Sınırlılıklar
Araştırma ;
) Yöntem açıstndan anket teknlğ! ve literatür tru>aı=mısı ile,
1) Kaynak açısından ulaşılabilen materyaller ile,
., . ·Kaynak-ğrup açısından ·KKTC Milli Eğitim Bakanhğı'na ·bağlı onaokuUarda 'görev
yapan Türkçe öğretmenleri ile,
Süre açtsrndsn 200.2-2003 öğretim yılıyla sınırlandıülınışür,
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Sayılnlar

Bu araştırmada:
- l) Türkçe Öğretmenlerinin yanıtlarının vat olan durumu yansıttığı,
2) Anketin çalışma için uygun bir araç olduğu,

3) Türlü:-:ırÖğretmenhtr.irun -ank.,,aj cevaplarken gerçek düşüncelerinryansrttıktarı

sayrhılarından hareket edilmiştir.

Tanımlar
Arnaçları'Yetişdirdiğirrriz

n-iteHkte1d özelHkleitHr.
kazandırılmak

istenen

kişide bulunmasım istediğimiz, eğitim yoluyla kazandrniabilir

Bir detsin amaçlan (hedeflen) o dersi atan ögre11tiye
yeni

davranışlar

ya da

öğrencinin

önceki

davranışlarında

oluşturulmak istenen değişikliklerdir ( Tekin, 198-0: 7).

Eğitim Ortamı: Öğretme -öğrenme süreçlerinde bilgi iletme işleminin meydana geldiği ve:
öğre:ıid.filn -kö11L31la etkileşJfü:de büluhrltınılnüğiı

pel'Sone1 -; ara¢-; gereç-;

tesis ve

rgarıizasyon öğelerinden oluşan çevredir (Alkan,1992:8).

~!itim Durn:m:ut Planh-eğHirrıetkinHklerinde, çevreyi öğrencilerin davrartişlmnda istenen
::eğişikliği sağlayacak biçimde düzenlemek. Bu süreç , öğrenci açısından öğrenme

~ ~t'-n

açısındanise öğretmerhrnımudurf Ertut~ 1982-: 45).
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'6rt-aokub Öğrencileri genel eğitim yoluyla 'bir yandan yaşama ;öte yandan daha söhtaki
öğretim basamağına hazırlayan üç yıllık okul.

KKTC' de beş yıllık fücöğretimden soma

ortaöğretlmebağiıüç yıllrk öğretim(Öğretmetıler Yasası 25/85).

Öğretim: Öğrenmenin

gerçekleşmesi ve bireyde istenen davranışların

gelişmesi için

Yöntem : Brr sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da
öğretmekf;ibi runaçfara ulaşm-ak ·için ·btlinçti olarak seçilen 've izlenen düzenli

}101

'Oğuzkan, 1981 ~168).

Öğretmem Öğretmenlik, devletin eğitim ; öğretim ve bununla ilgili yönetim göre:~rini
üstüne alan özel ihtisas mesleğidir

. Öğretmen ise bu mesleği icra eden kişidir, (

ğtetmcnler Yasası 25/85).

Anadili Eğitimi; Çocuğun aile ve çevresinde öğrendiği dili, okuldaki eğitim etkinliği iç-inde

iş Ye toplum

-yaşammcla dııyac-a'ğJ çeşitli .iigi w iletişim gereksinimteri

arşılayabilecek nitelik ve yönlerde geliştirmektir (Göğüş, 1983 :376).

-mınr Öğretmenlerin Türkçe öğretiminin amaçlarına göre öğrenciyi ulşatififüi derecesi

Ergin, 1995: 21)
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Miidiirı -HerlıaP..:gi bfr okulamüdür olarak manan öğretmeni .an1atır-(-Öğretmenlet

Yasası

,25/85)
Okuk

Bakanlrğa bağlı anaokullann, özel eğitim ve öğretim

okullarıar .ilkokullan,

ortackulları, genel ve mesleki teknik liseler ile pratik sanat okullarım veya bu okulların
rumfuıü anlııtan ok:uHar.ın tfunü {-Öğretmenler Yasası 25/85) .
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BÖLÜM III
YÖNTEM

Bu bölümde· Arastınnanır; .;ıvöntemi sıınulmus
,,

,4-;u._~

·J..A.Jj.J,

"arastırma
modeli"
-.ı.-y

'

"evren"

'

"örneklem", "geçerlik - güvenirlik", "verilerin toplanması" , "verilerin çözümlenmesi" alt
'başhktanna -yerverilmiştir.

Araştırma Modeli
Bu araştırmada betim-sel tarama yöntemi kullanılmıştır. Betimleme yöntemleri,
geçmişte ya da halen var olan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan
a:raştınmryaidaşnmdır(Karasai'

,1991 : 76)

iı

Evren

Araştırmanın evreni, 2002-2003 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde on 'iki
rtaokulda çalışan orta 1-2-3 sınıflara giren 55 Türkçe öğretmeninden oluşmaktadır.

= vreni

blJJŞtunın. okullar ve öğretmenler Çizelge

ı

'de göstenlmektedir.
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-çmlge 11 A.Taştırmayakaiılan -Öğre1men sayısı

Okulun İsmi

Atleks Ortaokulu

°/.,

Tü:rk£e Öğretmen Savısı

9,09°/c,
5
..

Bayraktar Ortaokulu ı
'

Beyannudu
Ortaokulu
Bayraktar Türk

10,90%
6
1,80%
l

9,09%

Maarif Koleji

5

Canbulat Ozgürlük
Ortaokulu

7

.çaı:ınkkale Ortaokulu .
Demokrasi Ortaokulu .
Esenıepe Ortaokulu
Şht. Hüseyin Ruso
Ortaokulu
Mehmetçik Ortaokulu

12,70%
9,09%
6
9,096/o
5
1,80%
l

10,90%
6
7,27%
4
·--····

Şht. Turgut Ortaokulu

Şht Zeka Çorba
Ortaokulu

9,09%
5

'

7;1.7%
4
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Örneklem
Araştırma örneklemine alman okulların belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı

Deırel-0.rta fl_ğ:re.tim Dairesinden orta 1 -2-3 sınıfların Tfukç.e deıslerine giren -öğretmenlerin

sayıları alınmıştır. Çalışmada örneklem seçme yoluna gidilmemiş, öğretmenlerin tümüne
m.ışıimaya 'Ç'atrştlmtştıt. Bu veriler doğrultusunda örneklemi oluşturan öğretmen sayısı efü
beştir.

Geçerlik-Güvenirlik
Guverifrlilik testinin yörnföları aşağida ver1ld1ğ1 gibidir.
Güvetıirİilik Katsayısı
N= 55,0

Madde Sayısı= 34

ALFA==0,9132

ta değeri= -0,9132 >{\80 olduğundan dolayı ı 'den 34'e kadar olan maddeler oldukça
~'.1venilirdir. Çünkü beklenen alfa değeri yaklaşık olarak 0,80 ve üzerinde olması test için
umlu bvir rakamdır.
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Patma Susar Kırmızı'

( 1996 ) nm doktora tezinde "İlköğretimdeki Öğretmenlerin

V:e:ti:ı:nleri'' ni inolilimı:ek ~:in kullandığı .anketten yararlam]m.1$1.f. Daha sonra anket Türkçe

öğretmenlerine göreıryarlarrmıştrr.

Yararlanılan

kulliı:ınlıru. · 1UiJret 40· somdan ol~.

anket 3-6 sorudan oluşurken tezde

Üzeri.oo· hirç:0k·ilavererıraprlm1şıre yararlanılan

anket Türkçe öğretimi dikkate alınarak değiştirilmiştir.

Anket .5 'Ji Hkert ölçeği tipindedir,

Tezde kullanılan

anket 6 bölümden

oluşmaktadır. Bunlar;
a) Okulun yönetimine ilişkin

kararların verilmesinde

,

b) Okul içi ve dışı eğitim-öğretim çahşmalarınrn planlarrmasrnda,
1;}0kırl·ve çevresindeki eğitim-öğretiın çahşmaiarmrn örgürlerımesmde ,
d ) Okul içi ve dışı iletişim etkinliklerinde;

e) Okul

ve çevredeld eğitim -öğretim

çalışmalarının eşgüdümlenmesinde,

f) Eğitim -öğretim çalışmalarımn denetleme ve değerlendirilmesi ile ilgilidir.

Verilerin Çüzümlerrmesi
.;ygulanan anketlerdeki verilerin analizinde SPSS 11. Q ( Statistical Package for Social
Smm:es}:pairet :prôgrllliiı .lru:11.aiiıif.fiışrit lsmustiksel i'şlemlercle %~ frekan.s ~örraltının, t testi
. tek yönlü varyans analizi ve freidman testi kullamlrmştır,

Ani-.'"'et ibrmınıa Yerilen cevap!~ 5 'H Likert ölçeğine göre , Hiç karılmryorum i: i )
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Af: kiıtilıyôrtili:i ( 2 ) "KafatsiZ.im ( 3 ) " Çok katılryönım ( 4 ) ,

Trufüınıen katıhyörutrı

5 )

olmak üzere sınıflandmlrmş ve her birime bir puan değeri verilerek elde edilen veriler
sayısal niteliğe dönüştürülrnüştür,

Likert ölçeğinin ağırlık ve smrrları aşağıda belirtildiği şekilde sayrsallaştınlrrırştrr.

eçenek

Ağirhk

Srrtrrlar

Hiç

I

1. 00-1. 80

Az

2

1. 81-2. 60

Kararsız

3

2. 61 3. 40

ok

4

3. 41-4. 20

~3.ID

5

4.21-5.00

lı

6
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BÖLÜM IV
ARAŞTIR.MAYA

KA. TILAN ÖGll.ETl\if__.ENLERLE İLGİLİ BULGULAR

Bu bölümde araştırmaya kantanlerın cevapları önceki bölümde gösterilenistatistikselteknikler ve
işlemlerden geçirilerek elde edilen bulgular ve bu bulgulara ilişkin yorumlar yer almaktadır,

Aşağıda araştırma kapsamında bulunan Türkçe öğretmenlerinin kişisel özelliklerine
ilişkin frekans ve yüzde dağıhrnlarrm gösteren çizelgeler ve yorumlar verilmiştir.

Çizelge 2-: Öğremrenlerin-yaş -dağılımları

EK 1 : ÖRNEKLEM. GRUBU Y~ DAGlUMLARI

60%
50%
40%

fl

30%
20%
10%
0%
21-30

31-40

41-50

51-60

YA$ ARAllKLARI

----·--·-··- .... ---·---···"""·-·----
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Yaş

%

N

21 /30 yaşında

%60

33

31/40 yaşında

%27

ı ıs

41/50 yaşında

%9

5

51/60 yaşında

%4

2

Toplam

%100

55

!
'

,

.... ······ ...

.

..

Araştrrmaya katılan toplam $$ Türkçe öğretmeninden % 60 1 2-1-3t) yaş grubu
arasında; % 27 'si 31 40 yaş grubu arasında, % 9' u 41-50 yaş grubu arasında,% 4'
5

ü

de

genç olduğu söylenebilir.

Çizelge 3; Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre dağılımları

EK 2 :ÖRNEKLEM GRUBU CİNSİYET DAGIUMI

DKADIN
Em,ERKEK
78%

45

i

Cinsiyet

%

N

Bayan

%78

43

Bay

%22

ız

% 100

55

, Toplam

I
Araştırmaya katılan toplam 55 Türkçe öğretmeninden 43 • ü kadın, 12 si de erkektir.

göre ise KKTC'deki

ortaokullarda görev yapan Türkçe öğretmenlerinin

çoğunluğunun

-bayan olduğu -söylenebtl:ir.

Çizelge 4: Öğretmenlerin medeni durumuna ilişkin bilgiler
%

N

%70

39

BEKAR

%25

14

BOŞANMIŞ/DUL

%5

2

~Iedeni Dunım
;EVLİ

Toplam

%100

55

'
'

Araştırmaya katılen 55 Türkçe öğretmeninden 39 % 70' i evli, 14 % 25' i bekar,

ide boşanmış ya da duldur. Bu sonuçlara göre ise KKTC 'deki öftaoki.illfil'da görev
. :-an Türkçe öğretmenlerinin çoğunluğunun evli olduğu söylenebilir.

4<5

Çizelge 5~ Öğretmenlerin mezun oldukları fükülteler
Fakülte

%

N

Fen -Edebiyat Fakültesi

%82

45

Eğitim Fakültesi

%18

ıo

···%100

55

..

Toplam

Araşıırmamıza katılan .5.5 Türkçe öğretmeninden 45' i % 82' si Fen - Edebiyat
fakültelerinden ; 1 D 'u % 18' i eğitim fakültelerinden mezun olmuştur.

Çizelge 6.• Ö:ğreimeı,rlerin meslekteki kıdemleri

I

N

Kıdem

%

1- 5 Yıl Arası

%49

127

6-10 Yıl Arası

%31

17

11-15 YılArası

%11

6

16 =20 Yıl Arası

%4

2

21 -25 Yd Arası

%4

2

1' Yd ve Üzeri

%2

1

Toplam

%100

55

.

·······--··-·"···
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A:mşnmıınnıza kanları 55 Tirrkç-e öğretmeninden 27' si yani% 49' u 1 -5 yıl arası
kıdeme, 17 'si yani % 31' i 6

-ı-o

yıl arası kıdeme ;, 6' sı yani % 11' -i 11 -15 yıl arası

kıdeme • 2' si yani % 4' il 16 -20 yil atasi kid eme , 2'

si yani % 4' u 21 -ı-5 Yıl arası kıdeme

ve l 'i yani% 2' si 26 y11 ve üzeri kıdeme sahiptir. Bu sonuçlara göre KKTC'de görev yapan
Tfukç:e öğre:tr.ııe:r.ılerinin kıdemiilerin

.az olduğu 'görülnrektedir,

Yani öğretmenlerin

çoğunluğu az kıdemlilerden oluşmaktadır.
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.a.J.itAŞTJ-RMA DEGİŞKENLERİYLE

İLGİLİ

BULGULAR

VE YORUMLAR

Tii~

.öğrefuı-eni:erinhrverimlfük
açısından yönetici davranrşlarım değerlendirmeleri

yaşlarınagöre nasıl değişir ?

a) Yaşiiıa Göre
Çizelge 7 : Türkçe öğretmenlerine göre verimlilik açısından yönetici davranışlarmm

Varyans
Kaynağı
Gruplararası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
Toplamı
2652,606
56002,776
58655,382

Kareler
Ortalaması

Sd
3

51
54

884,02
1098,094

ilişki tespit edilmemiştir ( f=0,805>. p·0,5).

f

p

Anlamlı
Fark

0,805

0,497

:1

Bu sonuca göre

her yaş düzeyindeki

::-ğretmenler sorunları aynı şekilde yaşamakta ve bunlardan algıları aynı derecede
etkilenmektedir denilebilir.

Başka bit deyişle yaşları ne olursa olsun bütün öğretmenler, yaşanan sorunlardan
-;nz'ei şekilde efkileilinekteafr , denebilir.
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OKUL YÖNETİMİNE İLİŞKİN KARARLARIN VERİLMESİ İLE İLGİLİ BÖLÜMÜN
VERİLERİ

varyans analizi sonuçları

Vary ans
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Kareler
Ortalaması

sd

Gruplararası
Gruplar içi

359. 767
2985.579

51

Toplam

3345.345

54

3

119. 922
58. 541

Anlamlı
Fark

p
F

2.049

O. 119

Çizelge 8 'deki vary ans analizi sonuçları; Okul yönetimine ilişkin kararların verilmesinde
- ğretmerılerin yaşlarıyla yönetici davranışlarrm değerlendirmeleri
görüimemiştir.

tf~2;049 >p.

arasında anlamlı fark

0,5).
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OKUL İÇİ VE DIŞI EGİTİM - ÖGRETİM
BÖLÜMÜNl)N

Çizelge

9 : Yaş değişkenine göre

ÇALIŞMALARJNIN

PLANLANMASI

1NCELENMESİ

okul yönetiminde okul içi ve dışı eğitim - öğretim

ç:dışuuıhlcnım pJanJarun3sına ilişkin kararların verilmesiyle ilgili varyans analizi

sonuçları

Vary ans
Kaynağı
Gruplar'arası
Gruplar içi
Toplafn

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

64.679
4319.867

3
51

. 4384. 545

54

21.560
84. 703

f

p

0,255

0,858

Anlamlı
Fark

Çizelge 9 "daki varyans analizi sonuçlan; Öğretmenlerin görüşlerinde yaş değişkenine

alamlı bir fark görülmemiştir. {f-=0,255 > p. 0,5). Buna göre farklı yaşlardaki öğretmerıler

. öllifüc.He.rin okııl yönetiınitlrle okul içi-ve dışı eğitim - öğretim çahşmalarınırrplanlanması
_:e ilgili verimlerinde farklıhk yoktur , denilebilir.
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OKUL VE ÇEVRESİNDEKİ

EGITİM - ÖGRETİM

ÇALIŞMALARJNIN

ÖRGÜTLENMES1BôLüMüNüN İNCELENMESİ

Çizelge 10 ! Yaş değişkenine göre yönetici davranışlarının okul ve çevresindeki eğitim
- iiğrı.>,tim :ça:bşımdarımn örgütl:ennı:e:sin:e ilişkin varyans analizi Söfüiçları

Vary ans
Kaynağı
Gruplararası
Gruplar içi
Toplam

Kareler

sd

Kareler
Ortalaması

Toplamı
506.033
5320.694
5826. 727

3
51
54

168. 678
104. 327

Anlamlı
Fark

f

p

1. 617

0,197

çevresindeki eğitim - öğretim çahşmalarmırı örgütlerrmesiyie ilgili görüşlerinde anlamlı bir
.c.,....ı_
~,&..

·g·

'o"rülınisrtf¢•r
.,
l;_;,-w.,

f

-lI .

=

1 ,_617:>p.
. .
.

OS\
. -I

Buna gore farklı yaşlardaki öğreımenlerin

öneticilerin ökul çevresindeki eğitim - öğretim çahşmalarımn

örgütlenmesiyle ilgili

OKUL İÇİ VE DIŞI-İLETİŞİM

ETKİNLİKLERİ

BÖLÜMÜNÜN

VERİLER!

Çizelge 11 : Yaş değişkenine göre yönetici davranışlannın okul içi ve dışındaki
iletişim etkinliklerine ilişkin varyans analizi sonuçları

Vary ans
Kaynağı
Gruplararası
Gruplar içi
Topla·m

Kareler
Toplamı

Sd

26.267
1220. 715
1246.982'

Kareler
Ortalaması

3
51
54

8. 756
23. 936

f

p

0,366

o. 778

Anlamlı
Fark

I
ı

I'

Çizelge 11 'deki varyans analizi sonuçlan ; öğretmenlerin değerlendirmelerinde

açısından

anlamlı bir fark yoktur.

yaş

( f ·.:::: 0,366 > p. 05). Buna göre farklı yaşlar~

6ğretm-en:ieryön~ticHerinokul içi~ dışın'daki iletişim etkinlikleriyle ilgili davramşlarıiu ayın
şekilde algılattıaktadıt, denilebilir.
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OKUL VE ÇEVREDEKİ EGİTİM - ÖGRETİM ÇALIŞMALARININ
EŞGÜDÜMLENMESİ

Çizelge 12 : Yaş değişkenine göre yönetici davranışlarının okul ve çevredeki eğitim
iiğretlın ç.ahşm.alarıruneşgü-dümlennıesıne ilişkin varyans analizi SööüÇlari

V,aryans
Kaynağı
Gruplararast
Gru~lar lıti
Toplam

Çizelge

Kareler
Toplamı

88. 109
1648.327
1736.436

12'deki

Kareler
Ortalaması

sd

3
51
54

vary ans

29.370
32.320

p

O. 909

0.443

analizi

sonuçlarına

Yöneticilerin okul ve çevredeki eğitim - öğretim çahşmalarmm
_,AŞ

r

Anlamlı
Fark

f

göre

öğretmen görüşlerinde

·değişkeni açısından 'anlamlı bir fark gfrrillmem1ştit.
f == 0,909 >

p.

0,5).

Buna göre farklı yaşlardaki öğretmenler yöneticilerin okul ve

cevredeki eğitim -öğretitrl çalişmalahnfü eşgüdümlenıneliYle ilgili

verimıefinde farklılık

. ctur , denilebilir.
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-EOi'fiM -ÖÔR:ETiM-ÇAUŞMALARININ

DENETLEME VE DEGERLEND1R1LMESİ

Çizelge 13 : Yaş değişkenine göre yönetici davranışlarının eğitim - öğretim
çalışmalarının denetleme ve değerlendirilmesine ilişkin varyans analizi sonuçları

Vary ans
Kaynağı
Gruplararası
Gruplar içi

Topia.iri

Kareler
Toplamı

Sd

2652,606
56002,776
58655,382

Kareler
Ortalaması

3
51
54

884,202
1098,094

f

p

0.805

0;497

Anlamlı
Fark

Çiz-elg-e 13 'teki varysns :analizi sonuçları ; Yaş değişkenine göre okul ve çevredeki
eğitim - öğretim çahşmalarınm

denetlenmesi ve değerlendirilmesi

'ile ilgili öğretmen

-ğ:retmenlet yöneticilerin okul ve çevredeki eğitim -öğretim çahşmalarmın denetleme ve

~ndirilmesiylıdlgili

davranışlarm aynişekildedeğerlendirilmektedfr, denüebüir,
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b) Cinsiyetine Göre:
Türkçe öğretmenlerinin yönetici davranışlarını verimlilik açısından değerlendirmeleri
dillıiyetlerine ğöre füısil değişir?

Çizelge 14.

Türkçe öğretmenlerinin yönetici davranışlarım

değerlendirmelerinde

rinBiy.et rl.e:ğişlrenine gö-re1-1esti sonuçları

CiNS
Kadın
Erkek

X

N

S

43 110,232636,22801
12 .. 121,000014,90576
······-·
.,. ,
, .•..,..,.,.. _

sd
45,077

t

p

•.. 1,538

0,046

.,

ml yönetimineilişkin kararların verilmesinde kadın ve encek öğretmenlerin ortalamaları

rndaki-farkth 'anlrunlrhğı .için 'yaprlan analiz sonuçları'aşağıdaki gibidir;
Türkçe dersinde yöneticilerden kaynaklanan yaşanan genel sorunlardan performanslanmn

_rjtenm-e dereesineifişkirröğretmerıaigılan
=cisterrtıemektedit.

onların cinsiyetlerine göre anlamlı bir farkhhk

Yani öğretmen kadın veya erkek oluşuyla

yaşadığı sorunlardan

--funruınsların:m etkilenmesiarasındabrrilişld yoktnr, -(t-= 1 ;53-8>-p. ~5)
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OKUL YÖNETİM:İNE İLİŞKİN KARARLARIN

VERİLMESİ

İLE İLGİLİ BÖLÜMÜN

VERlLERİ

Ç.izelg~ 1.5 ~

Cinsiyet d1:ğişkeni ile Okul yönetimlnde kararların verilmesine ilişkin t-

testi sonuçlan

Cins

I

I

N

X

din

43

31,98

Erkek

12

35,3300

ı

s

I
8,382
5,123

sd

j

t

1,278

I
-1,315

1,479

-1,717

p

0,039

Çizelge 15' teki analiz sonuçlarına göre;

Okul yöntemi boyutunda yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen algıları ile cinsiyet

öğretmenlerle erkek öğretmenler arasmda anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

anlamlıhğı için yapılan analiz sonuçları aşağıdaki gibidir. ( F ,13 , p >05). Bu sonuç
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OKUL İÇİ VE DIŞI EGİTİM - ÖÔRETİM ÇALIŞMALARININ PLANLANMASI

BÖLüMüNüN

1NCELENMES1

Çizelge 16 : Cinsiyet değişkenine göre okul yönetiminde okul içi ve dışı eğitim iiğreünı ç.ahş.ın:alaruını planlanmasma

r

Cins

N

X
43

23,47

ilişkili t-testi söfltiçfatı

s
10,008

t

p

1,526

-0,688

0,105

1,026

-1, 106

sd

Kadın
Erkek

121

25,5000

3,5551

-çizelge 16' llaki amdiz sonuçlarımı ~n1 Türkçe 'öğretmenlerinin ukııl yönetimiyle ilgili
lj

okul içi ve dışı eğitim -öğretirn çalışmalarının planlanmasına ilişkin düşüncelerinde
cinsiyet de'ğişkertine göre aralarında ·hiçbir farkın olmadığı göziemienmiştir
>05).

(t=

;l i ; p

Bu sonuç erkeler ile kadınlar arasında anlamlı bir fark yoktur, şeklinde

yorurnlanab11ir.
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OKUL VE ÇEVRESİNDEKİ EGİTİM - ÖGRETİM ÇALIŞMALARlNJN
ÖRGÜTLENMESİ BÖLÜMONON İNCELENMESİ

Çizelge 1 7 : Cinsiyet değişkenine göre yönetici davranışlarının okul ve çevresindeki
eğitim - ogretim çalışmalarmın örgütlenmesine ilişkin t- testi sonuçlan

ek

I

NI

XI

SI

sd]

ti

p

43

21,51

11,634

1,774

~o, 167

0,144

12

22,0800

3,579

1,0331

-0,2781

Çizelge 17' deki analiz sonuçlarına göre; Türkçe öğretmenlerinin yöneticilerin okul ve

~-esinıieki eğitim - öğretim çahşmalanrtın örgütlenmesine ilişkin düşünceleı'i
... eğişkenine göre

anlamlı bir fark göstermiştir.

(t= ,2 p >05).

cinsiyet

Bu sonuç okul ve

asında anlamlı bir fark yoktur, şeklinde yorumlanabilir.

59

'ı

OKUL İÇİ VE DfŞI İLETİŞİM ETKİNLİKLERİ

BÖLÜMÜNÜN

VEifilERl

Çizelge 18 : Cinsiyet değişkenine göre yöneticilerin okul içi ve dışı iletişim
etkinliklerine ilişkin t~ testi sonuçlan

Cins

N

I

Kadin

43

iErkek

12

~

X

I

s

I

sd

t

13,74)

5,274]

0,804

-0,691

. 'I

24801

0,716

~1,011

14 83001

'

p

0,285

f

i:8' rle:ki ruıanz snnnçhmım gön1 T~e

öğretmenlerinin görüşleri okul içi ve dışı

iletişim etkinlikleri konusunda cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark yaratmamaktadır,

radınlar arasında anlamlı bir fark yoktur, şeklinde yorumlanabilir,

OKUL VE ÇEVREDEKİ EÖİTİM - ÖÖRETİM ÇALIŞMALARININ

EŞGÜDüMLENMESI

Cizelge 19 :Cinsiyet değişkenine göre yönetici davranışlarının okul ve çevredeki
~

- öğretim. çalışmalarıma eşgüdümlenmeslne

Cins

N

X

I

s

j

sd

ı

ilişkin t-testl sonuçları

t

Kadın

43

19,53ı

5,989!

0,9131

-2,067

Erlcek

12

23,25001

3,0191

0,871

-2,943

p
0,016
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ı,

'

~

l9' rurlri amrliz sonuçlarımı göre;

yöneticilerin

Türkçe öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre

okul ve çevredeki eğitim - öğretim çalışmalarının eşgüdürnlenmesiyle ilgili

dav.r.anı..şlar1 .arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlemlemniştit, ( t~ ,2 p >05). Bu sonuç
erkeler ile kadınlar arasında bu açıdan anlamlı bir fark yoktur, şeklinde yorumlanabilir.

EÖİTİM -00:R.ETİM ÇALIŞMALARININ DENETLEME VE DEÖERLENDİRİLMESİ.

Çizelge 20 : Cinsiyet değişkenine göre yöneticilerin eğitim - öğretim çalışmalarının
denetleme ve değerlendirilmesine ilişkin t-testi sonuçlan
Cins

k

I
I

'1....tttti!~-0'

-~tim
C!!Sivet
-.,

N

s

X

43
12

sd

19,53

5,989

23,25001

3,019

t

0,913

I
-2,0671

0,8711

-2,943

p
0,016

d~ki ,aruıJiz sonuçlarına göre~ Türkçe öğretmenlerinin yöneticilerin eğitim -

çalışmalarının

rle~Mrh:n:lıre
~
i:,~A..l..;i
1:)

denetleyip

değerlendirilmesiyle

ilgili düşünceleri

konusunda

anlamlı bir farkın. olmadığı
it=
;ı. p·· >05)..• Bu
Ot::> zözlemlenmistir
1'i
\:

uç erkeler ile kadınlar arasında anlamlı bir fark yoktur, şeklinde yorumlanabilir.
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',

e)

H:izınt\t İçi Eğitim Durumlarına Göre:
Türkçe öğretmenlerinin

~:

verimlilik açısından yönetici davranışlarını hizmet içi

ÖRNEKLE!ı'IGRUBU KlzMEr içi EGlllM DURUMUDMtLIMI..IRI

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

10••

(}%

rEiJ
hiç

I

LJ)
1~3 sem

LJ)
46 sem

c="
7~9sem

,,

~,
10-12sem

SEMiNER SAY'ISI

Hizmet içi eğitim alan öğretmenlerle .hizmet içi eğitim almayan öğretmenler
arasında Türkçe dersinde yaşanan tilin sorunların öğretmen performansını etkileme
derecesine ilişkin ırlgınınnrm herhangi hit farkhhk görülmemiştir,

Diğer bir deyişle

öğretmenlerin performansları hizmet içi eğitim alsa da almasa da tüm sorunlardan
MnZet şekilde etkilenmekte ve verimlerinde herhangi bir farklılık göze çarpmamaktadır,
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OKUL YÖNET.İM.İNE İLİŞKİN KARA."!U.ARJN VERİLMESİ

İLE İLGİLİ BÖLÜMÜN

VERİLERİ

Çizelg,e 2!

Hizmet ~

eğitim değişkenine göre okul yönetiminde kararların

verilmesine ilişkin varyans analizi sonuçlan
Varyans Kaynağı
Gruplararası

Kareler
Toplamı

Kareler
Ortalaması

sd

82,122

3

27,374

Gruplar içi

3263,223

51

63,985

Toplam

3345,345

54

p

F
0;428

Anlamlı
Fark

0,734

ı,

Çizelge21' deki analiz sonuçları; Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitim değişkenine
göre Dkıtl yönetiminde kararların verilmesine ilişkin düşüncelerinde

anlamlı

farkın

olmadığını göstermektedir ( f = ö,4>p. 05).

OKUL İÇİ VE DIŞI EGİTİM - ÖGRETİM ÇALIŞMALARININ PLANLANMASI
BÖLÜMÜNÜN İNCELENMESİ

Çizelge 22

Imımt içi eğitim değişkenine göre okul içi ve dışı eğitim -öğretim

çalışmalarının planlanması na ilişkin varyans analizi sonuçları
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Vaıyans Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd

Gruplararası

113,848

3

37,949

Gruplar içi

4270,697

51

83,739

Toplam

4384,545

54

Çizelge22'

Kareler
Ortalaması

teki analiz sonuçlarına göre;

Anlamlı
Fark

p
F

0,453

0,716

Türkçe öğretmenlerinin

hizmet içi eğitim

'değişkenin» göre okırl içi ve dışı eğitim - öğretim çahşmalarımn planlanmasındaki
düşüncelerinde

anlamlı farkın olmadığı gözlemlenmiştir ( f"' 0,4>p. 05). Yani hizmetiçi

eğitim değişkeni ; eğitim -öğretirn çahşmalarrnrn planlanmasrnda

etkili değildir.

,,
,,

OKUL VE ÇEVRESİNDEKİ EÖİTİM - ÖÖRETİM ÇALIŞMALARININ
ÖRGÜTLENMESİ BÖLÜMüNüN

İNCELENMESİ

Çizelge 23. Hizmet içi eğitim değişkenine göre okul ve çevresindeki eğitim -öğretim

aryans Kaynağı

plararası

platlçl
---ıam

Kareler
Toplamı

sd

231,651

3

5595,076

51

5826,727

54

Kareler
Ortalaması

77,217

p
F

0,704

Anlamlı
Fark

0,554

109,707
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~o-el3~

teki amtliz sonuçlarma göre; Türkçe öğretmenlerinin

hizmet içi eğitim

değişkenine göre yöneticilerin okul ve çevresindeki eğitim - öğretim çalışmalarının
örgütlenmesiyle ilgili

görüşlerinde anlamlı farkın olmadığı gözlemlenmiştir.

( f = 0,7>p.

05).
Yani hizmetiçi

eğitim değişkeni okul ve çevresindeki eğitim -öğretim çalışmalarmm

örgütlenmesinde etkili değildir, denilebilir.

OKUL !Ç! VE DIŞI 1LET1Ş1M ETKİNLİKLERİ BÖLÜMÜNÜN VERİLERİ
Çizelge 24..

Hizmet jçi eğitim değişkenine göre okuJ içi ve dışı iletişim etkinliklerine

ilişkin varyans analizi sonuçlan

Varyans Kaynağı
Gruplararası
Gruplar içi
op lam

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

74,802

3

24,934

1172;180

51

22,984

1246,982

54

p
F

1,085

Anlamlı
Fark

0,364

Çizelge24' teki analiz sonuçlarına göre; Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitim

ru;ğlşk-ennın göre nkru içi ve dışı Hetl.şim etk:1n11k1erıne yönelik düşüncelerlnde anlamlı
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farsm olmadığı

gözlemlenmiştir,

( f-= ·0,3>-p, -05}, Yam hizrnetiçi eğitim değişkeni okul içi

ve dışı iletişim etkinliklerinde etkili değildir , denilebilir.

OKUL VE ÇEVREDEKİ EGİTİM - ÖGRETİM ÇALIŞMALARININ
EŞGÜDÜMLENMESİ

Çizelge 25:Hizmet içi eğitim değişkenine göre yönetici davranışlarının okul ve
~vrerl~ld eğitim - öğretim Çfthşmalarınm eşgüdümlenmesıne ilişkin t-testi sonuçları

Varyans Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd

47,560

3

15,853

Gruplar içi

1688;877

51

33;115

op lam

1736,436

54

Gnıp!ararası

Kareler
Ortalaması

p

F
0,479

Anl~ml)
Fark

0,698

Çizeige25' ieiri anahz 'somrçlarma -göre1 Türkçe öğretmeni-erinin hizmet içi eğitim
.:.eğişkenine göre yönetici davramşla.rınm okul ve çevredeki eğitim - öğretim çalışmalarının
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( ·f .:ı OA>t>,

gö-zl:emlenmiştir,

Ofi),

Ywi hizmetiçi eğitim değişkeni yöneticilerin okul ve

çevredeki eğitim - öğretim çalışmalarının eşgüdümlenmesiyle ilgili davranışları algılamada
etkili değildir, denebilir.

EGİTİM - ÖÖRETİM ÇALIŞMALARININ DE1\1ETLEME VE DEGERLENDİRİLMESİ
Çizelge 26 : Hizmet içi eğitim değişkenine göre yönetici davranışlarında eğitim -

ilğretiın --ç-atışma-Jarmm tlenetleme ve değerlendirilmesine ilişkin varyans analizi
Varyans Kaynağı

Kareler
toplamı

sd

47,560

3

15,853

Gruplar içi

1688,877

51

33,115

Toplam

1736,436

54

Gruplararası

Kareler
Ortalaması

p
F

0,479

Anlamlı
Fark

0,698

.,

Çizelge 26' teki analiz sonuçlarımı göre~ Türkçe öğretmenlerinin. hizmet içi eğitim
değişkenine

göre

yöneticilerin

eğitim

-

öğretim

çalışmalarının

denetleme ve

değerlendir-ilme.si konusunda davranışlarına ilişkin düşüncelerinde anlamlı farkın olmadığı
gözlemlenmiştir.

( f"' 0,4>p. 05). Bu sonuç hizmetiçi eğitimin bu konuda etkili olmadığını

göstermektedir.

67

-ç-ımşnmnm

mi probiemierinrlen

gerçekleştirme

derecelerini

biri de Türkçe

öğretmenlerinin yönetici davranışlarının

belirlemekti.

Anketteki

sorulara

verdikleri

yanıtlar

irıze:lendiğinrle :aşnğımık:i sonuçlar ortaya çıkmışnr, Anketin bölümlerindeki en çok ve en
az tercih edilen sorular aşağıdaki gibidir.
Çizelg~ 27 : Okul yönetimine ilişkin kararların verilmesi ile ilgili friedman testi
sonuçları
Tc,rolı

J;lilliimla-

EN ÇOK TERCİH EDİLEN

KARARLARIN VERİL.MESİ

Sonı
SORUıi

Orltlama
Sıra
17,25

S0RU8

17,11

S0RU12

16,70

S0RU9

16,12
.... -···

SORUlO

16,03

S0RU7

11,49

EN AZ TERCİH EDİLEN

Anketin

birinci

alt boyutu ohm okul yönetimine ilişkin kararların verilmesi

bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en fazla tercih edilen soru 11 'dir,
Kısa süre için boş geçen derslerde nöbetçi öğretmen , stajer öğretmen veya müdür
muavinini görevlendirme en fazla başarılı oldukları karardır.

(x2= 17,25)

Anketin birinci Bit boyum olan okul yönetimine ilişkin kararların verilmesi
· ölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en az tercih edilen soru 7'dir.

Y-öootlciletill;okulu öğrencüerin
değerlendirebilecekleri

zevkle çalışabilecekleri,

boş zamanlarım

bir yer haline getirebilmek için gereken önlemleri öğretmen ve

-elilerle bitlikte alabilmesi öğretmenlerin en az katıldıkları görüştür. ( i- 1 ı ,49)
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Ank~tin birinci alt boyutu ohm okul yönetimine ilişkin kararların verilmesi
bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en çok tercih edilen 2. soru S'dir.
B11;

yönetic:Herin 'fürk-çe öğretiminde

'planlanan işlerin gerçekleşmesi için

öğretmenlerle birlikte gerekli kararları alabilmesiyle ilgilidir ( x2= 17. 11)

Anketin birinci alt boyutu olan- okul yönetimine ilişkin kararların verilmesi bölümünde
Türkçe öğretmenleri tarafından en çok tercih edilen 3. som ,12'dir.

Bu ''Eğitim ve öğretime ilişkin olarak araştırma , yayın ve kaynak kişilerden·
yararlanabilmek için ilgililerle birlikte karar alabilmedir." ( t= 16. 70)

Anketin birinci alt boyutu olan okul yönetimine

ilişkin kararların verilmesi

bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en çok tercih edilen 4. soru ,9'dur.

Öğretmenler , 'yöneticilerin "Eğitim - öğretimin verim ve işleyişine ilişkin
kararlarda Türkçe öğretmeninin kanlımrm sağlayabilmeyi gerçekleştirmesini

4.

sırada

tercih etmiştir.

( x2• 16. 12)
Anketin birinci

mt

boyutu ohm okul yönetimine ilişkin kararların verilmesi

bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en çok tercih edilen 5. som ,lO'dur.

Sorn , 'yöneticilerin
abilmesidir, (

ortak kararımın uygulanmasında ilim personele örnek

x:~ 16. 03)
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Çizclg:elB: Obi

~ ve

m,ı

~mm - öğretim çalışmalarının planlanması ile ilgili

friedmau testi sonuçları

Bölümler

Tercih

EN ÇOKTERCİH EDİLEN
PLANLANMASI

Soru
S0RU13

Ortalama
Sıra
22,25

SôRU17

18,.75

S0RU15

17;29

S0RU14

16,2

S0RU16

15,9

EN AZ TERCİHEDİLEN

Anketin

ikinci alt boyutu olan okul içi ve dışı eğitim - öğretim çalışmalarının

-phınianmllm bümmünde Türkçe öğretmenleri tarafmdan en fazla tercih edilen soru, ı 3 'tür.
Eğitim ve öğretim işlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için şiir gecesi, müsamere,
milli .günleri 1Il11M gibi uzıın sürelerde yapılacak işleri planlayabilme ile ilgili göruştür.

/-22,25)

Anketin ikin.öl alt boyutu olan okul içi ve dışı eğitim - öğretim çalışmalarının

planlanmasr bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en az tercih edilen soru ;16'dır.
Ders araç ve gereçletınin iyi lrulları1bruı.sm1 sağlayabilme yöneticilerin en az
asarılı oldukları konudur.

(x2= 15;9)
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Anketin

ikinci rut boyum ohm okul içi ve dışı eğitim - öğretim çalışmalarının

planlanması bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en fazla tercih edilen 2.

soru,

l 7'dir.

Öğrencilerin ömummieriyle

birlikte eğitim

-öğretim amacıyla yapacakları

inceleme gezilerini, müsamere , milli günleri anma gibi programlan öğretmen ve okul aile
b:i:rliğiile hazırlayabilme başarıh oldukları bir konudur.
Anketin

(x2= 18,75 )

ikinci alt boyutu olan okul içi ve dışı eğitim - öğretim çahşmalarımn

planlanması bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en fazla tercih edilen 3.

soru,

15'tir.
Ders araç ve gereçlerinin iyi kullanılmasını

sağlayabilme öğretmenlerce tercih

"
edilen 3. sorudur. (X2 17. 29)
R

Anketin ikinci alt boyutu olan okul içi ve dışı eğitim - öğretim çalışmalarımn
planlanması bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en fazla tercih edilen 4.

som,

14 'tür.
Bu soru yöneticilerin

dersleri , ders yılı başında branşlarına ve öğretmenlerin

İstekleri doğrultusunda dağıtabilmelerini ölçmektedir.

eı::2= ı 6. 2 )
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~~

0km içi v~ ıhşl eğitim - öğretim çalışmalarmın

örgütlenmesi

ile ilgili

friedman testi sonuçları

Bölümler

Soru

EN ÇOK TERCİHEDİLEN

ÖRGÜTLENMESİ

'
i
I

S0RU20

Ortalama
Stra
20;54

$0RU23

18,42

S0RU18

18,32

S0RU22

17,24

S0RU19

16,34

S0RU24

14,96

S0RU21

14,44

Tercih

ENAZ TERCİHEDİLEN
.. ~ .., ,~

Anketin ü~fulcü rut boyutu olan okul içi ve dışı eğitim - öğretim çalışmalarının
örgütlenmesi bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en fazla tercih edilen soru 20'dir.

Müdür muavinlerlnin ilgi ve yetiştirme alanlarımı göre aralarında yazılı olarak iş
ölümü yapabilmeleri en fazla tercih alan görüştür.

(x2- 20,54)

Anketin üçüncü alt boyııtıı olan okul içi ve dışı eğitim - öğretim çalışmalarının
~-gütlenmesi bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en az tercih edilen soru, 21 'dir,
Yünefit:Herin nhrl topiuhığurrıı bir bütün olarak ele alabilmesi öğretmenler
..•.. afından en az gerçekleştiği düşünülen görüştür. (x2- 14;44)
Anketin üçüncü alt boyutu olan okul içi ve dışı eğitim

=

öğretim çalışmalarının

~ütlenınesi bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en fazla ter-cih edilen 2. soru
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Ok"Uhm -yDZı w laıyrt işlerinin yürütühnesim ~ yazrşmalarm zamanında ve kuralına

«: 18,42)

uygun olarak yapılmasını sağlayabilmedir.

Anketin üçüncü

rut

boyum olan okul içi ve d1ş1 eğitim - öğretim çalışmalarmın

örgütlenmesi bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en fazla tercih edilen 3. soru;
Bom; 'Okııhın +şleriırm kurallara göre düzenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli
önlemleri alabilmedir.

(x2• 18,32)

Anketin iiçilnoil alt boyutu olan oh.'111 içi ve dışı eğitim - öğretim çahşmalanrun
örgütlenmesi bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en fazla tercih edilen 4. soru .
22'dir.
Bu soru öğretmenlerin yöneticilerin
personel

arasındaki

çatışmaları

okul topluluğunun

çözümleyebilme

başarısıyla

verimli çalışmaları için
ilgili

görüşünü

temsil

etmektedir. (x2 1 7,24)
e

Anketin üçüncü alt boyutu olan okul içi ve dışı eğitim - öğretim çalışmalarının

örgütlenmesi bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en fazla tercih edilen 5. soru;
Kişi ve grupların okul ve çevresdeki görevlerini veya statülerini belirleyebilmedir,

v.·· 16,34)
Anketin üçüncü alt boyutu olan okul içi ve dışı eğitim - öğretim çahşmalarınm
örgütlenmesi bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en fazla tercih edilen 5. soru
_4'tür.
Bu soru yöneticilerin

kütüphanenin

kullanılmasını sağlayabllmesiyle ilgilidir.

sistemli bir şekilde düzenlenmesini

ve

ex"'= ı 4. 96)
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Bölümler

Tercih

EN ÇOKTERCİH EDİLEN

ETKİNLİKLERDE

EN AZ TERCİH EDİLEN

$0RU29

Ortalama
Sıra
19,99

SORUZT

19,77

S0RU26

18,41

SORU30

17.55

S0RU25

16.37

S0RU28

1$,64

Soru

,,
Anketin dördüncü alt boyutu olan okul içi ve dışı iletişim etkinlikleri bölümünde

Türkçe öğretmenleri tarafından en fazla tercih edilen soru ,29 dur.
-&rm yöneticilerin

durumun gerektirdiği liderlik rolünü cynayabilme

başarısını

ölçmektedir, (x2 =19. 99)
Anketin dünlünoii ait boyutu olan okul içi ve dışı iletişim etkinlikleri bölümünde

Türkçe öğretmenleri tarafından en az tercih edilen soru 28'dir. Soru yöneticilerin açık,
®ti

haberleşme yöntem ve araçlarım kullanabilmesidir,

cl=l5;64)

Anketin dördüncü alt boyutu olan okul içi ve dışı iletişim etkinlikleri bölümünde

Türkçe öğretmenleri ıaraündan en fazla tercih edilen 2. soru 27'drr.
Üst makamlardan gelen emir, genelge .yönetmelik ve benzeri yazılardan okuldaki
.:..ıgililerin haberdar olabilmelerini sağlayabilme görüşüdür. (X2 ="=19. 77)

14

A.Jrlretin tiördüncü

mt beyıını

olan okııl içi ve dışı iletişim etkinlikleri bölümünde

Türkçe öğretmenleri taraflndan en fazla tercih edilen 3. soru 26'drr.

Bu sora, yöneticilerin ders içi ve ders dışı çalışmalarda gördüğü eksiklikler ve

alınması gereken önlemler hakkında öğretmenlerle görüşebilmesini ölçmektedir.

(Y: =18.

41)
Anketin dördüncü alt boyutu olan okul içi ve dışı iletişim etkinlikleri bölümünde

Türkçe öğretmenleri tarafmdan en fazla tercih edilen 4. soru 30 'dur.

Soru yöneticilerin

eğitim ve öğretimin verimini artırmak için güdüleme yollarım uygulama

dereceleri ile

ilgilidir. (X1 ""17. 55)

Anketin dördüncü alt boyutu olan okul içi ve dışı iletişim etkinlikleri bölümünde
Türkçe öğretmenleri tarafından en fazla tercih edilen 5. soru 25 'tir.
Bu soru yöneticilerin öğretmen .öğrenci ve hizmetlilerin çalışmalarında verimli
ôlabilmeleri-içın. yetki dağ:ıhmmı gerçekleştirebilmesi ile ilgilidir. (x2=l6. 37)

Çizelge 31: Okul ve çevredeki eğitim-öğretim çahşmalannın eşgüdümlenmesi ile ilgili
friedman testi sonuçları

Böliimler

Soru

Tercih

EN ÇOK TERCİH EDİLEN
EŞGÜOÜMLENMESİNDE
EN .AZ TERCİH .EDİLEN

'

Ortalama

S0RU34

Sıra
20,17

S0RU31

19,03

S0RU33

18,82,

S0RU32

14,37
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Anketin beşinci

mt boyutu

oları okul ve çevredeki eğitim -öğretim çalışmalarının

eşgüdümlenmesi bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en fazla tercih edilen soru, 34
'tur.
Türkçe öğretiminin amaçları doğrultusunda öğretmenlerle diyalog kurabilme
fazla tercih edilen görüş olmuştur. (

x2

=

en

20, 17)

Anketin beşinci alt boyutu olan okul ve çevredeki eğitim -ôğretım çalışmalarının
eşgüdümlenrnesi bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en az tercih edilen soru;

Yöneticilerin okul - çevre ilişkilerinin geliştirilmesi gibi hususlarda okul aile birliği
ve üst makamlarla işbirliği yapabilme başarısı ile ilgilidir. (x2= 14,3 7 )
Anketin beşinci alt boyutu olan okul ve çevredeki eğitim -öğretim çalışmalarının
eşgüdümlenmesi bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en fazla tercih edilen 2. soru

31 'dir.
Okul ve <çevre ilişkilerinin geliştirilmesi gibi hususlarda öğrenci veli dayanışmasını
sağlayabilme 2. sırada yer almıştır. (x2= 19. 03)

Anketin beşinci alt boyutu olan okul ve çevredeki eğitim -öğrctlm çalışmalannm
eşgüdümlenmesi bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en fazla tercih edilen 3. soru
33 'tür.

De1'S yılı başında veya öğretmen değişiklikleri hallerinde öğretmenlerin yıllık,
günlük planlarını zamanında yapabilmelerini sağlayabilme , 3. sırada tercih edilen soru
olmuştur. (x2 18. 82)
a
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Çize)gce 32: Eğitim - öğretim :ÇalışnıaJa.rw denetleme ve değerlendirme ile ilgili

friedman testi sonuçları

Bölümler

Soru

Tercih

EN ÇOK TER,CİJ,I EDİl.E.N

Ortalama
Sıra

S0RU37

19,21

S0RU40

18,1JS
18,11

S0RU35
DeneTLEME

-

····---··-

-DEGERLENDiRME

EN AZ TERCİH EDİLEN

S0RU39

18,07

S0RU36

17,35

S0RU38

17,35

'ı
Anketin altıncı alt boyutu olan eğitim - öğretim çalışmalarım denetleme ve değerlendirme
hölil.tnilru:ie Türkçe öğretmenleri tarafından en füt:la tercih edilen soru 3 7'dir.
Öğrenci ödevlerinin ilgili yönetmelik ve emirlere uygun olup olmadığım
~enetleyebilme

yöneticilerin en fazla başarın oldukları konudur.

(x2=19. 21)

Anketin altıncı alt boyutu olan eğitim - öğretim çalışmalarım denetleme ve
$:ğerfom.iirm-e bümmfulrle Türkçe öğretmenleri tarafından en az tercih edilen soru 3S 'dir,
Öğrencilerin başarılarının artırılması için Milli Eğitim Bakanlığı 'nm öngördüğü
amaçlar dcğrıılnrsımda :e:ğitim»öğretim ve 'rehberrilde ilgili çahşmaları değerlendirebilme
yöneticilerin en zayıf oldukları konudur. (x2= 17,35)

17

Anketin altmeı rut boyutu ohm eğitim - öğretim çalışmalarım denetleme ve
değerlendirme bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en az tercih edilen soru ;Türkçe

öğretmenletlnm dw v.erlmH çalışmalaıı lçin .ru.dık1!!.."'ı ônleml.erı .d.eğ.erl.enrlirebilmesitl:ir.
(x2-

ı7,35)

Anketin altıntıı
değerlendirme

mt

boyutu ohm eğitim - öğretim çalışmalarım denetleme ve

bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en fazla tercih edilen 2. soru

40'tır.

Değerlendirme sonucu eğitim -öğretim

çalışmalarında gördüğü aksaklıkları

öğretmenlerle yöneticilerin yeniden düzenlemesi 3. tercihtir. (X2= 18. 98)

Anketin altıncı rut boyutu olan eğitim - öğretim çalışmalarını denetleme ve
değerlendirme

bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en fazla tercih

edilen soru

.,

35'tir.

Öğtetme.nlerln ders y1hnm çeşitli zamanlarında okuldaki çalışmalarını verimlilikleri
açısından izleme 4. sırada tercih edilmiştir.

(X2~ 18. 11)

Anketin altıncı rut boyutu olan eğitim - öğretim çalışmalarını denetleme ve
değerlendirme bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en fazla tercih edilen 4. soru

""'9'dur.
T.at.rui,ız ve gildilleyici değerlendlrme yöntemlerini kullanabilme 4. sırada tercih
edilmiştir. (x2= ı 8. 07)
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Çizıdge 331 Ank~

~n çok ve en az 'tercih edilen sorularla ilgili friedman testi

sonuçları

Böliimler

Tercih

EN ÇOK TERCİH EDİLEN

S0RU1'İ

Ortalama
Sıra
17,25

$ORUS

11,11

S0RU10

16;03

S0RU7
S0RU13

11,49
22.25

SöR.U17

18,75

S0RU14

16,2

S0RU16
S0RU20

15,9
20,54

S0RU23

18,42

S0RU24

14,96

S0RU21

14,44

S0RU29

19;99

S0RU27

19,17

SORU30

17.55

S0RU28

15..64

S0RÜ34

20,17

S0RU31

19,03

S0RU33

18,82

S0RU32

14,37

S0RU':f7'

19,21

S0RU40

18,98

SORU36

17,35

S0RU38

17,35

Soru

KARARLARIN VERiLMESİ
EN AZ TERCİH EDİl,.EN

EN ÇOK TERCİH EDİL.EN
PLANLANMASI
EN AZ TERCiH EDİLEN

EN ÇOK TERCİH EDİLEN
ÖRGÜTLENMESİ
EN AZ. TERCİH EDİLEN

EN ÇOK TERCİH EDİLEN
ETKİNLİKLERDE
EN AZ TERCiH EDİLEN

EN ÇOK iERCİH EDiLEN
EŞGÜOÜMLENMESİNDE
EN AZ. TERCİH EDİLEN

,~i
:j

1~
~
i

•:

.
DENETLEMEJOEGERLENDIRME

EN ÇOK TERCİH EDİLEN

EN AZ TERCİH EDİLEN
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Bn ın"Bşınmmfa öğretmenlerin yönetici davramşlarma ilişkin görüşlerinde en çok ve
en at tercih ettikleri durumlar da incelenmiş ve sonuçlar friedman testiyle ölçülmeye

çalışılmışrıı; 'f esı somıçlarma göre öğretmenlerin yönetic:i davramşiarryla ilgili en çok ve
en az tercih ettikleri sorular aşağıdaki gibidir.
Anketteki

ortalamalan incelediğimizde öğretmenlerin en Çök tercih ettiği

sorunun 13. soru olduğu anlaşılmaktadır: Bu, öğretmenlerin anketin ikinci bölümü olan
okuJiçlve dışı e"ğiliın -t,-ğretim-çmLŞJmrl:arının-plımlınnrurS1 bötümünde yöneticilerin eğitim
ve öğretim işlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için şiir gecelesi, müsamere, milli günleri

anma -glm ·ıızım sfuelenle yap1lac-ak i'Şieri ·planlayabihne ile ilgili görüştür. Anket soruları
incelendiğinde ve ortalamalara bakıldığında verilen cevaplar doğrultusunda öğretmenler

tal'afintlan zn ·m: tercih edilen som ise , 'anketimizin birinci bölümü olan okulun yönetimine
ilişkin

kararların

çalışabilecekleri;

verilmesi

bölümündeki

yöneticilerin

boş zamanlarını değerlendirebilecekleri

önlemleri öğretmen ve velilerle birlikte alabilmedir.

}1IpJfa.hl3ir: Öğreıntenierimlı:

okulu

öğrencilerin

zevkle

bir yer haline getirebilmek için
Bu sorudan hareketle şu yorum

üğrencfü~ri daha aktif hale getirerek onları okuldan zevk

alabilecekleri bir yer haline getirmek istemektedirler. Fakat yönetimin tam olarak yetki ya

mı izin vennemesintlen

"Dtürii bunu gerçekleştirememes ..ctedirier, Bu da tatmin alanlarım

kısıtlar ve verimin düşmesine sebep olur.
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BÖLÜMV

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu hölilın-dearaştırmadan elde edilen sonuçlar ve bunlara dayalı olarak geliştirilen
önerilere yer verilmektedir.
Sonuçlar
1. Birinci alt probleme ilişkin şu sonuçlara ulaşılrnıştır ;

:a)

Tür~:e dersaıe giren öğretmenlerin yönetici davranışlarının verimlilik açısından
algılayışları onların yaşlarına göre anlamh bir furkhl~k yaratmamaktadır, Yani

·ö:ğ:r:ennenform yaşlıırı ·HeyönEtid davranışlarım algılayış düzeyleri arasında anlamlı bir
ilişki tespit edilmemiştir. Her yaş düzeyindeki öğretmenler bu sorunları aym şekilde

yaşrutuıkta ve ounla.rdrut algılan aym derecede

etkilenmektedrr.

b) Okul yönetimi boyutunda yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen algılan ile yaş değişkeni

.amsınrla-b±tiiişki tespn 'edilmemiştir, Yam diğer bir deyişle, her yaştan öğretmen okul
yönetiminin davranışlarını benzer şekillerde algılamaktadır ..

c) Türkçe dersleri için yönetici davranışlarına ilişkin öğretmen algılan, onların
dnslyetlerlne göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
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d} 0km yönetinıi bnyı..n:mrda yaşamın sorunlara 'ilişkin öğretmen algılan ile cinsiyet
değişkeni arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Yani öğretmen algılan kadın

:öğretnı.en1e-rle e-mk fiğreunenle:r arasında anlamlı bir farkhhk göstermemektedir.

f)

Verimlerine yönelik yaşanan sorunlara ilişkin algılarda göreve yeni başlayan

öğretmenlerle ve meslekte uzun yıllar çalışmış ya da çalışmakta olan öğretmenler arasında
anlamlı bir farklılığm olmadığı tespit edilmiştir.

g) Hizmet içi eğitim alan öğretmenlerle .hizmet içi eğitim almayan öğretmenler arasında
Türkçe dersinde yaşanan tüm sorunların öğretmen performansım etkileme derecesine
ilişkin :a1gılırrımta herhangi bir farldıhk görülmemiştir, Öğretmenlerin perfbrmansısn
hizmet içi eğitim alsa da almasa da tilin sorunlardan benzer şekilde etkilenmekte ve
verimlerlnde lıermıngi bit .furklllk göze çarpmamaktadır.

2. İkinci Alt Probleme İlişkin şu sonuçlara ulaşılmıştır:
a) Okulun yönetimine ilişkin kararların verilmesi Bölümünde
Türkçe öğretmenleri arasında anlamlı hiçbir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.

b) Okul jçj ve dışı eğitim ve öğretim çalışmalarım» planlanmasmda
Türkçe öğretmenleri arasında anlamlı hiçbir farklıhğın olmadığı tespit edilmiştir.

c) Okul ve çevresindeki eğitim - öğretim çalışmalarının örgütlenmesinde
Türkçe öğretmenleri arasında anlamlı hiçbir farklıhğın olmadığı tespit edilmiştir.
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rl) -0.kırl.

içi ve dışı İletişim etkiniikierinde Türkçe öğretmenleri

arasında anlamlı

hiçbir farkltlığm olmadığı tespit edilmiştir.

~} -Okırl ·w çevredeki 'eğitim - öğretim çahşmalsrının eşgüdümlenmesinde
Türkçe öğretmenleri arasında anlamlı hiçbir farkhlığın olmadığı tespit edilmiştir.

f) Eğitim - ·öğretim -çru:rşnmlarıınn denetleme ve değerlendirilmesinde
Türkçe öğretmenleri arasında anlamlı hiçbir farklıhğm olmadığı tespit edilmiştir.

h)

Anket sonuçlarına bakıldığında ise en çok ve

en az tercih

'I

edilen sorular

şunlardır:
Anketin

ikinci alt boyutu olan okul içi ve dışı eğitim - öğretim çalışmalarının

planlanması bölümünde Türkçe öğretmenleri ısrafındao en fazla tercih edilen soru, 13 'tür.
Eğitim

ve öğretim

işlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için şiir gecesi, müsamere,

-milli gütde.ri anma gfüi uzun sürelerde yap1lac~ işleri planlayabilme ile ilgili görüştür.

Anlretm birinci alr boyum olatt okul yönetimine

ilişkin kararların

verilmesi

bölümünde Türkçe öğretmenleri tarafından en az tercih edilen soru 7'dir.

değerlendirebilecekleri

bir yer haline getirebilmek için gereken önlemleri öğretmen ve

Ye:lilerle bıni:kte :alabilnıeın öğretmenlerin en az katıldıkları görüştür, ( x2= l 1,49)
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Öneriler

1) Anadili eğitimi ailede başlamaktadır.

İyi bir anadili eğitimi için öğretmen ,

yöne.tici ve .ai1.e.fiill diyalog i.çifid.e o1m.alarJ gerekmektedir. Dil öğretiminde
karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak Türkçe öğretmenlerine imkan sağlanmalıdır.

YöJıetiın

ne üğretınen:in y.apm:,ağl işbirliği öğrencinin dersteki başarısını

dolayısıyla da öğretmenin performansım olumlu yönde etkileyecek bu da
veriminin artmasına yardımcı olacaktır.

2) Türkçe öğretimi için gerekli araç ve gerecin ( video, Tv, kaset çalar) belki de

kiiçiik bir kitaplığın bulunduğu bir labararuvarın olması ve Türkçe derslerlııin
burada yapılması Türkçe öğretiminin ve öğretmeninin

verimini artıracaktır.

Tiirkç.e öğreımenlerı dersini istedikleri gibi işlemek için gerekli araç- gereci
sağlamakta zorluk çekmektedirler. Gerek kütüphanelerin yetersiz oluşu gerekse

iilirennz& 3rnymık sıkmnsı çekilmesi oniann 'işini oldukça güçleştirmektedir.
Öğretmenlerin derste istedikleri performansları

gösterebilmeleri için yaşanan

sn-nmlılrm nkı.tl yönetic:i:leri ve Mifü Eğitim Bakanhğı tarafından çözülmesi
gerekmektedir.
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J)

.Amştmınıya katılan öğretmenlerin

%9'9'

11

daha önce hizmet içi eğitim

almışlardır. Ancak hizmet içi eğitimler yetersizdir. Daha ilgi çekici ve daha

:ge.rekn krmntann uzman kiş:Ber tarafmdan verilmem hususunda yorumlar
yapılmaktadır. Çünkü verilen hizmet içi eğitimler Türkçe öğretiminin ve
öğretmeninin sonmianna vönelik değildir.

Bu noktada yöneticilerin hfametiçi

eğitim almaları öğretmenlerin verimliliğini olumlu yönde etkileyecektir.
Yü:ı:ıeti:c:ilere -yötıdik hizmetiçi eğitim kıırslannın hemen hemen hiç olmaması
verimliliği olumsuz yönde etkilemektedir.

4) Okuldaki yöneticilerin Türkçe öğretmenlerini belli kalıplara sıkıştırmadan
işlerini yapmalarına olanak sağlaması hususunda denetim olmahdır. Çünkü
ifürem.izrleki nmrohrlrardn en fazla ders saati clan öğretmenler Türkçe -edebiyat
öğretmenleridir. Bu zümre hem çok derse giriyor hem de en ağır kültür kolunu
yürütüyor, Diğer zümrelerle işb.irliğ.i sağlanarak ya ders yiikleı1 azaltılmalı ya da
kültür -edebiyat kolu diğer zümrelere de bölüştürülmelidir, Çünkü sürekli bir
ko'Ş11Ş1m'm:ac-ayla

geçen brr öğretim döneminde öğretmenin tster istemez

performansı düşecektir.

S) Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğuna göre

11

öğrencilerde okuma alışkanlığı"

yoktur. Öncelikle ana -baba kitap okuma alışkanlığı konusunda öğrencilere
ümek n:lıınıh _Jreniliie:r.i kitap oknmahdır.

Yöneticilerde öğrencilere kitap

okumak için fırsatlar ve olanaklar yaratmalıdır. Öğretmenler derslerinin bir
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hsınrrnl ok-runny.a ayırmairdrr,

Kitap okuma alışkanhğı kazanmış öğrenciler

daha çok fikir üreteceğinden dolayı derse daha fazla katılım sağlayacak, bu da
hem öğretmenin hem de öğrencinin verimln; olumlu yönde etkileyecektir.

6) Programın

ağır oluşu

öğretmenlerin

dersteki verimlerini

olumsuz

yönde

:etk:Bem.ekteı:lir. Dkrıi yöneticisi ilgili kurumla konuşup bu konuda çalışmalar
başlatmalı ve toplumsal yenilik ve gelişmelerin gerisinde kalmayan , gelecekte
kullanılabilecek programların ya da konuların işlenmesi hususunda öğretmenine
tam destek vermelidir.

7) Bilindiği gibi çocukların ilgilerini konu üzerinde toplamak için metinlerde
bulunması gereken birtakım özellikler vardır.
güncel olması gerekliliğidir.

Bımlard.an birisi de metinlerin

Bunun için kitaplarda güncel

konulardan ve

:sonıniardan i:rn:hsede.ı:ı ., 'çocuğun ilgisini ·çekebi:lerrek metinlere yer verilmelidir,
İlgili yönetici Bakanlıkla bu konuda uzlaşım sağlayarak öğretmenine destek

Bıı öğrencileri ohımhı yönde etkileyeceği

gibi Türkçe

öğretmenlerinin verimini de artıracaktır,

;8)

Öğren.ellerinderse karş1 tutumlarım olumsuz yönde etkileyen fiıktörlerden birisi
de

sınıf geçmenin

çok kolay olmasıdır. Eğitim sistemi öğrenciyi bir üst sınıfa

:geçirmek i"ç:m gereğinden fazla kolııyJJk sağlamaktadır,

Bu da öğrenctn:in
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etkilemektedir.

Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili

;gerekli ç.a:lış.mmar.ı yapmru:ıdr.r. En önemli husus yöneticilerin
olan bir öğrencinin

geçirilmesi

için öğretmenine

de durıımu kötü

yaptırım ( müeyyide)

uygulamasıdır,

9) Yöneticiler .öğretmenlerin ihtiyaç duydukları Türkçe öğretimine ilişkin kılavuz
:kjmp.rarm'4 öğretim kademelerine
kitaplarını

göre hazırlarrrmş başvuru ve dil.bilgisi

amaca uygun her türlü araç ve gereci öğretmenine sağlamalıdır.

SAğ.1:anmSJ dıınımnnda öğretmen- 'yönetici işbirliği

hem öğrefirrri hem de

öğretmenin verimini olumlu etkileyecektir.

ı-O)Öğretrrıenl~r Türkçe derslerinde istedikleri çalışmaları ( canlandırma)
yapamamaktadır. Sınıflarınfazla kalabalık olması hem dersin işlenişini hem de
--y_apJ±ınak isten.en -.ç.ruış:ımdar.ı erıgelrediğinden

yönetic:Her bunu düzeltmeli ve

öğretmenine yardımcı olmahdır. Böyle bir motivasyon verimi üst seviyelere
çekecektir.

11)Okul yöneticileri hiçbir zaman öğretmenlerini ayırmamalıdır. Yapılan her
çalışmayla öğretmenini takdir eımell ve

.ayırım y.apm..amabdrr. Çalıştlğl

halde

takdir edilmeyen öğretmenin verimi düşer. Bu yüzden öğretmen daha fazla

çahş:ınası 'Ve hevesinm kınlmaması için herzaman takdir görmelidir.
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GENEL AÇIKLAMA

Sayın ..............•.....•......................•...........................

Bu ankette Türkçe öğretmenlerinin kişisel nitelikleriyle,okul yöneticilerinin
göstermekte olduğu davranışların, öğretmen verimliliğini ne derece etkilediği
konusunda değerlendirme yapmanız beklenmektedir. Vereceğiniz cevaplar bilimsel
amaçlara ve gruplandırılarak değerlendirileceğinden isminizi yazmanıza gerek
yoktur. Her maddeyi değerlendirmeniz için ( hiç ) ( az) ( orta) ( çok) (pek çok)
dereceleri konmuştur. Uygun gördüğünüz dereceyi lütfen ( X ) işareti ile belirtiniz
ve hiçbir soruyu yanıtsız bırakmayınız.
Soruların tümünü yanıtlamanızı bekler, ilgi ve yardımlarınız için
TEŞEKKÜR EDERİM. Saygılarımla .

Yakın Doğu Üniversitesi
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Master Öğrencisi
Heves Sönmez

Adres:
Öğretmenler sitesi 2. Sokak
43 numara Kermiya
Lefkoşa
Tel: 05428538883
Tel: 03922232361

1- Yaşınız:
1- (

) 21- 30

2- (

) 31- 40

3- (

) 41- 50

4- (

) 51- 60

2- Cinsiyetiniz :
1- ( ) Kadın
2- (

)Erkek

3- Medeni Durumunuz :
1-(

)Evli

2- (

) Bekar

3- (

) Dul veya Boşanmış

4- Mezun olduğunuz Fakülte Türü:

1- ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi
2-( ) Eğitim Fakültesi
5- Meslek Kıdeminiz :
1- ( ) 1-5 yıl
2- ( ) 6-10 yıl

3- ( ) 11-15 yıl
4- ( ) 16-20 yıl
5-( )21-25yıl
6- ( ) 26 yıl veya üzeri
6- Son beş yıl içinde kaç seminere veya kursa katıldınız?
1- (
2- (
3- (
4- (

5- (

) hiç
) 1-3 Seminer
) 4-6 seminer
) 7-9 seminer
) 10-12 seminer

Okulun Yönetimine ilişkin K-\J;lARLARIN VERİLMESİNE

:

Okulu
öğrencilerin
zevkle
çalışabilecekleri
boş
zamanlarını
değerlendirebilecekleri bir yer haline getirebilmek için gereken önlemleri öğretmen
ve velilerle birlikte alabilme.
Hiç Az Orta Çok Pekçok
7-

()

( )

( }

( )

( )

8- Türkçe öğretiminde planlanan işlerin gerçekleşmesi için öğretmenlerle birlikte
gerekli kararları alabilme •
Hiç Az Orta Çok Pekçok

( )

( )
9- Eğitim - Öğretim verim
katılımını sağlayabilme .

ve

( )

( )

( )

işleyişine ilişkin kararlarda Türkçe öğretmeninin
Hiç

Az

( )

Orta

( )

( )

Çok Pekçok
( )
( )

10- Ortak kararın uygulanmasında tüm personele örnek olabilme
Hiç Az Orta Çok Pekçok
()

()

()

()

()

11- Kısa süre için boş geçen derslerde nöbetçi öğretmen, stajer öğrtemen veya müdür
muavinini görevlendirme
Hiç

Az

Orta

()

( )

( )

Çok Pekçok
( )
( )

12- Eğitim ve öğretime ilişkin olarak araştırma , yayın ve kayıiak kişilerden
yararlanabilmek için ilgililerle birlikte karar alabilme .
Hiç Az Orta Çok Pekçok
()

()

()

( )

( )

11) Okul içi ve dışı Eğitim -Öğretim Çalışmalarının PLANLANMASINDA
13- Eğitim ve öğretim işlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için şiir gecesi,
müsamere; milli günleri anma gibi uzun sürelerde yapılacak işleri planlayabilme
Hiç

Az

Orta

( )

( )

( )

Çok Pekçok
( )
( )

14-Dersleri, ders yılı başında branşlarına ve öğretmenlerin istekleri doğrultusunda
dağıtabilme
Hiç

Az

( )

( )

Orta

( )

15- Ders araç ve gereçlerinin.in,dağıtılması sağlayabilme
Hiç Az Orta
( )

( )

( )

Çok Pekçok
( )
( )

Çok
( )

Pekçok
( )

16- Ders araç ve gereçlerininin iyi kullanılmasını sağlayabilme
Hiç

( )

Az

( )

Orta

Çok

( )

( )

Pekçok
( )

17- -Öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte eğitim öğretim amacıyla yapacakları
inceleme gezilerini , müsamere , milli günleri anma gibi programları öğretmen ve
okul aile birliği ile hazırlayabilme
Hiç Az Orta Çok Pekçok

( )

( )

( )

( )

( )

111) Okul ve Çevredeki Eğitim-Öğretim Çalışmalarının Örgütlenmesine

18 -Okulun işlerinin, kurallara göre düzenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli
önlemleri alabilme
Hiç

Az

( )

( )

Orta

( )

Çok Pekçok
( )
( )

19- Kişi ve grupların okul ve çevredeki görevlerini veya statülerini belirleyebilme
Hiç

( )

Az
( )

Orta
( )

Çok
( )

Pekçok

( )

20-1\ı(üdür muavinlerinin
bölümü yapa bilme

ilgi ve yetişme alanlarına

göre aralarında yazılı olarak iş

Hiç

Az

Orta

Çok

( )

( )

( )

( )

Az

Orta

Çok
( )

21-0kul topluluğunu bir bütün olarak ele alabilme
Iliç

( )

( )

( )

Pekçok
(

)

Pekçok
{ )

22- Okul topluluğunun verimli çalışmaları için personel arasındaki çatışmaları
çözümleyebilme
Hiç

( )

Az

Orta
( ) ( )

Çok
( )

Pekçok
( )

23 - Okulun yazı ve kayıt işlerinin yürütülmesini, yazışmaların zamanında ve
kuralına uygun olarak yapılmasını sağlayabilme
Hiç
Az Orta Çok Pekçok
()

24-Kütüphanenin
sağlayabilme

sistemli

bir

şekilde

()

()

düzenlenmesini
Hiç

( )

Az

( )

()

ve

Orta

( )

()

kullamlmasını
Çok
( )

Pekçok
(

)

lV) Okul [çi ve Dışı iLETİŞİl\'1 ETKİNLİNLERİNDE
25- Öğretmen , öğrenci ve hizmetlilerin çalışmalarında verimli olabilmeleri için
yetki dağılımını gerçekleştirme
Hiç
Az Orta Çok Pekçok

( )

( )

( )

( )

( )

26- Ders içi ve ders dışı çalışmalarda gördüğü eksiklikler ve alınması gereken
önlemler hakkında öğretmenlerle görüşebilme
Hiç

Az

Orta

Çok

( )

( )

( )

( )

Pekçok
(

)

27- Üst makamlardan gelen emir, genelge, yönetmelik ve benzeri yazılardan
okuldaki ilgililierin haberdar olabilmelerini sağlayabilme
Hiç
Az Orta Çok Pekçok
()

()

()

()

()

28- Açık, etkili haberleşme yöntem ve araçlarını kullanabilme
Hiç
Az Orta

( )

( )

( )

Çok

( )

Pekçok
(

)

29 - Durumun gerektirdiği liderlik rolünü oynayabilme
Hiç

Az

Orta

()

( )

( )

Çok Pekçok

( )

( )

30- Eğitim ve öğretimin verimini artırmak için güdüleme yollarını uygulama
Hiç Az Orta Çok Pekçok

( )

( )

( )

( )

( )

V) Okul ve çevredeki Eğitim -Öğretim Çalışmlaarının EŞGÜDÜMLENMESİNE:

31- Okul çevre ilişkilerinin geliştirilmesi gibi hususlarda öğrenci, veli dayanışması
yapabilme
Hiç Az Orta Çok Pekçok

( )

( )

( )

( )

( )

32- Okul çevre ilişkilerinin geliştirilmesi gibi hususlarda okul aile birliği ve üst
makamlarla işbirliği yapabilme
Hiç

Az

( )

Orta

( )

( )

Çok Pekçok
( )

( )

33- Ders yılı başında veya öğretmen değişiklikleri hallerinde öğretmenlerin yıllık ,
günlük, planlarını zamanında yapabilmelerini sağlayabilme
Hiç Az Orta Çok Pekçok

()

( )

( )

( )

( )

34- Türkçe öğretiminin amaçlan doğrultusunda öğretmenlerle diyalog kurma
Hiç

Az

( )

( )

Orta
( )

Çok Pekçok
( )

( )

Vl)
Eğitim
Öğretim
DEGERLE:Nl)İRİLMESİNDE:

D-ENETLE1\1E

çalışmalarının

ve

35- Öğretmenlerin
ders yılının çeşitli zamanlarında
okuldaki çalışmalarını
verimlilikleri açısından izleme.
Hiç
Az Orta Çok Pekçok
( ) { ) ( ) ( ) ( )

36- Türkçe öğretmenlerinin daha verimli çalışmaları için aldıkları önlemleri
değerlendirebilme
Hiç Az Orta Çok Pekçok

( )

( )

( )

( )

,(

)

37- Öğrenci ödevlerinin ilgili yönetmelik ve emirlere uygun olup olmadığını
denetleyebilme
Az Orta Çok Pekçok
Hiç

( )

( )

( )

( )

( )

38- Öğrencilerin başarılarının artırılması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın
öngördüğü amaçlar doğrultusunda , eğitim -öğretimle ve rehberlikle ilgili
çalışmaları değerlendirebilme
Hiç

Az

Orta

()

()

()

Çok Pekçok
()

()

39- Tarafsız ve güdüleyicideğerlendirme yöntemleri kullanabilme

Hiç

Az

Orta

()

()

()

Çok Pekçok
()

()

40- Değerlendirme sonucu eğitim - öğretim çalışmalarında gördüğü aksaklıkları

öğretmenlerle yeniden düzenleme
Hiç

Az

( )

( )

Orta
( )

Çok Pekçok
( )

( )

