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OZET

Bu arastirmada KKTC ilkogretim okullanndaki yonetim sureclerinin isleyisine
iliskin olarak yonetici ve ogretmen goruslerinin ortaya konulmasi amaclanmaktadir.

Arastirmanm
ilkokullanndaki

evrenini, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti

Guzelyurt Bolgesi

yonetici ve ogretmenleri; orneklemini ise Guzelyurt Bolgesi'ndeki

toplam 27 yonetici ile 159 ogretmen olusturmaktadir. Degerlendirmeye ise 22 yonetici
ve 115 ogretmenin anketi almrmstir.

Veriler yonetim sureclerinin isleyisine iliskin durumlan olcen iki ayn anket
(yonetici ve ogretmenler icin) yoluyla elde edilmistir. Uygulanan anket yedi yonetim
surecinin ( karar, planlama, orgutleme, etki, koordinasyon, iletisim, degerlendirme )
isleyisine iliskin yonetici davramslarmi olcen 28 maddeden meydana gelmistir. Her bir
yonetim sureci icin 4 madde kullarulnusur.

Yoneticilere

uygulanan anketlerin 22'si (%81.48) , ogretmenlere uygulanan

anketlerin ise 1 l 5'i (%72.32) degerlendirmeye almrmstir. Toplanan veriler, frekans ve
yuzde dagihmi aracihgiyla cozumlenmistir.

Y onetim sureclerinin

isleyisine iliskin

olarak, yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda anlamh bir fark olup olmadigi istatistik
biliminde

yaygm olarak kullarulan "kay kare" testiyle, %5 anlamhhk duzeyinde

smanrmstir.

istatistiksel analizler sonucunda elde edilen bulgular soyle ozetlenebilir:

Karar verme siireci ile ilgili olarak:
yonetimsel

davranislan

demokratik davramslan

gosterdiklerini

Yoneticilerin

ifade ederlerken,

sergilemediklerini

buyuk bir bolumu

ogretmenler

yoneticilerin

ifade etmislerdir. Karar verme sureci bir

X

butun olarak almdigmda yoneticilerle ogretmenlerin gorusleri arasmda anlamh bir farkm
oldugu gorulmustur.

Planlama siireci ile ilgili olarak: Yoneticilerin buyuk bolumu okul faaliyetlerini
planh yuruttuklerini ve ogretmenleri planlama surecine kattiklanru ifade ederlerken,
ogretmenler bunun tam tersini ifade etmislerdir. Planlama sureci bir butun olarak dikkate
almdigmda

yoneticilerle

ogretmen

gorusleri

arasmda

anlamh

bir fark oldugu

gorulmustur.

Orgiitleme siireci ile ilgili olarak: Yoneticilerin buyuk bolumu yapiyr kurma
davraruslanni sergilediklerini ifade ederlerken, ogretmenler genelde yoneticilerin bu
davramslan

gostermediklerini

ifade etmislerdir. Orgutleme sureci bir butun olarak

dikkate almdiginda yoneticilerle ogretmen gorusleri arasmda anlamh fark vardir.

Etki siireci
yonlendirdiklerini
yoneticilerin

ile ilgili olarak: Yoneticilerin

ve gudulediklerini

ogretmenleri

buyuk bolumu

ogretmenleri

ifade ederlerken, ogretmenlerin buyuk bolumu

yonlendiremediklerini

ve

guduleyemediklerini

ifade

etmektedirler. Etki sureci bir butun olarak dikkate almdigmda yoneticilerle ogretmenler
arasmda istatistiksel olarak anlamh bir farkm oldugu gorulmustur.

Iletisim siireci ile ilgili olarak:
yaratrnadiklanni

ifade

ederlerken,

Yoneticilerin cogunlugu iletisim kisrthhgi

ogretmenler

genelde

okullannda iletisim kisrtlihgi yarattiklanm ifade ediyorlar.

yoneticilerin

ilkogretim

Iletisim sureci bir butun

olarak dikkate almdigmda yoneticilerle ogretmenlerin gorusleri arasmda anlamli bir
farkm oldugu gorulmustur.

Koordinasyon siireci ile ilgili olarak: Yoneticilerin cogunlugu ogretmenleri
ortak planli eylemlerden haberdar ettiklerini, ogretmenler ise ortak planh eylernlerden
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haberdar edilmediklerini ifade ediyorlar. Koordinasyon sureci, bir butun olarak dikkate
ahndiginda yoneticilerle ogretmenler arasmda anlamli bir fark oldugu gorulmustur.

Degerlendirme siireci ile ilgili olarak: Yoneticilerin buyuk cogunlugu gerekli
duzeltmeyi

ve gelistirmeyi

yoneticilerin

sagladiklanm

gerekli duzeltme

ifade ederlerken,

ogretrnenler

ve gelistirmeyi saglayamadiklanni

genelde

ifade ediyorlar.

Degerlendirme sureci bir butun olarak dikkate almdiginda yoneticilerle ogretmenlerin
gorusleri arasmda anlamli bir farkm oldugu gorulmustur.

Ilkogretim okullannda yonetim sureclerinin isleyisine iliskin olarak yonetici ve
ogretmen gorusleri arasmda anlamli fark olmasi ilkogretim okullannm

amaclanna

ulasmasmi guclestirebilecegi seklinde yorumlanmaktadir.

Bu nedenle okul yoneticiliginin bir meslek olarak ele almip bilimsel yontemlere
dayah

modellerle

saglanmahdir.

hizmet

oncesinde

hazirlanmasi

ve

i~

basinda

gelistirilmesi

Xll

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the opinions of school administrators and
teachers working in elementary schools concerning the execution of managerial
processes.
The population of the research consists of all teachers and school administrators
working in elementary schools located around Guzelyurt City in Turkish Republic of
Northern Cyprus. The sample of the study consists of 27 managers and 159 teachers.
The data were collected by means of two seperate questionnaires ( one for
teachers and one for school administrators). The questionnaires designed both for
taechers and administrators consist of two main sections. First section aims to measure
personal attributes ofrespondents and the second section consists 28 of items concerning
the execution of managerial processes. The mangerial proceses are decision making,
planning, organizing, influence, communication, coordination, and evaluation. 4
questions are asked for each managerial process.
Out of questionnaires obtained from respondents, due to missing information of
some questionnaires, out of 27 managers only 22 of them (81.48%) and out of 159
teachers only 115 of them (72.3 2%) are used in statistical analysis. The data collected
were analyzed by using statistical techniques. First of all, for both teachers and school
administrators, descriptive statistics such as frequencies and percentage are calculated.
Furthermore, in order to test whether there is a statistically significant difference
between the opinions of teachers and administrators, the Chi-Square (X2) method is used
at the %5 level of significance.
The statistical findings obtained from the analysis of data are summarized as
follows:

Xlll

Concerning the decision making process: The teachers stated that their
administrators did not exhibit democratic managerial behaviors. On the other hand, the
majority of administrators identified themselves as having such behaviors. When the
decision making process is considered as a whole, it is observed that there is a
statistically significant difference between the opinions of teachers and administrators.
Concerning the planning process: While most of the administrators stated that
they were executing school activities in planned manner and they were letting teachers
to participate planning process, the teachers were stating opposite views about planning
process. When the planning process is considered as a whole, it is observed that there is
a statistically significant difference between the opinions of teachers and administrators.

Concerning the organizing process: The teachers stated that their administrators
did not show the structuring behaviors, while the majority of school administrators
identified themselves as possessing such behaviors. When the organizing process is
considered as a whole, it is observed that there is a statistically significant difference
between the opinions of teachers and administrators.

Concerning the influence process: The majority of administrators stated that they
were oriantating and motivating their teachers, while most of the teachers were stating
that their administrators were not able to oriantate and motivate them. When the
influence process is considered as a whole, it is observed that there is a statistically
significant difference between the opinions of teachers and administrators.
Concerning the communication process: While the majority of the administrators
stated that they did not create a limited communication environment, the teachers, in
general, stated that their administrators created a limited communication environment.
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When the communication process is considered as a whole, it is observed that there is a
statistically significant difference between the opinions of teachers and administrators.

Concerning the coordination process: While the teachers stated that, in general,
their administrators did not inform them about the common planned activities, most of
the administrators stated they were informing their teachers about common planned
activities. When the coordination process is considered as a whole, it is observed that
there is a statistically significant difference between the opinions of teachers and
administrators.

Concerning the evaluation process: The teachers stated that their administrators
were not able to provide the required corrections and improvements, while the majority
of the administrators

stated that they provided

the necessary

corrections

and

improvements. When the evaluation process is considered as a whole, it is observed that
there is a statistically significant difference between the opinions of teachers and
administrators.

The existance of statistically significant difference between the opinions of
teachers and school administrators concerning the execution of the managerial processes
is likely to create difficulties in reaching the aims of elemantary schools.

As a result, in accordance with the findings obtained from the analysis of the
data, the school administration

should be considered as an special and important

occupational area and based on scientific methods, pre-service training models should be
prepared and school administrators should be improved in-service training.

BOLUMI

GiRiS

1. Giri~

Bu bolumde

arastirmaya

iliskin problem

durumu,

problem

cumlesi,

alt

problemler, arastirmanm onemi, sayiltilar, sirurhhklar ve tanimlar yer alrmstir.

1.1. Problem Durumu

Egitim, bireyde kendi yasantisi ve kasrtli kulturleme yoluyla istenilen davrarus
degisikligini meydana getirme surecidir (Demirel, 2004:6). Egitim kisinin zihinsel,
bedensel, duygusal ve toplumsal yeteneklerinin ya da ona bir takim amaclara donuk yeni
yetenekler, davranislar, bilgiler kazandmlmasi yolundaki cahsmalann tumudur (Akyuz,
1994:2). Egitimi, zaman vererek smulayamayiz. "Egitim; cocuk dogar dogmaz ailede
baslar, okul icinde ve dismda yapilan egitim ve ogretimle yasam boyu surer" (Yavuzer,
1993: 162 ). Okul, egitimi ureten ve degisik adlarla amlan tum sistemleri kapsayan genel
bir kavramdir. Universite, fakulte, enstitu, yuksekokul, ortaokul, ilkokul, anaokul, egitim
merkezi gibi tum sistemler okul kavrarruyla amlabilir, Okul egitim sisteminin, egitimi
ureten temel sistemidir (Basaran, 1994: 11 ). Egitim, insan ile yasam arasmda bir kopru
durumunda oldugundan, toplumdaki degisme ve gelisme hizma paralel olarak, insanm
egitilmesi ve yetistirilmesinde onem kazanmaktadir (Kaymaz, 2000:1 ).

Ilkogretim,

kulturel

toplumun olusturulmasinm,

surekliligin

saglanmasmm,

istikrarh

bir demokratik

halkm yasam kalitesinin yukseltilmesinin,

surecek bir ogrenmenin ve insan gelisiminin temelidir (Kavak, 1997: 17).

yasam boyu

2

Ilkogretim egitim sisteminin temel tasidir. Bu egitim kademesinde bireylere
toplum icinde diger uyelerle uyum icinde yasamalan ve yasamlanru daha iyi bir bicimde
surdurmeleri icin gerekli olan temel bilgi ve beceriler kazandinhr.

Ilkogretimin ilk

devresini olusturan ilkokullarda cocuklara; cagdas bir yasam icin gerekli olan okumayazma, okudugunu anlama, ana dilini dogru kullanma, temel matematik islemlerine
dayah problemleri cozme gibi beceriler ve toplumsal yasam kurallan ogretilir (Fidan ve
Erden,1998:204-205).

Okullar olmaksizin, teknolojik ekonomik ve toplumsal degisimi olusturmak ve
uygulamak icin gereken yeni becerilerin, tutumlann ve gudulemenin olusturulmasi uzun
zaman alabilir (Kavak,1997: 12-13 ). Zorunlu

ilkogretim

sistemi ile yeni bilgiler

cocuklara dogrudan ulastmlabilir; aksi takdirde tum bunlar dolayh ve informal yollardan
mevcut yetiskinler aracihgi ile cocuklara yanlis ulasabilir (Fidan ve Baykul, 1991: 14).

Gelismekte olan ulkeler, olasi en kisa zamanda tum cocuklara ilkogretimi
saglama amacmi gerceklestirmeye giristiler. Bunun bir sonucu olarak; egitim talebinde
buyuk bir patlama olusmustur. Cunku egitim ( Bishop, 1989:12; Kavak, 1997: 12);
1. Temel bir insan hakki,
2. Ekonomik buyumenin olmazsa olmaz kosulu,
3. Nitelikli teknik ve yonetsel kadrolann kronik kithgim gidermenin bir araci,
4. Bireyler icin, ozellikle modem sektorde, daha iyi gelir getiren islere girisin
pasaportu,
5. Insaru eski fikirlerden ve batil inanclardan anndirmanm bir araci,
6. Daha iyi secmenler, demokratik siyasal sureclere daha iyi katilmanm
ozendiricisi, olarak gorulmekteydi.

Ogrenme kosullanru ve ogretmenlerin niteligini iyilestirmeye yonelik onlemler
ancak yonetsel ve kuramsal kapasitenin guclu oldugu yerlerde ogrencinin basansiru
artirmaya yarayacaktir. Bu kapasiteyi artirmak genellikle;
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(a) merkezi bakanhklar, araci orgutler ve okullar arasmdaki yetki ve gorevleri
yeniden duzenleyecek ve okul yoneticilerine ogretimi gelistirmek ve yonetmek icin
gerekli kaynak ve yetkiyi verecek yeniden orgutsel yapilanmayi,
(b) basan testleri, izleme, arastirma ve kayrtlar, devam, girdiler ve maliyetler
konusunda veri toplamak icin enformasyon sistemlerini guclendirmeyi,
( c) mesleki firsatlan ve ozendiricileri artirarak, kariyer yollanni acik bicimde
tanimlayarak ve performans degerlendirme sistemlerini olusturarak yonetsel yeterliligi
gelistirmeyi gerektirir (World Bank, 1990:5).
Ilkogretimin

amacma ulasabilmesi

yetkin yoneticilerle

mumkundur.

Teruel

egitimin yapisindaki degisikliklerin benimsenmesi, gelistirilmesi ve toplumca kabul
edilmesinde

etkili

yonetici

davramslan

gostermesi

gereken

ilkogretim

okulu

yoneticilerine buyuk gorev dusmektedir.

Ilkogretimin yapisindaki bu degismeye egitim kurumlannm ve yoneticinin uyum
gosterrnesi gerekmektedir. Bir yoneticinin en onemli rolu degismelere ve gelismelere
gore gerekli kosullan saglamaktir (Taymaz, 1989:20).

Ilkogretim

okullanrn

yeniden

orgutlenmeye. cesaretlendirme

yoneticinin gorevidir. Yonetici, okul orgutunun degismesini

ve rehberlik

engelleyen unsurlann

farkmda olmahdir. Okul yoneticisi degisen yapryi saglamlastirmak icin engelleri etkisiz
kilmali ve yeni yapiya karsi olumlu gucleri kuvvetlendirmelidir.

Degismenin yonlendirilmesinde
problem

cozme etkinliklerine

ve okulun gelistirilrnesinde

butun cahsanlann

katilmasuu

okul yoneticisi,
saglamah, daima

cahsanlarm plan ve projelerle ilgili goruslerini sormah; okuldaki olumsuz ve aksayan
yanlan surekli arastirmah; mesleki buyumeyi canli tutmak icin sorumluluk ve kontrolu
dogrudan cahsanlara vermeli; sefkatli ve adil olmah, risk almaya ve serbestlige imkan
vermeli; okul ve cevredeki kuruluslar arasmda isbirligi saglayip, ortak cahsmalar
yapmahdir (Spanbaur, 1992:6; Guclu, 1997:53 ).
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Yoneticiden, gorevi geregi sonuclar uzerine onemli etkisi olan kararlar vermesi
beklenir (Drucker, 1992: 17). Yoneticinin en onemli sorunu beklentilere nasil cevap
verecegini

kararlastirmak,

benzer ve farkh olanlan

smiflandirmak

ve uygun bir

davramsta bulunmaktir (Kaya, 1986:96).

Okul yoneticisinin
gerekmektedir

Sergiovani

etkili olabilmesi

icin bir takim guclere sahip olmasi

ve Starratt, bu gucu kulturel-sembolik,

egitsel, insan

iliskileriyle ilgili ve teknik guc olarak dart grupta toplamaktadir. Kulturel-Sembolik guc
yoneticinin okulun amaclanni, temel degerlerini ve anlamiru aciklayabilme yeterliligi;
yoneticiligin egitsel gucu; yoneticinin cocuk gelisimi, ogrenme kuramlan, sosyallesme
ve cgretim programlannm cercevesini belirleme konulanndaki yetisme duzeyleri; insan
iliskileriyle ilgili gucu; ilgilenme, guven, yetki verme, uzlasma, ideallere ulasma, insan
potansiyelini

anlama yeterlilikleri;

teknik gucu ise orgutun yaptsi, politikalar ve

programlardir (Guclu, 1997:50).

Okul yoneticilerinin sorunlan cozebilmeleri icin etkin yonetici olmasi gerekir.
Etkin yonetici, yonetim sorunlanru cozerken yonetim sureclerini kullanir. Etkili okulla
ilgili arastirmalar, okul yoneticisinin etkili okulun kritik onemdeki etkenlerinden birisi
oldugunu gostermektedir (Baler, 1993 :22).

Orgutlerin amaci etkili olmaktir. Amacm istenen duzeyde gerceklestirilmesi,
orgutun etkililiginin bir gostergesidir, Bunun icin de insanm ve orgutun etkin ve verimli
olmasi gerekir. Yetersizlik,

amaca istenen duzeyde ulastmlamadigi

gibi, orgutun

cevresine zararh olmasma yol acabilir (Basaran, 1982:29).

Verimlilik,
ureterek,

orgutun

bunlann orgute

girdilerinin
donusumunu

degerinden

daha yuksek

en list duzeye

degerde

crkarabilmektir.

ciktilar
Orgutun

verimliligi, orgutun iki amacmm butunlesmesinden kaynaklamr. Birinci amaci, orgutun
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urettigi urunun

niteligini

en ust duzeye ulastrrmaktir.

Orgutun ikinci amaci ise

isgorenlerin doyumunu saglamaktir (Basaran, 1982:31 ).

Orgutun verimliligi, yonetimin

oncelikli sorunlanndan

biridir. Verimliligin

kaynagi ise, orgutteki insan ogesidir. Personelin yeterliliklerinin ortaya cikanlmasi ve
degerlendirilmesi ile var olan enerjisinin orgut ortammda etkili kullanilmasi, orgutsel
verimliligin yontemi ve temel gostergesidir (Acikahn, 1995:3).

Egitimin

verimlilik

artisma ve dolayisiyla kalkmmaya

etkisinin uc yolla

gerceklestigi belirtilmektedir (Schmolders, 196 7: 122-123 ).

1. Isgucunun niteligini artirarak, verimliligi dogrudan etkilemesi,
2. Teknik gelismeye olanak saglayarak, dolayh olarak sermaye verimliligini
etkilemesi,
3. Yoneticilerin, yani karar vericilerin davramslanni etkileyerek, girdilerin ussal
kullammmi saglama yoluyla verimliligi etkilemesi .

Verimliligin yuksek olmast yoneticilerin basanlanmn bir ifadesi sayilabilir. Tum
uretim faktorlerini tedarik ederek, en yuksek kalite ve miktarda uretimi saglamak
yoneticilerin temel gorevlerindendir (Greene, 1988:20).

Bir orgutte cahsan insanlann verilen kararlan uygulamalan ve gorevlerini yerine
getirmeleri icin kendilerine ne yapmalan gerektigi, nasil ve ne zaman yapacaklan
bildirilir. Yoneticinin gorevi, cahsan insanlann eylemlerine yon vermektir. Bu nedenle
yonetici, insanlan orgut amaclan ve verilen kararlar dogrultusunda

etkiler, onlara

emirler ve talimatlar verir. Yonetimin gorevi orgutte cahsanlara direktifler vermekle
smirh degil, onlann yaraticihk yeteneklerini en ust duzeye crkartmalanna da yardim
etmektir.

Orgutte

her kademedeki

yonetici

verilen

kararlarm

uygulanmasirn

amaclann gerceklesmesi icin mahiyetinde cahsan insanlan etkiler (Taymaz, 2000:44).

ve
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Orgut bir yaprdir. Yonetimin tumu ise, bu yapryi isleten bir surectir. Orgut
iliskiler orgusudur. Iliskiler ne kadar iyi olursa, orgut o kadar verimli olur. Planh
bicimde esgudumlenmis gucler ve eylemler toplulugu da bir orgut meydana getirir. Bu
esgudum ne kadar yaratici olursa, orgut o kadar canli ve etkili olur (Bursahoglu,
1991 :14).

"Okul cok boyutlu bir olaydir. Ulkenin gelisimi, ilerlemesi, kalkinmasi ile
dogrudan ilgilidir" (11:EB, 1993 :85). Okul insan uzerinde calismasi ve onu farkhlastrrma
yetenegi

ile diger

egitim

kurumlanndan

aynhr.

Okul,

ogretim

yoluyla

bireyi

farkhlastinr. Bu nedenle toplumun istemleri, sorunlan, cocuklar, ogrenciler, veliler ve
okulda cahsanlar okul yoneticilerinin ilgi cdaklandir (Acikalm, 1995 :2).

Yonetimin

gorevi,

orgutu

amaclanna

uygun

olarak

yasatmaktir.

Okulu

amaclanna uygun olarak yasatmak da okul yonetiminin gorevidir. Orgutteki insan ve
madde kaynaklanru en verimli bicimde kullanmak, orgutu amaclanna uygun olarak
yasatmak demektir. Okul yoneticisinin, insan ve madde kaynaklanni iyi kullanabilmesi
okul yonetimi kavram ve sureclerini iyi bilmesiyle mumkundur (Bursahoglu, 1991 :6).

Yonetici kararlar verir. Bu kararlann uygularusmr planlar, planlann yurutulmesi
icin yetki ve etkisini kullarur, calisanlar arasmda iletisim kurar, calismalan esgudumler
ve

yapilanlan

degerlendirir.

Bu

yonetsel

eylemler,

yonetim

surecleri

alarak

adlandmlmisur (Basar, 1993 :3 0).

Yonetim bir isi cekip cevirmek, idare etmek sanatrdir, Insanm varoldugu gunden
beri, sosyal ve ekonomik muhtevasi ile en kucuk toplum olan ailenin yonetiminden tutun
da butun topluluklann cekip cevrilmesi islerin duzenli sekilde ve istenen amaca ulasacak
bicimde

yapilmasi,

idare edilmesi

olagelmistir.

Ozetlenecek

olursa, sorumluluk

alanmdaki insanlan amaca ulastirmakla ve sonucta grubu ile mutlulugu paylasan, yeni
gorevlere her an hazir bulunduran, idare eden kisi yoneten yonetici olarak adlandmhr.
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Cagmuzda yonetim, butun kaynaklan ve imkanlan en iyi bicirnde kullanma
bilimi ve sanati olarak tarumlanmrstir, Ancak, en yaygm tanima gore "Yonetim, grup
gayretiyle islerin basanlma sanati ve ilmidir" ( Batur, 2004).

Yonetim isletmenin onemli bir fonksiyonudur. Yonetimin bir alt fonksiyonu da
yoneltmedir. Y oneltme, yoneticinin astlarmm faaliyetlerini etkilemesi ve onlara ne
yapmalan gerektigini bildirmesiyle ilgili yonetsel bir faaliyettir ( Massie, 1983 :97).

Egitim sisteminin yapi ve isleyisindeki yetersizlikleri asabilmesi icin, yetkin okul
yoneticilerinin varhgi zorunludur. Egitim sisteminin sorunlannm cozumunde okulu ilk
hareket noktasi olarak kullanabilmek

icin, okul mudurlerinin

yetkinlestirilmesi

ile

baslamak, somut ve gecerli bir yaklasim olarak gorulmektedir ( Acikahn, 1995 :6).

Yonetim sureci, bir butunluk icinde bir sorun cozme surecidir. Yonetim surecinin
daha etkin olabilmesi, yonetsel etkililigin daha yukseltilmesi icin yonetim sureci alt
sureclere aynlmaktadir ( Basaran, 1983: 53).

Bir kurumu yonetmek demek buyuk oranda o kurumun orgutsel amaclanru
engelleyen sorunlan

cozmek demektir. Yonetici orgutsel sorunlan, orgutsel yapiyi

harekete geciren, ona canhlik ve dinanizm kazandiran yonetim surecleriyle cozer.
Yonetim olaymm ozunde yonetim sureclerinin uygulanmaya gecirilmesi yatmaktadir.
Bu acidan bakildigmda yonetim surecleri ile sorun cozme surecleri ozdeslesmektedir.
Yonetim surecinde yoneticinin sorunlan cozmesine, cozum seceneklerini uygulamasma
yardunci olan alt surecler vardir. Bu surecler; karar verme, planlama, orgutleme,
iletisim, etki, koordinasyon ve degerlendirmedir ( Yazici, 1998,17)

Egitim yonetimi, insan davranislannda istenilen davrarus degisikligini saglamak
rem madde ve insan gucu kaynaklanru kullanma surecidir. Egitim yonetiminde Uy
onemli insan gucu kaynagi 1) yonetici, 2) ogretmen, 3) ogrencilerdir. Ogrenci, henuz
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istenen nitelikleri kazanmarnis olan, ancak egitim sureci icinde islenen bir kaynaktir.
Ogretmen, insan kaynaklanm isleyen eek degerli bir kaynaktir. Egitim yoneticisi ise
islenen insan gucu kaynagi olarak ogrencilerin en iyi sekilde yetistirilmesi, hem de
isleyen insan gucu olarak ogretmenin etkili bir sekilde cahsnnlmasi ve hizmet icinde
yetistirilmesi icin uygun bir orgutsel iklimi saglamasi beklenen kisidir (Celik, 2000:2829).

Egitim yonetimi, toplumun egitim gereksinimlerini

karsilamak uzere kurulan

egitim orgutunu, onceden belirlenen amaclan gerceklestirmek

icin, etkili isletmek,

gelistirmek ve yenilestirmek surecidir (Basaran, 1994: 12).

Karar Verme Siireci
Karar sureci orgutte degisiklik yapmak bir catismayi onlemek veya cozmek,
orgut uyelerini etkilemek amaciyla kullanihr (Bursahoglu.Ivvl :82).

Karar, yonetimin kalbi ve diger sureclerin ekseni durumundadir. Bu yoneticinin
dogru ve verimli kararlar alabilmesi, bu surec hakkmda

bilgi sahibi olmasi ile

olanakhdir. Yonetici ayni zamanda, karar surecinin olumlu ve olumsuz etkenleri, karar
tipleri, birey ve grup kararlan, karar surecinde yonetici ve mahiyetinin rolu ve karar
asamalan hakkmda iyi yetismis olmahdir (Bursahoglu, 1991 :82).

Egitim Ydnetimi ve Karar Verme
Egitim orgutlerini ilgilendiren kararlar, karar surecine uygun olarak verilirse
daha verimli sonuclar dogar. Egitim yoneticileri, egitim orgutunu etkileyen ir;: ve dis
ogelerin bulundugunu bilmek ve bu ogeleri gerektigi takdirde karar surecine katmak
durumundadirlar, Bir karann almmasma katilan kisiler, o karann uygulanmasma da o
denli katihrlar. Bir karann almmasma katilmayan kisilerse o kararm uygulanmasma
karsi cikma olasihklan fazladir. Bir okul yoneticisinin ogretmenleri ilgilendiren bir karar
ahrken ogretmenlerin bu karara katilmalanru saglamasi yerinde bir davrarus olur.
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Egitim orgutlerini

ilgilendiren

kararlar, belli karar asamalanndan

gecmek

durumundadir. Karar konusu ile ilgili olarak yeterli bilgi toplanmanussa, elde bir tek
secenekvarsa , zaman oldukca suurh ise verilebilecek karar buyuk bir olasihkla yetersiz
olur. Bunu dustmen egitim yoneticisi, karar surecinin gerektirdigi kosullan duzenlemek
zorundadir.

Karar verme surecinde yonetici, davramsuu orgut icin u.9 kararlar verme yerine,
karar verme eylemi ile suurlandmrsa, davramsi astlan tarafmdan daha 90k benimsenir.
Yonetici karar verirken kendisini orgutun karar vericisi olarak degil de, surecin
yoneticisi olarak algilarsa, karar daha etkili olur.

Planlama Siireci
Planlama, akilci bir eylem icin ussal bir hazirhktir. Eyleme gecmeden once
dusunmeyi gerektiren zihinsel bir surectir. Eyleme anlam kazandmr. Bir eylemde amac
ve hedefler

acik ve net olarak goruldugunde,

anlasildiginda,

programlann

ve

etkinliklerin geregi acikhk kazarur ( Gregg, 1957:281 ).

Planlama, uygulamadan once dusunmeyi ongoren zihinsel bir surectir, Boylece,
onceden belirlenmis amaclara rasyonel bir yaklasim ve bunlann gerceklestirilmesine
hazirlik asamasrdir. Planlama gelecege iliskin kararsizhgi azaltir veya tamamen ortadan
kaldinr, dikkatin amaclar uzerinde toplanmasmi saglar, ekonomik isletmeye yol acar ve
kontrolu kolaylastmr (Bursahoglu, 1991 :98).

Egitim Yiinetimi ve Planlama
Egitim planlamasi 90k amach ve yanh bir surec oldugundan ayn bir eylem olarak
gorulmemelidir. Bu yuzden politika, arastirma ve degerlendirme birirnleri ile, planlama
birimi arasmda siki bir isbirligi olmahdir. Ancak, yoneticinin ozellikle ilgilendigi sorun
sistemin verimli olarak cahsrnasidir. Yonetim sureci kararla baslar, kararla biter ve karar
yetkilisi de uzman degil yoneticidir (Bursahoglu, 1991:103).
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Her yonetici gibi ilkogretim okulu yoneticilerinin de basanh olabilmesi, yapacagi
isleri iyi planlamasiyla mumkundur. Ilkogretim okulu yoneticisinin herhangi bir konuda
eyleme gecmeden once iyi bir plan yapmasmda fayda vardir. Bundan dolayi ilkogretim
okulu yoneticisinin aldigi her karan bir planlama eyleminin izlemesi gerekmektedir.
Yoneticinin planlama yapmadan once diger sureclere gecmesi dogru olmaz. Bundan
dolayi ilkogretim okulu yoneticisi gerceklestirecegi etkinlikleri uygulamaya koymadan
once bir plana baglamahdir, Aynca ilkogretim okulu yoneticisi, yapilan planlarm
gerceklesip gerceklesmedigini,

yapilan planlara uyulup uyulmadigim surekli olarak

izlemelidir (Yazici, 1998:9). Planlama ne yapilacagmm, nasil yapilacagimn, ne zaman
yapilacagmm ve kimin yapacaguun onceden kararlastmlmasidtr (Tas, 2002:539).

Egitimde planlama genel anlamda, ogretim etkinliklerinin en rasyonel ve duzenli
sekilde nasil yurutuleceginin onceden ortaya konmasidir (Demirel, 2004: 11 ).

Orgiitleme Siireci
Orgutleme, yapryi kurma, kadrolama ve donatim eylemlerini kapsayan bir
surectir (Bursahoglu,

1991 :112). Orgutleme, orgutun amacuun gerceklestirilmesine

yonelik dinamik bir yapinm kurulmasmi ifade etmektedir. Orgutun amact ile iliskisi
acismdan almdigmda; orgutleme bir arac olarak nitelendirilebilir. Yap mm kurulmasi, her
duzeydeki yetki ve sorumluluklarm

saptanmasi, buna gore personelin atanmasi ve

aralanndaki iliskilerin belirtilmesidir (Aydm, 1998:97).

Orgutlerne, planlanmis

amaclara ulasmak icin gerekli olan ozel faaliyetlerin

saptanmasi.bu faaliyetlerin mantikli bir cerceve ya da yapi icinde smiflandinlmasi ve
faaliyetlerin ozel pozisyon ve kisilere baglanmasi ile ilgilidir (Can ve Tecer 1978:89).

Egitim Yonetimi ve Orgiitleme
Egitim yoneticileri, egitim orgutunun daha iyi isleyebilmesi icin orgutleme ile
ilgili bilgilerden yararlanmak durumundadirlar. Her seyden once birimleri ve sistemi
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yonetmekten

sorumlu

kisiler orgutleme

sureciyle

ilgili kurumsal

bilgilere sahip

olmahdirlar ve bu bilgileri egitim sistemmm brgut\emesin.de kuUan.abi\mehdiL Bir
egitim orgutunde islerin nasil bolumlenebilecegi,

kadrolann nasil secilecegi, yapmm

olusmasma hizmet edecek orgut modelinin ne olacagi, yetkinin nasil dagrtilacagi,
uzmanlann nerede ve nasil yararlamlacagi yoneticinin bu konulan 90k iyi bilmesine
baghdir (Yazici, 1998: 10).

Egitim yoneticisi, sadece yapryi kurmanm ve kadrolan yerlestirmenin basan icin
yeterli olmadigmi, yonetenlerin yonetilenler tarafmdan kabul edilmeleri gerektigini,
orgutte olusacak dogal gruplann gucunden orgut amaclan dogrultusunda yararlanmak
gerektigini de bilmek durumundadir (Y azici, 1998: 10).

Iletisim Siireci
Iletisim iki birim arasmda birbirine iliskin mesaj ahs verisidir (Cucelcglu,
1987:246). Katz ve Khan ise iletisimi,
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Bir toplumsal sistemin veya orgutun ozudur''

diye tanimlamaktadtr (Katz ve Khan, 1977:71 ).

Iletisim sureci insan davrarusim degistirmek, orgutte bir haberlesme ag1 kurmak,
yetkinin

gorevlerini

kullamlmaktadir.

degistirmek

ve etkili bir koordinasyon

saglamak amaciyla

Bir orgut ortami icerisinde iki tur iletisim islemektedir. Birincisi

hiyerarsideki makamlar ve basamaklar arasmda, ikincisi ise; gruplar ve kisiler arasi
iliskilerden meydana gelir. Iletisirn yukandan asagiya oldugu kadar, asagrdan yukanya
islenecek bicimde cift yollu duzenlenmelidir (Bursalioglu, 2002: 110).

Egitim Ydnetimi ve Iletisim
Iletisim; kamu ve isletme yonetiminde oldugu kadar egitim yonetiminde de
buyuk onem tasir, Iletisim, egitim yoneticisinin personeli etkileme yolu ve araclanndan
biridir. Egitim kurumlannm ham maddesi insan oldugundan etkili bir iletisim daha bir
onem kazanmaktadir. Iletisim bilgi ve tekniklerine sahip olan bir egitim yoneticisi,
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egitim hedeflerini gerceklestirme yonunden personeli etkileme ve yonlendirme olanagi
bulabilir.

Sosyal

degistirmenin

psikolojik

anlamda

yaklasildrgmda

iletisim,

onemli bir aracidir. Bilgili bir egitim yoneticisi,

insan

davramsiru

liderligini

orgut

uyelerinin davranislanru degistirme yonunde kullanmahdir (Y azici, 1998: 12).

Iletisim, egitim orgutlerinin demokratik bir nitelik kazanmasi icin de onemli bir
aractir. Iletisim olanaklan yeterli bir egitim orgutu, demokratik bir yapi kazamrken,
iletisim kisrthliklan bulunan bir egitim orgutu daha otokratik bir yapi gosterebilir.
Bicimsel iletisimin kisith oldugu orgutlerde dedikoduya dayanan dogal iletisim bicimi
gelisir. Okul ve egitim yoneticileri, iletisim ogelerini ve etkili bir iletisimi engelleyen
etkenleri bilmek ve egitim orgutundeki iletisimi buna gore duzenlemek durumundadir.
Egitim yoneticisi personelin sikayetlerini, tepkilerini, goruslerini dinleme aliskanhgma
sahip olmahdir. Hep kendisi konusan, personelin tepkisine firsat ve olanak tammayan bir
egitim yoneticisi bizzat kendisi bir iletisim engeli yaratmaktadir.

Egitim orgutunde

informal iletisim onemlidir,

Egitim yoneticisi

informal

iletisimi; sosyal psikoloji ve grup dinamigi ile ilgili cesitli teknikler kullanarak
izlemelidir. Buna yabanci kalan yoneticiler, cesitli yonetim sureclerini gerceklestirmede
gucluk cekerler.

Egitimde iletisim surecinin isleyisinde kaynak ogretmen, alici da ogrencilerdir.
Bir egitimcinin konuyu etkili bir sekilde ogretebilmesi icin ogrencileri ile saghkh bir
iletisim kurmasi gerekir (Demirel, 2004:163).

Etki Siireci
Etkinin hedefi karar surecidir, Bundan dolayi orgutun fizyolojisiyle ilgilenir.
Orgutun fizyolojisi, ust basamaklann

alt basamaklar tarafmdan verilecek kararlan

etkileme yollanm kapsamaktadir. Etki de iletisim gibi iki yollu olarak gorulebilir,
Etkinin dis yolllan yetki, bilgilendirme ve hizmet ici egitimdir. ii; yollan ise personelin
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bireysel gereksinimlerinin

karsilanmasi,

orgut ile ilgili kararlar ahrken karardan

etkileneceklerin karar surecine katihmlanm saglama, orgutun personele sevdirilmesi ve
uyelere benimsetilmesidir (Bursalioglu, 2002: 120-121 ).

Egitim Ydnetimi ve Etki Siireci
Bir ilkogretim okulu yoneticisi, orgutte uygun bir ortam yaratmak icin etki
yollanru deneyip bekledigi sonucu alamaz ise yetkiye son care olarak basvurma yoluna
gitmeli, okulunda calisan ogretmenin daha verimli ve basanli olabilmesi icin tesvik
etmelidir. Aynca yonetici etki surecini iyi isletebilmesi icin, ogretmenlerle ortaklasa
hareket

etme yoluna

gitmeli ve ogretmenin

bireysel

istek ve gereksinimlerini

karsilamaya calrsrlmahdir.

Koordinasyon Siireci
Koordinasyon,
madde kaynaklannm

belli bir amaci gerceklestirme dogrultusunda
katkilanm

butunlestirme

eldeki insan ve

sureci olarak tarumlanabilir (Aydm,

1988:110 ).

Koordinasyonun

iki gorevi verme ve yonetmedir. Koordinasyon bir girisime

katilanlann birbirinin eyleminden haberdar olmasuu ongorur (Bursalioglu, 1991: 124).

Koordinasyon,
yurutulmesidir.

planlama

Orgutleme

ve orgutleme

ile orgut birimlere,

surecuun

birlik ve uyum icinde

bolumlere,

takimlara

aynhr.

Bu

birimlerin, bolumlerin ve takimlann birbirleriyle koordinasyon icinde cahsmasi gerekir.
Bu koordinasyon saglanamazsa orgut verimi de buyuk olcude duser. Koordinasyon,
planlama ile kararlastmlan

islerin yapilmasmi da icerir. Bu islerin istenen duzeyde

yapilabilmesi icin personelin yonetilmesi ile birlikte gudulenmesi
gerekir.

ve ozendirilmesi
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Egitim Ydnetimi ve Koordinasyon
Ilkogretim okulu yoneticileri iyi bir koordinasyon gorevi ustlenerek orgutlerinin
daha verimli ve basanli olabilmesini saglayabilirler. Ilkogretim okulu yoneticileri, okul
ici koordinasyon kadar, okullar arasi ve okul ile cevre arasmdaki koordinasyona da
gereken onemi vermelidirler.
Bir egitim orgutunde, koordinasyonu saglamaya yarayacak kosullardan bazilan
soyle ozetlenebilir (Bursahoglu, 1991 :128):

1) Gorevsel bir yonetim yaprsi,
2) Gorevleri ve iliskileri acikca belirten bir orgut semasi,
3) Yazih politika ve tuzukler,
4) Etkili bir iletisim sistemi,
5) Koordinasyon birimi ve uzman personel,
6) Yazih plan ve programlar,
7) Y etkinin kendi kavram ile ilkeleri icinde kullandmlmasi,
8) Duzenli raporlar ve kayitlar,
9) Problemlerin gerektirdigi uzmanhk komiteleri
10) Moral egitimi

Degerlendirme

Siireci

Degerlendirmenin

amaci,

uygulamanm

basan

derecesini

tarafsiz

olarak

belirleyebilmektir. Degerlendirme, degerlendiren ile degerlendirilen arasmda ortak bir
etkilesimdir. Bu bakimdan degerlendirilene de bu eyleme katilma olanagi verilmelidir
(Bursahoglu, 1991: 128).

Orgutsel
Degerlendirmenin

denetimin

amaclanndan

biri

kurallara

uyumu

saglamaktrr.

genel amaci, orgutsel etkinlik derecesini artirmaktadtr. Orgutun,

programm ve etkinliklerin gerceklestirmeye cahstiklan amaci, ne olcude ya da ne kadar
iyi gerceklestirernediklerinin

saptanmasidir (Aydm, 1988: 117).
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Degerlendirme sureci, degerlendirilen programin yoneldigi amaclarla dogrudan
ilgili olmalrdir. Ussal olarak ilgili degerlendirme surecinde ilk asama, degerlendirilmek
istenen total etkinligin degerlendirilecek kismmm belirlenmesi, tamamlanmasidrr. Ikinci
asama, yorumlann

ve yargilann

dayanacagi

temel

sayiltilann

ya da olcutlerin

gelistirilmesi ve kabul edilmesidir. Ucuncu asama, olcut ile ilgili verilerin toplanmasidir.
Verilerin cozumlenmesi, yorum ve sonuca ulasma ise son adtmi olusturmaktadir (Aydin,
1988:118).

Egitim Ytinetimi ve Degerlendirme
Egitim orgutlerindeki degerlendirme sureci, degerlendirilen seyle ilgili bireylerin
tumunu kapsar. Degerlendirme de bir grup islevidir. Demokratik kulturde degerlendirme
surecine genel bir katilim ozendirilir. Degerlendirmenin

amaclan, personelin surekli

gelismesini kapsar. Basanh olmak isteyen yoneticiler degerlendirme surecinin onemini
bilmek ve etkili liderlik
durumundadir

yapabilmek

icin gerekli

(Aydm, 198 8 :121 ). Degerlendirmenin

bilgi ve beceriyi

kazanmak

gen el amaci, orgutsel etkililik

derecesini arnrmaktir. Amaci daha etkili bicimde gerceklestirmeyi saglamaktir (Aydm,
2000:162).

Etkili Ydnetim
Okul burokratik bir orgutttur. Ayru orgutte isgorenler birbirleriyle ve cevresiyle
etkilesim icerisindedirler, Bu karmasik etkilesimin ortasinda bulunan okul mudurleri:
sorunlan

tanimlamadaki

farklihklan,

kisiler

arasindaki

farkhhklan,

amaclardaki

farkhhklan yonetmek zorunda olan kisilerdir, Okul yoneticisinin, yonetimdeki basansi
ogretmenlerin caba ve basanlanna baghdir. Mudur, ogrencinin basansmi artmci ortami
hazirlamaktan; ogretmenlerin kararlara katilmasmi saglamak, personeli motive etmek,
onlarla haberlesrne kurmak, onderlik yapmak, planlama, degerlendirme ve esgudum
fonksiyonlanm

yerine getirmeye kadar, yonetimin esasini olusturan faaliyetler, okul

muduru ile ogretmenle

arasmdaki iliskilere baghdir (Yildinm,

1989: 12). Okulun

amaclanni gerceklestirecek, yapisim yasatacak ve havasim koruyacak ic ogelerin lideri
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okul muduru olmahdir. Okul denilen sosyal sistemin birey ve kurum boyutlanm
dengede tutabilmesi, mudurun bir orgut muhendisi kadar sosyal muhendis olmasmi
gerektirmektedir (Bursalioglu, 2002:40).

Etkili yonetim

19m; yoneticiler

tarafmdan politikalar

programlar yapilarak kararlar almacak, emirler verilecek,

saptanacak,

plan ve

esgudum saglanacak ve

degerlendirme yapilacaktir. Egitim yoneticileri basanli yonetimsel eylemlerde bulunmak
zorundadir. Orgutteki insan ve madde kaynaklannm etkili kullarulmasi saglanmalidrr.
Bu da egitim yoneticisinin bazi yeteneklere, niteliklere ve yonetim kuram ve surecleri
konusunda temel bilgilere sahip olmasina dayamr (Kaya, 1986:94).

Yonetim, farkh bilim dallan tarafmdan gelistirilen yaklasimlann birlestirilmesini
ve uygulanmasiru kapsar. Bu nedenle yonetimin bir tarummi vermek, alan ile ilgili farkli
bilim dallanndaki tammlann 1~1g1 altmda butunlemeye gitmeyi gerektirecektir. Yonetici
bu· farkh gorusleri kendi bilgi ve deneyimlerinin

1~1gmda birlestirmek ve edindigi

sonuclan ozel sorunlann cozumu icin uygulama durumu ile karsi karsiya olan insandir.
Bu bakimdan bir yandan genel teknikleri ozel durumlara uydurmak zorunda oldugu gibi
diger taraftan

da tum

orgutun

farkh yonlerini

iceren

bir cerceve

olusturmak

durumundadir (Can, 1978:4).

Bir kurumu yonetmek demek buyuk oranda o kurumun orgutsel amaclanm
etkileyen sorunlan cozmek demektir. Yonetici orgutsel sorunlan,

orgutsel yapryi

harekete geciren, ona canhlik ve dinanizm kazandiran yonetim surecleriyle cozer. Ozde
yonetim

olayt

da yonetim

sureclerinin

uygulamaya

gecirilmesidir.

Bu acidan

bakrldigmda yonetim surecleri sorun cozme surecleriyle ozdeslesmektedir.

Yonetim

surecinde yoneticinin sorunlan cozmesine, cozum sureclerini uygulamasma yardunci
olan alt surecler vardir. Bu surecler; karar, planlama,
koordinasyon ve degerlendirmedir

orgutleme,

iletisim, etki,
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Yoneticiler

bilerek

veya

bilmeyerek

yonetim

surecinde

bu

surecleri

kullanmaktadirlar. Ancak, yonetim surecleri hakkmda bilgi ve becerisi olan yonetici, bu
konuda bilgisi olmayan yoneticiye gore daha basanh olacaktir.

Bu arastirma, KKTC ilkogretirn okullanndaki yonetici ve ogretmenlerin yonetim
sureclerinin

isleyisini

nasil algiladrklanni

saptamaya

cahsmayi

amaclarrustrr. Bu

arastirmada karar, planlama, orgutleme, etki, iletisim, koordinasyon ve degerlendirme
surecleri ayn ayn ele almarak yonetici ve ogretmen gorusleri incelenmistir,

1.2. Problem Ciimlesi

KKTC, Guzelyurt il9esi, ilkogretim okullarmda yonetim sureclerinin isleyisine
iliskin olarak yoneticilerin ve cgretmenlerin gorusleri nasildir ?

1.3. Alt Problemler

Yukandaki temel problem cercevesinde su sorulara yarut aranacaktir.

1. Ilkogretim okulu yoneticilerine gore okullarmdaki yonetim surecleri nasil
islemektedir?

2. Ilkogretim okulu ogretmenierine gore okullarmdaki yonetim surecleri nasil
islemektedir ?
3. Yonetim sureclerinin isleyisi konusunda yoneticilerle - ogretmenlcrin gorusleri
arasmda anlamli fark var rrudir ?
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Arasnrmamn Onemi
Ogrencilere temel bilgi, beceri, davrarus ve alrskanhklan; onu ilgi ve yetenekleri
yonunden

hayat ve ust ogrenime hazirlamak amaci guden ilkogretim okullarmm

amaclanna ulasmalan, etkin bir yonetime sahip olmalanyla mumkun olacaktir.

KKTC'de

ilkogretim

okullannda

herhangi bir arastirma yapilmadigmdan

yonetim

sureclerinin

isleyisi konusunda

dolayi bu arastirma bir ilk olma niteligi

tasimaktadrr. Bu arastirma ile ilkogretim okullannda yonetim sureclerinin isleyisinin bir
degerlendirmesi

yapilacak, ilkogretim yoneticileri ile ogretmenlerinin

bu sureclerin

isleyisi ile ilgili gorusleri ortaya konacaktrr,

Bu arastirma ile ilkogretim okullannm daha etkin bir yonetime kavusturulmalan
ve cagdas dunya olcutlerine gore, yeterli ve gerekli
donatilrrus bireyler yetistirilmesi

bilgi, beceri ve yeteneklerle

icin neler yapilmasi gerektigi tespit edilecek ve

egitimden sorumlu birimlerin bu konuda bilgilendirilmesi

saglanacak ve dikkatleri

cekilmeye cahsilacaktir.

1.4. Sayilnlar

KKTC'de ilkogretim okullannda yonetim sureclerinin isleyisi konusunda yapilan
arastirmada;

1. Yonetici ve ogretmenler anketi cevaplarken gercek dusuncelerini yansrtnuslardir.

2. Arastirmada kullamlan anket formu, yonetim sureclerinin isleyisine iliskin olarak
yonetici ve ogretmen goruslerini olcer kabul edilmistir.
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1.5. Smirhhklar

1. Arastirma yonetim surecleriyle ilgili oldugundan, ilkogretim okullannm diger
surecleri bu calismanm kapsami disinda tutulmustur.

2. Arastirma okul yoneticileri ve ogretmen gorusleriyle smirhdir.

3. Arastirma, KKTC, Guzelyurt Bolgesi Ilkogretim okullan ile smirhdir.

1.6. Tammlar

Ydnetici: Bir kurumu, kurulusu, bir toplulugu vb. yoneten onun basmda bulunan
kimseye denir (Buyuk Larousse, 1986).

Ogretmen: Bakanligm ve Bakanliga bagli egitim ve 6gretim kurum ve kuruluslanrun
yurutmekle yukumlu oldugu egitim ve 6gretim hizmetlerinin gerektirdigi asil ve surekli
gorevleri yerine getiren surekli personeli anlatir (KKTC Ogretmenler Yasasi, 1985)

Egitim Yiineticiligi

: Egitim sektorunde, yonetim islerinden sorumlu olan kisilerin

egitimsel davraruslandir (Aytekin, 2003).

ilkokul : Ogrenim caginda bulunan, butun kiz ve erkek cocuklar icin zorunlu, devlet
okullannda parasiz olan bes yillik okul (Fidan ve Erden, 1991 :256).

Miidiir: Bes veya daha fazla ogretmeni olan, gorevli bulundugu okulun bagli oldugu
ilgili daire mudurune karsi sorumlu yoneticidir (KKTC Ogretmenler Yasasi, 1985).

20

Miidiir Muavini: Gorevli bulundugu okulun bagh oldugu ilgili daire mudurune karsi
sorumlu yoneticidir. Muduru bulunan her okulda ilk ucyuz kisiye bir mudur muavini ve
ondan sonraki her ikiyuz ogrenciye kadar ilave bir mudur muavini bulunur (KKTC
Ogretmenler Yasasi, 1985:65-69).

Sorumlu Ogretmen

: Dort ogretmene kadar ogretmeni

olan okullarda, gorevli

bulunduklan okullann bagh olduklan ilgili daire mudurune karsi sorumlu yoneticilerdir
( KKTC Ogretmenler Yasasi, 1985:65-69).

1.7. Kisaltmalar

KKTC: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti

MEKB: Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi

TC: Turkiye Cumhuriyeti

TC MEB: Turkiye Cumhuriyeti Milli Egitim Bakanligi

EYTPE: Egitim Yonetimi Teftisi Planlarnasi ve Ekonomisi
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BOLUM II

u.cn.t ARA~TIRMA VE YAYINLAR

2. Ilgili Arasnrma ve Yaymlar

Bu bolumde yapilan literatur taramasi sonucunda ilk ve orta egitim kurumlannda
yonetim ve ~ yonetim sureclerinin isleyisine iliskin olarak yurt icinde ve yurt dismda
yapilmis calisma ve arastirmalara yer verilmistir.

2.1. Yurt Icinde Yaprlan Arasnrrnalar

Bu bolumde cahsmasi konusu ile dogrudan veya dolayh olarak ilgili olan ve yurt
icinde yapilan arastirmalardan ornekler verilmistir.

Aytekin
yetkilerini

(2002),

kullanmasma

'KKTC' de ilkokul

ogretmenlerinin

iliskin algilan ve beklentileri'

okul

yoneticilerinin

konulu arastirmasmda

su

bulgulara ulasmistrr.

•

KKTC' de res mi ilkokullada go rev ya pan ogretmenlerden alman yarutlann analizi
sonucunda okul mudurlerinin; teftis ve denetleme sirasmda ogretrnenlere mesleki
yardimda

bulunma,

rehberlik

etme ve simf ici ortammm

duzenlenmesi

konusunda gorevlerini beklenilen duzeyde yerine getirmedikleri saptanmistir.

•

Egitim ve ogretim calismalannm amaca ulasmasinda yontem ve tekniklerin
uygunlugu, kurum personelinin yonetmelik ve programlarda belirtilen amaclara
uymalannda titizlik gostermeleri konusunda hassas davramldigi belirlenmistir.
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Tamcosar (2004), "Ilkogretim okulu yoneticilerinin liderlik ozellikleri'' konulu
calismasmi, Gazimagusa llcesi'nde bulunan ilkokul yonetici ve ogretmenlerine
uygulamistir. Elde ettigi bulgu ve sonuclardan baz1ian sunlardir:
•

Ilkogretim okulu yoneticilerinin ogretimsel liderlik ozelliklerine iliskin olarak
%81.8'inin okuldaki ogretimin gelistirilmesi icin caba gosterdigini ve okul
personelini motive etme yeterliligine sahip olduklanru belirtmislerdir.
Ogretmenlerin buyuk bir bolumu gelisme ve yukselmeye yonelik egilimlerini
destekleme davranislanm sergilemislerdir.

•

Ilkogretim okul yoneticilerinin ogrenen liderler ozelliklerine iliskin tumunun
surekli olarak kendini gelistirdigini, %59.1'inin ogrenci basansmm artmlmasi
icin calistigmi ve degisim ve degisimin getirdigi yeni bilgileri ogrenmek icin
kendilerini motive ettiklerini ifade etmislerdir.

•

Ilkogretim okul yoneticilerinin donusumcu liderlik ozelliklerine iliskin
%81.8'inin

ogretmenlerin

degisim dcgrultusunda

isbirligi

yapmalanni

sagladiklanru, %63.6'smm okulun sosyal cevresindeki degisimleri izledigini ve
okulun degisim ihtiyacma cevap yamt verdiklerini belirtmislerdir,
Ercin (2004), 'Yonetcilerde denetim odagmin sorun cozme yaklasunlanna
etkileri' konulu yuksek lisans arastirmasi ile Gazimagusa bolgesi merkez okullannda
gorev yapan okul yoneticilerine bir anket uygulamis ve yoneticilerin denetim odaklan ile
sorun cozme yaklasimlan arasmdaki iliskiyi incelemistir, Bu calisma sonucu elde edilen
bashca bulgular sunlardir:

•

Cinsiyet degiskenine gore, kadm yoneticiler ic, erkek yoneticiler dis
denetimlidir.

23

•

Yoneticilerin yasi ile denetim odagi arasmda bir iliski bulunamamisur.

•

Kidem ile denetim odagi arasmda bir iliski bulunamanustir

•

Yoneticilerin

yasr

ile

sorun

cozme

davraruslan

arasmda

bir

iliski

belirlenemernistir.

•

ilkokul

ve ortaogretim

yoneticileri

karsrlastmldiginda,

ilkokul yoneticileri

kendilerini sorunlar karsismda daha yeterli gorrnektedir.

•

Ortaogretim yoneticileri yeterli arastirma yapmadan karar aldiklan ve aceleci
davrandiklan inancmi ilkokul yoneticilerine oranla daha fazla tasimaktadir,

•

D1~ denetim odakli yoneticiler ve ilkokul yoneticileri sorunlanru bir oncelik
sirasi icinde cozmeye cahsirken, ic denetim odakhlar ve ortaogretim yoneticileri
en acil olandan baslayarak cozmeye cahsmaktadir.

Topcu (2004), "KKTC'de orta ogretim yoneticilerinin

catisrna cozumleme

stratejileri" adh calismasi ile Lefkosa bolgesinde bulunan orta ogretim kurumlan
yoneticilerinin

catisma

cozumleme

konusundaki

goruslerini

incelemistir.

Bu

arastirmadan elde edilen temel bulgular sunlardir:

•

Orta ogretim okullan yoneticilerinin, catisma cozumlemelerinde

entegrasyon

stratejisini diger stratejilere gore daha yuksek duzeyde kullandiklan, hukmetme
stratejisini de en dusuk duzeyde kullandiklan sonucuna vanlmistir.

•

Catisma yonetimi stratejilerini kullanim duzeyi, yoneticilik
uzlasma ve uyma stratejileri arasmda farkhhk gostermektedir.

kidemine gore
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•

A91k uclu sorulara verilen cevaplardan yasanan catismalann cogunun yapisal
sorunlardan

kaynaklandigi,

bu yuzden

de

cozulemedigi

sonucu

ortaya

cikmaktadtr.

Ozerem (2004), 'MEKB -Ost Kademe yoneticilerinin liderlik davraruslari' konulu
cahsmasi ile ilgili bakanhkta gorevli toplam 59 ust kademe yoneticisinin

liderlik

davraruslanni incelenmis ve su sonuclara varrustir:

•

MEKB -Ost kademe yoneticilerinin

liderlik davranislanni

cinsiyet boyutu

etkilememektedir.

•

MEKB -Ost kademe yoneticilerinin kuramsal cahsmalarmm liderlik davranislan
acismdan 90k az bir fark gorulmustur.

•

MEKB yoneticilerinin,

gorevlerine

gore alnus

olduklan

liderlik puanlan

sonuclan arasmda anlamh bir fark gorulmemistir.

•

MEKB yoneticilerinin mesleki kidem durumunun, yoneticilerin liderlik puanlan
arasmda anlamli bir farkm olmadigmi gostermistir.

•

MEKB yoneticilerinin

liderlik davraruslanna iliskin beklentileri 'istendik' bir

bicimde gerceklestirerek yamtlarruslardir. Liderlik davranislanna iliskin bilgileri
olumlu cikrrustir.

Ozyigit (2003), 'Egitim yoneticilerinin

yetistirilmesi ve yeterlikleri'

konulu

cahsmasinda, gelistirdigi anket yardmi ile 2003-2004 Ogretim Yihnda KKTC genelinde
Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi Ilkogretim Dairesi'ne bagh ilkokul, anaokul ve ozel
egitim okullannda gorev yapan mudurlerin yetistirlmesi ve yeterliliklerini arastimus ve
baslica su sonuclara ulasmistrr:
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Okul yoneticilerinin

geneli, otoriter yonetim anlayismm

gereklerini yenne

getirmekte ve yasa, tuzuk ve yonetmeliklere harfiyen uymakta, hatta tereddute dustukleri
anda

Bakanhktaki

amirlere

darusarak,

kendilerine

gore

hata

payim

asgariye

indirmektedirler.

Tekyil (2003), 'Ilkokullarda yonetici davraruslannm ogretmenlerin verimliligine
etkisi' komulu calismasinm

anket sonuclanna

gore; ogretmenlerin,

yasi, cinsiyeti

medeni durumu, egitim durumu, mesleki kidemi ve kursa katilma durumlanna gore,
yoneticilerin yoneticilik davranislanyla iligili yani yonetim davraruslanm algilamalan
arasmda anlamh bir fark tespit edilmemistir.

Akarsu (2003), 'KKTC ve TC egitim yoneticilerinin yoneticilik niteliklerinin
karsrlastinlmasi;

Ordu ili ve Gazimagusa kazasi ornekleri'

adh arastirmasmda

su

bulgulara ulasrmstir:

•

KKTC'de Gazimagusa'da , TC'de Ordu'da ilkokul, ortokul ve lise mudurleri ile
mudur yardimcrlan yonetsel davrarus olarak uzlasmaci ve denge gozeten bir
yoneticilik davramsi sergilemektedir.

•

insan iliskilerine yaklasimlan i~ boyutundan daha fazladir,

•

Uretime ve ise yonelik gorevleri yerine getirmekten
personelle

uzlasma,

iyi gecinme

gibi

davranislann

eek ast, ust iliskileri,
on planda

oldugu

belirlenmistir,

•

Bu tip yoneticiler kurumlarm veya okullann egitim kalitesini artirmaktan cok
mevcut duzeni ve duzeyi devam ettirip konumlanru korumayi yeglerler.
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•

Her iki ulkede de benzer sonuclar elde edilmistir. Bunun nedeni; tarih din, dil,
egitimi kultur, ortak kader ve kan bagi olmasi olarak aciklanabilir.

Tomgusehan (2004), 'Egitirn yoneticilerinin kendilerini tanima becerileri' adh
cahsmasmda,
anaokullannda

2003-2004

egitim-ogretim yilmda KKTC Girne il9esi ilkokullan ve

gorev yapan mudur,

mudur

muavini

ve sorumlu

ogretmenlerin

kendilerini ne kadar tarudiklanrun ortaya konmasi amaciyla bir arastirma yaprrustir.

Yoneticilerin kendilerini ne kadar tarudiklan 'A91k alan', 'Ozel alan', 'Kor alan'
ve 'Bilinmez alan' olmak uzere dart kategoriye ayiran bu cahsmada Girne ilcesindeki
yoneticilerin kendilerini ne kadar tarudiklan cinsiyete, yasa ve yoneticilik kidemlarine
gore incelenmis ve su sonuclara ulasrlrmstir:

•

Erkek okul yoneticilerinin kadm okul yoneticilerinden daha buyuk 'kendisince
bilinen

alana'a sahip

oldugu

ve kadm

okul yoneticilerinin

'kendisince

bilinmeyen alanlan'nm daha buyuk oldugu gorulmustur.

•

Gorev yaptiklan

yerlere gore, merkezde gorev yapan okul yoneticilerinin

'kendisince bilinen alan'Ianrun koyde gorev yapan yoneticilere gore daha kucuk
oldugu gorulmustur.

•

Merkezde gorev yapan okul yoneticilerinin 'kendisince bilinmeyen alan'lannm
koyde gorev yapan yoneticilere gore daha kucuk oldugu gorulmektedir.

•

Meslek kidemine gore 15 yil ve ustu meslek kidemine sahip okul yoneticilerinin,
diger meslek kidemlerine gore en buyuk 'kendisince bilinen alan'a sahip oldugu
gorulmektedir,
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•

Gime Bolgesi'nde

okul yoneticilerinin 'kendisince

bilinen alan'larmm

'kendisince bilinmeyen alan'larma oranla daha buyuk oldugu gorulmektedir.

2.2. Yurt Dismda Yapdan Arastrrmalar

Bu bolumde tez konusu ile ilgili olarak yurt dismda ozellikle Turkiye'de yapilan
arastirmalardan en onemlilerine yer verilmistir.

Yazici (1998), 'Ilkogretim Okullannda Yonetim Sureclerinin Isleyisine Iliskin
Olarak Yoneticilerin ve Ogretmenlerin Gorusleri: Sanhurfa ili Ornegi' adli bir cahsma
yaprmstrr. Bu arastirma KKTC'de yapilan cahsmarun bir benzeri olup, anket calismasi
da bu arastirmada kullamlan ile ayrndir.

Bu cahsmada Yazici, 'ilkogretim okullannda yonetim sureclerinin isleyisine
iliskin olarak yoneticilerin ve ogretmenlerin gorusleri nasildir ?' sorusunun cevabini
bulmak icin detayh bir arastirma yapnustir. Arastirmanm evrenini, TC Sanhurfa ili
suurlan icerisindeki ilkogretim okullannm yoneticileri ve ogretmenleri olusturmaktadir.
Arastirmaya dahil edilen Sanhurfa merkez ve ilcelerinde 1996-1997 egitim-ogretim yilr
itibanyle toplam 53 ilkogretim okulu, bu okullarda gorev yapan 168 yonetici ve 580
ogretmen bulunmaktaydi.

Okullarda bulunan 302 ogretmene uygulanan anketlerden 255 tanesi
degerlendirmeye almacak sekilde geri gelmistir. Okullardaki 13 5 yoneticiye uygulanan
anketlerden 89'u degerlendirmeye almacak bicimde geri gelmistir.

Yazici (1998), yoneticilere ve ogretmenlere uygulanmak uzere iki ayn anket
hazrrlarrusur.Bu anketlerin her biri iki bolumden olusmaktadir. Birinci bolumde ankete
yamt verecek olanlara ait kisisel bilgilere yer verilmistir. Anketlerin ikinci bolumunde
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ise yonetim sureclerinin isleyisini belirlemek amaciyla yedi yonetim surecine iliskin
olarak toplam 28 maddelik sorulara yer verilmistir. Anketi cevaplayanlardan her soru
icin 3 ayn fikir seceneginden

sadece bir tanesini isaretlemesi istenmistir. Ankette

yonetim surecleri olan karar, planlama, orgutleme, etki, iletisim, koordinasyon ve
degerlendirme surecinin herbirisi icin 4 ayn soru sorulmustur.

Anket yardimi ile ilkogretim okulu yonetici ve ogretmenlerinden

toplanan

verilerden kisisel bilgilere ait olanlann 'frekans ve yuzdeleri almmisnr. Anketin ikinci
bolumundeki

yonetim

sureclerinin

isleyisine iliskin maddelere

verilen cevaplann

frekanslan ve yuzdeleri almarak tablolastirma yoluna gidilmistir, Frekans ve yuzeler her
durum icin ayn ayn almarak belirtilmistir. Yoneticiler

ile ogretmenler arasindaki

yonetim sureclerininin isleyisine iliskin gorii~ farkhhklan istatistik biliminde yaygm
olarak kullanilan kay kare teknigi ile manidarlik seviyesi %5 almarak test edilmistir.

Yazici (l 998)'nm arastirma sonucu elde ettigi bulgu ve sonuclar sunlardir:

Karar Siirecinin Isleyisine Iliskin Sonuclar:
Ogretmenlere gore karar sureci ile ilgili uc; maddede yoneticilerin demokratik
yonetici davramslan

gostermedikleri

belirlenmistir.

Bu duruma; kararlara dayanak

olacak bilgilerin saptanmasuun yapilmasi, kararlar almirken kararlardan etkileneceklerin
durumlannm gozonunde bulundurulmasi, karar vermede okuldaki teknik ve profesyonel
bilgiden yararlamlmasi konulannda yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda anlamh bir
fark vardir. Yoneticilerin okul yonetimi ile ilgili kararlar almasma iliskin maddede ise
yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda anlamh bir fark bulunamarrustir.

Planlama Siirecinin Isleyisine ili~kin Sonuclar:
Planlama ile ilgili butun maddelerde

ogretmenlere

gore yoneticilerin

okul

faaliyetlerini plansiz yuruttukleri ve ogretmenlerin planlama surecine katilamadiklan
gozlenmistir. Okuldaki yilhk cahsma programlannm hazirlanmasr, yapilan cahsmalarin
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degerlendirilmesi,

okulda yapilan cahsmalann planh yurutulmesi ve okuldaki islerin

gerceklestirilmesinde beklenmedik guclukler gecikmelerin hesaba katilmast konulannda
yoneticiler ve ogretmenler farkh gorustedirler. Tum maddelerde yonetici ve ogretmen
gorusleri arasmda anlamh bir fark vardir.

Orgiitleme Siirecinin Isleyisine Iliskin Sonuclar:
Ogretmenlere gore ilkogretim okullarmda orgutleme surecinin isleyisine iliskin
olarak yapryi kurma eylemlerinin u9 maddede gerceklesmedigi gozlenmistir. Bu duruma
gore yoneticilerin

ogretmenlerin

gorevlerine

iliskin

olarak

neler

beklediklerini

bildirmesi, okuldaki islerin gorulmesinde belirli yollann izlenmesinin tesvik edilmesi,
ogretmenlere gorev dagilmunda ozelliklerine dikkat edilmesi konulannda yoneticiler ve
ogretmenler farkh gorustedirler. Ancak okulda cahsan yonetici ve ogretmenlenn ne
yapacagmi acik secik bildigi konusunda yoneticiler ve ogretmenler ayni gorustedirler.
Bu maddede yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda anlamh bir fark bulunamarrustir.

Etki Siirecinin Isleyisine ili~kin Sonuclar:
Ogretmenlere gore etki surecine iliskin u9 maddede yoneticilerin ogretmenleri
yonlendiremedikleri
calistmlmadigi

belirlenmistir.

Aynca ilkogretim

okullannda

odul sisteminin

gozlenmistir. Bu duruma gore; yuksek guvenli, yaygm ve arkadasca

etkilesim kurulmasi, ogretmenlerin daha iyi ve istekli cahsmasi icin ozendirilmesi,
yoneticilerin ogretmenlerin sorunlanru bilme ve cozumune yardimci olmasi ile ilgili
maddelerde yonetici ve ogretmenler farkli gorustedirler. Bu maddelerde gruplar arasmda
istatistiksel olarak anlamh bir fark vardir. Ancak ogretmenler problem cikarttigmda
yetki kullanmuna iliskin maddede gruplar arasmda anlamh bir fark bulunamanustir. Bu
maddede yonetici ve ogretmenler, ogretmenlerle ilgili sorunlann yoneticiler tarafmdan
karsihkli diyalog yolu ile cozuldugu gorusundedir.
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Iletisim Siirecinin Isleyisine Iliskin Sonuelar:
Iletisim sureci ile ilgili ui; maddede ilkogretim okullannda
bulundugu

gozlenmistir.

Bu duruma gore; gonderilen

talimatlarda

iletisim sorunu
ogretmenlerin

benimseme durumunun gozetilmesi, ayni kademeler arasmdaki haberlesmenin yeterli
olup olmamasi, okulda gorev nedeniyle yapilan yonetici ve ogretmen gorusmelerinin
duzeyi ile ilgili maddelerde yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda istatistiksel olarak
anlamh bir fark vardir. Ancak okul icinde bilgi akismin yonune iliskin maddede ise
yonetici ve ogretmenler asagi yukan ve birimler arasi cok yonlu bir bilgi akisirun oldugu
gorusundedirler. Bu maddede yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda anlamli bir fark
bulunamamisur.

Koordinasyon Siirecinin Isleyisine Iliskin Sonuclar:
Ogretmenlere gore koordinasyon sureci ile ilgili tum maddelerde yoneticilerin
ogretmenleri ortak planh eylemlerden haberdar edemedikleri belirlenmistir. Bu duruma
gore; yoneticilerin I. kademe ve

II. kademe arasmdaki ortak planh davraruslardan

ogretrnenleri haberdar etmesi, ogrencilerin iyi yetismesi icin yoneticilerin ogretmenlerle
olan isbirligine gereken onemi gostermesi, okulun resmi ve gonullu kuruluslarla bir
araya gelerek ortak hareket etmesi ve ogrenci velileri ile gorus ahsverisinde bulunmasi
ile ilgili maddelerde

yoneticilerle

ogretmenler farkh gorustedirler,

Bu maddelerde

gruplar arasmda istatistiksel olarak anlamli bir fark vardir,

Degerlendirme Siirecinin Isleyisine Iliskin Sonuclar:
Ogretmenlere gore yoneticilerin degerlendirme surecinde gerekli olan duzeltme
ve gelistirme davramslanru gosteremedikleri belirlenmistir. Bu duruma gore; yoneticinin
ogretmeni

onceden

degerlendirmede

saptanmis

objektif

olcutler

kullanarak

degerlendirmesi,

elde edilen bilgilerin kullamm amaci, degerlendirme sonuclanndan

ogretmenin haberdar edilmesi ile ilgili maddelerde yonetici ve ogretmenler farkh
gorustedirler. Bu maddelerde gruplar arasmda istatistiksel olarak anlamli bir fark vardir.
Ancak denetim isini hangi kademenin yaptigma iliskin maddede ise yonetici ve
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ogretmenlerin denetim isini ust kademenin yaptigi gorusunde olduklan belirlenmistir.
Bu madde ile ilgili gruplar arasmda anlamh bir fark bulunamamisur.

Dulkar (1990), 'K1z Meslek ve Teknik Liseleri Hazir Giyim Atolyelerinde
Yonetim Surecleri ve Yonetim Isleri Konusunda Yonetici ve Ogretmen Gorusleri' adh
bir arastirma yaprmstir.

Bu cahsmasinda

Dulkar (1990), kiz meslek ve teknik liseleri hazir giyrm

atolyelerinde yonetim surecleri ve yonetimi isleri konusunda yonetici ve ogretmen
goruslerininin arastmlmasmi

temel amac olarak ele alrmstir. Bu temel amacm yanmda,

kiz meslek liseleri ve teknik liseler hazir giyim atolyelerinde yonetimden kaynaklanan
problemler varsa onlan aciga cikararak uygun cozum yollarma iliskin onerilerde
bulunarak, atolye yonetiminin daha iyi bir sekilde islemesini saglamak da amaclanmisur.
Boylece atolyenin daha iyi yonetilmesi ile uretimdeki verimin artmlmasma saghyacagi
katkmm yanmda egitimin amaclanmn da gerceklestirmesine yardimci olacaktir.

Arastirmarnn evrenini, 1987-1988 ogretim yilmda TC Milli Egitim Bakanhgma
bagh, K1z Meslek, Anadolu Meslek, ve Teknik Liselerinde gorev yapan, bransi giyim
olan mudur, mudur yarduncisi ve atolye sefleri ile hazir giyim atolyelerinde gorev yapan
giyim ogretmenleri teskil etmektedir. Yukanda belirtilen okullann hazir giyim atolyeleri
yonetim ve uretiminde, 3 mudur, 6 mudur yardimcisi, 11 atolye sefi olmak uzere toplam
20 yonetici ile 43 atolye ogretmeni arastirmaya dahil edilmistir. Evrenin tumu arasurma
kapsamma almmrstir. Evrenin tumune anket uygulanmis yoneticilerin
cevap almmis

ancak cesitli nedenlerden

tamammdan

dolayi 3 atolye ogretmeninden

cevap

almamarmstir.

Arastirmada veri toplamak icin kullamlan anket, Dulkar (1990),

tarafmdan

gelistirilmistir. Anket sorulan hazirlanmadan once, egitim yonetimi, atolye yonetimi,
mesleki ve teknik egitimle ilgili kanunlar, <loner sermaye yonetmelikleri ve yonetim
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isleri konusunda literatur taranmis, on anket uygulanacak okuldaki gorevli, hazrr giyim
konusunda

uzman, yonetici ve ogretmenlerin

gorusleri almrrustir. On incelemeler

sonucunda, hazrr giyim atolyelerinde karsilasilan yonetim problemlerinin pek cogunun,
iletisim,

karar

verme,

degerlendirme,

planlama

gibi

yonetim

sureclerinin

iyi

islememesinden kaynaklandigr dusunulmustur, Hazirlanan anket sorulan uzman kisilere
gosterilerek gerekli duzeltmeler yapilrmstir. Olusturulan on anket 2 yonetici ve 3
ogretmene uygulanmis ve gerekli degisiklik ve duzenlemeler yapildiktan soma ankete
son sekli verilmistir.

Anketin sorulan iii; bolum halinde hazirlanmrstir. Anketin 1. bolumunde anketi
doldurana ait kisisel bilgilerle ilgili 4 soru, 2. bolumunde, yonetici ve ogretmenlerin
hazir giyim atolyelerinde, yonetim sureclerine iliskin goruslerini ortaya koyucu 42 adet
soru sorulmustur. Anketin 3. bolumunde ise yonetici ve ogretmenlerin, hazir giyim
atolyesinde yonetim sureclerini iliskin goruslerini belirtebilecekleri 9 soru sorulmustur.
Anket toplam 55 sorudan olusmustur.

Anketlerden elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda ulasilan sonuclar
(

soyle ozetlenebilir:

•

Hazir gryim atolyelerinde

karsilasilan

yonetim

sureclerine

iliskin 'uretim

planlannm hazirlanmasi ve uygulanmasi konusunda yonetici ve ogretmenlerin
gorusleri olumludur'

alt hipotezine yoneticiler olumlu gorus belirtmelerine

ragmen ogretmenler olumsuz gorii$ bildirmislerdir.

•

'Uretim
yonetici

planlannda belirtilen amaclara tam olarak ulasilmasi'
ve

ogretmenler

buyuk

gerceklestirildigini belirtmislerdir.

bir

oranda

olmasa

da

konusunda
amaclann
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•

'Uretim kararlannm,

uretime katilanlar tarafmdan ortak olarak hazirlanmasi

konusunda yonetici ve ogretmenlerin yonetime iliskin gorusleri olumludur' alt
hipotezinde, yoneticiler uretim kararlannda goruslerinin almdigiru soylemelerine
karsihk ogretmenler goruslerinin almmadigmi belirtmislerdir.
•

'Uretimde gorev alanlarm yetki ve sorumluluklannm

dagitirm ve uygulanmasi

konusunda yonetici ve ogretmenlerin yonetime iliskin gorusleri' konusunda,
kimin kimden emir alacaguun kimlere emir vereceklerinin

bilindigini, aynca

yazih olarak bildirilmesine gerek duyulmadiguu belirtmislerdir,

•

'Ust-ast iliskilerinde formal haberlesmenin zamamnda ve tam olarak yapilmasi
konusunda yonetici ve ogretmenlerin yonetimle ilgili gorusleri olumludur' alt
hipotezi yoneticilerin olumlu goruslerine karsihk, ogretmenler haberlesrnenin
tam ve zamanmda yapilmadigi gorusunde olduklanm belirtmislerdir.

•

'Ust-ast iliskilerinde informal haberlesme konusunda yonetici ve ogretmenlerin
yonetimle

ilgili gorusleri olumludur'

alt hipotezinda

yoneticiler,

astlannm

kendileriyle rahat bir diyalog kuramadiklanru ve cekingen davrandiklanni kabul
(

etmektedirler. Ogretmenler de belli bir cekingenlik icinde bulunduklanm ifade
etmislerdir, Ust-ast iliskilerinde samimi ve acik bir iletisim bulunmamaktadir.

•

'Uretime katilanlar arasmda amaclar dogrultusunda koordinasyonun saglanmasi
konusunda yonetici ve ogretmenlerin yonetimle ilgili gorusleri olumludur' alt
hipotezinde yonetici ve ogretmenler yuksek oranda gerekli gormelerine karsilik
yoneticilerin

de olumlu goruslerine

karsihk, ogretmenler

olumsuz goruste

olduklanm belirtmislerdir,

•

'Yapilan uretim cahsmalanni

yerinde izleyip, degerlendirilmesi

konusunda

yonetici ve cgretmenlerin yonetimle ilgili gorusleri olumludur' alt hipotezi icin
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hem ogretmeler hem de yoneticiler degerlendirmeyi uretim sirasmda yapilmasuu
istememektedirler.

•

'Yoneticilerin, uretime olumlu katkida bulunanlan degerlendirrneleri konusunda
yonetici ve ogretmenlerin yonetimle ilgili gorusleri olumludur'alt hipotezinde,
yoneticilerin olumlu goruslerine karsrhk; ogretmenler bu konuya yeterince onem
verilmedigini, gerekli olan bu konunun yeterince yapilmadiguu belirtmislerdir.

•

'Uretimde
konusunda

kullanilan
atolyede

makina,

arac-gerec

calisanlann

kullarumi,

egitilmeleri

bakmu

konusunda

ve

onannu

yonetici

ve

ogretmenlerin yonetimle ilgili gorusleri olumludur' alt hipotezi incelendiginde,
yoneticiler ve ogretmenlerin tamami gerekli gormelerine ragmen, 90k dusuk bir
oranda gerceklestirildigini ve yeterince yapilmadigiru belirtmislerdir.

Ulker (1979), tarafmdan 'Mesleki ve Teknik Yuksek Ogretmen Okullannda
yonetici ve ogretmenlerin yonetim sureclerine iliskin algilan'ru saptamak amaciyla bir
arastirma yapilnustir. Ulker bu arastirmasmda su sonuclara varmrstir:

•

Endustriyel

Sanatlar, K1z Teknik ve Ticaret

Turizm

Yuksek

Ogretmen

Okullannda gorevli yonetici ve ogretmenlerin yonetim sureclerine iliskin algilan
birbirinden farklidir.

•

Hizmet sureleri fazla olan yoneticiler okullanndaki yonetim sureclerini ideale
daha yakm olarak algilama egilimindedirler.

•

Hizmet sureleri fazla olan ogretmenler okullanndaki yonetim sureclerini ideale
daha yakm olarak algilama egilimindedirler.
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•

Yoneticilerin

yonetimsel

algilanyla,

yonetim

alanmda

ogrenim

gorup

gormemeleri arasmda anlamh bir iliski bulunamarrustir.

•

Ogretmenlerin, yonetim alanmdaki ogrenimleriyle yonetimsel algilan arasmda
anlamh bir iliski bulunmustur.

•

Ogretmenlerin,

daha once yoneticilik yapip yapmadiklanna

gore yonetimsel

algilan degismektedir.

•

Yoneticilerin,

yonetim sureclerine iliskin algilan okuldan okula degismektedir.

•

Ogretmenlerin, yonetim sureclerine iliskin algilan okuldan okula degismektedir.

Gunes (1991),

"Turkiye'deki

Yetistirme

Yurtlannda

Yonetim

Sureclerinin

Isleyisi' adh bir arastirma yaprmstir. Arastirmamn amaci, Turkiye'deki

yetistirme

yurtlanm tarutarak, yonetimlerinde yonetim sureclerinin isleyisine iliskin yonetici ve
egitici personelin

goruslerini

belirleyerek;

daha etkili ve bilimsel

bir yonetime

kavusmalanna katkida bulunmaktir. Gunes bu arastirmasmda su sonuclara varmistir:

•

Arastirmaya

katilan yoneticiler

ve egiticiler

ideallerindeki

boyutu

ortaya

koyarlarken, aralannda su konularda gorii~ farkhliklan ortaya cikrmsnr.
Kararlann almma sekli
Planli cahsmalann degerlendirilmesi
Astlar problem crkardigmda ustlerin yetkilerini kullanirru ve
Calisan personelin degerlendirilmesi

•

Yetistirme

yurtlarmda

yonetim

sureclerinin

isleyisine

iliskin

yurutulen

uygulamalarda yoneticiler ile egiticiler arasmda su kunularda gorus farklihklan
vardir.
Kararlann almma sekli
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Kararlara dayanak olacak bilgilerin onceden saptanmasi
Karar vermede orgutteki teknik ve profesyonel bilgiden yararlanma
Kararlar ahmrken karardan etkileneceklerin goz onunde bulundurulmasi
Yurttaki personelin hizmet ici egitim ihtiyaci
Yurtta yapilan planlar ile Genel Mudurluk'te

yapilan planlar arasmda

uyum
Yapilan planh calismalann degerlendirilmesi
Yurtta cahsan personelin ne yapacagmi bilmesi
Yurtta cahsan personelin sayisi
Yurdun icinde bilgi akismm yonu
Gonderilen talimatlann astlarca benimsenmesi
Personelin ozendirilmesi
Arnirlerin astlarm sorunlanyla ilgilenmesi
Yurtta calisan personelin degerlendirilmesi
Yurttan aynlan ogrencilerin izlenmesi

Bilgen (1976), yapugi arastirmada, Turkiye Cumhuriyeti Milli Egitim Bakanligi
merkez orgutunu analiz ederken, yonetim sureclarini de incelemistir.
merkez orgutundeki

yoneticilere

etki, sorumluluk,

Arastirmacr,

yetki, karar verme, planlama

koordinasyon, iletisim, gorev tarumlamasi ve degerlendirme ile ilgili on sekiz soru
sormus ve yanrtlan pozisyonlara, branslara, yas gruplanna, hizmet suresine, cinsiyete,
uzmanhk ogreniminc, yoneticilikteki kideme gore ayn ayn incelemistir. Bilgen (1976),
merkez orgutundeki farkh pozisyonlarda bulunan yoneticilerin yarutlan arasmda anlamh
farkhhklar bulmustur.

Kihc (1978), tarafmdan 'Halk Egitim Merkezlerinde Yonetim Surecleri' adh bir
arastirma yaprmstir. Bu cahsma, Halk Egitimi Merkezlerinin cagdas egitim yonetimi
sureclerine gore cahsip cahsmadiklanm ortaya cikarmak uzere yapilnustrr.
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Halk Egitim Merkezlerinin

yonetiminde

cagdas egitim yonetimi sureclerine

uygun davramlmadigi ve yonetim surecleri uzerinde merkez mudurleri ile uzamanlarmm
farkli goruslere sahip olduklan tespit edilmistir.

Bursahoglu (1975), egitim yoneticisinin yeterlilikleri uzerine yaptigi arastirmada
ilkogretim okullan mudurlerinin gostermesi gereken ve gostermekte oldugu yeterlikler
konu edilmis ve TC Milli Egitim Bakanhgi mufettisleri, Milli Egitim mudurleri ve
cgretmenler arastirma kapsamma almnustrr. Arastirma sonucunda saptanan yeterlikler
sunlardir:

•

Okulun yonetimine iliskin kararlar verirken gruplar veya bireyler arast karar
cozumlerinde tarafsiz kalmayr basarabilme

•

Okul ve cevredeki egitim ve ogretim cahsmalannm

esgudumunde, madde ve

insan kaynaklarmm amaclara donuk olarak birlestirebilme

•

Okulunda olumlu bir hava yaratabilek icin, ortak kararlann uygulanmasmda
ornek olabilme

•

Okul ve cevresindeki ogretim ve egitim cahsmalannm orgutlenmesinde, okul ve
cevre guclerinden yararlanabilme

•

Okul ici ve d1~1 egitim ve cgretim cahsmalannm planlanmasmda, yonetim, karar,
haberlesme, esgudum gibi diger surecleri ile kaynastmlmasim saglayabilme

•

Okul ici ve d1~1 iletisim etkinliklerinde, makamlar kadar bireyler ve gruplar arasi
haberlesrnenin de onemini kavrayabilme

•

Okulpersonelinin

yonetiminde, gorev, rol ve statuleri tanimlayabilme
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BOLUM III

KURAMSAL TEMELLER

3. Kuramsal Temeller

Bu

bolumde

yaklasnnlan,

yonetim,

yonetimin

tarihcesi,

yonetim

bicimleri,

yonetim

yonetim surecleri, yonetici rolleri, okul yonetimi, okul yoneticileri,

okul yoneticilerinin

sorumluluklan

ve ozellikleri, yonetici

cahsma uygulamalan, okul yoneticilerinin yetistirilmesi

secme ve yetistirme

hakkmda degisik kaynaklar

taranarak bilgi verilmistir.

3.1. Ydnetim Nedir?

Y onetim,

farkh

bilim

dallan

tarafmdan

gelistirilen

cozumsel

yaklasimlann

birlestirilmesini ve uygulanmasmi kapsar (Taymaz, 2000: 17). Orgut ve yonetim
birlikte var olan iki kavramdir. Formal orgut bir yapi olarak kabul edilirse, yonetim
bu yapmm harekete
olusturulan
amaclar

gecirilmesi surecidir. Belli amaclan

formal bir orgutun

dogrultusunda

amaclan,

yonlendirilmesi,

orgutteki

gerceklestirmek

uzere

insan ve maddi kaynaklarm

denetlenmesi

ve

degerlendirilrnesi

gibi

eylemlerle gerceklestirilir. Bu eylemler butunune yonetim denir (Kay1k91, 2001).

Orgut

ve

yonetimin

cesitli

tarumlan,

bunlar

arasmdaki

iliskiye yone

vermektedir. Aslmda orgut bir yapidir. Bu yapmm iyi kurulabilmesi, iyi bir modele
dayanmasiyla
(Bursahoglu,

olanakhdir.

Yonetimin

tumu

ise bu yapryi isleten

bir surectir

2002: 15). Yonetim, insanhgm dogusu ile baslar. iki kisinin oldugu

yerde bir i~ yapmaya karar verildiginde, biri bu isi yaparken digeri de bu isi yonetir.
Yonetim bu bakimdan da en eski bilim sayihr (Turk, 2002: 14).
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Y onetim bilimi, yonetim, yoneticilik ve liderlik kavramlan,

olgulan hem

bireysel, hem orgutsel, hem kentsel, hem ulkesel ve hem de uluslararasi yonleri ile
ele

almakta

ve

belirleyiciligini

gittikce

artirmaktadrr.

Bireylerin,

orgutlerin,

isletmelerin, kentlerin, ulkelerin ve uluslararasi iliskilerin basansmda;

finansman,

teknoloji, insan kaynaklan performansi kadar, - belki de onlardan daha fazla yonetim

de belirleyici

finansmanm

verimliligi

bir unsurdur.
ve

Hatta,

performansi,

insan kaynaklarmm,

yonetimin,

teknolojinin,

yoneticiligin

ve

liderligin

basansina baghdir denebilir.

Evrensel bir kavram olarak yonetim, hemen her bilim dah acismdan kendi
disiplini cercevesinde

tammlana

gelmistir.

Sidney Webb'in

ifadesiyle yonetim,

bugunden utopyaya kadar her toplumsal duzende vazgecilmez ve kahci olarak var
olacaktir. Sorun "yonetici elit kesimin olup olmayacagi'' degil, "ne tur bir elit kesim
olacagrdrr" (Dale, 1994:7).

Y onetim

dusuncesi

incelemeleri milattan

oncelere

kadar

inmekte,

hatta

Sokrat'ta kisi neyi yonetirse yonetsin, yonetimin imkansiz olmayacagi ve insam nasil
yonetecegini bilmeyenlerin basansiz olacagi seklinde ifade bulmaktadir. Yonetimin
ayn bir bilim dah olarak incelenmesi son yuzyilm bir urunudur. Ure ve Babage'nin
1830'larda yazdiklan yonetim alamnm baslangici olarak kabul edilmektedir (Can,
Tuncer ve Ayhan, 1996: 133).

Y onetim

insanlann

ortak

amaclanm

gerceklestirmek

19m

bir

araya

gelmeleriyle baslannstir ve bir bilim dah olarak tammlanabilir. Bir bilim dah olarak
yonetimin gecirdigi evrimi, tarihi surec icinde; aralannda

kesin simrlar ve genis

aynhklar olmayan; klasik, davrarussal ve cagdas teoriler olmak uzere

toplamak mumkundur (Kast ve Rozenzweight, 1986).

us;

ana grupta
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3.2. Yonetim Bieimleri

Y onetim bicirnleri arasmda genellikle 3 yonetim tarzi gorulmektedir (Eren,
2001 :453).
1- Otokratik Y onetici
2- Demokratik Y onetici
3- Tam Serbesti Taruyan Yonetici

1. Otokratik Ydnetici
Bu yonetici tipi cahsanlan
cahsanlann

dusunce,

tamamen yonetimin

dismda tutar. Kesinlikle

duygu ve fikirlerine onem vermez ve ustlerinden

emirleri harfiyen yerine getirirler. Yonetiminde

aldiklan

baskm olan gudu korkudur

ve

astlanyla iliskileri dogmatiktir.
Eger toplum, aile ve okul hayatmdan devlete kadar buyuklere asm saygih ve
kararlan onlardan bekleyen bir yapiya sahipse, bu durumda yoneticiden tam yetkiyi
kullanmasrru bekler ve ancak otokratik liderin bilgili ve basanh olduguna inarur. Bu
durumda, otokratik davrams bicimi yonetici icin bir avantaj

olur cunku kendine

guveni artar ve daha cok cahsir. Bu da basanyi getirir. Bunun bir yaran da tum yetki
onda oldugu icin daha cabuk karar verir ve zaman kaybi yasanmaz. Ancak otokratik
yonetici asm bencil oldugundan

dolayi kimsenin duygu ve dusuncelerine

onem

vermez ve bu da cahsanlarda huzursuzluk ve motivasyon eksikligi yaratrr. Boyle bir
durumda da i~ yavaslamasi, verimsizlik artar ve yaraticihk yok olur. Cahsanlann
psikolojik

olarak

tatminsizligi

grup

ici

catismalara,

anlasmazhklara,

moral

dusuklugune ve yonetime karsi bir nefrete yol acar (Eren, 2001 :453-455).

2. Demokratik Ydnetici
Bu yonetici

tipi karar

vermede,

planlamada

yonetim yetkisini cahsanlarla paylasir. Cahsanlann
onem verir.

Cezalandmci

ve plarun uygulamasmda

duygu, dusunce ve fikirlerine

degildir ve baskm olan gudu gonulluluk,

amachhk,

yeterlilik ve basandir, Bu tip yoneticiler daha az kontrol etme taktiklerini kullarurlar,
basanli isleri ve cahsanlan takdir ederler.
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Demokratik yonetim anlayismda, cahsanlar da sorumlu olduklanndan
amaclara ulasmak icin; yeni fikirler bulmada ve uygulamada daha basanh olurlar.
Cahsanlann fikir, duygu ve dusuncelerine onem verildigi icin psikolojik olarak
tatmin olup daha iyi motive olurlar ve catisma ile uyusmazhklar ortadan kalkar.
Ancak bu tarz yonetimde

kararlar yavas ahndigmdan dolayi acil durumlarda

basansizhk soz konusudur. Birden 90k kisi karar vermeye 9ah~t1g1 ve birden 90k
karar uretildigi icin bazen grup karar alamaz duruma gelir. Herkesin fikir vermeye
zorlanmasi da o konuda uzman olmayan kisilerden cikan yanhs fikirlerin
savunulmasma ve cahsanlann zor durumda kalmasma neden olur (Eren, 2001 :453455).

3. Tam Serbesti Tamyan Ybnetici
Tam serbesti tamyan yonetici tipleri yonetim yetkisini pek kullanmazlar.
Cahsanlan kendi hallerine birakirlar ve her cahsaru kendine verilen imkanlar
dahilinde amac, plan ve program yapmasi icin serbest birakirlar, cahsanlar tam
ozerktir. Yonetici ara sira sadece cahsanlann ne yaptigma bakar. Diger bir deyisle
yonetici yetkiye sahip cikmaz.

Tam Serbesti tamyan yonetim anlayismda cahsanlar her konuda serbest
olduklarmdan dolayi yaraticihklan, sorunlan asabilme becerileri yeni fikirleri test
etme olanaklan ve en uygun kararlan alma yetkileri artar. Yoneticinin esas gorevi
kaynaklan bulmak ve suurlan cizmektir. Yonetici sadece herhangi bir konuda fikir
soruldugunda soylernektedir. Ancak; kultur duzeyi dusuk, sorumluluk duygusu
tasimayan gruplarda bu yonetim tarzrm uygulamak imkansizdir. Cunku bu yonetim
tarzi yoneticinin otoritesini tamamen ortadan kaldirmaktadir. Bu durum anarsinin
dogmasma, herkesin diledigi amacm arkasmdan gitmesine, bireysel basanmn on
plana cikmasina, tembel ve i~ gormekten kacan cahsanlann kargasa yaratmasma ve
grubun cokmesine yol acar (Eren, 2001 :453-456).
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3.3. Yonetim Y aklasrmlarr

Yonetim dusuncesinin gelisimi klasik, neo klasik ve modern yaklasimlar
seklinde bir simflandirmaile aciklanmaktadir.

3.3.1. Yonetimde Klasik (Geleneksel) Yaklasnn

Weber ve Taylor'dan miras alman klasik yonetim yaklasirm 20. yy.
baslangicma kadar onemini korumustur. Dinamik hiyerarsi, merkezden yonetim,
yakm denetim, planlama ve uygulama arasmdaki farklihk, hizmetleri belli birimlere
ayrrma, burokratik duzen, ki~iligi zedeleyen duzenlemeler, gorusmelerdeki gizlilik ve
i~ gorenlerin yetkisizligi bu yonetim biciminin bashca ozelliklerindendir (Celik,
2000:27).

Bir diger goruse gore ise; klasik veya geleneksel orgut teorisi adr altmda
esasmda tic; ayn yaklasun bulunmaktadir. Bu tic; yaklasim bilimsel yonetim
yaklasmu, yonetim sureci yaklasinu ve burokrasi yaklasmudir. Klasik teori iki ana
fikir etrafmda toplannustir, Birincisi rutin islerin gorulmesinde insan unsurunun
makinelere ek olarak nasil etkin bir sekilde kullarulabilecegi,ikincisi ise formal orgut
yapisinm olusturulmasidir. Bilimsel yonetim yaklasimi birinci fikri, yonetim sureci
yaklasnm ise ikinci fikri benimsernistir. Klasik teori surekli olarak acik ve secik
olarak belirlenmis bir orgut yapisi ve otorite iliskileri ile etkinlik ve verimliligin nasil
artmlabilecegi konusunu islemistir. Bu teori ile ilgili her tic; yaklasim da, etkinlik ve
verimliligin artmlmasr icin hangi ilkelere uyulmasi gerektigini arastrrnustir.
Dolayisiyla bazen ilkeler yaklasmu olarak da adlandmlan bu yaklasimlar en iyi orgut
yapisi ve yonetim tarzi icin uyulmasi gereken ilkeleri belirlemeye cahsnustrr. Bu
ilkelere uyuldugu takdirde etkinlik ve verimliligin artacagi ileri surulmus ve bu
ilkelerin her orgutte ve her yerde gecerli oldugu savunulmustur (Oz-Alp ve
Digerleri, 1998:65).
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3.3.1.1. Bilimsel Ydnetim Yaklasum

Bilimsel yonetim; orgutsel ideoloji, kontrolsuzluk ve yonetimin keyfiligi gibi
duzensizlik,

kaynak israfi ve iscilerin

kaytarmasi gibi problemlerle ilgilenen

tekniklerin tumudur (Halis, 2000:7). Cogunlugu muhendislerin olusturdugu Taylor,
Gantt, Emerson, Gilbreth'ler Barth ve arkadaslan gibi kisiler 'Bilimsel Yonetim'
adtyla bilinen akimm oncusu olmus ve yonetim akmurun temellerini olusturmuslardir
( Can ve digerleri, 1996: 109).

Bilimsel Yonetim Teorisi, uretim ve yonetim faaliyetlerinin bilimsel olarak
incelenmesi ve yonetim uygulamalarmm bilimsel esaslara dayandmlmasi gerektigini
savunmaktadir. Verimsiz cahsmayi ve israfi ortadan kaldirmak, isci ve yonetim
arasmdaki cansmayi mumkun oldugu kadar azaltmak ve isbirligini saglamak amaciru
tasimaktadir (Baransel, 1993: 18).

3.3.1.2. Youetim Siireci Yaklasmu

Klasik teorinin ikinci yaklasmu, onculugunu Henri Fayol'un yaptigi yonetim
sureci yaklasumdir. Taylor ve izleyicilerinin daha 90k i§ tasanmi ve islerin yapilma
sekli ile ilgilenmelerine karsihk, Fayol orgutun tamammi ele alarak iyi bir orgut
dizayru ve yonetirn ilkelerini arastmmstir. Yonetim sureci yaklasirm da ekonomik
etkinlik ve rasyonellik fikrini esas almistir. Dolayrsiyla bu yaklasim bilimsel yonetim
yaklasimmm bir nevi devanu, onun tamamlayicisi sayilabilir. Yonetim sureci
yaklasmumn da yalrnzca orgut konulan ile degil fakat yonetimin butun alanlan ile
ilgili ilkeler gelistirilmeye cahsilnusnr. Bu yonu ile bilimsel yonetimden 90k daha
genis ve kapsamh bir yaklasimdir (Oz-Alp ve digerleri,1998:67).
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3.3.1.3. Biirokrasi Y aklasmu

Klasik yonetime iliskin yaklasimlardan sonuncusu, sosyologlarm bu alana
yaptiklan katkilardan olusmaktadir. 1864-1920 yillan arasmda yetismis olan Alman
toplum bilimci Max Weber, 'Protestan Ahlaki ve Kapitalizmin Esprisi' adh eseriyle
toplumbilim, ekonomi ve tarih gibi cesitli disiplinlere ilgi duymus, burokrasi uzerine
yaptigi incelemelerle orgut ve yonetime buyuk katkilan olmustur. Y azara gore eski

orgutler sanayilesen ve modernlesen bati dunyasi icin yetersiz olmaga baslamislardrr.
Bunlann yerini gerek kamu kesiminde, gerekse ozel kesimde burokrasi denen buyuk
caph orgutler almaktadir. Buyuk caph bu orgutlerin diger ozellikleri cahsanlann yan
nitelikli ya da niteliksiz olusu, basit bir kitle uretim teknolojisi kullanarak basit
urunler sunmalandir. Weber' e gore burokrasilerde asm bir isbolumu, merkezilesmis
bir otorite, rasyonel bir personel yonetimi progranu, yazili kayitlar ve dosyalama
sistemi olmakta ve acikca belirtilmis politika, kural ve duzenlemelere gore
yonetilmektedirler. Bu kuralcihk keyfi davramslan onleyerek tekduze, kisilik d1~1 ve
onceden kestirilebilen davraruslar ortaya cikarmak icindir (Can ve digerleri,
1996:111-112).

3.3.2. Ydnetimde Davramssal ( Neo- Klasik) Y aklasim

Bu bashk altmda toplanan yaklasimlar, bazi yonleriyle klasik yaklasimla
benzerlikler gosterse de bazi yonleriyle de ona karsi alternatif olusturmaktadir, Bu
teoride, klasik orgut teorisinde goz ardi edilen insan ogesi, yonetim birimleri
arasmdaki isbirligi gerekliligi, orgutun ic ve d1~ cevresiyle iliskileri ve orgutsel karar
sureclerine dikkat cekilmistir. Bu bashk altmda toplanan yaklasimlar, yonetimle ilgili
kitaplarda insan iliskileri yaklasmu, davrarussal yaklasimlar, cevresel yaklasimlar
gibi farkh basliklar altmda incelenmektedir. Esas itibanyla bu yaklasimlarda orgut
yerine insan merkeze ahnmakta, orgut icinde insana ve onun ihtiyaclanna onem
verilmektedir. Neo-Klasik yonetim kurammda insan, her seyden once sosyal bir
varhk olarak ele almrmsur ( Sisman ve Turan, 2001 : 13).
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3.3.3. Yonetimde Modern Yaklasim

Klasik akim, teknik bir yaklasimla orgutsel yapiyi incelemis rasyonel (ussal)
bir sistem sunmaga cahsmrstrr. Neoklasik akim ise bu sistemin ihmal ettigi insan
ogesini yani dogal sistemi aciklamakla yetinmistir, Neoklasik yaklasim, bir bakima
klasik sistemin onerdigi teze karsi surulen bir antitez niteligindedir. Iste modern
yaklasimlar tez (ussal sistem) ile antitezi ( dogal sistemi) birlestirmege yonelik
cabalar olarak adlandmhrlar. Modern yonetim kuramlannm en onemlisi sistem
kurarmdir. Daha once sistem gorusune yer verenlerden farkli olarak modern akimda
sistem yaklasimmmuc ozelliginden soz edilebilir (Can ve digerleri, 1996:115).
3.3.4. Z Kurarm

William Ouchi'nin 1981 yilmda dunyaya taruttigi Z kurami Amerika Birlesik
Devletleri'nde yeni bir orgut ve yonetim anlayisim dile getirmektedir. Ouchi,
Amerikan ve Japon orgutlerini karsihkh olarak incelemis, Amerika' da faaliyet
gosteren Amerikah iscilerin cahstig: ve Japon yonetim sisteminin uygulandigi Japon
orgutlerinin her bakimdan daha basanh olduklan saptanmistir. Ouchi'nin Z
kurarmyla birlikte yonetim ve orgut teorilerinde yeni bir doneme girilmis ve Japon
yonetim sistemi butun yonleriyle arastirma konusu olmustur (Celik, 2000:31-32).

Z kuramma uygun orgutler, farkh bir kulturel ozellik tasimaktadirlar. Yasam
boyu istihdam, i~ guvencesi, orgutle ozdeslesme, karar verme surecine katilma, bu
orgutlerin ozelliklerinden bir kacidir. Cok yavas ilerleyen bir terfi sistemi, deneyimi
artirmak icin daha genis olanaklar sunma, farkh istihdam yollan ve farkli roller
oynama, Z kuramma gore yonetilen orgutlerin ozelliklerini olusturur. Katilimci ve
gorus birligine dayah karar verme, isbirligi ve grup cahsmasi, paylasilan degerler,
acik ve guclu bir iletisim akimi bu orgutlerin diger ozellikleridir. Z kurami orgutlerde
grupla karar verme, bireysel sorumluluk, karsihkh destek ve guven verici bir iklimi
ongormektedir. Bu orgutlerde butun ~ gorenleri ilgilendiren dogal bir i~ iliskisi
vardir. Her i~ gorene deger verilir ve informal iliskiler onem tasir. Isgorenin gorevine
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iliskin roller kati degildir. Yavas bir ilerleme yaklasimi, saglam bir esitlikci iklim,
esit olanaklara sahip gruplar, formal hiyerarsiye guvenmeden daha 90k, ortak
cahsmalara ve grup amaclanna guvenme Z kurammda orgutlerin temel ozellikleridir.
Kuram Z orgutleri esitcilik, isbirligi, guven ve ictenlik gibi guclu degerlere sahip bir
orgutsel yapi kurmuslardir. Orgutsel kulturu olusturan bu temel degerler, her yonuyle
orgutsel yasama bakis acisuu etkilemektedir (Celik, 2000:33).

3.4. Yonetim Siirecleri

Yonetim faaliyetleri bir surec seklinde olusur. Bu surecin bashca sathalan;
planlama, organizasyon, emir komuta (yurutme), koordinasyon ve kontroldur. Bazen
egitim ve yetistirme de ayn bir fonksiyon olarak, bu surece dahil edilmektedir. Su
halde yonetim, planlama fonksiyonu ile baslayan, kontrol fonksiyonu ile son bulan
ve tekrar planlama ile devam eden bir surectir (Eren, 2000:2-9).

Yoneticilerin orgutleri yonetirken yapmak zorunda olduklan islevler, yonetim
surecleri olarak adlandmhr. Yonetime ilk kez bilimsel olarak yaklasan, yonetirn
bilimci Fransiz bilim adami Henry Fayol'dur (1841-1925). Yonetimsel davramslan;
planlama, orgutleme, emir verme, koordine etme ve denetleme olarak formule
etmistir (Aydm, 1998:121).

Fayol'a gore yonetim, 'ileriyi gormek (planlama),

orgutlemek, kumanda etmek, esgudum saglamak ve kontrol etmek' olarak
tammlanabilir. Goruldugu gibi Fayol'un yonetirni bes isleve ayirmak suretiyle
yaptigi bu tam, yonetsel kuram icin kavramsal can altma 14 yonetim ilkesi
yerlestirir. (1) i~ bolumu, (2) yetki ve sorumluluk, (3) disiplin, (4) kumanda birligi,
(5) yonetim birligi, (6) genel cikarlann kisisel cikarlara ustunlugu, (7) iyi bir
odullendirme sistemi, (8) merkezcilik, (9) kademe zinciri, (10) duzen, (11) adil ve
esit davranma, (12) personelin devamhhgi, (13) on ayak olmak (inisiyatif), (14)
birlik ruhundan olusan bu ilkeler, esnek olmah ve ihtiyaca gore uyarlanabilmeliydi.
Yonetimle ilgili bu ilkeleri kullanmak oldukca guc bir sanattir. Tecrube, zeka, karar
verme ve kiyaslayabilme gibi onemli nitelikleri gerektirir (Can ve digerleri,
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1996: 111 ). Fayol'un gelistirdigi yontem ve ilkeler, Taylor'un yontem ve ilkelerini
butunleyici bir nitelik arz etmistir (Demirkan, 1997:25).

Fayol' a gore

bir orgutteki

(isletmedeki)

faaliyetler

bashca

alti grupta

toplanabilir (Oz-Alp ve digerleri, 1998:66-67). Bunlar:
Teknik faaliyetler (uretim)
Ticari faaliyetler ( ahm, satim, vb.)
Finansal faaliyetler (para bulma ve kullanma)
Muhasebe faaliyetleri (kayitlann ve istatistiklerin tutulmasi, hazirlanmasi)

Guvenlik faaliyetleri (isyeri ve i~ gorenlerin korunmasi)
Y onetim faaliyetleri

Kisaca Fayol, yoneticiligin bes temel fonksiyonundan

yararlandigmi

ileri

surmustur (James, 1996:23).

Frederick Taylor' a gore ise yoneticinin ana gorevi ernrindeki insan, para,
malzeme ve makineyi en uygun yontemlerle, orgutu en etkili ve verimli bir sekilde
amacma ulastrrmak oldugunu vurgularrustir. Urwick ve Gulick adh yazarlar 1930'lu

yillarda bu formulu gelistirerek, yonetici islevlerini unlu POSDCORD (yonetim,
sureclerinin ingilizce sozcuklerinin bas harfleri olan; planning, organizing, staffing,
directing, coordinating, reporting, budgetting) ifade ederek, ozluk isleri ( isgorenin
secimi, ise yerlestirilmesi,

yukseltilmesi

ve emekliligi vb), yoneltme

ve butce

yapmayi da eklediler. Fayol, bu klasik yonetsel islevleri yonetim surecleri olarak
adlandirnustir.

Davranisci-cevresel

ve sistem yaklasimlanyla birlikte karar verme,

liderlik, iletisim, guduleme, hizmet-ici egitim, halkla iliskiler gibi islevler de yonetim
surecleri acisindan sayilmaya baslannnstir (Kaya, 1993 : 93).

Yonetim
etkinlikleri

ile ilgili kaynaklar

tammlayan

kavramlann

incelendiginde,
uzun

bir

yonetim

listesi

surecleri

crkartilabilir.

ile ilgili

Bashcalan;

ihtiyaclan belirleme, problernleri tamma, amac saptama, politika olusturma, kaynak
saglama, veri toplama, sorun cozme, tahminlerde bulunma, karar verme, plan yapma,

48

butceleme, organize etme, rolleri saptama, gorev yetki ve sorumluluklan dagitma,
personel atama, kaynaklan kullanma, guduleme, etkileme, denetleme, degerlendirme,
raporlama, yeniden gozden gecirme ve gelistirme seklindedir (Taymaz, 2001 :25).
Orgutun amaclanna ulasabilmesi icin, yonetimin bilimsel anlamda sureclere

aynlmasi gerektigi,
Y onetim

surecleri

bunun israfi onleyecegi
cesitli yazarlar tarafmdan

ve etkililigi artrracagi
farkh bicimlerde

soylenebilir.

simflandmlrmstrr.

Bunlardan biri de Gregg tarafmdan yapilandir. Gregg' e gore yonetim surecleri
(Aydm,1994: 123-123):

1. Karar verme,
2. Planlama,
3. Orgutleme,
4. Iletisim Kurma,
5. Etkileme,
6. Esgudumleme ve
7. Degerlendirmedir.

Karar Verme

1

Yonetimde en zor i~ karar vermektir. Karar teskilatta degisiklik yapmak, bir
catrsmayi onlemek, cozmek ve teskilat uyelerini etkilemek icin kullaruhr.

Okul yonetiminde, yonetici mutlaka ogretmen, idareci ve hatta hizmetlilerle
istisareden sonra karar vermeli, onlan karara ortak etmelidir. Karara ortak olanlar
amaca ulasmak icin var gucleri ile cahsacaklardir.

Aksi takdirde

'kiminle karar

aldiysa onlar isi yurutsunler bana ne!' goruntusu ile karsilasacaklardir. Bu bakimdan
karar surecinde daha cok informal iletisim rol oynar (Ergezer, 1985 :27).

Karar genelde gelecege yoneliktir. Gelecek kesin olarak bilinmediginden
karar veren insana da risk yukler. Karann

uygulanmasi

sonunda isabetli olup

olmadigi hakkmda yine hukme vanhr. Karar sureci asagidaki ozellikleri tasir.
1. Yonetim islevleri kararla baslar, kararla biter.
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2. Bir amaca yonelik bir secimdir, bir tercihtir.
3. Karar, hukum, yargi yonetimin eksenidir.
4. Karar verme zihinsel bir surectir.
5. Bir orgutte karar sureci,
Degisiklik yapmak
insanlan etkilemek
Anlasmazhklan halletmek
Catismalan yonlendirmek gibi sorunlan cozmek icin kullamhr.
6.Gruba karar yetkisi verilir, sorumluluk aktanlmaz.
7. Orgutte her karar kendi basamagmda ahmr.

Kademeler

Kararlar

Dst

Amac ve politika ile ilgili kararlar.

Orta

Politikalan uygulamaya donusturecek kararlar.

ilk

Uygulama ve islemlerle ilgili kararlar. (Taymaz, 2000:27-28)

Orgutun yapisma bicim veren etkenlerden biri karar surecidir. Orgut yapisi
karar yetkilerinin dagihmma gore kurulur.

Planlama
Planlama,

onceden

belirlenmis

amaclan

gerceklestirmek

icin yapilmasi

gereken islerin saptanmasi ve izlenecek yollann secilmesidir. Planlama, gelecege
bakma ve olasi secenekleri saptama sureci, yani gelecegi dusunmedir. Planlama, bir
eylemle ilgili tum etkinliklerin onceden hazirlanmasi surecidir (Erdogan, 2000:76)

Planlama, okulun egitsel, orgutsel ve yonetsel amaclanm gerceklestirmek
icin, gereken girdilerin saglanma ve kullanma yollanmn kararlastmlmasi surecidir,

Okulun yonetim plam, bazi ilkelere uyularak hazirlamr. Planlama surecinde
uyulmasi gereken ilkeler asagida kisaca aciklanmisnr. Bu genel ilkelere, okula ozgu
ozel ilkeler de eklenebilir.
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1. Amaca uygunluk: Yonetim
amaclanndan

sapmamahdir,

gereksinimlerini

karsilamayi

plaru,

Aynca
ve

okulun
yonetim

isten

egitsel,

orgutsel

plaru,

egitim

doyumlanru

yukseltmeyi

ve yonetsel
isgorenlerinin
guven

altma

almahdir. Okula almacak her girdinin, amaclara ne denli katkida bulunacagmm ussal

degerlendirilmesi yapilmahdir.

2. Biltilnliik: Yonetim plaru, sistem butunlugunu bozmadan okulun tum ogeleriyle
birlikte,

amaclanm

gerceklestirrneye

yonelik

olmah;

butun

islemlerini

ve alt

sistemlerini kapsamah; bunlan birbirine esgudumleyebilmelidir.

3. 01,;illebilirlik: Okulun

amaclanna

ulasma

ve

bu

amaclardan

sapmasmm

bilinebilmesi ve plarun uygulanmasi icin gereken isler olculebilmelidir. Bu olcumun
yapilmasina yarayacak
olc;tisti aynca,

yontemler ve araclar planda gosterilmelidir.

olculebilecek

islerin plana konulmasma;

Olculebilirlik

olculemeyecek

olanlarm

ayiklanmasma ozen gostermeyi de gerekli kilar.

4. Gelistirilebilirlik: Yonetim plaru, zamanla ortaya cikan kusurlanru gidermek ve
yeniliklere kapisiru acmak icin gelistirilmeye elverisli olmahdir. Planlama surecinde
karsilasilan engeller yuzunden, ortaya cikan plarun bazi kusurlannm olmasi dogaldir.
Uygulanmasi

sirasinda ortaya cikan ya da onceden bilinen kusurlannm

olmasi

dogaldir. Uygulanmasi sirasmda ortaya cikan ya da onceden bilinen kusurlanrun
duzeltilmesi icin plan, esnek bir yapida olmahdir. Arna planm bu esnekligi, plaru
okulun amaclanndan

saptiracak boyutlara ulasmamahdir.

Okul duzeyinde yapilan

yonetim planlan, ust yonetimlerden gelecek yeni kararlara acik olmahdir.

5. Silreklilik: Okul, yasadigi surece planh yurutulmelidir. Cogunlukla uzun sureli
planlar, bes yil icin; kisa sureli planlarsa bir yil icin yapihr.

6. Gilvenilirlik: Y onetim plaru okulun amaclanna planlanan duzeyde ulasilacagmi
guven altma alabilmelidir. Plarun guvenilebilirliginin yuksekligi, planlama surecinde

51

kullamlan yontem ve bilgilerin dogru olmasma baghdir. Gercek olmayan ya da
yanhs olan bilgilerle guvenilir plan yapilamaz.
7. Tutumluluk: Yonetim plam, egitim ve yonetimde
planlama

sureci

kullamlmasi

pahah

19m

olmamahdir.

yapihr.

Planlama

Yonetim

plaru,

kit

savurganligi onlemeli ve
kaynaklann

okulun

ussal

savurgan

olarak

islemesini

onleyebilmelidir.
8. Yalmhk: Yonetim plaru, amaclan, icerigi, kullandigi yontemleri, uygulama
kosullan,

denetim

yontemleri, 'degerlendirme yontemleriyle

yakm

olmahdir.

Yonetim plam, neyin, nasil, kim tarafindan, ne zaman, nerede, ne surede, nicin
yapilacagiru acik secik gostermelidir. Planda bu sorulann yarutlanm bulabilmelidir.

Plan, bir okulun gelecegini gosteren yazih bir belgedir. Bu yazih beige,
okulun buyumesine, egitimin gelistirilmesine iliskin kestirimleri, ongoruleri (vision)
ve gercekci arayislan icerir. Gercekci arayislar, ussal yargilama surecinin urunleridir.
Planlama sureci, kisaca durumu saptama, gelecegi kestirme ve yapilacaklan oncelik

sirasma gore onermedir ve sorun cozme, karar verme ve bilimsel yontem sureclerinin
aymsidir (Basaran, 2000: 104-105).

Orgiitleme
Orgutleme,

okulun amaclanm gerceklestirmek

icin orgutsel yapryi kurma

surecidir, Okulun orgutsel yapisim kurma, ic guclerini (ozellikle egitim isgorenlerini)

birlestirme, butunlestirme, egitim icin takim kurmadir (Basaran, 2000: 107).

Orgutleme saptannus amaclara ulasmak icin planlanrms etkinliklerin bir papi
icinde smiflandmlmasi ve iliskilerin belirlenmesidir( Bursahoglu, 1998: 109).

William Newman'a gore orgutleme, uygulama ve yonetim gorevlerinin belirli
kisilere tahsis
iliskilerin,

edilebilecel bicimde gruplara

cabalann

esgudum

icinde ortak

bicimde duzenlenmesidir (Newman, 1970).

aynlmasi ve bu kisiler arasmdaki
bir hedefe

yonelmesini

saglayacak

Orgutleme; planm verimli ve ekonomik bir bicimde uygulanmasi icin gerekli

kosullan saglama ve devam ettirme yolundaki cahsmalara denir (Tortop, 1979:56).

Belirlenen bir amac icin bir i~i alt bolumler halinde duzenleyen, tammlayan
ve esgudumleyen otoritenin bicimsel yapisirun olusturulmasidir (Gulick ve
Urwick, 1937: 13).

Iletisim Kurma
Iletisim, emirlerin, bilgilerin, dusuncelerin, aciklamalann ve sorulann
bireyden bireye veya gruptan gruba aktanlma ve iletilme sureci olarak tammlanabilir.
Kisacasi iletisim, bireyler, gruplar ve orgutler arasmda iliskiyi kurmayi amaclayan
bir iletisim surecidir (Erdogan, 2000:62).

Kumm icerisinde etkili bir iletisim saglanmasi icin, kullamlan araclara gore
uc tur iletisim vardir; Yazih, sozlu ve mimiklerleiletisim (Taymaz, 2001 ;42).

Iletisim sureci, insan davrarusmi degistirmek, kisiler ve gruplar arasi iliskileri
gelistirmek, gorevleri gerceklestirmek, orgutte bir haberlesme ag1 kurmak ve etkili
bir koordinasyon saglamak amaciyla kullamhr (Taymaz, 2000:40).

Etkileme

Bir orgutte cahsan insanlarm verilen kararlan uygulamalan ve gorevlerini
yerme getirmeleri icin kendilerine ne yapmalan gerektigi, nasil ve ne zaman
yapacaklan bildirilir. Yoneticinin gorevi, cahsan insanlann eylemlerine yon
vermektir. Bu nedenle yonetici, insanlann orgut amaclan ve verilen kararlar
dogrultusunda etkiler, onlara emirler ve talimatlar verir. Yonetimin gorevi orgutte
cahsanlara belli direktifler vermekle snurh degil, onlann yaraticrhk yeteneklerini en
list duzeye cikartmalanna da yardim etmektir. Orgutte her kademedeki yonetici
verilen kararlann uygulanmasi ve amaclann gerceklesmesi icin mahiyetinde cahsan
insanlan etkilerler (Taymaz, 2001 :44).
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Gudulenmenin
olmasma
etkiyle

karsihk,
istekli

(motivasyon),

guduleme

kilmaktir.

bir isi yapmaya

(modivate),

Guduleme

isgoreni

isgoreni,

karsi isgoren

bir i~ yapmaya

beklenen

nitelikte,

icinden gelen bir
disardan

gelen bir

nicelikte

gorevini

yapmasi icin etkilemektir (Ba~aran.1994:55).

Etki (influence), bir kisinin baska bir kisinin ya da kumenin davrarusun,
degerlerini, duygulanm, tutumunu, inanclanm kisaca kisiyi ya da kumeyi degistirme
derecesini gosterir; erkten daha genis bir kavramdir (Miner, 1988).

Etkileme karsihkh da olabilir. Yalruz yonetmenler degil astlar da ustlerini
etkileyebilirler.

Astlann

uzmanhklanndan

etkilemede

kullandiklan

erk, kisilik ozelliklerinden

ve

gelen erktir. Amerika Birlesik Devletleri, ingiltere ve Avustralya'

da yapilan arastirmada saptanan ustlerin astlan ve astlann ustleri etkileme yollan
sunlardir (Kipnis ve digerleri, 1990):

1. Usa basvurmak

(reasoning).

Konuyu

destekleyecek,

ussal ve mantiksal

olaylar ve verilerle konunun nedenlerini gostermek,

2. Dostlugu

kullanmak

(friendliness).

Iyi

izlenim,

ovme ve

1y1

niyet

gosterileriyle arkadashk duygulanru kullanmak.

3.

Ortak aramak (coalition). Karsidakini degistirmek icin destek olacak, yardim
edecek kisilerle ortaklasa cahsmak,

4. Pazarhk yapmak (bargaining). Konunun yaratacagi yararlann ya da etki ahs
verisinin degis tokusunda uzlasmak.

5. Diretmek (assertiveness). Karsidakini surekli ya da sik sik, dogrudan ve guclu
bir yaklasimla degistirmeye calismak.
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6. -Ost yonetmene basvurmak (higher authority). Karsidakini degistirmek icin
yetke

sira dizinin ust basamaklarmdaki

yonetmene

ya da yonetmenlere

basvurmak.

7. Yaptmm (sanction). Orgutsel odul ya da cezalan kullanmak.

Esgudumlerne

(Koordinasyon)

Koordinasyon,

orgutteki madde ve insan kaynaklannm birlestirilmesi, bilgi

ve becerilerin uzlastmlmasi ve bu yollarla orgut amaclannm gerceklestirilmesi icin
yapilan

eylemleri

kapsar.

Koordinasyon

bir

girisime

katilanlann

birbirlerinin

eyleminden haberli olmasmi ongorur (Bursahoglu, 1999: 121 ).

En iyi esgudum, isgorenlerin kendi yaptiklanrun orgutun basta amaclanna
katkrsuu gorduklerinde olusur. Bu durum, orgutun hedeflerine iliskin bilgi ve gorusu
zorunlu kilmakradir.orgutun

hedeflerinin tepedeki birkac kisi tarafmdan bilinmesi
.

J •.

yeterli degildir, Soz konusu hedeflerin, bu hedefleri gerceklestirmeye
isgorenler

tarafindan

bilinmesi

ve

anlasilmasi

gerekir.

Bu,

cahsan turn

bir

yonetimsel

belirlenmis

amaclann

zorunluluktur (Aydm,2000:152-153).

Bir

yoneticinin

gerceklestirilmesi

yeterliginin

dogrultusundaki

619-Utii,

isgorenleri

planh, kasrth ve etkili bir davramsa katkida

bulunmaya guduleme derecesidir (Taymaz,2000:47-48).

Ortak bir amac dogrultusundaki planh bir etkinlige katilanlann birbirlerinin
planlanmis

davramslanndan

haberdar

edilmeleri

sureci

olarak

da tammlanan

esgudumleme u9 evrede dusunulebilir. Birinci evrede, grubun tum uyeleri icin ortak
bir davrarus plam olusturulur. Ikinci evrede, planm tumu ya da ilgili kisimlannm
ilgili bireyler tarafmdan

anlasilmasi saglamr. Ucuncu evrede de her birey plana

uygun olarak davranmaya isteklendirilmektedir.bu

ucuncu evrede yetki, genellikle

etkileme

verme,

araci

olarak

kullarulmaktadir.

Karar

esgudumlemenin ilk iki evresi icin gereklidir (Simon, 1957:72).

planlama

ve

iletisim,
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Degerlendirme
Degerlendirmenin

amact

uygulamanm

basan

derecesini

tarafsiz

olarak

belirleyebilmektir. Genel olarak, degerlendirme eyleminden once arastirma, sonra da
yeniden duzenleme yapihr, Degerlendirmenin tarafsiz olabilmesi icin, degerlendirme

olcusunun uygulamaya girilmeden once hazirlanmasi gerekir. Boyle yapilmazsa, bu
olcunun uygulamarun basanh yanlarma yoneltildigi ileri surulebilir. Degerlendirme
bolgesel veya yonetimsel, genel veya simrh, surekli veya arah, disandan veya
iceriden, statik veya dinamik olarak yapilabilir. Degerlendirme;

degerlendiren ile

degerlendirilen arasmda ortak bir etkilesimdir (Bursahoglu, 1999: 125) .

Orgut ozellikleri acismdan degerlendirildiginde, burokratik bir yapiya sahip
olan, yetki ve sorumlulugun

hiyerarsik olarak dagitildigi, bicimsel bir yapimn

bulundugu egitim kurumlan da hirer orgut alma ozelligi tasirlar. Temel girdisi ve
ciktisirun insan olmasi ve egitimin temel hedefi olan 'davrams degistirme' surecinin
olusturuldugu ozel bir cevre olmasi egitim orgutlerini ve bu orgutlerin yonetimlerinin
onemini artirmaktadir.

Y onetim biliminin ozel bir alaru olan egitim yonetiminin

onemi, egitim

orgutlerinin ozelliklerinden oturu her gecen gun artmaktadir.

Egitim Y onetimi, toplumun egitim gereksinimlerini karsilamak uzere kurulan

egitim orgutunu, onceden belirlenen amaclan gerceklestirmek icin etkili isletmek,
gelistirmek ve yenilestirmek surecidir (Basaran, 1994: 12).

Egitim yonetimi, kamu yonetiminin egitimle ilgili ozel bir bolumu olarak
dusunulebilir. Egitim faaliyetlerinin ozel sektor tarafmdan, yurutuldugu durumlarda
bile, egitim devletin gozetim ve denetimi altmdadir. Bir devletin egitim politikalanm
ve yetkili organlann bu politikalar dogrultusunda

saptadigi genel ve ozel egitim

amaclanm gerceklestirmekle yukumlu idari organlardir (Bursahoglu, 1987:5-9).
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3.5. Ydnetici Kime Denir?

Yonetici, bir kurumu, kurulusu, bir toplulugu vb. yoneten, onun basinda
bulunan kimseye denir. Idareci sozcugu yonetici ile esanlamhdir (Buyuk Larousse,
1986:12598).
Egitim kurumunun basanli olrnasi ve surekliligi, belirlenen hedeflere ulasma
derecesine baghdir. Bu acidan bakildiginda okul yoneticisi, bir okuldan hedeflerin
yerine getirilebilmesi icin, isgorenleri orgutleyen, emirler veren, cahsmalan
yonlendirip, koordine eden ve denetleyen kisi olarak tarumlanabilir (Gursel,
1997:77).

Okul

yoneticisi,

planlama,

orgutleme,

iletisim,

etki,

koordinasyon,

degerlendirme ve karar verme gibi yonetim sureclerini isletmek zorundadir. Orgutun
etkililigini surekli hale getirmek, bir anlamda problemlerin en kisa zamanda ve en
uygun yolla cozulmesini gerektirir (Basaran, 1982:99). Bu baglamda, okul
yoneticilerinin, en onemli gorevlerinden birisi, karsilastiklan problemlere yonelik
olarak etkili cozumler uretebilmekdir (Celik, 2000).

Blake ve Mouton basanh yoneticilerin yalruz insan iliskilerine degil,
isletmede yuksek uretime de onem verenler olduklanru ileri surmuslerdir (Aytek,
1980:54).

Yonetim alarunda sik sik kullarulan iki kavram vardir. Bunlar yonetici ve
lider kavramlandir. Bu kavramlar bazen esanlamh, bazen de farkh anlamda
kullarulmaktadir. Yonetici, bir orgutun amaclanm gerceklestirmek icin, var olan
orgut yapismi ve proseduru kullanan kisidir (Aydm, 1994:145). Bir yoneticinin ayru
zamanda lider olarak kabul edilmesi ya da edilebilmesi icin, orgutsel yol gostericilere
(emir, direktif, kararname), mekanik olarak uymanm ustunde ve otesinde bir
etkileme gucune sahip olmasi gerekmektedir (Katz ve Kahn,1966:302). Buna gore,
bir yoneticinin ayru zamanda lider olarak kabul edilebilmesi icin, yonettigi
personelin dusuncelerini, duygulanru, deger yargilanm, inanclanru ve davraruslanru
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etkilemede ve yonlendirmede, ahsilrms uygulamalan ve belirli otorite kaynaklanm
asabilmesi gerekmektedir. Boyle bir etkileme gucunden yoksun bir kisi, sadece
yonetici olarak nitelendirilebilir(Aydm,1998:272).

Yoneticinin gorevi bir kurumun amac, deger ve hedeflerini saptama ve
bunlan gerceklestirmedir. Yoneticilik yasanan gune iliskin sorunlann cozulmesi ile
ilgili bir islevdir. Bu noktada yoneticilik ile liderlik birbirinden aynlmaktadir. Cunku
liderlik gelecege yoneliktir ve bir vizyon olusturma ve ilham verme surecini
icermektedir. Yoneticilik karmasikhkla basa cikma isidir, Iyi yoneticilik kalite ve
karhhk gibi ana alanlarda duzen ve istikrar getirir.

Y oneticiler ne yapilacagma karar verir, islerini yapabilmek icin gerekli insan
iliskilerini kurar ve bu insanlann islerini yapmalanm saglar. Butun bunlardan sonra
yonetici amaclanna denetleyerek ve problem cozerek ulasir.f Baltas, 2001: 106-108)

Ost duzey yoneticilere danismanhk hizmeti veren Oztuna, ideal yoneticiyi
soyle tarumhyor: 'Oncelikle personelin saygi ve sevgisini kazanmah. Esneklik
gosterebilmeli ve isinin gerektirdigi stratejilere hakim olmah. Yeni gelismelere karsi
manevra kabiliyetini gelistirmeli. Yaptiklan, soyledikleri ile tutarh olmah. Sektoru
ve baglantrlanm anlayabilmeli. Ve son olarak yeni liderler yetistirebilmeli'
(http://www. aksam.com.tr/ arsiv/aksam/2003/yasam/yasam4.htm).

Okulun ayncahkh, etkili, ve ozel konumu, aym zamanda okul yoneticiligini
de on plana cikarmaktadir. Yonetici, bir orgutun amaclanm gerceklestirmek icin var
olan orgut yapisiru ve proseduru kullanan kisidir. Okuldaki tum etkinliklerin basanya
ulasmasmda anahtar kisidir. Orgutsel etkinligi saglamak rein, insan ve diger
kaynaklan amaclan gerceklestirecek bicimde duzenlemek, yoneticinin gorevidir.
Egitim yoneticisi; ogretmen, personel, ogrenci, veli, cevre liderleri, yerel yoneticiler
ve, politikacilar gibi farkh egitim ve kultur duzeyinde bulunan, farkh beklentileri olan
ogelerle iliski kurmak, onlann beklentilerini bagdastirarak yonetimi surdurrnek
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durumundadir. Bunun icin de yonetici, belirli davrarus gostermek zorundadir
(http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/l57/htm).

Cagdas Okul Yonetieisi;
Kapsamh insan bilgisine ulasmis,
Etkili iletisim becerisine sahip
Liderlik ozellikleri baskm,
Anadilini dogru ve guzel kullanabilen,
Felsefe, mantik, uygarhk tarihi okumus,
Iletisim teknolojisine hakim,
Beden ve ruh yonunden saghkli,
Egitime inanmis yoneticidir,

Bu ozelliklerin kazamlabilmesinin belli bir egitimi zorunlu kildigi aciktir.
Gunumuz egitim yoneticilerinin yoneticilik rollerinde de onemli degismeler ortaya
cikrmsnr. Okul yoneticisi, dunun mevzuati uygulayan ve statukoyu devam ettiren
okul muduru rolunu ustlenerek, bilgi cagmm okul muduru olunamayacagmm farkma
varmahdir.

Okul denilen sosyal sistemin, birey ve kurum olmak uzere iki temel boyutu
vardir. Bu iki boyutun dengede tutulmasi gerekrnekte ve bu durum okul mudurunun
bir orgut muhendisi kadar sosyal muhendis olmasim da gerektirmektedir. Aynca,
bizim egitim duzenimizin ongordugu sorumluluklan karsilayabilmesi icin, iyi bir
burokrat olmasi zorunludur. Okul muduru, okulun amaclanm gerceklestirecek,
yapisiru yasatacak ve havasmi koruyacak ic; cgelerin lideri olmahdir (Bursahoglu,
1991: 38-39).

Okul yoneticisi, kuresellesme, enformasyon teknolojisi, bilimsel tutum ve
davrarus, orgutsel ogrenme ve toplam kalite yonetimi karsisinda yeni roller
ustlenilmesi gerektiginin bilincinde olmahdir. Okul muduru okulun misyon ve
vizyonunu belirleyerek, bunlara okulca ulasabilmek icin 'nasil davrarulmasi
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gerektigi'nin

hesabmi yaparak, okul iklimini buna gore olusturmakla yukumludur.

Bottin bunlann anlami, cagirruz egitim yoneticisi, mevcut durumu surekli gelistirmek

icin okulunu 'ogrenen orgutler' olarak duzenleyip yasatmakla odevlidir.
Yoneticilerin

sahip olmalan gereken becerileri; teknik beceriler, insansal

beceriler, kavramsal beceriler olarak suuflandmhr.

Teknik Beceriler: Bir teknik yeterliligin saglanmasi, cogu kez bir baska
teknik yeterliligin kazamlrrus olmasma baghdir.
yeterliliklerle,

Aym sekilde bir iliski, teknik

insancil ve karar yeterlikleri arasmda da gorulebilir.

Kendinden

beklenenleri ve elestiri yapabilme, bireyin ve durumun ozelliklerine gore iletisim
kurma, yakmmalan

yonetebilme,

olabildigince

ele alma konusundaki

cabuk

durumu

eek yonlu olarak gorebilme, sorunu
yeterlilikleri,

iletisime iliskin teknik

yeterliliklere baghdir.

insansal Beceriler: Ogretmenler, okul mudurunu, orgutun bicimsel yonune
ve yonetrneliklere

agrrhk veren, cgretmenlerinin

gereksinim ve sorunlanm

goz

onune almayan ozerklik ve yeteneklerini kabul etmeyen biri olarak algiladiklannda,
en

az

duzeyin

otesinde

caba

gostermeyecekleri,

goreve,

yoneticilere,

cahsanlara karsi olumsuz tutum icine girecekleri ve duyumsuzluk

diger

gosterecekleri

dusunulebilir. Bu durum, yoneticinin insan iliskileri acismdan sahip oldugu bilgi,
beceri davranis ve tutumun orgutsel cahsmalan ve cahsanlan nasil etkiledigini ortaya
koymak acismdan onemlidir.

Kavramsal Beceriler: Okul yoneticisinin okulu bulundugu toplum icinde,
egitim sistemi icerisinde ve evrensel olculer icerisinde gorebilme; okulu butunleyen
tum parcalan karsihkh etkilesim icerisinde gorebilme, egitim alanmdaki kuramsal
gelismeleri izleyebilme, kavrayabilme ve karsilasugi orgun egitim durumlanm bu
kuramsal ve kavramsal bakis acisi ile degerlendirebilme

yetenegidir. Bu yetenek

basta yonetim kuranu, orgut insan davranisi ve egitim felsefesi olmak uzere egitim
alamna kuramsal bakis yetenegi kazandiracak bilim dallannm bilgi birikimine sahip
olmayi gerektirir (http:/yayim.meb.gov.tr/yayimlar/150

kayikci.htm).
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Yonetici, bir orgutun amaclanru gerceklestirmek icin, var olan orgut yaprsim
ve proseduru kullanan kisidir. Katz ve Kahn' a gore bir yoneticinin ayru zamanda
lider olarak kabul edilmesi ya da olabilmesi icin, orgutsel yol gostericilere ( emir,
direktif, kararname) mekanik olarak uymanm ustunde ve otesinde bir etkileme
gucune sahip olmasi gerekmektedir (Katz ve Kahn, 1966:314).

3.6. Yonetici Rolleri

Etkililik ve yeterlilik bir orgutun var olabilmesi icin 90k onemlidir.
Yoneticiler kendilerini dogru tarudiklan takdirde kendilerini ve baskalanm dogru
yonetebilirler. Y oneticinin degisimi ve basanyi yakalayabilmesinin yolu msan
iliskilerini olumlu yonde gelistirmesi ile olur ki bunun icin yoneticinin mesleki
becerilerini, cevresini ve kendini tanimasi ve rolunu iyi bilmesi gereklidir. Henry
Mintzberg asagida goruldugu gibi yoneticilerin rollerini ui; smifta toplamistrr.

B

C

BiREYLER ARASI

HABERLE~ME

KARAR VERiCi

ROLLER

ROLLERi

ROLLER

1. Temsil

1. Monitor

1. Okul sahipligi

2. Lider

2. Bilgi yayma

2. Sorun cozucu

3. irtibat saglayict

3. Sozcu

3. Kaynak dagmci

A

4. Arabulucu

Bireyler arasi rollerde; yonetici, okulunu cesitli mekanlarda temsil ederek
yetki ile yapamayacagi isleri ornegin; motivasyon, onderlik islerini yaparak ve astlar
ile ustler arasmda irtibat kurup, cevre ile ve resmi kuruluslarla iliskiler kurarak bu
gorevlerini yerine getirir.
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Haberlesme rollerinde; yonetici karar almayi kolaylastirmak icin monitor
olarak bilgi toplar ve bu bilgileri astlanna ve ustlerine yayar. Sozcu rolunde de yine
bir bilgi aktanmi soz konusudur.
Karar verici rollerde; yonetici okulu sahiplenerek en iyi sonuc icm ugrasir,
sorunlan akilci yollarla cozer, gerekli kaynaklan bulmak ve adil dagitmak icin
ugrasir ve d1~ cevreyle ilgili olaylarda arabuluculuk rolu oynar.

Yoneticilik gorevi, kurallara uyulmasmm saglanmasi, olculu bicimde disiplin
uygulanmasmi ve yapmaya istekli olmadiklan bircok

seyin yapilmasi icin

cahsanlann motive edilmesinigerektirir ( TC MEKB, 2001: 124).

3.7. Okul Ydnetimi

Egitim sistemi icinde okul bir alt sistemdir. Bundan hareketle, egitim
yonetimi icindeki okul yonetimi de ayru durumdadir. Okul yonetimi, bir bakima
egitim yonetiminin suurh bir alanda uygulanmasidir. Yonetimin gorevi, orgutu
amaclanna uygun olarak yasatmaktir (Bursahoglu, 1991:6).

Okul yonetiminin onemi, ashnda yonetimin gorevinden dogmaktadir,
Yonetimin gorevi, orgutu amaclanna gore uygun olarak yasatmaknr.

Okul

yonetiminin de gorevi, okulu amaclanna gore uygun bir sekilde yasatmaktir. Okul
yonetiminin onemini, aynca, okul yoneticisinin yetki ve sorumlulugunu da belirtir.
Yonetimin eek yonlu tarumlan, yoneticiye cok yonlu yetki ve sorumluluklar
yuklemis bulunmaktadir. Bunlar okul yonetiminin degerini yukselttigi kadar,
onemini de artirmaktadir (Bursahoglu, 1999:6).

Kaliteli bir ogretim icin, kaliteli yonetim ve orgutleme okullanndaki
yonetimin gelismesini saglar. Daha cok okul cevresi, sadece ogretimle ilgilenmeyip
okul yonetimi ve organizasyonu uzerinde de gayretlerini yogunlastmrsa, ogrenmede
gelecek uzun vadeli gelismeler gorebiliriz. Okul yonetiminin iyi islemesi icin
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duzenlemeler yapilmasi, o okuldaki egitimin de kalitesinin yukselmesinde etkisinin
buyuk olacagi aciklanmaktadir (Della- Dora Delmo, 1987:35).

3.8. Okul Yoneticilerl

Yonetici, mesleginde sorunlan dogru saptamak, politika ve planlan uygun
olarak yorumlamak, astlarm dusunce ve onerilerini ortaya koymayi ozendirmek, i~
analizi ve i~ basitlestirmesinde yetenekli olmak, ortak plan ve projeleri desteklemek,
personelin mutlulugu icin cabada bulunan kisidir (Kaya, 1979:112-114). Egitim
yoneticisi degisik egitim kurumlannda, okullarda, egitim kademelerinde egitim
programlanm, ogrenci hizmetlerini, isgoren hizmetlerini, butce islerini, egitim bina,
arac ve gereclerine iliskin isleri yoneten kisidir (Turk, 2002:38).

Okul yonetiminin temel islevi, okulu amaclanna uygun olarak yasatrnaktir.
Yoneticinin oynadigi rol, sosyal bir sistem olan okulda, belirlenen mudurluk
pozisyonu ile ilgili davrarus bicimidir. Mudurun rolu, yurutulmesi gerekli
cahsmalarla ilgili olarak nasil yapilacagi hakkmda karar vermesini etkiler (Selznick,
1957:83). Okulun amaclanm gerceklestirecek, yaprsmi yasatacak ve havasim
koruyacak ic ogelerin lideri okul muduru olmahdir, Gercekte, mudur formal
yetkilerden guy alan bir usttur (Bursahoglu, 2002:40).

Bir okul yoneticisi, okulu iyi veya yetersiz yonetse de yine okul cgretime
devam eder. Okul bir kamu ve sosyal kurulus olduguna gore kazanc saglamasi, kar
elde etmesi soz konusu degildir. Bu nedenle iyi bir program ve ve tum kaynaklar
saglannns olmasma karsm,

ogrencilerin iyi yetismemis olmasmdan dolayt

gorevinden ahnan mudur sayisi azdir. Okul mudurleri daha cok cevrede basansiz
gorulmesinden cok cevrede basansiz gorulmesinden cekinerek, gayret sarfeder
(Halpin, 1966:328).
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Okul mudurunun

basansimn bir

ogretici ve diger personeli yonetecegine,

baknna onlann cahsmalanna da bagh olduguna gore onderlik yapmasi beklenir. Bir
yonetici icin onderlik ve ustun yetenek esanlamh degildir, Ancak bir grup icinde
ender olabilmenin ilk gereklerinden biri digerlerine kiyasla ustun yetenekli olmaktir

(Enc;;, 1971:75).

3.9. Okul Yoneticilermin Sorumluluklari

Okul yoneticilerinin en onemli sorumluluklan olarak su noktalar saptanrmstir.

insanlarla etkili bicimde cahsma. Bu insanlar; cevredeki
meslektaslar

ve

6grencilerdir.

amaclanmn gerceklesmesi

Bu

gruplann

tumu

insanlar ve diger

onemlidir.

Ancak

okulun

acismdan en onemlileri ogretim kadrosu ve cevredeki

insanlardir.

Etkili okul yonetimi. Okulun temel amaci, cocuklan egitmektir. Bunun icin ise
temel

etkinlik

ogretimdir.

Bu

etkinligin

dogru

ve

uzmanca

yonetilmesi

gerekmektedir.

Y eterli bir okul binasi ve cevresi hazirlama. Okul amaclannm gerceklesmesi icin
gerekli

fiziksel

kosullan

hazirlama

egitim

yoneticisinin

gorevidir.

Egitim

programmm etkili bicimde uygularup, istenilen sonucun almmasi icin gerekli ortam
hazirlanmahdir.

Egitim programmm gelistirilmesi, Okul yoneticileri, merkezde hazirlanan egitim
programlanru etkili bir bicimde uygulamakla gorevlendirilmislerdir,

Meslege hizmet. Egitim konusunda,

cevreyi aydmlatma,

konferanslar

verme,

mesleksel yazilar yazma gibi gorevler meslege hizmet olarak dusunulebilir (Aydm,

1998: 180).
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3.10. Okul Yiinetieilerinin Ozellikleri

Iyi bir okul yoneticisinin sahip olmasi gereken ozellikler soyle siralanabilir:
1. Ki~ilik Ozellikleri

•

Girisken,

•

Kendini gelistirmeye acik,

•

D1~a donuk,

•

Yuksek basan gudusu,

•

Iletisime acik,

•

Empati ozelligi gelismis,

•

Cahsma disiplini yerlesmis olmahdir.

2. Zihinsel Ozellikleri

•
•
•
•
•

Analiz ve sentez yetenegi
Muhakeme yetenegi,
Hafiza,

Y eni fikirler uretme,
Farkh bakis acilan,

•

GOylO sezgileri olmahdir .

3. Iletisim Ozelligi
•

Dinleme becerisi,

•

Iletisim kurma becerisi,

•

Olumlu jest ve mimikler,

•

insanlara yonelik olumlu tutum icerisinde olmahdir.

4. Liderlik Ozelligi
•

Ast-Ost iliskilerinde duyarhhk,

•

insanlan etkileme gucu,
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•

insanlan surukleyebilme becerisi,

•

Y onlendirme becerisi,

•

Koordinasyon becerisi gelismis olmahdir,

5. Egitim ve Surekli Gelisme Ozelligi
•

Alanmda gerekli egitimi almis,

•

Alanmda bilgili ve beceri sahibi,

•

Gelisme istegi,

•

Hayat boyu egitim anlayisiru edinmis,

•

Surekli ogrenen bilgi insam,

•

Yeni teknik ve sosyal gelismelere duyarh olmahdir.

6. Ahlak ve Moral Deger Ozelligi
•

Toplumsal degerlere duyarh olma,

•

Guvenilir, durust,

•

S1r saklama ahskanhgi,

•

Objektifve tarafsizhk,

•

i~e iliskin kararlarda

kurum onceligine kendi bireysel tercihlerinin

onunde yer vermelidir.

7. Soru Sorma Ozelligi
•

Sorgulayici olma ahskanhgi,

•

Hissetme-du~unme-uygulama-degerlendirme

sureclerinin

ve

etkilesimlerinin farkmda olma,
•

Kendisine soru sorabilme,

•

Merakh olmahdir.

Yukanda

goruldugu

gibi yoneticinin temel ozelliklerinden biri de liderlik

ozelligidir. Yoneticiler lider olmah ya da liderler yonetici olarak atanmahdir. Lider,
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bir grup insam belli amaclar etrafinda toplayabilen, bu amaclar icin onlan etkileme,
harekete gecirme yetenek ve bilgilerine sahip kisidir (insankaynaklan.com, 2003: I).

3.11. Okul Ydneticisi Secme ve Yetistirme Cahsma Uygulamalari

Okul yoneticiligi;

hukuk, tip, mimarhk, muhendislik gibi mesleklerle

kiyaslamrsa yak gene kahr. Gene oldugu dusunuldugu zaman, gelisiminin ne kadar
hizh oldugu ortaya cikar.

Okul yoneticileri, onderligiyle, but-on toplumun zihni, ahlaki ve ekonomik
durumunu daha iyiye goturebilir. Bu bakimdan baska hicbir gorev, okul idareciligi
meslegi ile kiyas edilemez (Reeder, 1961: 1-11 ).

Okul Yoneticisi Atanacaklarda aranan nitelikler a~ag1daki gibi siralamr
(25/1985 sayih Ogretmenler yasasi).

Bu yasanm 12. maddesi kurallan sakh kalmak kosuluyla, mud-Or muavnu
olarak atanacaklarm asagida ongorulen nitelikleri tasimalan gerekir:

( 1) Mud-Or olarak atanabilmek icin en az 2 yil sure ile Mud-Or Muavini olarak
hizmet etmis olmak veya en az 10 yil sure ile ilkokul ogretmeni olarak hizmet
etmis olmak.

(2) Mud-Or Muavini olarak atanabilmek icin en az 7 yil sure ile ilkokul ogretmeni
olarak hizmet etmis olmak.

Sorumlu Ogretmenlik ( 25/1985 sayih Ogretmenler yasasi),

(1) iki ogretmeni bulunan bir ilkokulda, digerine oranla daha kidemli olan
ogretmen o okulda sorurnlu ogretmen olarak gorev yapar ve kendisine bu
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gorevine karsihk, bu goreve devam ettigi surece, goreve basladigi surece
cekmekte oldugu yilhk maas baremi icinde bulundugu basamaktaki harem ici
artis kadar ek bir odenek verilir ve sorumlu ogretmenlikte gecirdigi hizmet
yukselme amaclan icin gozetilir,

(2) Bir ogretmeni

bulunan bir ilkokulda gorev yapan ogretmenlere

de (1).

fikrada belirtilen esaslar cercevesinde uygulama yapihr.

Ilkokullarda

Gorevli Yoneticilerin Gdrev ve Sorumluluklari

(25/1985 sayrh

Ogretmenler yasasi).

Mudur, mudur muavini ve sorumlu ogretmenler ve tek ogretmenli okullarda
gorevli

ogretmenler,

gorevli

bulunduklan

okullarm

bagh

olduklan

ilgili daire

mudurune karsi sorurnlu olan yoneticilerdir.
Bu yasa ve yururlukteki diger yasalara bagh kalmak kosulu ile bakanhgm
yonerilerine uygun olarak yerine getirmekle yukumlu olduklan gorevler ve isler
asagidaki fikralarda ongorulmektedir,

Miidiir, Miidiir Muavini, sorumlu ogretmenlerin

gdrev ve sorumluluklari

sunlardrr:

(a) Gorevli bulunduklan okulun yonetim islerini yurutmek; ve resmi
evrak, istatistik, kayit ve defterlerin tutulmasi ve korunmasnu saglamak;

(b)

Y onetici

oldugu

okulda

gorev

yapan

ogretmenierin

personelin yapacagi gorev ve islerin yurutulmesini

ve

diger

saglamak ve onlar

hakkmda sicil duzenlemek;

( c) Egitim ve ogretim etkinlikleri ile diger okul etkinliklerini duzenlemek
ve ders prograrnlanrun uygulanmasim saglamak;
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( d)

Ogretmenlere,

okutacaklan

simf veya

dersleri

belirlemek

ve

yonetecekleri okul etkinliklerini gostermek;

( e) Gorev yaptigi okulda uygulanan beslenme programmm usulune gore
uygulanmasmi saglamak; gida maddelerini korumak, bu amacla gerekli
kayit ve defterleri tutmak; ogrenci velileri ile esgudum icinde yemeklerin
hazirlanmasuu saglamak ve uygulamayi denetlemek;

(f) Gorevini aksatan ve gorevine gelmeyen cgretmenlerle
personelinin

durumlanru

izlemek

ve

bagh

bulunduklan

ilgili okul
daireye

(mudurluge) bildirmek;

(g) Egitim,

ogretim

ve yonetim

isleri ile ilgili degerlendirmelerde

bulunmak, gorus ve onerilerini de iceren raporlar hazirlamak;

(h) Okul ile ogrenci velileri arasmda gerekli iliskiyi kurmak, okul aile
birliginin cahsmalanna yardimci olmak;

(i) Gorevli bulundugu yerlesim yerinde ortaokul bulunmadigr takdirde,
koy kadm kursunun yonetim islerini de yurutmek;

G) Gorevli bulundugu okulun her turlu bina, tesis ve demirbasim
korumak ve korunmasnu saglamak;

Miidiir, Miidiir Muavinlerinin

adayhklari,

gdrevlermm

sona ermesi ve

kazamlnns haklarmm korunmasi ( 25/ 1985 sayih Ogretmenler yasasi).

(1) Mud-Or ve Mud-Or Muavini olarak atanan ogretmenler, bu kadrolara bir yilhk
sure icin aday olarak atarurlar. Bu sure sonunda bu gorevlerde asaletleri
onaylanmayanlar, bu gorevlerinden ahrurlar.
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(2) Bir yilhk adayhk suresi sonunda tuttuklan kadrolara asaleten atanmalan
onaylanan Mudur ve Mudur Muavinlerinin gorevlerinde basansizlik veya
yetersizlikleri teftis raporlan

ile saptandigi takdirde, Kamu Hizmeti

Komisyonu'nca bu gorevine son verilebilir.

(3) Mudur ve Mudur Muavini olarak atanan ogretmenler bu gorevlerinden kendi
istekleriyle herhangi bir zamanda Kamu Hizmeti Kornisyonu'na yapacaklan
yazih bildirimle cekilebilirler.

( 4) Yukandaki fikralar uyannca gorevden alman, gorevine son verilen veya kendi
istekleriyle bu gorevlerinden cekilen Mudur ve Mudur Muavinleri bu
gorevlerini yuruttukleri surece kazandiklan harem ici artis haklan nedeniyle
ogretmenlerin maas baremlerinin ustunde maas cekenler bu maast cekmeye
devam ederler.

3.12. Okul Yoneticilerinin Yetistirilmesi

Egitim sisternimizde yoneticiligin mesleklesme ve kurumsallasmasina en
onemli engel ogretmenlik ile yoneticilik gorev ve degerlerinin kanstmlmasi
olmustur. Bu kansim ogretmen yonetici tipinin dogmasma ve ogretmen olarak
yetistirilen kisinin iki deger sistemi oynamasma yol acrmstir. Uygulamalarda bu
rollerin aykm

dustugu

durumlarda meydana gelen rol

catismalan egitim

yoneticisinin gucunu azaltmakta ve yipranmasma neden olmaktadir (Bursahoglu,
1975:15).

Egitim ve okul yoneticiligi gorevlerine atanabilmek icin ogretmenlerin
yoneticilik egitimini gormelerini gerektiren yasal zorunluluk TC Milli Egitim
Bakanhgi'na Bagh Egitim Kurumlan Yoneticilerinin Atama ve Yer Degistirmelerine
IIiskin Yonetmelik ile getirilmistir (Resmi Gazete, 23.09.1998, Sayi: 23472).
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Egitim yasam boyu bir surectir, Yoneticinin yenilik ve gelismelere uyum
saglamasi, okulda degisiklik yapabilmesi, kendisini de yetistirip gelistirmesine
baghdir. Yonetici kendisini asagidaki yoIlaria gelistirebilir ( Acikahn, 1994:15 8):

Birincisi okumak, yonetsel metinler dismda; yonetim, insan iliskileri ve
yeniliklere iliskin yazilann okunmasidir.

lkincisi yazmak, okul yoneticilerinin yasantilan, karsilastiklan ozel nitelikli
sorunlan cozmede yaptiklan cahsmalar, deneyimleri kendileri ve baskalan icin
yararh olacak bilgilerdir.

Ucuncusu konusmak ve tartismak, insanlar konusarak anlasabilir ve tartisarak
karar verebilirler.

Dorduncusu dinlemek, sozlu iletisimin, diyalogun gerceklesmesi karsihkh
konusma ve dinleme ahskanhgi kazannus olmaya baghdir. Karsidakinin beklenti ve
gorusleri dinlenerek ogrenilebilir.

Besincisi gezmek ve gormek, okul yoneticisi cevreyi tarumah, cevredeki
kurum ve bireylerden yararlanmah, cevrede yapilan sosyal, kulturel ve egitsel
etkinliklere aktifve izleyici olarak katilmahdir.

Egitim yoneticisi degisik sistem, kurum ve kademelerde egitim hizmetlerini
yonetmeye yeterli olacak nitelikte kuramsal alanda ve uygulamada yetismis
uzmandir (Turk, 2002:38).
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BOLUM IV

YONTEM
4. Yontem

Bu bolumde arastirmarun modeli, evren ve orneklem, verilerin toplanmasi,
verilerin degerlendirilmesi ile ilgili bilgilere yer verilmistir.

4.1. Arasnrma Modeli

Bu arastirma KKTC, Guzelyurt Ilcesi ilkogretim okullan ile anaokullanndaki
yonetim yapisnu, yonetim sureclerinin isleyisi ile ilgili yonetici ve ogretmenlerin
goruslerinin incelenmesini

ve yonetim surecleri acismdan mevcut durumlanm

incelemeyive ortaya koymayi amaclayan betimsel bir cahsmadir.

4.2. Evren

Arastirma evreni 2004-2005 ogretim yihnda KKTC Guzelyurt Ilcesi
ilkokullan ve anaokullannda gorev yapan yonetici ve ogretmenlerden olusmaktadir.
2004-2005 ogretim yih itibanyle Guzelyurt Ilcesi'nde 12 ilkokul, 5 anaokul egitim
vermektedir.

Merkezde 3 ilkokul, 1 anaokul, koylerde ise 9 ilkokul ve 4 anaokul

bulunmaktadir. Bu okullardaki toplam yonetici sayrsi 27, ogretmen sayrsi isel59'dur
(KKTC, MEKB, 2005).

4.3. Orneklem

Arastirma kapsamma uygunlugundan dolayi yoneticiler icin tam orneklem,
ogretmenler icin rastgele orneklem yontemi kullarulrmstir. Tam ve rastgele
orneklemi olusturan gruplarm okullara gore dagihmi Tablo 4.1' de verilmistir.
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Tablo 4.1
Giizelyurt il.,:esi ilkokullan ve Anaokullarnda Gorev Yapan Mevcut Ydnetici ve
Ogretmen Sayrlarr ile Anketi Y amtlayan ve Degerlendirmeye Alman Ydnetici ve
Ogretmen Sayrlarr
Yonetici

ilkokullar
Mevcut

Ogretmen

Anketi

Degerlen-

Yamtlayan

di rmeye

Anketi

Degerlendirmeye

Mevcut Yanrtlayan

Alman

Alman
Ban~

2

2

2

11

8

7

Kurtulus

3

3

3

23

13

11

Ozgurluk

3

3

3

17

16

16

Atatiirk

2

2

1

8

7

6

Akcay A.

1

1

0

-

Aydmkoy

2

1

I

11

6

5

Fikri

2

2

2

18

14

12

Doganci

1

1

1

9

6

5

Gaziveren

1

1

1

2

2

2

Gemikonagi

1

1

1

8

7

7

Kalkanh A.

1

0

0

-

-

-

Lefke

3

3

3

17

17

17

Serhatkoy

1

1

1

8

6

5

YaylaA.

1

0

0

Yedidalga

1

1

1

8

6

6

Yesilyurt

1

1

1

10

10

10

Zumrutkoy

1

1

1

9

7

6

TOPLAM

27

24

22

159

125

115

Maarif A.

-

-

Karayel

A.

istiklal

Anket,

-

-

-

Guzelyurt il9esi ilkokul ve anaokullarmda gorev yapan 27 yoneticiye

yuz yuze gorusme

yontemi

ile uygulannus,

yamtlamis ve anketi yamtlayan yoneticilerden

27 yoneticiden

24 tanesi anketi

2 tanesi eksik ve yetersiz bilgi
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nedeniyle degerlendirmeye almmamis ve boylece yonetici gruptan sadece 22 tanesi
analizlerde kullarulmak uzere degerlendirmeye almrrusnr.
yontemi ile her okuldan rastgele secilen (Anderson,

Anket, rastgele orneklem

1990) toplam 140 ogretmene

uygulannustir. Anketi yarutlayan ogretmen sayisi 125 olup, eksik ve hatalt yarutlama
nedeniyle degerlendirmeye

alman ve analizlerde kullamlan ogretmen anket sayisi

115' dir.

4.4. Verilerin Toplanmasi

Arastirmada belirtilen amaclara ulasabilmek icin anket formu kullamlnustrr.
Anket ile ilgili olarak, daha once ilgili alanda yapilan arastirmalar, kitap, makale, vb.
kaynaklar arastmlrmstir. Bu arastirma neticesinde, Yazrci (l 998)'nm arastirmasmda
kullamlan ve TC Sanlmrfa ili'nde ilkogretim okullanndaki yonetici ve ogretmenlere
uygulanan anketin kullamlmasma karar verilmistir (Ek 2 ve Ek 3). KKTC toplumu
ile TC toplumunun ortak ozelliklerinin aym olmasmdan dolayi, bu anket uzman
gorusu dogrultusunda aynen uygulamaya konulmustur,

Arasnrma ile ilgili verilerin toplanmasmda 'Likert Olcegi' denilen ve Rensis
Likert tarafindan gelistirilen aractan faydalamlmrstir. Yonetici ve ogretmenlerin,
okullanndaki yonetim sureclerinin isleyisine iliskin olarak goruslerini saptamak icin
iki ayn anket formu duzenlenmistir.

Yoneticilere ve cgretmenlere uygulanmak uzere hazirlanan her iki anket de
iki bolumden olusmaktadir. Birinci bolumde anketi dolduracaklara ait kisisel bilgileri
belirlemeye yonelik sorulara yer verilmistir. Ikinci bolumde ise yonetim sureclerinin
isleyisini saptamak amactyla yedi yonetim surecinin isleyisine iliskin uclu
dereceleme olusturularak, 28 soruya yer verilmistir. Gruplardan i.i9 ayn fikir
seceneginden birini isaretlemeleri istenmistir. Ankette ikinci bolumde yer alan 1-4
arasmdaki maddeler 'karar', 5-8 arasindaki maddeler 'planlama', 9-12 arasmdaki
maddeler 'orgutleme', 13-16 arasmdaki maddeler 'etki', 17-20 arasmdaki maddeler
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'iletisim', 21-24 arasmdaki maddeler 'koordinasyon',

25-28 arasmdaki maddeler de

'degerlendirme' sqreci ile ilgilidir.

4.5. Uygulama

Hazirlanan anketin KKTC, Guzelyurt Ilcesi ilkokul ve Anaokullannda gorev yapan
yonetici ve ogretmenlere

uygulanabilmesi

Bakanhgi, Ilkogretim Dairesi Mudurlugu'ne
sonrasmda (Ek 1) anketler
arastrrmaci tarafmdan
ogretmenlerle

icin KKTC,

Milli Egitim ve Kultur

izin icin basvurulmustur.

Alman izin

cogaltilrrus, 2004-2005 ogretim yih Ocak ayt icerisinde

oncelikle anket uygulamasmdan

gorusulmustur.

once okul yoneticileri ve

Belirlenen tam ve rastgele orneklemde yer alan

ilkokullardaki egitim yoneticileri ve cgretmenlerin anketi yarutlamasi saglanmis, bir
okuldaki uygulama bittikten sonra, diger okullara gidilip, aym uygulamalar orada da
devam ettirilmistir.

Eksiksiz

ve hatasiz

olarak doldurulan

anketler

arastirmaci

tarafindan degerlendirmeye almrmstir.

4.6. Verilerin Degerlendirilmesi

Anket yoluyla toplanarak gruplandmlan veriler, arastirmanm amaci, problem
cumlesi ve alt problemlerini

karsilayacak

sekilde degerlendirilmistir.

Toplanan

anketlerdeki veriler analizlerde kullanilmak uzere bilgisayar ortamma aktanlnustir.

Anket yoluyla toplanan verilere iliskin olarak yapilan istatistiksel analizler

sunlardir:

1. Y onetici ve ogretmenlerle ilgili kisisel bilgilere ait frekans ve yuzde degerleri
hesaplanarak tablolar halinde ozetlenmistir.

75

2.

Anketin

ikinci bolumunde

maddelere verilen

cevaplann,

yer alan yonetim

sureclerinin

isleyisine iliskin

frekanslan ve yuzdeleri almarak her bir soru icin ayn

olarak tabla olusturulmus ve frekans ve yuzdeler her soru maddesi icin belirtilmistir.

3 . Y onetim sureclerinin isleyisine iliskin

olarak, her bir soru maddesi icin ayn

olarak, yoneticiler ile ogretmenler arasmdaki

gorus

farkhhklan istatistik biliminde

yaygm olarak kullamlan kay kare teknigi ile (Bluman, 2002) test edilmistir.

4.

Tum istatistiksel

analizlerde

anlamhhk

duzeyi %5

olarak

ahnnus ve tum

istatistiksel analizler 'SPSS 12.0 for Windows' paket programi yardimiyla bilgisayar
ortammda gerceklestirilmistir.
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BOLUMV
BULGULARVEYORUMLAR

5. Bulgular ve Yorumlar

Bu bolumde

once Guzelyurt Bolgesi ilkokullannda

gorev yapan yonetici ve

ogretmenlere ait kisisel bilgilerle ilgili, yuzde ve frekans degerleri incelenecek, daha
sonra yonetim sureclerinin

isleyisine iliskin olarak bulgu ve yorumlar; yonetici ve

ogretmen gorusleri ile her iki grup arasmdaki fark incelenerek aciklanacaktir,

5.1. Yoneticilerin Kisisel Ozelliklerine Ait Bulgular

Bu bolumde Guzelyurt Bolgesi'nde gorev yapan yoneticilerin yoneticilik gorevi,
cinsiyet, meslekteki

hizmet suresi, yoneticilikteki

hizmet suresi, mezun olduklan

okullar, branslanna ait bilgiler yer almaktadir.

5.1.1. Ytineticilerin Gorevlerine Gore Dagrhrm

Yoneticilerin
incelendiginde

gorevlerine

yoneticilerin

sorumlu ogretmendir.

gore dagihrm

Tabla

5.1 'de verilmistir.

Tabla

% 59.1 'i mudur, % 36.4'u mudur muavini ve % 4.5'i
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Tablo 5.1
Giizelyurt Bolgesi ilkogretim Okulu Ydneticiler'in Gorevlerine Gore Dagilmn
Gorevi

Frekans (f)

Yuzde (%)

Mudur

13

59.1

Mudur Muavini

8

36.4

Sorumlu Ogretmen

1

4.5

22

100

Tap lam

5.1.2. Ydneticilerin Cinsiyetlerine Gore Dag-ihm1

Yoneticilerin cinsiyetlerine gore dagihmi Tabla 5.2' de verilmistir. Tabla
incelendiginde yoneticilerin; % 77.3'u bayan, % 22.7'si erkektir.

Tablo 5.2
Giizelyurt Bolgesi ilkogretim Okulu Ydneticilerin Cinsiyetlerine Gore Dag1hm1

Cinsiyet

Frekans (f)

Yuzde (%)

Kadm

17

77.3

Erkek

5

22.7

. Toplam

22

100

5.1.3. Ytineticilerin Meslekteki Hizmet Siiresine Gore Dagrlnm

Yoneticilerin meslekteki hizmet suresine gore dagihmi Tabla 5.3' de verilmistir.
Tabla incelendiginde yoneticilerin meslekteki hizmet suresine gore dagihrm; % 50'si 2125 yil, % 31. 8'i 16-20 yil, % 9.1 'i 11-15 yil, % 4. 5'i ise 5 yil ve daha az kideme sahiptir.

•
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Tablo 5.3
Giizelyurt Bolgesi ilkogretim Okulu Ydneticilerin Meslekteki Hizmet Siiresine
Gore Dagihrm
Hizmet Suresi

Frekans (f)

Yuzde (%)

5 yil veya daha az

1

4.5

6-10 yil

-

-

11-15 yil

2

9.1

16-20 yil

7

31.8

21-25yil

11

50.0

26-30 yil

1

4.5

31 yil veya daha fazla

-

-

Top lam

22

100

5.1.4. Ybneticilerin Yoneticilikteki Hizmet Siiresine Gore Dagrlmu

Yoneticilerin,
verilmistir.

Tablo

yoneticilikteki
incelendiginde

hizmet suresine
yoneticilerin

gore dagihmi

yoneticilikteki

Tablo 5.4'te

hizmet

sureleri;

yoneticilerin, % 77.3'u 5 yil ve daha az, % 13.6's1 6-10 yil, %9.l'i ise 11-15 yilhk
kideme sahiptirler.
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Tablo 5.4
Giizelyurt Bolgesi ilkogretim Okulu Yoneticilerin Ybneticilikteki Hizmet Siiresine
Gore Dagrhrm
Hizmet Suresi

Frekans (f)

5 yil veya daha az

17

77.3

6-10 yrl

3

13.6

11-15 yil

2

9.1

16~20 yil

-

26-30 yil

-

31 yil veya daha fazla

-

-

Tap lam

22

100

21-25 yil

Yuzde (%)

-

5.1.5. Ydneticileriu Mezun Olduklari Okullara Gore Dagrlrmr

Yoneticilerin, mezun olduklan okullara gore dagihmi Tabla 5.5' te verilmistir.
Tabla incelendiginde

yoneticilerin , % 63.6' sr 3 yilhk yuksek okul, % 36.4'u 4 yillik

yuksek okul mezunu oldugu gorulmektedir.
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Tablo 5.5
Giizelyurt Biilgesi ilkogretim Okulu Yoneticilerin Mezun Olduklan Okullara Gore
Dagilmu
Mezun Oldugu Okul

Frekans (f)

Yuzde (%)

iki yilhk yuksek okul

-

-

U9 yilhk yuksek okul

14

63.6

8

36.4

Dig er

-

-

Tap lam

22

100

Dort

yillrk

yuksek

okul

veya fakulte

5.1.6. Yoneticilerln Branslarma Gore Dagrhrm

Yoneticilerin

branslanna

gore dagihrm

Tabla

5.6' da verilmistir.

Tabla

incelendiginde yoneticilerin % 95.5' i siruf ogretmeni, % 4.5'i ise brans ogretmenidir.

Tablo 5.6
Giizelyurt Bolgesi flkogretim Okulu Ydneticilerin Branslarma Gore Dagthnu
Brans

Frekans (f)

Yuzde (%)

Siruf ogretmeni

21

95.5

Brans ogretmeni

1

4.5

22

100

Tap lam

81

5.1.7. Yoneticilerin Yoneticilik Egitimine Gore Dag1hm1

Yoneticilerin yoneticilik egitimine gore dagihrm Tablo 5.7' de verilmistir. Tablo
-incelendiginde yoneticilerin % 86.4'u hizmetici yoneticilik kursuna, % 13 .6' st ise hie
yoneticilik egitimi programma kanlmarmstir.

Tablo 5.7
Giizelyurt Bolgesi ilkogretim Okulu Yoneticilerin Yiineticilik Egitimine Gore
Dag1hm1
Yoneticilik Egitimi

Frekans (f)

Yuzde (%)

EYTPE Lisans Mezunu

-

-

Hizmetici

86.4

19

yoneticilik

egitimi programi
3

13.6

Dig er

-

-

Top lam

22

100

Hi9

yoneticilik

egitimi

almadi

5.2. Ogretmenlerin Kisisel Ozelliklerine Ait Bulgular

Bu bolumde

Guzelyurt

Bolgesi'nde

meslekteki hizmet suresi, mezun olduklan
almaktadir.

gorev yapan

ogretmenlerin,

okullar ve branslanna

cinsiyet,

ait bilgiler yer
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5.2.1. Ogretmenlerin Cinsiyetlerine Gore Dag1hm1

Ogretmenlerin

cinsiyetlerine

gore

dagilmu

Tablo

5.8'

de

verilmistir.

Tablo

incelendiginde; ogretmenlerin, % 68. Tsi bayan, % 31.3 'u erkektir.

Tablo 5.8
Giizelyurt Bolgesi ilkogretim Okulu Ogretmenlerinin Cinsiyetlerine Gore Dagrhrrn
Cinsiyet

Frekans (f)

Yuzde (%)

Kadm

79

68.7

Erkek

36

31.3

Top lam

115

100

5.2.2. Ogretmenlerin Meslekteki Hizmet Siiresine Gore Dagihnn

Ogretmenlerin meslekteki hizmet suresine gore dagihrm Tablo 5.9'da verilmistir.
Tablo incelendiginde ogretmenlerin ; %23.5'i 5 yil ve daha az, % 27.8'i 6-10 yil, %3 l .3'u
11-15 yil, %13'ii 16-20 yil, %4.3'ii 21-25 yil arasi kideme sahiptirler.
Tablo 5.9
Giizelyurt Bolgesi ilkogretim Okulu Ogretmenlerinin Meslekteki Hizmet Siiresine
Gore Dajnl ----Yuzde (%)
Frekans (f)
Hizmet Suresi
5 yil veya daha az

27

23.5

6-10 yil

32

27.8

11-15 yil

36

31.3

16-20 yil

15

13.0

21-25yil

5

4.3

3 1 yil veya daha fazla

-

Top lam

115

100

26-30 yil
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5.2.3. Ogretmenlerin Mezun Olduklan Okullara Gore Dagtlmu

Ogretmenlerin, mezun olduklan okullara gore dagihmi Tab lo 5.1 O' de verilmistir.
Tablo incelendiginde

ogretmenlerin; % 85.2' si dort yilhk yuksek okul, % 9.6' si

Uy

yilhk yuksek okul, % 1.7' si iki yilhk yuksek okul mezunu oldugu gorulmektedir.

Tablo 5.10
Giizelyurt Bolgesi ilkogretim Okulu Ogretmenlerinin Mezun Olduklan Okullara
Gore Dagthnu
Yuzde (%)

Mezun Oldugu Okul

Frekans (f)

iki yilhk yuksek okul

2

1.7

Dy yilhk

11

9.6

98

85.2

Dig er

4

3.5

Top lam

115

Dort

yuksek okul

yilhk

yuksek

okul

veya fakulte

100

5.2.4. Ogretmenlerin Branslarma Gore Dagrhrm

Ogretmenlerin branslanna gore dag1J1rm Tabla 5.11 'de verilmistir. Tab lo incelendiginde
ogretmenlerin % 57.4'ii sunf ogretmeni, % 42.6' si brans ogretmenidir.

Tablo 5.11
Giizelyurt Bolgesi ilkogretim Okulu Ogretmenlerinin Branslarma Gore Dagrlnm
Brans

Frekans (f)

Yuzde (%)

Smif ogretrneni

66

57.4

Brans ogretmeni

49

42.6

Top lam

115

100

84

5.3. Ydnetici ve Ogretmenlerin Yonetim Siireclerinin Isleyisi Konusundaki
Gorii~lerine Iliskin Bulgular ve Yorumlar

Cahsmanin esas problemi yonetim sureclerinin isleyisine iliskin olarak yoneticiler ile
ogretmenlerin

gorusleri arasmda fark olup olmadigimn

arastmlmasidir.

Bu amacla

yapilan kay kare testi sonuclan ile her bir yonetim sureci icin yonetici ve ogretmelerin
gorusleri bu bolumde detayh olarak incelenmistir.

5.3.1. Karar Siirecinin Isleyisine ili~kin Gorii~ler

Bu alt baslik altmda karar surecinin isleyisine yonelik olarak dart soru yer
almaktadir (Anketteki 1, 2, 3, ve 4 nolu sorular). Yonetici ve ogretmenlerin dart soruya
verdikleri yarutlann frekans (f) ve yuzde degerleri ile; gorusleri arasmda fark olup
olmadiklanm incelemek amaci ile hesaplanan, kay kare ve P degerleri Tab lo 5 .12, 5 .13,
5.14, 5.15' de verilmistir.

Table 5.12'den goruldugu gibi, karar surecine iliskin olarak sorulan ilk soru
'Yoneticilerin okul yonetimine iliskin kararlar almasi' ile ilgili olup; bu soruyla ilgili
verilen yarutlardan okul yoneticilerinin

tumu, kararlardan etkilenecekleri,

kattiklan gozlenmistir.

Aym soru icin; ogretmenlerin

gorusu benimsedikleri

saptanrmstir.

Ogretmenierin

%84.3'nun

kararlara

yoneticilerle

%7.8'i karar surecinde

ayni

sadece

yonetici arkadaslannm gorusune basvurur, % 7.8'i ise yonetici olarak kendisi karar verir
demistir.

Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; yoneticilerin
iliskin kararlar almasi ile ilgili olarak yonetici ve ogretmen

okul yonetimine
gorusleri

istatistiksel olarak anlamli bir fark bulunamarrnstir. (X2 = 3.964; p>0.05)

arasmda
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Tablo 5.12
Okuldaki Yiineticiler'in Okul Ydnetimine Iliskin Kararlar Almasi ile Ilgili Olarak
Yonetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark

OGRETMEN
Okuldaki yoneticiler okul yonetimine iliskin F
kararlar ahrken;
9
1. Karar surecinde, sadece yonetici
arkadaslanrun goruslerini ahr
9

2. Yonetici olarak kendisi karar verir

YONETiCi

%

f

%

7.8

-

-

7.8

-

-

3. Kararlardan etkileneceklerin kararlara
katilmalanru saglar

97

843

22

100

Tonlam

115

100

22

100

Bu bulguya gore yoneticiler ve ogretrnenler

x2

p

3.964

0.138

'Okuldaki yoneticiler,

okulun

yonetimine iliskin kararlan alirken; kararlardan etkileneceklerin kararlara katilmalannm
saglandigi' gorusunde hemfikir olduklan tesbit edilmistir. Buna gore yoneticilerin karar
alirken

katihmci

ve

demokratik

yonetici

davramst

sergiledikleri

gorulmektedir.

Yoneticilerin ogretmenleri kararlara katmasi; ogretmenlerin motivasyonunu artmr, daha
etkin ve verimli cahsmasini saglar, Ogretmenler, kararlarla ilgili olarak meydana gelen
olumlu ve olumsuz sonuclara katlanirlar.

Tablo 5.13'den goruldugu gibi, karar surecine iliskin olarak sorulan ikinci soru
'Kararlara dayanak olacak bilgilerin onceden saptanmasi' ile ilgili olup; bu soruyla ilgili
verilen yanrtlardan okul yoneticilerinin tumu, okul yonetimine iliskin kararlan alirken
bilgileri onceden belli bir plan cercevesinde topladiklan
Aym soru icin; ogretmenlerin
saptanrmstir. Ogretmenlerin
dogrudan

karar verildigini,

etmektedirler.

%73'nun yoneticilerle

gorusunu belirtmektedirler.
ayru gorusu benimsedikleri

%14.S'i karar surecinde onceden bilgi saptanmadigmi,
%12.2'si

ise kararlann

alelacele

saptandigim

ifade
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Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; kararlara dayanak olacak
bilgilerin onceden saptanmasi ile ilgili olarak yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda
istatistiksel olarak anlamli bir fark vardir. (X2 = 7.665; p<0.05)

Tablo 5.13
Kararlara Dayanak Olacak Bilgilerin Onceden Saptanmasi ile Ilgili Olarak
Yonetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark
OGRETMEN

YONETiCi

Kararlara dayanak olacak bilgilerin onceden F
saptanmasi;

%

f

%

1. Bilgileri onceden belirli bir plan cercevesinde
toplar

84

73.0

22

100

2. Alelacele saptamr

14

12.2

-

3. Onceden bilgi saptanmaz, dogrudan karar
verilir

17

14.8

-

-

Toplam

115

100

22

100

x2

p

7.665

0.022

Bu bulguya gore ogretmenlerin buyuk bir cogunlugu yoneticilerle ayni goruste
olmasma
verilmeden

ragmen,

yapilan

testte

goruslerin

farkh cikmasi

yoneticilerin

once pek fazla bilgi saptamasi yapmadigi, karar surecinde

davrarusi pek fazla yapilmadigi gozlemlenmektedir.

kararlar

yonetimsel

K.ararlar onceden saptanmayip

alelacele veya dogrudan karar verildiginde ileride yeni sorunlar ortaya cikabilir. Bu
sorunlar da ileride orgutu karmasikhga goturebilir. Amaclanndan uzaklastirabilir. Okul
yoneticileri sorunlann cozumunde etkin olmak istiyorsa karar asamalanni onceden bir
plan cercevesinde izlemelidirler.

Tab lo 5. l 4'dan goruldugu gibi, karar surecine iliskin olarak sorulan ucuncu soru
'Kararlar alirurken karardan etkileneceklerin goz onunde bulundurulmasi' ile ilgili olup;
bu soruyla ilgili verilen yarutlardan okul yoneticilerinin tumu, kararlar alirken, karardan
etkilenecekleri goz onunde bulundurduklan saptanrmstir. Ayru soru icin; ogretmenlerin
buyuk cogunlugunun

(%80.9) yoneticilerle ayru gorusu benimsedikleri

saptanrrusur.
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Ogretmenlerin

%13.9'u kararlar ahnirken yoneticilerin

birbirlerinin

durumunu goz

onunde bulundurduklanm, % 5.2'si ise yoneticilerin karar alirken kimsenin durumunu
goz onunde bulundurmadiklanru

ifade etmektedirler.

Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; kararlar almirken karardan
etkileneceklerin

goz onunde bulundurulmasi

ile ilgili olarak yonetici ve ogretmen

gorusleri arasmda istatistiksel olarak anlamli bir fark bulunamarrusur.

(X2 = 5.014;

p>0.05)
Tablo 5.14
Kararlar Ahmrken Karardan Etkileneceklerin Goz Oniinde Bulundurulmasi ile
iigili Olarak Yonetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark
OGRETMEN
Kararlar ahmrken, karardan etkilenecekleringoz F
onunde bulundurulmasi;

YONETiCi

%

f

%

1. Kararlardan etkilenecek tiim bireylerin
durumlanm goz onunde bulundurulur

93

80.9

22

100

2. Sadece yoneticiler birbirlerinin durumlanm
goz onunde bulundurlar

16

13.9

-

-

3. Hie kimsenin durumunu goz onunde
bulundurulmaz

6

5.2

-

-

Toplam

115

22

100

100

x2

p

5.014

0.082

Sorulan soru ile ilgili olarak anlamh bir fark bulunamamasi yoneticilerin kararlar
ahrurken karardan etkilenecekleri goz onunde bulundurmasi

okulda yapilan faaliyetler

icin kararlar verilmeden once bilgi saptanmasi yapildrgi soylenebilir. Bilgilerin onceden
saptanmasi, sorunlann ortaya cikmasun engeller, orgutu amaclanndan uzaklastirmaz.

Tabla 5 .15'den goruldugu gibi, karar surecine iliskin olarak sorulan dorduncu
soru 'Karar vermede okuldaki teknik ve profesyonel bilgiden faydalanma' ile ilgili olup;
bu soruyla ilgili verilen yanitlardan okul yoneticilerinin tumu, karar vermede, okuldaki
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teknik

ve

profesyonel

bilgiden

faydalandiklan

ogretmenlerin

%7 6. S'inin yoneticilerle

Ogretmenlerin

% 13 'u karar vermede yoneticilerin

bilgiden faydalandiklanru,

saptanmistir.

ayni gorusu

Aym

benimsedikleri

soru

icin;

saptanrmstir.

sadece list kademelerden

alman

% 10.4'u ise yoneticilerin karar vermede, sadece yonetici

bilgilerinden faydalandrgim soylemislerdir.

Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; karar vermede okuldaki teknik ve
profesyonel bilgiden faydalanma ile ilgili olarak yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda
istatistiksel olarak anlamh bir fark vardir. (X2 = 6.433; p<0.05)
Tablo 5.15
Karar Vermede Okuldaki Teknik ve Profesyonel Bilgiden Faydalanma ile
ilgili Olarak'Ybnetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark
OGRETMEN

Karar vermede okuldaki teknik ve profesyonel F
bilgiden faydalanma;

YONETiCi

%

f

%

x2

p

6.433

0.040

1. Sadece vonetici bilgilerinden favdalamhr

12

10.4

-

2. Sadece ust kademelerden ahnan bilgilerden
faydalamhr

15

13.0

-

-

3. Her duzeydeki bilziden faydalamhr

88

76.5

22

100

Toplam

115

100

22

100

Tablo
davranmadiklan

l 7'de; ogrermenlere
soylenebilir.

gore, yoneticilerin

Kararm sonuclanndan

okul icerisinde
etkilenen

demokratik

kisilerin, o konuda

uzmanhgi olan, kararlan uygulamadan sorumlu olan ve sonuclanndan

etkilenecek olan

herkesin kararlara katilmasi gerekmektedir. Kararlann sonuclanndan

etkilenen kisiler,

karar surecine katilmazlarsa, okulun amaclanni benimsemezler,

verimsiz ve isteksiz

cahsirlar. Bu da okulun amaclannm gerceklesme suresini dusurebilir.
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5.3.2. Planlama Siirecinin Isleyisine Iliskin Gorii~ler

Bu alt bashk altmda planlama surecinin isleyisine yonelik olarak dort soru yer
almaktadir (Anketteki 5, 6, 7, ve 8 nolu sorular). Yonetici ve ogretmenlerin dort soruya
verdikleri yanrtlann frekans (f) ve yuzde degerleri ile; gorusleri arasmda fark olup
olmadiklanm incelemek amaci ile hesaplanan, kay kare ve P degerleri Tab lo 5 .16, 5 .1 7,
5 .18, 5 .19' de verilmistir.

Tabla 5. l 6'dan goruldugu gibi, planlama surecine iliskin olarak sorulan birinci
soru 'Okuldaki yilhk calisma programlannmm hazirlanmasi' ile ilgili olup; bu soruyla
ilgili verilen

yanrtlardan

okul yoneticilerinin

% 77. 3 'u okuldaki

yilhk

calisma

programlanm herkesin gorusu almdiktan soma yoneticilerin hazirladiguu, %18.2'si tum
yonetici ve ogretmenlerin gorusu ile hazirlandigiru, %4.5' i ise yoneticilerin hazirladrguu
ifade etmislerdir. Ayru soru icin; ogretmenlerin %42.6's1 tum yonetici ve ogretmen
katilmuyla, %34.8'i yoneticilerin

hazirladiguu,

%22.6's1 ise herkesin gorusu ahnir,

sonucta yoneticiler birlikte hazirlar demistir.

Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; okuldaki yillik calisma
programlannmn

hazirlanmasi ile ilgili olarak yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda

istatistiksel olarak anlamh bir fark vardir. (X2

= 26.072;

p<0.05)
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Tablo 5.16
Okuldaki Ydhk Cahsma Programlarmm Hazrrlanmasi ile Ilgili Olarak
Yonetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark
OGRETMEN

YONETiCi

Okuldaki yilhk cahsma programlanm;

F

%

f

1. Yoneticiler hazirlar

40

34.8

1

4.5

2. Tum yonetici ve ogretmenlerin kanlmuyla
hazirlamr

49

42.6

4

18.2

3. Herke sin gorusu ahmr, sonucta yoneticiler
birlikte hazirlar

26

22.6

17

77.3

Top lam

115

100

22

100

Yukandaki bulgudan

%

x2

p

26.072

0.000

da goruldugu gibi ogretmenlerin yanya yakiru planlama

surecinde ogretmen katihmimn olmadiguu soylemislerdir. Ogretmen kurul toplantismda
yillik

calisma

anlasilmaktadir.

programi

gorusulurken

ogretmen

gorusune

onem

verilmedigi

Oysa ogretim yih basmda ogretmen kurul toplantist yapilmah ve

ogretmenlerin kendi goruslerine de onem verilmelidir. Yilhk cahsma programlannm
uygulanmasmda gorevli olan kisilerin ogretmenler olmasi gerekmektedir. Ozel yetenek
ve bilgi isteyen faaliyetlerde ( folklor, muzik gibi) ilgili faaliyetteki yetenege sahip olan
ogretmenlerin gorev almasi egitici kol faaliyetlerin daha verimli olarak gecmesini saglar,

Tablo 5.17'dan goruldugu gibi, planlama surecine iliskin olarak sorulan ikinci
soru 'Y apilan planh cahsmalar' ile ilgili olup; bu soruyla ilgili verilen yanitlardan okul
yoneticilerinin %95.5'i okuldaki planli cahsmalann belirli arahklarla degerlendirildigini,
%4.5-'i ise yil sonunda tumden bir defada degerlendirildigini

ifade etmektedirler. Ayru

soru

cahsmalan

19m;

ogretmenlerin

degerlendirdiklerini,
tutulmadigim,
soylemislerdir,

%67'si

%20.9'u

yoneticilerin

calismalann

% 12.2'si ise cahsmalann

planh

herhangi

yil sonunda

bir

bir

degerlendirmeye

defada
tabi

bir defada degerlendirildigini
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Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; yapilan planh cahsmalann
degerlendirilmesi

ile ilgili olarak yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda istatistiksel

olarak anlamli bir fark vardir. (X2 = 7.669; p<0.05)

Tablo 5.17
Yapdan Planh Cahsmalarm Degerlendir-ilmesi ile ilgili Olarak
Yonetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark
YONETiCi

OGRETMEN
Y apilan planh cahsmalar;

F

%

f

%

1. Herhanzi bir degerlendirmeve tabi tutulmaz

24

20.9

-

-

2. Belirli arahklarla dezerlendirilir

77

67.0

21

95.5

3. Yil sonunda tiimden bir defada degerlendirilir

14

12.2

1

4.5

Toplam

115

100

22

100

Yukandaki bulgudan

x'

p

7.669

0.022

da goruldugu gibi 6gretmenlerin yandan fazlasi planlama

surecinde ogretmenlerin yapugi yillrk, ayhk ve haftalik plan ve programlarm, belirli gun
ve haftalann ve egitici kol cahsmalannm

pek fazla kontrol edilmediginin,

yapilan

kontrollerde sadece calismalann altma tarih ve imza atilmasiyla yetinildiginin; planlama
amacma

ne

yapilmadigi

derecede

ulasilabileceginin

soylenebilir,

Yapilan

saptanmadigi

planh

ve gerekli

cahsmalann

tumden

duzeltmelerin
bir

defada

degerlendirilmesi ise yoneticilerin bu kontrolu ilkogretimdeki denetcilerine biraktigi ve
kendilerinin

gostermesi

gereken

yonetici

davramslanru

algrlamayisi

olarak

dusunulebilir.

Table 5. l S'den goruldugii gibi, planlama surecine iliskin olarak sorulan ucuncu
soru 'Okulda yapilan cahsmalar' ile ilgili olup; bu soruyla ilgili verilen yamtlardan okul
yoneticilerinin

tumu,

yapilmis

planlar

dogrultusunda

cahsmalanru

yuruttuklerini

soylerken; ogretmenlerin % 6Tsi yoneticilerle ayni gorustedir. Ogretmenlerin %29.61s1
zaman zaman plansiz yurutuldugunu, %3.41ii ise okulda yapilmis calismalarda herhangi
bir plan olmadiguu ifade etmektedirler.
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Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; okulda yapilan cahsmalarla ilgili
olarak yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda istatistiksel olarak anlamli bir fark vardir.
(X2 = 10.060; p<0.05)

Tablo 5.18
Okulda Yaprlan Cahsmalarla Ilgili Olarak
Yonetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark
OGRETMEN

YONETiCi

Okulda yapilan cahsmalar;

f

%

f

%

1. Yapilrms planlar dozrultusunda vurutulur

77

67.0

22

100

2. Zaman zaman plansiz yurutulur

34

29.6

-

4

3.4

-

-

115

100

22

100

3. Herhnagi bir plan soz konusu degildir
Toplam

xz

p

10.060

0.007

Bu bulguya gore; ogretmenlere gore okulda yapilan cahsmalann zaman zaman
ve rastgele olmasi, okulun ciktisi olan ogrencilerde

istendik

olumlu davramslan

kazanamadan rastgele yapilan calismalarla, istenmedik davramslan kazanarak okuldan
mezun olduklan soylenebilir, Yoneticilerin okuldaki gezi, gozlem-inceleme,

egitici kol

cahsmalan, okul-cevre iliskileri, okul-aile birligi, ders programlan, ogretmenler kurulu
toplantilan, zumre toplantilan, kulturel ve sosyal faaliyetler ile ilgili yapilan planlama
siireci ile ilgili olarak eksik yonetici davranislan gcsterdikleri soylenebilir.

Tablo 5. l 9'den goruldugu gibi, planlama surecine iliskin olarak sorulan dorduncu
soru 'Okuldaki islerin gerceklestirilmesi' ile ilgili olup okul yoneticilerinin cogunlugu
(%86.4) islerin gerceklesmesinde beklenmedik gucluk ve gecikmeleri hesaba kattiklanm
soylerken, ogretmenler gucluk ve gecikmelerin zaman zaman hesaba katildignu (%53.9)
ifade etmektedirler.
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Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; okuldaki islerin gerceklestirilmesi
ile ilgili olarak yonetici ve ogretmen gorusleri arasinda istatistiksel olarak anlarnh bir
fark vardir. (X2 = 15.396; p<0.05)

Tablo 5.19
Okuldaki Islerin Gerceklestirtlmesi ile ilgili Olarak
Yiinetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark
OGRETMEN

YONETiCi

Okuldaki islerin gerceklestirilmesinde;

f

%

f

%

1. Beklenmedik guclukler ve gecikmeler hesaba
katihr

47

40.9

19

86.4

2. Beklenmedik guclukler ve gecikmeler zaman,
zaman hesaba katihr

62

53.9

3

13.6

3. Beklenmedik guclukler ve gecikmeler hicbir
zaman hesaba katilmaz

6

5.2

115

100

22

100

Toplam

Tablo

l 9'dan ogretrnenlere

gore yoneticilerin

xz

p

15.396

0.000

-

planlama

surecinde

dogacak

aksakhklan pek fazla goz onunde bulundurmadiklan ve planlann uygulanmasuu surekli
olarak kontrol etmedikleri ve plant onceden kararh amaclara gore degistiremedikleri
soylenebilir. Ornegin unite konusu ile ilgili arkeoloji muzesine gezi-gozlem yapacak
olan 3. smif ogrenoilerini tasiyacak olan belediye otobuslerinin
etkinlikte gorev alabilecekleriniokul

o gun icin baska bir

yoneticilerinin hesaba katmasi gerekir. Yine sivil-

savunma ve yangm tatbikati yapacak olan egitici kolun yangin tuplerinin bos oldugunu
farketmesi

okul

yoneticilerinin

katmadiklanni gosterir,

planlamada

beklenmedik

guclukleri

hesaba
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5.3.3. Orgiitleme Siirecinin Isleyisine Iliskin Gorii~ler

Bu alt bashk altmda orgutleme surecinin isleyisine yonelik olarak dort soru yer
almaktadir (Anketteki 9, 10, 11, ve 12 nolu sorular). Yonetici ve ogretmenlerin dort
oruya verdikleri yarutlann frekans (f) ve yuzde degerleri ile; gorusleri arasmda fark olup
olrnadiklanm incelemek amaci ile hesaplanan, kay kare ve P degerleri Tab lo 5 .20, 5 .21,
5.21, 5.22'de verilmistir.

Tablo 5 .20'den goruldugu gibi, orgutleme surecine iliskin olarak sorulan birinci
soru 'Ogretmenlerin gorevleri 'ile ilgili olup; bu soruda okul yoneticilerinin cogunlugu
(%68.2'si)

6gretmenlerden

neler

beklediklerini

acikca

bildirdiklerini

soylerken,

ogretmenlerin % 45.2'si kendilerinden neler beklendigini zaman zaman bildiklerini ifade
etmektedirler.

Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; ogretmelerin gorevlerine iliskin
olarak yonetici ve 6gretmen gorusleri arasmda istatistiksel olarak anlamli bir fark vardir,
(X2 = 6.606; p<0.05)

Tablo 5.20
Ogretmelerin Gorevlerine Ili~kin Olarak
Ydnetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark
OGRETMEN

YONETiCi

Ogretmenlerin gorevlerine iliskin olarak;

f

%

f

%

1. Yoneticiler ogretmenlerden neler
beklediklerini acikca bildiriler

45

391

15

68.2

2. Yoneticiler ogretmenlerden neler
beklediklerini zaman zaman bildiriler

52

45 2

6

27.3

3. Ogretmenler ne yapacagmi acik secik bildigi
icin, neler beklenildigi bildirilmez

18

15.7

1

4.5

Toplam

115

100

22

100

x2

p
r

6.606

0.037
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Tabla
surecinde

5.20'den

yoneticilerin

dagilimmda

de goriildiigii gibi ogretmenlerin
gerekli davranislan

yanya yakuu orgutleme

sergilemediklerini,

etkili ve verimli dagihmi yapamadrklan,

ogretmenlere

okul icerisinde

gorev

rollere gore

davramslann yapilmadigi soylenebilir, Ornegin okul yoneticisi cevreye gore ozellik arz
eden konunun ders programmda (cevreye gore degisiklik arz eden konunun programa)
ahnmasiru istemesi gerekmektedir. Eger bunu istemezse, o ders . amacma ulasamaz.
Dolayisi ile okul da amacma ulasamaz. Boylece okul cevresinde olumsuz bir imaj
kazanmis olur.

Tablo 5.2l'den goruldugu gibi, orgutleme surecine iliskin olarak sornlan ikinci
soru 'Ookuldaki
cogunlugu
ogretmenlerin

islerin gorulmesi' ile ilgili olup; bu soruda okul yoneticilerinin

(%68.2'si)

belirli

yollarm

izlenmesini

tesvik

ettiklerini

soylerken;

de %69.6's1 yoneticilerle ayru gorii~ii paylasmaktadirlar.Yoneticilerin

%3 l .2'si islerin gorulmesinde her yolu tesvik ettiklerini soylerken, ogretmenlerin %20' si
bu goruse katilmaktadrrlar. Ogretmenlerin % 10.4'ii ise yoneticilerin hicbir tesviki yoktur
demistir.

Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; okuldaki islerin gorulmesi ile
._A

ilgili olarak yonetici ve cgretmen .gorusleri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir fark
bulunamamistir. (X2 = 3.479; p>0.05)

Tablo 5.21
Okuldaki Islerm Goriilmesi ile Ilgili Olarak
Ydnetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark

OGRETMEN

YONETiCi

Okuldaki islerin gorulmesinde;

F

%

f

%

1. Yoneticilerin hiebir tesviki olrnaz

12

10.4

-

-

2. Belirli vollann izlenmesini tesvik ederler

80

69.6

15

68.2

3. Her volu tesvik ederler

23

20.0

7

31.2

Toplam

115

100

22

100

x2

p

3.479

0.176
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Tablo

5.21'den

de goruldugu

gibi

ogretmenlerle

yoneticilerin

gorusleri

benzernektedir. Okuldaki islerin gorulmesinde yoneticilerin ogretmenleri orgutledikleri
soylenebilir,

Yoneticiler

yapiyi

olustururken

belirli

yollann

izlenrnesi

orgut

fizyolojisinin daha iyi cahsmasini saglayacaktir.

Tablo 5.22'den goruldugu gibi, orgutleme surecine iliskin olarak sorulan ucuncu
soru 'Ogretmenlerin gorev dagihmi' ile ilgili olup; bu soruda okul yoneticilerinin tumu
gorev dagihmmda og;etmenlerin ozelliklerine dikkat ettiklerini soylerken; ogretmenlerin
%63. 5'i yoneticilerle

aym gorusu paylasrmslardir.

Ogretmenlerin

%21. 7'si secim

yapihrken zaman ve rnekana uygun secim yapildrgrru, %14.8'i ise rastgele secim
yapildigiru ifade etmislerdir.

Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; ogretmelere gorev dagihrru ile
ilgili olarak yonetici ve ogretrnen gorusleri arasmda istatistiksel olarak anlamli bir fark
vardir. (X2 = 11.587; p<0.05)
Tablo 5.22
Ogretmenlere Gorev Dagrhnu-ile Ilgili Olarak
Yonetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark
OGRETMEN

YONETiCi

Qgretmenlere zorev dagihmmda;

f

%

F

%

x2

p

1. Rastgele secim yaprhr-

17

14.8

-

2. Zaman ve mekana uvzun secim vaoihr

25

21.7

-

-

11.587

0.003

3. Ogretmenlerin ozelliklerine dikkat edilir

73

63.5

22

100

Toplam

115

100

22

100

Tab lo 5 .22'den ogretmenlere gore, ogretmen ozelliklerinin yoneticiler tarafmdan
tarunmadrgiru, gerekli yerlere uygun kisilerin pek fazla kullarulmadigi boylece okul
amaclannm etkili sekilde gerceklesmedigi soylenebilir. Bu aym zamanda cahsanlann is
doyurnunun

gerceklesmesinin

gostergesi olarak da sayilabilir. Ogretmenlere

gorev
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dagihmi yapihrken cgretmenin ilgilendigi konulara gore dagilmun yapilmasi verimliligi
artmr. Yoneticilerin ogretmenlerin ozelliklerini tanimasi gerekmektedir.

Tablo

5.23'ten goruldugu

gibi, orgutleme

surecine

iliskin olarak sorulan

dorduncu soru 'Okulda cahsan yonetici ve ogretmenlerin gorevle ilgili ne yapacaklanni
bilmesine

iliskin gorusleri' ile ilgili olup; bu soruda okul yoneticilerinin tumu yonetici

ve ogretmenlerin ne yapacaguu acik secik bildirdigini soylerken; ogretmenlerin %88.7'si
yoneticilerle ayru goruste olduklanru ifade etmektedirler. Ogretmenlerin % 7.8'i sadece
yonetici personelin ne yapacagiru bildigini, %3 .5'i ise yonetici personel dismdakilerin ne
yapacagim

bilmedigini,

sadece yonetici- personelin

ne yapacaguu

bildigini

ifade

etmislerdir.

Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; okulda calisan yonetici ve
ogretmenlerin gorevleri ile igili ne yapacaklanru bilmesi ile ilgili olarak yonetici ve
ogretmen gorusleri arasmda istatistiksel olarak anlamli bir fark bulunamarrustir. (X2 =
2.748; p>0.05)

Tablo 5.23
Okulda Cahsan Ydnetici ve Ogretmenin Ne Yapacaguu Bilmesi ile ilgili Olarak
Ydnetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark
OGRETMEN

YONETiCi

Okulda cahsan yonetici ve ogretmen;

f

%

F

%

1. Ne yapacagim acik secilk bilir

102

88.7

22

100

2. Sadece yonetici personel ne yapacagmi acik
secik bilir

9

7.8

-

-

3. Yonetici personel dismdaki personel ne
yapacagim bilmez, sadece verilen gorevi
yapar

4

3.5

-

-

115

100

22

100

Toplarn

x2

p

2 748

0.253
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Bu bulguya gore; okullardaki yonetici ve 6gretmenlerin yetki ve sorumluluklanru
tanimlayan is analizlerinin yapildigi, yani yapinm kuruldugu, her basamaktaki yetki ve
sorumlulugun saptandigmi ve ogretmenler arasmda iliskilerin benimsendigi soylenebilir.

5.3.4. Etkileme Siirecinin Isleyisine Iliskin Gorii~ler

Bu alt baslik altmda etkileme surecinin isleyisine iliskin yonelik olarak dort soru
yer almaktadir (Anketteki 13, 14, 15, ve 16 nolu sorular). Yonetici ve ogretmenlerin dort
soruya verdikleri yamtlann frekans (f) ve yuzde degerleri ile; gorusleri arasmda fark
olup olmadiklanm incelemek amaci ile hesaplanan, kay kare ve P degerleri Tab lo 5 .24,
5.25, 5.26, 5.27'de verilmistir.

Tablo 5 .24'den goruldugu gibi, etkileme surecine iliskin olarak sorulan birinci
soru 'Yonetici ve ogretmenler arasmdaki karsilikh etkilesim derecesine iliskin olarak
ogretmen ve yonetici gorusleri ' ile ilgili olup; bu soruda okul yoneticilerinin

tumu

yuksek guvenli ve arkadasca etkilesim kuruldugunu soylerken; ogretmenlerin %67.8'i
yoneticilerle

aym gorusu

paylasmaktadir,

cekindigini ve az etkilesim kurduklanm,

Ogretmcnlerin

%22.6's1 6gretmenlerin

%9.6's1 ise daima korku ve guvensiz, az

etkilesim oldugunu ifade etmektedirler.

Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; yonetici ve ogretmenler
arasmdaki karsihkh etkilesim derecesi ile ilgili olarak yonetici ve ogretmen gorusleri
arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark vardir. (X2

= 9.697;

p<0.05)
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Tablo 5.24
Yonetici ve Ogretmenler Arasmdaki Karsrhkh Etkilesirn Derecesi ile itgili Olarak
Yonetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark
OGRETMEN
Yonetici ve ogretmenler arasmdaki karsihkh F
etkilesim derecesi;

YONETiCi

%

f

%

1. Yuksek gi.i.venli, yaygm ve arkadasca
etkilesim kurulur

78

67.8

22

100

2. Cogunlukla yoneticilerin lutfu, ogretmenlerin
cekinerek yaptigi az etkilesim vardrr

26

22.6

-

-

3. Daima korku ve girvensiz, az etkilesim vardrr

11

9.6

-

-

Toolam

115

100

22

100

Tablo5.24'den
davramslanru

ogretmenlere

yonlendirme

kullanmadiklan

gore okul

ve esgudumlemede

gozlenmektedir.

icerisinde

x2

p

9.697

0.008

yoneticilerin

ogretmen

cesitli etkileme yollanm

pek fazla

Yoneticilerin yararli ogut ve onerileri veremedikleri

soylenebilir.

Tablo 5.25'den goruldugu gibi, etkileme surecine iliskin olarak sorulan ikinci
soru 'Ogretmenlerin daha iyi ve istekli cahsmasi icin ozendirilmesi' ile ilgili olup; bu
soruda okul yoneticilerinin
ogretmenleri

devamh

ogretmenleri

ozendirdiklerini,

yandan fazlasi (%63.6) yasalar ve olanaklar olcusunde

ozendirdiklerini,

%3 l .8'i olanaklar dahilinde

zaman zaman

%4.S'i ise okulun herhangi bir ozendirme sisteminin

olmadigmi ifade etmislerdir. Ogretmenlerin ise; %40'1 okulun ozendirme sisteminin
olmadignu,

%33.9'u

ozendirdiklerini,
ifade etmislerdir.

olanaklar dahilinde yoneticilerin

zaman zaman ogretmenleri

%26.1 'i ise yasalar ve olanaklar olcusunde devamli ozendirildiklerini
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Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; ogretmelerin daha iyi ve istekli
calismasi icin ozendirilmesi ile ilgili olarak yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda
istatistiksel olarak anlamli bir fark vardir. (X2 = 14.898; p<0.05)

Tablo 5.25
Ogretmenlerin Daha Iyi ve istekli Cahsmasr Icin Ozendirilmesi ile Ilgili Olarak
Yonetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark
OGRETMEN
Ogretmenlerin daha iyi ve istekli cahsmasi icin f

YONETiCi

%

F

%

x2

p

14.898

0.001

ozendirlmesi;

1. Y asalar ve olanaklar olcusunde devamh
ozendirilir

30

26.1

14

63.6

2. Okulun herhangi bir ozendirme sistemi
yoktur

46

40.0

1

4.5

3. Olanaklar dahilinde zaman zaman
ogretmenler ozendirilir

39

33.9

7

31.8

Toplam

115

100

22

100

Tablo 5.25'den de goruldugu gibi yoneticiler ogretmenleri yasalar ve olanaklar
olcusunde

devamh

soylemektedirler.

ozendirdiklerini

soylerken;

ogretrnenler

ozendirmediklerini

Yoneticilerin ogretmenleri ozel ve genel yeteneklerini gelistimeleri

konusunda ozendirmedigi, odul sisteminin cahstmlmadigi soylenebilir. Okul yoneticileri
ogretmenleri daha iyi ve verim1i cahsmalan icin ozendirmelidirler.

Tablo 5.26'dan goruldugu gibi, etkileme surecine iliskin olarak sorulan ucuncu
soru 'Ogretmenler problem cikarttigmda yetki kullammi' ile ilgili olup; bu soruda okul
yoneticilerinin

yandan

biraz

fazlasi

(%54.S'i)

yoneticilerin

ogretmenlerle

ilgili

sorunlanm, surekli diyalog ile cozumleme yoluna gittigini, %5.5'i ise, karsihkh diyalog
cozum getirmezse yetkilerini kullandiklanni ifade etmislerdir. Bu soruya ogretmenlerin
verdigi yanitlar ise; ogretmenlerin %50.4'u karsihkh diyalog cozum getirmediginde
yoneticilerin

yetkilerini

kullandiklanru,

%3 3 'ii yoneticilerin

cgretmenlerle

ilgili
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sorunlanm surekli diyalog ile cozumleme yoluna gittiklerini, % 16.S'i ise, yoneticilerin
ogretmenlerle

ilgili

sorunlanni

surekli

yetkilerini

kullanarak

cozduklerini

ifade

etmislerdir.

Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; ogretmeler problem cikarttigmda
yetki kullarurm ile

ilgili olarak yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda istatistiksel

olarak anlamlt bir fark vardir. (X2 = 6.066; p<0.05)

Tablo 5.26
Ogretmenler Problem Cikartngmda Yetki Kullanmu ile ilgili Olarak
Yonetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark
OGRETMEN

YONETiCi

f

%

f

%

l .Yoneticiler ogretmenlerle ilgili sorunlan
surekli yetkilerini kullanarak cozerler

19

16.5

-

-

2. Karsihkh diyalog cozum getinnez ise,
voneticiler yetkilerini kullamrlar

58

50.4

10

45.5

3. Yoneticiler ogretmenlerle ilgili sorunlan,
surekli diyalog ile cozumleme voluna giderler

38

33.0

22

54.5

Toplam

115

100

22

100

Ogretrnenler
kullanmn;

problem

cikartngmda

yetki

x2

p

6.066

0.048

Tablo 5 .26'den de goruldugu gibi ogrennenler yoneticilerin okuldaki personele
yardrmci

olmadiklan,

okula baglihgm

tam olarak gelistirilmedigi,

etkiden

once

yetkilerini kullandiklanm ve orgutteki insan iliskileri ve karsihkh etkilesime yeteri kadar
onem vermedikleri soylenebilir.

Tablo 5.27'den goruldugu gibi, etkileme surecine iliskin olarak sorulan dorduncu
soru 'Yoneticilerm

okul

6gretmenlerin sorunianm bihp bilmedigi' ile ilgili olup; bu soruda

yoneticilerinin

tumu,

ogretmenlerin

sorunlanni

bilip

cozumune

yardimci

olduklanrn ifade etmislerdir. Bu soruya verilen cevaplardan ogretrnenlerin %65.2'sinin
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yoneticilerle aym goruste olduklan gorulmektedir, Ogretmenlerin %28. 7'si yoneticilerin
ogretmen sorunlanm biliyor ve ilgileniyor gorunduklerini,

%6.1 'i ise yoneticilerin

ogretmen sorunlanm ne bildigini ne de ilgilendigini ifade etmislerdir.

Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; yoneticilerin

ogretmenlerin

sorunlanm bilmesi ile ilgili olarak yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda istatistiksel
olarak anlamli bir fark vardir. (X2 = 10.808; p<0.05)

Tablo 5.27
Yoneticilerin Ogretmenlerin Sorunlaruu Bilmesi ile itgili Olarak
Yonetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark
OGRETMEN

YONETiCi

Yoneticiler o gretmenlerin sorunlanm;

f

%

f

%

1. Bilir ve cozumune vardimci olurlar

75

65.2

22

100

2. Biliyor ve ilgileniyor zorunurler

33

28.7

-

-

7

6.1

-

-

115

100

22

100

3. Ne bilir ne de ilailenirler
Toplam

x2

p

10.808

0.004

Tablo5 .27'den de goruldugu gibi ogretmenlere gore yoneticilerin okul personelini
tammak icin bir cabalannm olmadigmi, ogretmenlerin

amaclanm gerceklestirmede

onlara yardimci olmada, okula baghhk duygusunu gelistiremedikleri,
davraruslanru

yonlendiremedikleri

ogretmenlerin

soylenebilir. Yoneticiler, ogretmen sorunlanrn iyi

analiz edebilmelidirler. Bu durum okulun amaclanna ulasmasi icin zorunludur. Sorunlu
bir ogretmen okulda verimli olamaz. Ogrencilerine istendik davraruslan kazandiramaz.
Bu tip ogrenciler

okul icerisinde

de siirekli cansma dogurur. Bu nedenle

yoneticileri ogretmen sorunlanyla ilgilenmesi gereklidir.

okul
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5.3.5. Iletisim Siirecinin Isleyisine Iliskin Gorii~ler

Bu alt bashk altmda iltisim surecinin isleyisine iliskin yonelik olarak dort soru
yer almaktadir (Anketteki 17, 18, 19, ve 20 nolu sorular). Yonetici ve ogretmenlerin dort
soruya verdikleri yamtlann frekans (f) ve yuzde degerleri ile; gorusleri arasmda fark
olup olmadiklanni incelemek amaci ile hesaplanan, kay kare ve P degerleri Tablo 5.28,
5.29, 5.30, 5.31 'de verilmistir.

Tablo 5.28'den goruldugu gibi, iletisim surecine iliskin olarak sorulan birinci
soru 'Okul icindeki bilgi akismm yonu' ile ilgili olup; bu soru.da okul yoneticilerinin
buyuk cogunlugu

(%68.2'si) okul icindeki bilgi akisuun yonunun

birimler arasmda cok yonlu bir bilgi akismm oldugunu

soylerken;

asagi-yukan ve
ogretmenlerin

%40.9'u yoneticilerle aym gorusu paylasmaktadir. Aym soruya yoneticilerin %18.2'si
bilgi akisinm cogunlukla yukandan asagiya oldugunu soylerken bu goruse ogretmenlerin
%25.2'si katilmaktadir. Yoneticilerin %13.61s1 bilgi akisi hem asagi, hem de yukan
dogrudur derken ayni goruse ogretmenlerin %33.9'u katilmaktadrr.

Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; okul icinde bilgi akismm yonu ile
ilgili olarak yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark
bulunamamistir. (X2 = 5.900; p>0.05)
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Tablo 5.28
Okul Icinde Bilgi Akismm Yonii ile Ilgili Olarak
Yonetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark
OGRETMEN

YONETiCi

%

f

%

29

25.2

4

18.2

2. Bilgi akisi hem asagi, hem de yukan dogru 39
olur

33.9

3

13.6

3. Asag; yuk.an ve birimler arasi cok yonlu bir 47
bilgi akisi vardrr

40.9

15

68.2

100

22

100

Okuldaki yoneticiler okul yonetimine iliskin f
kararlar ahrken;
1. Cogunlukla vukandan asagiyadrr

115

Toplam

x2

p

5.900

0.052

Tablo 5.28'deki bulguya gore okul icinde her bireyin bir baska isgorenle iletisim
olanagina sahip oldugu, bilgi akismm yonu asagi yukan ve birimler arasmda eek yonlu
oldugundan orgutsel etkililige ulasmada iletisim surecinden yararlaruldrgi soylenebilir.

Tablo 5.29'dan goruldugu gibi, iletisim surecine iliskin olarak sorulan ikinci soru
'Gonderilen talimatlann ogretmenlerce benimsenme derecesi' ile ilgili olup; bu soruda
okul

yoneticilerinin

ogretmenlerin
durumlanm

yakuu

(%45.2'si)

durumlanm

gozettiklerini,

gozettiklerini,

% 13'ii ise

gozetrnediklerini

ifade etmislerdir

(%8 l. 8'i) yoneticilerin
gozettiklerini,

yanya

gonderdikleri

%41. 5'i bazi talimatlarda
talimatlarmda

talimatlannda

% 13. 6's1 bazi talimatlarda

ogretmenlerin

talimatlarda
ogretmenlerin

ogretrnenlerin

Aym soruya ogretmenlerin

gonderdikleri

tum

durumlanm

buyuk

ogretmenlerin
durumlanni

cogunlugu
durumlanm

gozettiklerini,

%4.5'i ise gonderilen talirnatlarda ogretrnenlerin benimseme durumlannm gozetilmedigi
ifade edilmektedir.

Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; gonderilen

talimatlann

ogretmenlerce benirnsenme derecesi ile ilgili olarak yonetici ve ogretmen gorusleri
arasmda istatistiksel olarak anlamli bir fark vardir, (X2 = 9.902; p<0.05)
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Tablo 5.29
Gonderilen Talimatlarm Ogretmenlerce Benimsenme Derecesi ile iigili Olarak
Yonetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark
OGRETMEN

YONETiCi

f

%

f

%

52

45.2

18

81.8

48

41.7

3

13.6

3. Yoneticiler, talimatlannda ogretmenlerin
benimseme durumunu gozetmezler

15

13.0

1

4.5

Toplam

115

100

22

100

Gonderilen
talimatlann
benimsenme derecesi;

6 gretmenlerce

1. Yoneticiler, tum talimatlarda 6 gretmenlerin

x2

p

9.902

0.007

benimseme durumunu gozetirler
2. Yoneticiler, bazi talimatlarda ogretmenlerin

benimseme durumunu gozetirler

Tabla 5 .29'dan ogretmenlere gore bilgi akis yonunun yukandan asagiya oldugu
ve ogretmenlerin bu talimatlan benimseme derecesinin pek fazla gozetilmedigi, bunun
sonucu olarak da orgut icindeki bireylerin, ahnan kararlan benimsemek icin olumlu tavir
takmmadiklan soylenebilir. Okul yoneticileri gonderdikleri talimatlannda ogretmenlerin
kabul alanlanni da gozetmesi gerekir. Kabul alanlarma uygun gonderilen iletilerin
ogretmenlerce benimsenme derecesi yuksek olur. Boylece okul icerisindeki catismalar,
da en aza inmis olabilir. Ornegin okul yoneticisinin ders sayrsi az diye bir ogretmene
ilgili olmadigi konuda dersle gorevlendirmesi, ogretmen de bu konuda kendini yetersiz
hissediyorsa

bu

gorevlendirmeyi

benimsemeyecektir.

Bu

durumda

da catisma

kacinilmazdir,

Tablo 5.30'dan goruldugu gibi, iletisim surecine iliskin olarak sorulan ucuncu
soru 'Ayru kademeler arasmda haberlesme' ile ilgili olup; bu soruda okul yoneticilerinin
yansi oldukca iyi bir haberlesme
haberlesme

oldugunu,

diger yansi ise iyi sayilabilecek

oldugunu ifade etmislerdir. Ayru soruya ogretmenlerin

(%57.4'ii) iyi sayilabilecek

bir

yandan fazlasi

bir haberlesrne vardir derken, %34.8'i oldukca iyi bir

haberlesme var; % 7.8'i ise dusmanlik ve rekabet nedeni ile haberselmenin yetersiz
oldugunu soylemislerdir.
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Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; ayni kademeler

arasmda

haberlesme ile ilgili olarak yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda istatistiksel olarak
anlamh bir fark bulunamamisur. (X2 = 3.050; p>0.05)

Tablo 5.30
Ayru Kademeler Arasmda Haberlesme ile ilgili Olarak
Yonetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark
OGRETMEN

YONETiCi

Aym kademeler arasmda haberlesme;

f

%

f

%

1. Oldukca iyi bir haberlesme var

40

34.8

11

50.0

2. Ivi savtlabilecek bir haberlesme var

66

57.4

11

50.0

9

7.8

-

-

115

100

22

100

3. Dusmanhk ve rekabet nedeniyle haberlesme
yetersiz
Toplam

Tablo 5.30'deki verilere gore; ayru kademeler
oldugunu,

ayni sube ve branstaki

ogretmenlerin

x2

p

3.050

0.218

arasmda gorus ahsverisinin

toplantilannm

islevsel

oldugu

soylenebilir. Okullarda yatay iletisimin agirlikh oldugu soylenebilir. Bunun sonucunda
ogrenciler daha basanh olurlar. Okullarda yatay iletisimi saglayan okul yoneticilerinin
basanh olduklan tablodan da gorulmektedir.

Tablo 5 .31 'den goruldugu gibi, iletisim surecine iliskin olarak sorulan dorduncu
soru 'Okulda gorev nedeniyle yapilan ogretmen-yonetici gorusmeleri' ile ilgili olup; bu
soruda okul yoneticilerinin
soruya ogretmenlerin

tumu gorusmelerin 90k oldugunu ifade etmislerdir. Aym

yaklasik ucte ikisi (%67'si) gorusmelerin

yeterli oldugunu,

%20.9'u gorusmelerin eek oldugunu, %12.2'si gorusmelerin cok zayif oldugunu ifade
etmislerdir.
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Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; okulda gorev nedeniyle yapilan
yonetici-ogretmen gorusrneleri ile ilgili olarak yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda
istatistiksel olarak anlamli bir fark vardir. (X2 = 51.848; p<0.05)

Tablo 5.31
Okulda Gdrev Nedeniyle Yaprlan Yonetici-Ogretmen Gorii~meleri ile Ilgili Olarak
Ydnetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark
OGRETMEN

YQNETiCi

f

%

f

%

1. Coktur

24

20.9

22

100

2. Yeterlidir

77

67.0

-

3. <;ok zayiftir

14

12.2

-

Toplam

115

100

22

100

Okulda go rev nedeniyle
ogretmen gorusmeleri;

yapilan

yonetici-

x2

p

51.848

0.000

-

Tabla 5.31 'den ogretmenlere gore yonetici ve ogretmen gorusmelerinde iletisim
kisithhgi oldugu; kati yonetim ve emretmeyue dayah iletisimin okullan etkisiz ve
venmsiz kildigi,

okulda

olup

bitenden

ogretmenlerin

haberdar

edilmedigi

ve

yoneticilerin ogretmenlerle ozdeslesmedigi soylenebilir.

5.3.6. Koordinasyon Siirecinin Isleyisine ili~kin Gorii~ler

Bu alt bashk altmda koordinasyon surecinin isleyisine iliskin yonelik olarak dort
soru yer almaktadir (Anketteki 21, 22, 23, ve 24 nolu sorular). Yonetici ve ogretmenlerin
dort soruya verdikleri yanrtlann :frekans (f) ve yuzde degerleri ile; gorusleri arasmda fark
olup olmadtklanm incelemek amaci ile hesaplanan, kay kare ve P degerleri Tabla 5.32,
5.33, 5.34, 5.35'de verilmistir.
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Tablo 5.32'ten goruldugu gibi, koordinasyon surecine iliskin olarak sorulan ilk
soru 'Okulun amaclanni

gerceklestirmek

icin I. kademe ve II. kademe arasmdaki

ortaklasa cahsma' ile ilgili olup; bu soruyla ilgili verilen yanitlardan okul yoneticilerinin
cogunlugu (%77.3), I. ve II. kademe arasmdaki ortaklasa cahsmarun yeterli duzeyde
oldugunu, %22.7'si ise cok ust duzeyde oldugunu ifade etmistir, Buna karsm ayrn soru
icin; ogretmenlerin %75.7'sinin yoneticilerle ayrn gorusu benimsedikleri
Ogretmenlerin

%3.S'i kademeler

arasndaki ortaklasa calismanm

saptanrrustir.

eek ust duzeyde

oldugunu, %20.9'u ise buyuk olcude kopuk duzeyde oldugunu belirtmislerdir.

Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; okulun amaclanm gerceklestirmek
icm I. kademe ve II. kademe arasmdaki ortaklasa cahsma ile ilgili olarak yonetici ve
ogretmen gorusleri arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark vardir. (X2 = 15.014;
p<0.05)
Tablo 5.32
Okulun Arnaclaruu Ger~ekle~tirmek Icin I. Kademe ve II. Kademe Arasmdaki
Ortaklasa Cahsrna ile ilgili Olarak Ydnetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki
Fark
OGRETMEN
Okulun amaclanru gerceklestirmek icm I. f
kademe ve II. kademe arasmdaki ortaklasa

%

YONETiCi
f

%

5

22.7

xz

p

15.014

0.001

cahsma;

1. Cok ust duzeydedir

4

3.5

2. Yeterli duzeydedir

87

75.7

17

77.3

3. Buyuk olcude kopuk duzeydedir

24

20.9

-

-

Toplarn

115

100

22

100

Tabla 32'den ogretmenlere gore okullarda I. ve II. kademe ogretmenleri arasmda
pek fazla ortak bir davranis
davranislanndan

planmm

olusturulamadigr;

birbirlerinin

planlanmis

haberleri olmadigi, cgrencilerin daha iyi yetismesi icin isbolumu ve

isbirligi yapmadiklan

soylenebilir. Bir konuda yetersiz olan smrf ogretmeni ve brans
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ogretmeni isbirligi yaparsa ogrencinin basansi artabilir. Bu isbirligini gelistirecek olan
da okul yoneticileridir.

Tablo 5.33'ten goruldugu gibi, koordinasyon

surecine iliskin olarak sorulan

ikinci soru 'Yoneticilerin, ogrencilerin iyi yetismesi icin ogretmenlerle olan isbirligi' ile
ilgili olup; bu soruyla ilgili verilen yarutlardan okul yoneticilerinin
(%54.5) isbirliginin yeterli duzeyde oldugunu,
belirtmistir.

Ogretmenlerin

yandan fazlasi

%45.5'i ise cok ust duzeyde oldugunu

yaklasik ucte ikisi (%67) isbirliginin

yeterli duzeyde

oldugunu soylerken, %17.4'u isbirliginin cok zayif ve %15.7'si ise cok ust duzeyde
oldugunu ifade etmistir.

Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; yoneticilerin,

cgrencilerin iyi

yetismesi icin ogretmenlerle olan isbirligi ile ilgili olarak yonetici ve ogretmen gorusleri
arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark vardir. (X2 = 12.289; p<0.05)

Tablo 5.33
Ydneticjlerin, Ogrencilerin Iyi Yetismesi Icin Ogretmenlerle Olan i§birligi ile ilgili
Olarak Yonetici ve Ogretmen Gorii§leri Arasmdaki Fark
OGRETMEN

Yoneticilerin, ogrencilerin iyi yetismesi icin f
ogretmenlerle olan isbirligi;

YONETiCi

%

f

%

1. Cok ust duzeydedeir

18

15.7

10

45.5

2. Y eterli duzeydedir

77

67.0

12

54.5

3. Cok zavifur

20

17.4

-

-

Toplam

115

100

22

100

Yukandaki
dogrultusundaki

'
bulguda;

ogretmenlere

gore okulun

amaclanru

cabalann cok ust duzeyde butunlestirilmedigi,

x2

p

12.289

0.002

gerceklestirme

eylemde ve zamanda

birligin saglanamadigi ve yoneticilerin okulda birligi saglayamadigr ve yoneticilerin
okulda birimler arasmda rehberlik yapamadigi ve degisen cevre kosullanna gore ders
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programlan uzerinde ortaklasa cahsma yapilamadigi soylenebilir. Okul yoneticileri ve
ogretmenlerin okulda bulunmalannm nedeni ogrencilerdir. Okuldaki amac ogrencilerin
okuldan istendik davranislar kazanarak mezun olmalandir, Bu nedenle isbirligi 90k
onemlidir.

Tablo 5.34de goruldugu gibi, koordinasyon

surecine iliskin olarak sorulan

ucuncu soru 'Okulun cevreye ve topluma daha iyi tanrtimi icin resmi ve gonullu
kuruluslarla bir araya gelerek ortak hareket etmesi' ile ilgili olup; bu soruyla ilgili verilen
yarutlardan okul yoneticilerinin cogunlugu (%68.2) resmi ve gonullu kuruluslarla ortak
hareket etme duzeyinin yeterli oldugunu, %27.3'ii 90k ust duzeyde oldugunu ve %4.5'i
ise 90k zayif

oldugunu

belirtmistir.

Ogretmenlerin

%60.9'u

resmi ve gonullu

kuruluslarla ortak hareket etme duzeyinin yeterli oldugunu, %9.61s1 90k ust duzeyde ve
%29.61s1 ise 90k zayif duzeyde oldugunu ifade etmistir.

Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; yoneticilerin, okulun cevreye ve
topluma daha iyi tarutmu icin resmi ve gonullu kuruluslarla bir araya gelerek ortak
hareket etmesi ile ilgili olarak yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda istatistiksel olarak
anlamh bir fark vardir, (X2 = 9.351; p<0.05)
TabJo5.34
Ok.ulun Cevreye ve Topluma Daha Iyi Tamtmu Icin Resmi ve Goniillii
Kuruluslarla Bir Araya Gelerek Ortak Hareket Etmesi ie Ilgili Olarak Yonetici
ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark
OGRETMEN
Okulun cevreye ve topluma daha iyi tamtimi F
icin resmi ve gonullu kuruluslarla bir araya
gelerek ortak hareket etmesi;

%

YONETiCi
f

%

1. Cok ust duzeydedeir

11

9.6

6

27.3

2. Yeterli duzevdedir

70

60.9

15

68.2

3. <;ok zaviftir

34

29.6

l

Toplam

115

100

22

4.5
100

x2

p

9.351

0.009
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Tablo 5.34'den

ogretmenlere

gore, okullann cevreye karsi pek fazla acik

olamadigi; okulun cevresindeki insan ve madde kaynaklannm amaclara donuk olarak
etkili ve verimli bicimde kullamlamadrgi, okulun planli ve ortak davramslannin resmi ve
gonullu kuruluslara karsi tarutilamadigi soylenebilir, Yoneticilerin
topluma bilimsel yontemlere

okulu cevreye ve

dayah olarak, daha iyi tanitmalan ve benimsetmeleri

gerekmektedir.

Tablo 5.35'den goruldugu gibi, koordinasyon surecine iliskin olarak sorulan
dorduncu soru 'Okuldaki ogrencileri daha iyi tanimak icin aileleriyle veya yakmlanyla
gorus ahsverisinde bulunma' ile ilgili olup; bu soruyla ilgili verilen yanitlardan okul
yoneticilerinin cogunlugu (% 77 .3) gorus alisverisinin devamli yapildigmi, %22. 7'si ise
ihtiyac duyulursa yaprldigmi ifade etmistir, Ayru soru icin ogretrnenlerin %6011 gorus
ahsverisinin ihtiyac duyulursa yapildigiru, %36.5'i-devamh yapildigmi ve %3.5'i ise hie
yapilrnadigrm belirtmistir.

Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; okuldaki ogrencileri daha iyi
tanimak icin aileleriyle veya yakmlanyla gorii~ ahsverisinde bulunma ile ilgili olarak
yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark vardir. (X2 =
12.636; p<0.05)
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Tablo 5.35
Okuldaki Ogrencileri Daha iyi Tammak Icin Aileleriyle veya Yakmlanyla Gorii~
Ahsverjsinde Bulunma ie ilgili Olarakkdnetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki
Fark
OGRETMEN

YONETiCi

Okuldaki 6grencileri daha iyi tanimak icin
yakmlanyla
veya
gorus
aileleriyle
ahsverisinde bulunma;

f

%

F

%

1. Devamh vamhr

42

36.5

17

77.3

2. Ihtiyac duyulursa yapihr

69

60.0

5

22.7

3. Hi<;; yaplmaz

4

3.5

-

-

Toplam

115

22

100

Yukandaki

bulunulmadigi,

p

12.636

0.002

bulguda; ogretmenlere gore; okullarda veli toplantilanna

onemin gosterilmedigi,
davraruslanndan

100

x2

ogrencilerin

velilerin

haberdar

daha iyi yetismesi
olmadigi

ve

gereken

icin, okulun ortak planli

velilerle

gorus

ahsverisinde

okul-aile birliginin amacma uygun olarak cahstmlamadigi,

basansiz

ogrencilerin velileri ile gorus ahsverisinde bulunulmadigr soylenebilir. Okul yoneticileri
ogrencilerini hem ogretmenlerine, hem de velilerine izlettirmelidirler. Bu durumda okulaile birliginin etkin olmast gerekmektedir. Okul-aile birliginin amaci para toplamak
olmamahdir. Okul yoneticileri bu birligi etkin kildigi takdirde okulunu daha verimli
yapabilir.

5.3.7. Degerlendirme Siirecinin Isleyisine Iliskin Gorii~ler

Bu alt baslik altmda degerlendirme surecinin isleyisine iliskin yonelik olarak dart
soru yer almaktadir (Anketteki 25, 26, 27, ve 28 nolu sorular). Yonetici ve ogretmenlerin
dort soruya verdikleri yarutlann frekans (f) ve yuzde degerleri ile; gorusleri arasmda fark
olup olmadiklanni incelemek amaci ile hesaplanan, kay kare ve P degerleri Tablo 5.36,
5.37, 5.39, 5.39'da verilmistir.
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Tablo 5 .3 61dan goruldugu gibi, degerlendirrne siirecine iliskin olarak sorulan ilk
soru 'Yoneticilerin

okulda cahsan ogretmenleri degerlendirmesi'

ile ilgili olup; bu

soruyla ilgili verilen yanitlardan okul yoneticilerinin

%59.1 'i ogretmenleri onceden

saptanmis objektif olcutlere gore degerlendirdigini,

%36.41ii bireysel kanaate gore

degerlendirme

yaptrgim ve %4.5'i de degerlendirme

olmadigiru belirtmistir.

ile ilgili belli bir sistemin

Buna karsm aym soru icin; ogretmenlerin yaklasik ucte ikisi

yoneticilerin kendilerini bireysel kanatlerine gore degerlendirdigini
degerlendirme

sisteminin

veya herhangi bir

olmadigmi ifade etmistir. Ogretmenlerin

sadece %3 3. 9'u

degerlendirmede onceden saptanrms olcutler kullamldigmi belirtmistir.

Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; yoneticilerin
ogretmenleri degerlendirmesi

okulda cahsan

ile ilgili olarak yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda

istatistiksel olarak anlamh bir fark vardir. (X2 = 9.651; p<0.05)

Tablo 5.36
Ydneticilerm Okulda Calisan Ogretmenleri Degerlendirmesi ile Ilgili Olarak
Ydnetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark
OGRETMEN

YONETiCi

f

%

f

%

1. Birevsel kanaate gore yapihr

33

28.7

8

36.4

2. Degerlendirtnede herhangi bir sistem yoktur

43

37.4

1

4.5

3. Onceden saptanrms objektif olcutler kullamhr

39

33.9

13

59.1

Toplam

115

100

22

100

Yoneticilerin okulda
de gerlendirmesi;

r;:ah~an

6 gretmenleri

x2

p

9.651

0.008

I

Yukandaki bulguda, ogretmenlere gore yoneticilerin orgutsel etkinlik derecesini
rastgele saptadiklan, ogretmenleri degerlendirirken belli standartlara uygun, sosyal ve
teknik yonleriyle saptanmis objektif olcutler kullanmadiklan,
olcude ya da ne kadar iyi gerceklestirildiginin

okulun amaclannm ne

saptanamadigi soylenebilir. Yoneticiler

I
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once

degerlendirilecek

kisnu

tarumlamahdirlar.

Soma

yorumlann

ve yargilann

dayanacagi olcutleri gelistirmeliler ve olcutle ilgili veriler toplamalilar. Soma da verileri

cozumlemeliler, yorum yapmali ve cozume ulasmahdirlar.

Tablo 5.37'den goruldugu gibi, degerlendirme surecine iliskin olarak sorulan
ikinci soru 'Degerlendirmede
soruyla

ilgili

verilen

degerlendirmeden
kullamldiguu,

elde edilen bilgilerin kullanim amaci' ile ilgili olup; bu

yanitlardan

elde

edilen

%45.5'i ise

Ayni soru icin; ogretmenlerin

okul

yoneticilerinin

bilgilerin

calisma

yandan

fazlast

politikalarmm

(%54.5)

saptanmasi

icin

ogretmenin gelistirilmesi icin kullamldrgmi belirtmistir.
yanya yakmi (%44.3) elde edilen bilgilerin calisma

politikalannm saptanmasi icin kullaruldigim, %48.7'si yoneticilerle hemen hemen ayru
gorusu

benimsedikleri

kullaruldigim

ve elde

edilen

bilgilerin

ifade etmislerdir. Ogretmenlerin

ogretmenin

gelistirilmesi

icin

sadece % 7'si bu bilginin ogretmeni

cezalandirmak icin kullamldigim belirtmistir.

Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; degerlendirmede

elde edilen

bilgilerin kullamm amacr ile ilgili olarak yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda
istatistiksel olarak anlamh bir fark bulunamarmstir. (X2 = 1. 988; pc-O. 05)

Tablo 5.37
Degerlendirmede Eide Edilen Bilgilerin Kullamm Amacr ile Ilgili Olarak
Ydnetici ve Ogretmen Gifrii~leriArasmdaki Fark
OGRETMEN

YONETiCi

Degerlendirmede elde edilen bilgilerin kullarum
amaci;

f

f

%

1. Ogretmeni cezalandrrmak icin

8

7.0

-

-

2 Ogretmenin gelistirilmesi icin

56

48.7

10

45.5

3. Cahsma politikalanmn santanmasi icin

51

44.3

12

54.5

Top lam

115

100

22

100

%

xz

p

1.988

0.370
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Tabla 37'de ogretmen ve yoneticilere gore degerlendirme ogretrnenin
gelistirilmesi ve cahsma politikalannm saptanmasi icindir. Denetimin en ycgun oldugu
okullar ilkogretim okullandir. Okul yoneticilerinin degerlendirmeyi ogretmenin
gelistirilmesi olarak algilamalan ilkogretim okulu ogrencilerinin temel bilgi ve
becerilerinin de artmasi demektir.
Tabla 5 .3 B'den goruldugu gibi, degerlendirme surecine iliskin olarak sorulan
ucuncu soru 'Degerlendirme sonuclanndan ogretmenin haberdar olmasi' ile ilgili olup;
bu soruyla ilgili verilen yanrtlardan okul yoneticilerinin %59.11i degerlendirme
sonuclanmn sadece ilgili ogretmenin kendisine bildirildigini, %36.41u degerlendirme
sonuclanm yoneticiler disinda kimsenin bilmedigini ve sadece bir tanesi degerlendirme
sonuclanrun herkese duyuruldugunu ifade etmistir.

Buna karsin ayni soru icin;

ogretmenlerin cogunlugu (%61.7) degerlendirme sonuclanru yoneticiler dismda
kimsenin bilmedigini, %28.7'si degerlendirme sonuclannin

sadece ilgili ogretmene

bildirildigini ve %9.61s1 da sonuclann herkese duyuruldugunu ifade etmistir.
Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; degerlendirme sonuclanndan
ogretmenin haberdar olmasi ile ilgili olarak yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda
istatistiksel olarak anlamh bir fark vardir. (X2 = 7.675; p<0.05)
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Tablo 5.38
Degerlendirme Sonuclarmdan Ogretmenin Haberdar Olmasi ile ilgili Olarak
Ydnetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark

OGRETMEN
sonuclanndan
Degerlendirme
haberdar olmasi;

ogretmenin f

YONETiCi

%

f

%

1. Degerlendirme sonuclan sadece ilgili
ogretmenin kendisine bildirilir

33

28.7

13

59.1

2. Degerlendirme sonuclan herkese bildirilir

11

9.6

1

4.5

3. Degerlendirme sonuclanru yoneticiler dismda
kimse bilmez

71

61.7

8

36.4

Toplam

115

100

22

100

Tabla

5 .3 8'den

ogretmenlere

gore,

degerlendirme

x2

p

7.675

0.022

sonucunda

gerekli

duzeltmelerin pek fazla yapilmadigi ve denetimin aciklik ilkesine uyulmadigi, bu yuzden
de okul icinde ogrencilerin basansina yonelik bir gelisme saglanamadigi soylenebilir.
Degerlendirme

sonuclanndan

ogretmeni haberdar etmek eksikliklerini gormesini ve

mesleki acidan gelismesini saglar. Degerlendirmenin

Slf

olarak saklanmasi okullann

iklimini olumsuz yonde etkiler ve okullara otokratik bir hava kazandmr. Degerlendirme
sonuclanndan

ogretmenin haberdar olmamasi, yonetici tarafmdan ogretmenin eksigini

bilmemesini, bu eksiklik yonunde de kendini gelistirememesini saglar.

Tabla 5.39'dan goruldugu gibi, degerlendirme surecine iliskin olarak sorulan
dorduncun soru 'Denetim isini hangi kademenin yaptigi' ile ilgili olup; bu soruyla ilgili
verilen yarutlardan

okul yoneticilerinin

yansi denetim isini sadece ust yonetimin

yapugmi, %31.S'i genellikle ust ve orta kademelerin yaptiguu ve %18.2'si de yaygm
olarak ust yonetimin yaptigim belirtmistir. Aym soru icin; ogretmenlerin yaklasik yansi
(%50.4) yoneticilerle ayru g6rti$U benimsedigi ve yonetim isini sadece ust yonetimin
yaptiguu, %32.2'si, yaygm olarak ust yonetimin ve %17.4'u genellikle ust ve orta
kademenin yaptigmi ifade etmistir,
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Bu soru ile ilgili yapilan kay kare testine gore; denetim isini hangi kademenin
yaptigi ile ilgili olarak yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda istatistiksel olarak
anlamh bir fark bulunarnarmstir. (X2 = 3.159; p>0.05)

Tablo 5.39
Denetim Isini Hangi Kademenin Yaptig1 ile Ilgili Olarak
Yonetici ve Ogretmen Gorii~leri Arasmdaki Fark
OGRETMEN

YONETiCi

Denetim isini hangi kademe yapmaktadrr ?

F

%

f

%

1. Sadece ust vonetim

58

50.4

11

50.0

2. Yavzin olarak ust yonetim

37

32.2

4-

18.2

3. Genellikle ust ve orta kademeler

20

17.4

7

31.8

Too lam

115

100

22

100

x2

p

3.159

0.206

Tab lo 3 9'dan da goruldugu gibi, denetim isini genellikle ust kademelerin yapmasi
konusunda yonetici ve ogretmenlerin hemfikir oldugu gozlenmistir. Ancak; yoneticilerin
okul icerisinde denetimle ilgili yonetici davraruslanni sergileyemedikleri

soylenebilir.

Yoneticilerin teftis olcutlerine gore, ogretmenlerin periyodik derslerine girip denetimi
yapmalan gerekir. Ancak, Tablo 3 9'daki bulgulara gore yoneticilerin bu davranislan pek
fazla gosteremedikleri ortaya cikiyor.
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BOLUMVI

SONU<; VE ONERiLER

6. Sonne ve Onedler

Bu bolumde arasnrmada elde edilen bulgulara dayali olarak ulasilan sonuclar ve
sonuclara bagh olarak ortaya konan oneriler belirtilmistir,

6.1. Sonuclar

1. Yoneticilerin gorevlerine gore dagihmrnda

% 59.1 'inin mudur, % 36.4'i.ini.in mudur

muavini, % 4.5'ini sorumlu ogretmendir.

2. Yoneticilerin cinsiyetlerine gore dagihmmda; yoneticilerin % 77.3'i.i bayan, %22.7'si
erkektir.

3. Yoneticilerin meslekteki hizmet si.irelerine gore dagihrm; % 50' si 21-25 yil,16-20 yil
% 31.S'i, 11-15 yil % 9.1 'i, 5 yil ve daha az % 4.5'tir.

4. Yoneticilerin yoneticilikteki hizmet siireleri; % 77.3'u 5 yil ve daha az, % 13.6's16-10
yil, % 9. l 'i ise 11-15 yilhk kideme sahiptirler.

5. Yoneticilerin

% 63.6's1 3 yilhk yiiksek okul, % 36.4'ii 4 yillik yiiksek okul

mezunudur.

6. Yoneticilerin

% 95.5'i sinif cgretrneni, % 4.5'i ise brans ogretmenidir.
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7. Yoneticilerin

% 86.4'u hizmetici yoneticilik kursuna, % 13.6's1 ise hie yoneticilik

egitimi programma katilmamisttr.

8. Ogretrnenlerin

cinsiyetlerine

gore dagihmmda;

ogretmenlerin

% 68.7'si bayan,

%3 lS'u erkektir.

9. Ogretrnenlerin meslekteki hizmet sureleri; % 23.5'i 5 yil ve daha az, %27.8'i 6-10
-yil, %31.3'u

ise 11-15 yil, % 13' u 16-20 yil,% 4.3'u 21-25 yil arasi kideme

sahiptirler.

10. Ogretmenlerin

% 85.2'si dart yilhk yuksek okul, % 9.6's1 Uy yilhk yuksek okul,

% 1. 7'si iki yilhk yuksek okul mezunudur.

11 .. Ogretmenlerin

% 57.4' u siruf ogretmeni, % 42.16's1 ise brans ogretmenidir.

Karar Siirecinin Isleyisine Iliskin Sonuclar
Ogretrnenlere gore karar sureci ile ilgili iki maddede; kararlara dayanak olacak
bilgilerin onceden saptanmasi ile ilgili olarak ve karar vermede okuldaki teknik ve
profesyonel bilgiden faydalanma konulannda ogretmen ve yonetici gorusleri arasmda
anlamh bir fark vardir. Yoneticilerin okul yonetimi ile ilgili kararlar almasma iliskin
maddede

ise

katilmalannm

yoneticilerle

ogretmenlerin

saglandigi" gorusunde

olduklan

"karardan

etkileneceklerin

kararlara

saptanmistir. Bu maddede yonetici-

ogretmen gorusleri arasmda anlamh bir fark bulunamarmstir. Kararlar ahrurken karardan
etkileneceklerin

durumlannm

goz onunde bulundurulmasi

ogretrnen gorusleri arasmda fark bulunamarmstir.

konusunda

da yonetici-
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Planlama Siirecinin Isleyisine Iliskin Sonuclar
Planlama sureci ile ilgili butun maddelerde ogretmenlere gore yoneticilerin okul
faaliyetlerini

plansiz yuruttukleri

gozlenmistir.
calismalann

Okuldaki

ve ogretmenleri

planlama

yilhk calisma programlannm

degerlendirilmesi,

okulda yapilan

okuldaki islerin gerceklestirilmesinde

surecine

hazirlanmasi,

calismalann

katmadiklan
yapilan planli

planh yurutulmesi ve

beklenmedik guclukler ve gecikmelerin hesaba

katilmasi konulannda yoneticiler ve 6gretmenler farkh gorustedirler. Tum maddelerde
yonetici- ogretmen gorusleri arasmda anlamli bir fark vardir.

Orgiitleme Siirecinin Isleyisine Iliskin Sonuclar
Ogretmenlere gore ilkogretim okullannda orgutleme surecinin isleyisine iliskin
yapryi kurma eylemlerinin iki maddede gerceklesmedigi gozlenmistir. Bu duruma gore
yoneticilerin ogretmenlerin gorevlerine iliskin olarak neler beklediklerini

bildirmesi,

ogretmenlere gorev dagihmmda ozelliklerine dikkat edilmesi konulannda yonetici ve
ogretmenler farkli gorustedirler. Bu maddelerde yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda
anlamh bir fark vardir. Ancak okuldaki islerin gorulmesinde ve okulda cahsan yonetici
ve 6gretmenin ne yapacagiru acik secik bildigi konusunda yoneticiler ve ogretmenler
aym gorustedirler, Bu maddelerde de yonetici-ogretmen

gorusleri arasmda anlamh bir

fark bulunamanustir.

Etki Siirecinin Isleyisine Iliskin Sonuclar
Ogretmenlere
ogretmenleri

gore etki sureci ile ilgili butun maddelere gore yoneticilerin

yonlendiremedikleri

belirlenmistir.

Bu duruma gore; yuksek guvenli,

yaygm ve arkadasca etkilesim kurulmasi, ogretmenlerin daha iyi istekli cahsmasi icin
ozendirilmesi,
ogretmenlerin

ogretmenler

problem

crkartnginda

yetki

kullarunu,

yoneticilerin

sorunlanrn bilme ve cozumune yardimci olmasi ile ilgili maddelerde

yonetici ve ogretmenler farkli gorustedirler. Bu maddelerin tumunde gruplar arasi
istatistiksel olarak, anlamh bir fark vardir.
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Iletisim Siirecinin Isleyisine Iliskin Sonuclar
Iletisim sureci ile ilgilli iki maddede ilkogretim okullannda iletisim kisrthhgmm
oldugu gozlenmistir. Bu duruma gore; gonderilen talimatlarda ogretmenlerin benimseme
durumunun

gozetilmesi,

gorusmelerinin

okulda

gorev

nedeniyle

duzeyi ile ilgili maddelerde

yapilan

yonetici

yonetici-ogretrnen

ogretmen

gorusleri

arasmda

istatistiksel olarak anlamh anlamh bir fark vardir. Ancak okul icinde bilgi akis yonune
iliskin maddede ise yonetici ve ogretmenler asagr yukan ve birimler arasi 90k yonlu bir
bilgi oldugu gorusundedirler,
olmamasi

Ayni kademeler arasmdaki haberlesmenin

ile ilgili olarak da yonetici ve ogretmenler

arasmda

yeterli olup

anlamh

bir fark

bulunamamis tir.

Koordinasyon Siirecinin Isleyisine Iliskin Sonuclar
Ogretmenlere gore koordinasyon sureci ile ilgili tum maddelerde yoneticilerin
ogretrnenleri ortak planh eylemlerden haberdar edemedikleri belirlenmistir. Bu duruma
gore; yoneticilerin

I. kademe ve Il. kademe arasmdaki ortak planh davraruslardan

ogretmenleri haberdar etmesi, ogrencilerin iyi yetismesi icin yoneticilerin ogretmenlerle
olan isbirligine gereken onemi gostermesi, okulun resmi ve gonullu kuruluslarla bir
araya gelerek ortak hareket etmesi ve ogrenci velileri ile gorus alis verisinde bulunmasi
ile ilgili maddelerde yoneticilerle ogretmenler farkh gorustedirler. Koordinasyon sureci
ile ilgili olarak tum maddelerde yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda istatistiksel
olarak anlamh bir fark vardir.

Degerlendirme Siirecinin Isleyisine Iliskin Sonuclar
Ogretmenlere gore yoneticilerin degerlendirme surecinde gerekli olan duzeltme
ve gelistirrne davraruslanru gosteremedikleri belirlenmistir. Bu duruma gore; yoneticinin
ogretmeni

onceden

saptanrms

objektif

olcutler

kullanarak

degerlendirmesi,

degerlendirme sonuclanndan ogretrnenin haberdar edilmesi ile ilgili maddelerde yonetici
ve ogretmenler farkli gorustedirler. Bu maddelerde gruplar arsmda anlamh bir fark ·
vardir. Ancak; degerlendirrnede elde edilen bilgilerin kullanim amaci ve denetim isini

122

hangi kademenin yaptigma iliskin maddede ise yonetici ve ogretrnenlerin denetim isini
ust kademenin yaptigt gorusunde

olduklan belirlenmistir, Bu iki maddede gruplar

arasmda anlamli bir fark bulunamarmstir.

KKTC'de ozellikle son yillarda sik sik degisen hukumetlere bagh olarak egitim
politikasmdaki

goruslerin

de sik sik degismesi, egitim orgutunu

de genis olcude

etkilemis ve isbasina getirilen egitim ve okul yoneticileri, yeteri kadar konunun icine
giremeden 90k onemli kararlan 90k kisa surede vermek durumunda kalnnslardrr. Bu
yetersiz kararlann uygulamada yarattigr sakmcalar egitim sistemine yeni sorunlar, yeni
bunahmlar getirmistir.

6.2. Oneriler

1. Karar surecine

iliskin toplanan verilere gore; okul yonetimine

iliskin kararlar

alnurken, kararlara dayanak olacak bilgilerin onceden saptanmasi, karar vermede teknik
ve

profesyonel

Yoneticilerin

bilgiden
bu

tip

faydalanmanm

davramslan

yeterli

benimsemesi

duzeyde
icin

olmadigi

hizmetici

saptanrmstir.

egitim

yoluyla

bilgilendirilmeleri saglanmali yonetim alanmda uzmanlasmalan saglanmahdir.

2. Planlama surecinm isleyisine iliskin toplanan verilere gore; planlama surecinde
gerekli yonetsel
hazirlanmasi,

davranislarla

ilgili olarak; okuldaki yilhk calisma programlannm

yapilan planh calismalann

degerlendirilmesi,

okulda yapilan planh

cahsmalann yurutulmesi ve okuldaki islerin gerceklestirilmesi konusunda yoneticilerin
Egitim Bakanhgi tarafmdan bilgilendirilmesi

ve egitilmeleri saglanmalidir. Yonetici

cahsanlan ilgilendiren konularda plan ve projelerle ilgili goruslerini sormali ve bunlar
isiginda karar vermelidir.
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3. Orgutleme

surecinm

isleyisine

iliskin toplanan

verilere

gore;

ogretmenlerin

gorevlerine iliskin olarak yoneticiler ogretrnenlerden neler beklediklerini

yazih veya

sozlu olarak ogretrnenlere bildirmelidirler. Okuldaki islerin goriilmesinde ogretmenleri
tesvik etmelidirler. Ogretmenlere gorev dag1hm1yaparlarken ogretmenlerin ozelliklerine
dikkat ederek dagitim yaprlmali, rastgele secim yapilmamahdir. Okulda cahsan yonetici
ve ogretmen ne yapacaguu acik secik bilmelidir. Bu konuda yoneticilere orgutu etkili ve
verimli kilmalan

icin hizmet ici egitim kurslan diizenlenerek,

orgiitleme surecinde bilgilendirilmeleri
verilen bilgilere uyup uymadiklan

okul yoneticilerinin

saglanmalidir. Aynca yoneticilerin

kurslarda

kontrol edilmelidir. Yonetici, bulundugu

okulda

yeniden orgutlemeyi cesaretlendirmeli ve rehberlik yapmalidir.

4- Etki surecinin i$leyi$ine iliskin olarak toplanan verilere gore; yonetici ve ogretmenler
arasmda karsihkh
ogretmenleri

etkilesim

daha iyi

derecesinin

dusuk oldugu gozlenmistir.

Yonetioilerin

ve istekli calismalan icin ozendirme ve anlayis gorevlerini

sergileyemedikleri gozlenmistir. Ogretrnenler problem y1kartt1gmda yetki kullanimmda
yoneticilerin karsihkh diyalog yerine sik sik yetkilerini kullandiklanm

ve yoneticilerin

ogretrnenlerin sorunlanm tam olarak bilmedikleri gozlenmi$tir. Bu konuda voneticilerin
daha titiz davranmalan ve etki surecinde yoneticilerin ogretmen sorunlanrn cozerken
daha titiz davranmalan konusunda egitilmeleri gereklidir. Okulda olumsuz ve aksayan
yanlan surekli arastirmah, mesleki buyumeyi canli tutmak icin; sorumluluk ve kontrolu
dogrudan calisanlara vermeli ve adil olmahdir. Risk almaya ve serbestlige
vermelidir. Sorunlanni cozerken yonetim siireylerini kullanmahdir.

imkan

Y etkiye son care

olarak basvurmahdtr. Verirnli ve basanh olabilmek icin cahsanlanni tesvik etrnelidir.

5- Iletisim surecinin isleyisine iliskin toplanan verilere gore; gonderilen talirnatlann
ogretrnenlerce benirnsenrne derecesinde yonetici ve ogretrnenlerin gorusleri arasmda ve
okulda yapilan yonetici ogretrnen gorii$rnelerinde fark oldugu gozlenmistir. Iletisim
siirecindeki bu kisrtlihk, okullann otokratik yapi gostermelerine neden olabilir. informal
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iletisimin onemli oldugu egitirn orgutlerinde, ilkogretim okulu yoneticilerine hizmet ici
egitim yoluyla bilgi verilmesi gereklidir.

6- Koordinasyon
ogrencilerin

surecmm

i$leyi$ine iliskin toplanan verilere

iyi yetismesi icin ogretmenlerle

olan isbirliginin,

gore; yoneticilerin
okulun cevreye ve

topluma daha iyi tanitmu icin resmi ve gonullu kurulu~larla bir araya gelerek ortak
hareket. etmesinin
yakmlanyla

ve okuldaki 6grencileri

gorus alis verisinde

yoneticilerin
ozendirilmesi

daha iyi tanimak icin aileleriyle veya

bulunmalannm

cahsma programlannm

zayif oldugu g6zlenmi$tir.

haz1rlanmasmda

ve calisma programlan

daha titiz davranmalan

haz1rlanmahdir. Yonetici

Okul
icin

okul ve cevredeki

kuruluslar arasmda isbirligi saglayip ortak 9ah~malar yapmalrdir.

7- Degerlendirme

surecinm

isleyisine iliskin toplanan verilere gore; yoneticilerin

degerlendirme surecinde ilgili yonetici davram~lanm sergileyemedikleri

gozlenmistir.

Okulda calisan ogretmenleri degerlendirmesi ogretmen ve yonetici goru~leri arasmda
fark

bulunmustur,

Yoneticiler

ogretmenleri

degerlendirirken

degerlendirme

sonu9lanndan ogretmenin haberdar edilmesi gerekmektedir. Haberdar edilmezse boyle
bir degerlendirmenin

yapilmasi zaman kaybmdan baska birsey degildir. 8gretmen

degerlendirme sonucundan haberdar edilirse eksik oldugu konuda kendini gelistirebilir,
yapt1g1 hatayi tekrar yapmaz. Yoneticiler degerlendirme yaparken bireysel kanaatlerine
gore degil de objektif ol9utlere gore degerlendirme yaprnalidirlar. Okul yoneticileri
toplum ve cevre ile isbirligi icine girerek, bilimsel veriler 1~1gmda, bulunduklan bolge
okulunun egitimi ve tarutimi icin onderlik yapmahdirlar. Degerlendirmeden

elde edilen

bilgilerin, ogretmenin geli~tirilmesi icin kullamlmasi ve degerlendirme sonuclanndan
ogretmenin
yoneticilerini

haberdar

edilmesi

bilgilendirmeleri

konulannda

ilkogretim

okulu

denetcilerinin

saglanmahdtr. Yapilan degerlendirrnelerde

ogretmenleri degerlendirirken , ogretmen de yoneticiyi degerlendirmelidir.

okul

yoneticiler
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8- Yoneticilerle ilgili kisisel bilgilere iliskin bulgulara bakildiginda; okul yoneticilerinin
atanma ve seciminde egitim duzeyine onem verilmeli, okul yoneticiliginin bir meslek
olarak ele almip, bilimsel yontemlere dayah modellerle hizmet oncesinden hazirlanmasi
ve isbasmda gelistirilmesi saglanmalidir.

9- Yonetim sureclerinin etkili islemesi , aksakhklann giderilmesi ve calisanlann motive
edilmesi acisindan yoneticilerin yonetim alanmda uzmanlasmalanna
hizmet ici egitim programlan
isbirligi yapilmahdrr.Yonetici,

10- Yoneticilerin

ile gelismeleri saglanmah,

onem verilmeli,

bu konuda ilgili yerlerle

sorunlan cozerken yonetim sureclerini kullanmahdir.

atanma ve seciminde egitim duzeyine onem verilmeli, yonetim

alanmda iki yil lisans ustu egitim almasi sarti getirilmelidir ..

11- Yonetici ve ogretmenler mumkun oldugu kadar yuz yuze iletisime girmelidir. Gerek
yoneticilere, gerekse ogretmenlere hizmet oncesi ve hizmet ici egitim yoluyla iletisim
konusunda egitim verilmelidir. Yonetici calisanlara emir ve talimatlar verirken, onlann
yaraticihk yeteneklerini en 11st duzeye cikarmalanna yardimci olmahdir.

12- Yoneticiler, ozellikle ogretmenleri ilgilendiren komilarda onlann goruslerini almah
ve uygulamaya yansitmahdir.yonetici
Okulun gelistirilmesinde,

risk almaya ve serbestlige

problem cozme etkinliklerinde

butun cahsanlan

katmahdir. Yonetici okul orgutunun degisme ve gelismesini
farkmda olmahdir.

Engelleri

imkan vermelidir.
kararlara

engelleyen unsurlarm

etkisiz kilmah ve yeni yapiya karsi olumlu gucleri

kuvvetlendirmelidir.

Yonetim sureclerinin
arasmda

anlamh

guclestirebilecegi

fark

isleyisine iliskin olarak yonetici ve ogretmen gorusleri

olmasi,

ilkogretim

seklinde yorumlanmaktadir.

okullannm
Bu nedenle

amaslanna

ulasmasmi

okul yoneticiliginin

bir
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meslek olarak ele almip, bilimsel yontemlere dayah modellerle

hizmet oncesinde

hazirlanmasi, i$ basmda gelistirilmesi saglanmahdir.

Yonetim sureclerinin
ara$ttrmac1lann,
kururnlannda

KKTC'nin

benzer

isleyisi konusunda
diger

cahsmalan

il9elerindeki
yaprnalan

ilkogretim ve ortaogretim kurumlannda

gelecekte

calisma yaprnak isteyen

ilkogretim

ve/veya

tavsiye edilmektedir.

yonetimden

kaynaklanan

ortaogretim

Bu arastirmalar
sorunlann

tespit

edilmesine, bunlan ortadan kaldmci onlemlerin almmasma ve bu konularda gerekli
egitim ihtiyacmin belirlenmesi acismdan buyuk onem arz etmektedir.
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Ek 1. Milli·Egitim·ve.Kiiltiir Bakap.bg1 izin Yazrsi

(~\
~

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURiYETi
MiLLi EGiTiM VE KULTUll BAKANLlGl
iLKOGRETiM DAiRESi MfiDURLUGU
Letkosa
Say1: P .P .1750
29.12.2004

Saym Benan Agdelen
Lefke istiklal ilkokulu
Giizelyurt.
"ilkogretim Okullannda Yonetim Siire~lerinini~Ieyi~ine~kin Olarak Yonetici
ve Ogretmen Gorii~lerinin incelenmesi" konulu anket sorulan Talim ve Terbiye Dairesi
Miidilrlugil tarafmdan incelenmis ve uygulanmasmda bir sakmca goriilmemi~tir.
Anketi uygulamadan once ilgili okul miidiirlillderi ile temas kurulmasi ve uygulama
tamamland1ktan sonra da anket sonu~lannm Miidiirliigfuniize ve Talim ve Terbiye Dairesi
Miidi.irliigii'ne iletilmesi hususunda bilgilerinizi saygi ile rica ederim.

~'-

Hatice Diizgiin
Miidiir

/RD
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Ek 2. Ydnetici Anket Formu

Saym Yonetici,
Yuksek lisans calismasi olarak 11ilkokullarda Ydnetim Siireclermin i~lerligi
(Giizelyurt Ornegi)" konulu bu anket, tez cahsmasi icin ihtiyac olan bilgileri sizden
toplamak amaciyla hazirlanrrusnr.
Konuya iliskin problemlerin tam olarak teshis edilmesi ve uygun cozum yollannm
bulunmasi, karsilasilan durumlara iliskin toplanan bilgilerin dogruluguna bagh olacaktir.
Bu nedenle ankete vereceginiz cevaplar, arastirmanin gecerlik ve guvenirlik orarum
artiracaktir.
Toplanacak bilgiler, bilimsel amaclar icin kullanilacak ve topluca
degerlendirilecektir. Size verilecek anket iki bolumden olusacaktir.Lutfen her bolumu
basmdaki aciklamaya uygun olarak doldurunuz.
Sizden almacak bu bilgiler, sadece arastirma icin kullaruhp, gizli tutulacaktir. Bu
yuzden ankete adimzi ve soyadmizr yazmaniza gerek yoktur .
ilgi ve katkilanniz icin tesekkurler,

Benan AGDELEN
Yakm Dogu Universitesi
Egitim Bilimleri Enstitiisii
Egitim Ydnetimi, Denetimi
Ekonomisi ve Planlamasi
Yiiksek Lisans Ogrencisi

AD RES:
Lefke istiklal ilkokulu
LEFKE
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YONETiCi ANKET FORMU
BOLUM 1
A~IKLAMA

Bu bolumde, sizlere ait kisisel bilgiler ile ilgili sorular yer almaktadir, Sizden, her
soruya iliskin seceneklerden sizlere uygun olanmm yanmdaki parantez icine II X " isareti
koymaniz istenmektedir.

I. GOREvtNiz
1. ( ) Mudur
2. ( ) Mudur Yarduncisi
3. ( ) Sorumlu ogretmen

II. CiNSiYETiNiz
I. ( ) Erkek
2. ( ) Kadm
ill. MESLEKTEK.i HizMET SURENIZ.
1. ( ) 5 yil ve daha az
2. ( ) 6 - 10 yil
3 . ( ) 11 - 1 5 yil
4. ( ) 16 - 20 yil
5.( )21-25yil
6. ( ) 26 - 30 yil
7. ( ) 31 yil ve daha fazla

IV. YONETiCiLiKTEKi HizMET SURENiz
1. (
2. (
3.(
4. (
5.(
6. (
7. (

) 5 yil ve daha az
) 6 - 10 yil
)11-15yil
) 16 - 20 yil
)21-25y1l
) 26 - 30 yil
) 31 yil ve daha fazla
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V.MEZUN OLDUGUNUZ SON OKUL
1. ( ) iki yilhk yuksek okul mezunu
2. ( ) U9 yilhk yuksek okul mezunu
3. ( ) Dort yilhk yuksek okul veya fakulte
4. ( ) Baska ( Belirtiniz)
VI. BRAN~INIZ ( Lutfen yaziruz)
(

VII. YONETiCiLiK ALANINDA EGiTiMiNiz
1. ( ) EYTPE Lisans Prograrm'ru bitirdim.
2. ( ) Hizmetici yoneticilik egitim programma katildim.
3. ( ) Hi9 yoneticilik egitimi gormedim,
4. ( ) Baska ( Varsa lutfen yazmiz.)
(.

.

)

)
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BOLUMII
A~IKLAMA
Bu bolumde cahstigmrz ilkogretim okulundaki yonetim sureclerinin isleyisine
iliskin durumu yansttmaruz istenmektedir. Burada sizden ilgili yonetem surecinin
kurumunuzdaki bugunku isleyisini en iyi anlatan u9 durumdan sadece birini belirleyip,
karsismdaki parantez icine II X II isareti koymaniz beklenmektedir.
Lutfen hicbir soruyu cevapsiz birakmaymiz.

OKULDAKi YONETiM SURE~LERiNiN iSLEYiSi
1. Okulda gorevli bir yonetici olarak, okulun yonetimine iliskin kararlan alirken;
( ) a. Karar surecinde, sadece yonetici arkadaslanmm goruslerini almm.
( ) b. Yonetici olarak kendim karar veririm.
( ) c. Almacak kararlardan etkileneceklerin, kararlara katilmalanni saglanm.
2. Kararlara dayanak olacak bilgileri onceden saptarken;
( ) a. Kararlara dayanak olacak bilgileri onceden belli bir plan cercevesinde saptanm.
( ) b. Alelacele saptanm.
( ) c. Onceden bilgi saptamam, dogrudan karar veririm.
3. Kararlar almirken, karardan etkileneceklerin goz onunde bulundurulmasi;
( ) a. Kararlardan etkilenecek tum bireylerin durumlanru goz onunde bulundururum.
( ) b. Sadece yoneticilerin durumlanru goz onunde bulundururum.
( ) c. Hi9 kimsenin durumunu goz onunde bulundurmam.
4. Karar vermede okuldaki teknik ve profesyenel bilgiden faydalanma;
( ) a. Sadece yonetici bilgilerinden faydalanmm.
( ) b. Sadece ust kademelerden alman bilgilerden faydalanmm.
( ) c. Her duzeydeki bilgiden faydalanmm.
5. Okuldaki yilhk cahsma programlanru;
( ) a. Diger yoneticilerle birlikte hazirlanm.
( ) b. Tum yonetici ve ogretmenlerin katihmiyla hazirlanm.
( ) c. Herkesin gorusunu alir; yoneticilerle birlikte hazirlanm.
6 .. Yapilan planli calismalan;
( ) a. Herhangi bir degerlendirmeye tabi tutmam.
( ) b. Belirli araliklarla degerlendiririm.
( ) c. Yil sonunda tumden bir defada degerlendiririm.
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7. Okulda yapilan cahsmalar;
( ) a. Yapilmis planlar dogrultusunda yurutulur,
( ) b. Zaman zaman plansiz yurutulur,
( ) c. Herhangi bir plan soz konusu degildir.
8. Okuldaki islerin gerceklesmesinde;
( ) a. Beklenmedik guclukleri ve gecikmeleri hesaba katanm.
( ) b. Beklenmedik guclukler ve gecikmeleri zaman zaman hesaba katanm.
( ) c. Beklenmedik guclukler ve gecikmeleri hicbir zaman hesaba katmam.
9. Ogretrnenlerin gorevlerine iliskin olarak;
( ) a. Kendilerinden neler beklendigini acikca bildiririm.
( ) b. Zaman zaman kendilerinden neler bekledigini bildiririm.
( ) c. Herkes ne yapacagim acik secik bildigi icin, neler beklendigini bildirmem.
10. Okuldaki islerin gorulmesinde;
( ) a. Hi9bir tesvikim olmaz.
( ) b. Belirli yollann izlenmesini tesvik ederim.
( ) c. Her yolu tesvik ederim.
11. Ogretmenlere gorev dagitirken;
( ) a. Rastgele secim yapanm.
( ) b. Zaman ve mekana uygun secim yapanm.
( ) c. Ogretmenlenn ozelliklerine dikkat ederim.
12. Okulda calisan yonetici ve ogretmen;
( ) a. Ne yapacaguu acik secik bilir.
( ) b. Sadece yoneticiler ne yapacaguu acik secik bilir.
( ) c. Biz yoneticiler dismdaki personel ne yapacagmi bilmez, sadece verilen gorevi
yapar.
13. Yonetici ve ogretmenler arasmdaki karsihkh etkilesim derecesi,
( ) a. Yuksek guvenli, yaygm ve arkadasca etkilesim kuranm.
( ) b. Cogunlukla kendi lutfum, ogretmenlerin cekinerek yaptigi az etkilesim vardir.
( ) c. Daima korku ve guvensiz, az etkilesim vardir. c:
14. Ogretmenlerin daha iyi istekli calismasi icin ozendirilmesi;
( ) a. Yasalar ve olanaklar olcusunde devamh ozendiririm,
( ) b. Okulumuzun herhangi bir ozendirme sistemi yoktur.
( ) c. Olanaklar dahilinde zaman zaman ogretmenleri ozendiririm,
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15. Ogretmenler problem cikardigmda yetki kullarumi;
( ) a. Ogretrnenlerle ilgili sorunlan surekli yetkilerimi kullanarak cozerim,
( ) b. Karsihkh diyalog cozum getirmez ise yetkilerimi kullanmm.
( ) c. Ogretmenlerle ilgili sorunlan, surekli diyalog ile cozumleme yoluna giderim.
16. Ogretrnenlerin sorunlanru;
( ) a. Bilir ve cozumune yardimci olurum.
( ) b. Biliyor ve ilgileniyor gorunurum.
( ) c. Ne bilir, ne de ilgilenirim.
17. Okul icinde bilgi akisuun yonu;
( ) a. Cogunlukla yukandan asagryadir.
( ) b. Bilgi akisi hem asag), hem de yukan dogru olur.
( ) c. Asag; yukan ve birimler arasr eek yonlu bir bilgi akisi vardir,
18.
(
(
(

Yonetici olarak gonderdiginiz talimatlann cgretmenlerce benimsenme derecesi;
) a. Tum talimatlarda ogretmenlerin benimseme durumunu gozetirim.
) b. Bazt talimatlarda ogretmenlerin benimseme durumunu gozetirim,
) c. Talimatlanmda ogretmenlerin benimseme durumunu gozetmem.

19.Aym kademeler arasmda haberlesme;
( ) a. Oldukca iyi bir haberlesme var.
( ) b. Iyi sayilabilecek bir haberlesme var.
( ) c. Dusmanhk ve rekabet nedeniyle haberlesme yetersiz.
20. Okulda gorev nedeniyle yaptigmuz gorusmelerin miktan;
( ) a. <;ok gorusme yapanm.
( ) b. Gorusme miktanm azdir.
( ) c. Ogretmenler arasmda oldukca cok gorusme yapildigi icin hie; kimse ile
gorusmem.
21. Okulun amaclanni gerceklestirmek icin I. kademe ve II. kademe arasmdaki
ortaklasa cahsmayi;
( ) a. <;ok ust duzeyde tutanm.
( ) b. Yeterli duzeyde tutanm.
( ) c. Buyuk olcude kopuk duzeyde tutanm. c,
22. Ogrencilerin iyi yetismesi icin ogretrnenlerle olan isbirligim;
( ) a. <;ok ust duzeydedir.
( ) b. Yeterli duzeydedir.
( ) c. <;ok zayiftir.
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23. Okulun cevreye ve topluma daha iyi tanrtmu icin resmi ve gonullu kuruluslarla bir
araya gelerek ortak hareket etmemiz;
( ) a. <;ok ust duzeydedir.
( ) b. Y eterli duzeydedir.
( ) c. <;ok zayrftir.
24. Okuldaki ogrencileri daha iyi tammak icin aileleriyle veya yakmlanyla gorus

ahsverisinde bulunma;
( ) a. Devamli yapanm.
( ) b. Ihtiyac duyulursa yapanm.
( ) c. Hi9 gerek duymam.
25. Yonetici olarak.ogretmenleri degerlendirirken;
( ) a. Bireysel kanaatime gore degerlendirme yapanm.
( ) b. Degerlendirmede belli bir sistemim yoktur.
( ) c. Onceden saptanmis objektif olcutleri kullanmm.
26. Degerlendirmede elde edilen bilgileri kullamm amacuuz;
( ) a. Ogretmeni cezalandtrmak icin,
( ) b. Ogretmenin gelistirilmesi icin,
( ) c. Cahsma politikalannm saptanmasi icin,
27. Degerlendirme sonuclanndan ogretmenin haberdar olmasi;
( ) a. Degerlendirme sonuclanru sadece ilgili ogretmenin kendisine bildiririm.
( ) b. Degerlendirme sonuclanm herkese duyururum.
( ) c. Degerlendirme sonuclanni yoneticiler dismda kimseye bildirmem.
28. Denetim isini hangi kademe yapmaktadir ?
( ) a. Sadece ust yonetim.
( ) b. Yaygm olarak ust yonetim.
( ) c. Genellikle ust ve orta kademeler.
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Ek 3. Ogretmen Anket Formu

Saym Meslektasim,
Yuksek lisans cahsmasi olarak "ilkokullarda Ydnetim Sureelerinin i~lerligi
(Giizelyurt Ornegi)" konulu bu anket, tez cahsmasi icin ihtiyac olan bilgileri sizden
toplamak amaciyla hazrrlannnstir,
Konuya iliskin problemlerin tam olarak teshis edilmesi ve uygun cozum yollannm
bulunmasi, karsilasilan durumlara iliskin toplanan bilgilerin dogruluguna bagh olacaktir.
Bu nedenle ankete vereceginiz cevaplar, arastirmanm gecerlik ve guvenirlik oranrru
arnracaktir.
Toplanacak bilgiler, bilimsel amaclar icin kullanilacak ve topluca
degerlendirilecektir. Size verilecek anket iki bolumden olusacaktir.Lutfen her bolumu
basmdaki aciklamaya uygun olarak doldurunuz.
Sizden almacak bu bilgiler, sadece arastirma icin kullaruhp, gizli tutulacaktir. Bu
yuzden ankete adimzi ve soyadunzi yazmamza gerek yoktur .
ilgi ve katkilanruz icin tesekkurler.

Benan AGDELEN
Yakm Dogu Universitesi
Egitim Bilimleri Enstitiisii
Egitim Ydnetimi, Denetimi
Ekonomisi ve Planlamasi
Yiiksek Lisans Ogrencisi
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OGRETMENANKETFORMU
BOLUM 1
A(;IKLAMA
Bu bolumde, sizlere ait kisisel bilgiler ile sorular yer almaktadir. Sizden, her soruya
iliskin seceneklerden sizlere uygun olamnm yanmdaki parantez icine II XII isareti
koymamz istenmektedir.

I. GOREViNtZ
1. ( ) Mudur
2. ( ) Mudur Yardimcisi
3. ( ) Ogretmen
II. CiNSiYETiNtz
1. ( ) Erkek
2. ( ) Kadm
ill. MESLEKTEKi HizMET SURENiz.
1. ( ) 5 yil ve daha az
2. ( ) 6 - 10 yil
3 . ( ) 11 - 15 yil
4. ( ) 16 - 20 yil
5.( )21-25yil
6. ( ) 26 - 30 yil
7. ( ) 31 yil ve daha fazla
IV.MEZUN OLDUGUNUZ SON OKUL
1. ( ) iki yilhk yuksek okul mezunu
2. ( ) Dr; yillik yuksek okul mezunu
3. ( ) Dort yilhk yuksek okul veya fakulte
4. ( ) Ba~ka ( Belirtiniz)
V. BRANSINIZ ( Lutfen yazmiz)
(

.

)
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BOLUMII
A(;IKLAMA
Bu bolurnde cahstigmrz ilkogretim okulundaki yonetim sureclerinin isleyisine
iliskin durumu yansitmamz istenmektedir. Burada sizden ilgili yonetim surecinin
kurumunuzdaki bugunku isleyisini en iyi anlatan ur; durumdan sadece birini belirleyip,
karsismdaki parantez icine II X II isareti koymamz beklenmektedir.
Lutfen hicbir soruyu cevapsiz birakmayiruz,

OKULDAKi YONETiM SURE<;LERiNiN iSLEYiSi
1. Okuldaki yoneticiler, okul yonetimine iliskin kararlan alirken;
( ) a. Karar surecinde, sadece yonetici arkadaslannin goruslerini ahr,
( ) b. Yonetici olarak kendisi karar verir.
( ) c. Almacak kararlardan etkileneceklerin, kararlara katilmalanm saglar.
2. Kararlara dayanak olacak bilgilerin onceden saptanmasi;
( ) a. Kararlara dayanak olacak bilgiler onceden belli bir plan cercevesinde saptanir.
( ) b. Alelacele saptamr.
( ) c. Onceden bilgi saptanmaz, dogrudan karar verilir.
3. Kararlar ahrurken, karardan etkileneceklerin goz onunde bulundurulmasi;
( ) a. Kararlardan etkilenecek tum bireylerin durumlan goz onunde bulundurulur.
( ) b. Sadece yoneticiler birbirlerinin durumlanni goz onunde bulundurur.
( ) c. Hie kimsenin durumu goz onunde bulundurulmaz.
4. Karar vermede okuldaki teknik ve profesyenel bilgiden faydalanma;
( ) a. Sadece yonetici bilgilerinden faydalamlir.
( ) b. Sadece ust kademelerden alman bilgilerden faydalanihr.
( ) c. Her duzeydeki bilgiden faydalaruhr.
5. Okuldaki yillik cahsma programlanm;
( ) a. Yoneticiler hazirlar.
( ) b. Tum yonetici ve ogretmenlerin katihrmyla hazirlamr.
( ) c. Herkesin gorusu aluur; sonucta yoneticiler birlikte hazrrlar.
6 .. Yapilan planli cahsmalar;
( ) a. Herhangi bir degerlendirmeye tabi tutulmaz.
( ) b. Belirli arahklarla degerlendirilir.
( ) c. Y1l sonunda tumden bir defada degerlendirilir.
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7. Okulda yapilan cahsmalar;
( ) a. Yapilrrus planlar dogrultusunda yurutulur.
( ) b. Zaman zaman plansiz yurutulur.
( ) c. Herhangi bir plan soz konusu degildir.
8. Okuldaki islerin gerceklestirilmesinde;
( ) a. Beklenmedik guclukler ve gecikmeler hesaba katihr.
( ) b. Beklenmedik guclukler ve gecikmeler zaman zaman hesaba katihr.
( ) c. Beklenmedik guclukler ve gecikmeler hicbir zaman hesaba katilmaz.
9. Ogretrnenlerin gorevlerine iliskin olarak;
( ) a. Yoneticiler ogretmenlerden neler beklediklerini acikca bildirirler.
( ) b. Yoneticiler ogretmenlerden neler beklediklerini zaman zaman bildirirler.
( ) c. Ogretmenler ne yapacaguu acik secik bildigi icin, neler beklenildigi
bildirilmez.
10. Okuldaki islerin gorulmesinde;
( ) a. Yoneticilerin hicbir tesviki olmaz.
( ) b. Belirli yollann izlenmesini tesvik ederler.
( ) c. Her yolu tesvik ederler.
11. Ogretmenlere, gorev dagrlmunda;
( ) a. Rastgele secim yapihr.
( ) b. Zaman ve mekana uygun secim yapihr.
( ) c. Ogretmenlerin ozelliklerine dikkat edilir.
12. Okulda cahsan yonetici ve ogretmen;
( ) a. Ne yapacagmi acik secik bilir.
( ) b. Sadece yonetici personel ne yapacagnu acik secik bilir.
( ) c. Yonetici personel dismdaki personel ne yapacagmi bilmez, sadece verilen
gorevi yapar.
13. Yonetici ve ogretmenler arasmdaki karsrhkh etkilesim derecesi,
( ) a. Yuksek guvenli, yaygm ve arkadasca etkilesim kurulur.
( ) b. Cogunlukla yoneticilerin lutfu, ogretmenlerin cekinerek yaptigi az etkilesirn
vardir.
( ) c. Daima korku ve guvensiz, az etkilesim vardir,
14. Ogretmenlerin daha iyi ve istekli cahsmasi icin ozendirilmesi;
( ) a. Yasalar ve olanaklar olcusunde devamli ozendirilir.
( ) b. Okulun herhangi bir ozendirme sistemi yoktur.
( ) c. Olanaklar dahilinde zaman zaman ogretmenler ozendirilir.
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15. Ogretmenler problem cikarttigmda, yetki kullarumi;
( ) a. Yoneticiler, ogretmenlerle ilgili sorunlan surekli yetkilerini kullanarak cozerler.
( ) b. Karsihkh diyalog cozum getirmez ise, yoneticiler yetkilerini kullamrlar.
( ) c.Yoneticiler ogretmenlerle ilgili sorunlan, surekli diyalog ile cozumleme yoluna
giderler.
16. Yoneticiler, ogretmenlerin sorunlanm;
( ) a. Bilir ve cozumune yardimci olurlar.
( ) b. Biliyor ve ilgileniyor gorunurler.
( ) c. Ne bilirler, ne de ilgilenirler.
1 7. Okul icinde bilgi akisinm yonu;
( ) a. Cogunlukla yukandan asagiyadir.
( ) b. Bilgi akisi hem asag), hem de yukan dogru olur.
( ) c. Asagr yukan ve birimler arasi cok yonlu bir bilgi akisr vardir.
18.
(
(
(

Gonderilen talimatlann ogretmenlerce benimsenme derecesi;
) a. Yoneticiler, tum talimatlarda ogretmenlerin benimseme durumunu gozetirler.
) b. Yoneticiler, bazi talimatlarda ogretrnenlerin benimseme durumunu gozetirler.
) c. Yoneticiler, talimatlarmda ogretmenlerin benimseme durumunu gozetmezler.

19 .Aym kademeler arasmda haberlesme;
( ) a. Oldukca iyi bir haberlesme var.
( ) b. Iyi sayilabilecek bir haberlesme var.
( ) c. Dusmanhk ve rekabet nedeniyle haberlesme yetersiz.
20. Okulda gorev nedeniyle yapilan yonetici-ogretmen gorusmeleri;
( ) a. Coktur.
( ) b. Yeterlidir.
( ) c. <;ok zayrftir.
21. Okulun amaclanm gerceklestirmek icin I. kademe ve II. kademe arasmdaki
ortaklasa cahsma;
( ) a. <;ok ust duzeydedir.
( ) b. Y eterli duzeydedir.
( ) c. Buyuk olcude kopuk duzeydedir.
22. Yoneticilerin, ogrencilerin iyi yetismesi icin ogretmenlerle olan isbirligi;
( ) a. Cok ust duzeydedir.
( ) b. Yeterli duzeydedir.
( ) c. <;ok zayrftir.
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23. Okulun cevreye ve topluma daha iyi tamtirm icin resmi ve gonullu kuruluslarla bir
araya gelerek ortak hareket etmesi;
( ) a. <;ok ust di.izeydedir.
( ) b. Yeterli di.izeydedir.
( ) c. <;ok zayiftir.
24. Okuldaki ogrencileri daha iyi tanimak icin aileleriyle veya yakmlanyla gorus
alisverisinde bulunma ;
( ) a. Devamli yapilir.
( ) b. Ihtiyac duyulursa yapihr,
( ) c. Hi9 yapilmaz.
25. Yoneticinin, okulda calisan ogretmenleri degerlendirmesi;
( ) a. Bireysel kanaate gore yapihr.
( ) b. Degerlendirmede belli bir sistem yoktur.
( ) c. Onceden saptannus objektif olcutler kullanihr,
26. Degerlendirmede elde edilen bilgilerin kullanim amaci;
( ) a. Ogretmeni cezalandirmak icin,
( ) b. Ogretmenin gelistirilmesi icin,
( ) c. Cahsma politikalanrun saptanmasi icin,
27. Degerlendirme sonuclarindan ogretmenin haberdar olmasi;
( ) a. Degerlendirme sonuclan sadece ilgili ogretmenin kendisine bildirilir.
( ) b. Degerlendirme sonuclan herkese duyurulur.
( ) c. Degerlendirme sonuclanm yoneticiler dismda kimse bilmez.
28. Denetim isini hangi kademe yaprnaktadir ? .
( ) a. Sadece ust yonetim.
( ) b. Yaygm olarak ust yonetim.
( ) c. Genellikle ust ve orta kademeler.

