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6NS0Z
Bir toplumun ilerleyebilmesi icin egitim ve bilimin 90k onemli oldugunu
hiliyoruz.Egitim ve bilimin vozlasmasi ise toplumu hie si.iphesiz geriye goti.iri.ir ve
toplumun yikilmasma neden olur. Egitim ve bilim alanmda gelismenin saglanmasi
icin mutlaka bu alanlarda ahlaki ilke ve kurallann teshis edilmesi gereklidir. Ahlak
toplumun temelidir. Egitim ve bilim ise toplumun gelismesinin temelidir. Eger
bilginiz size insanm zaaflannm ve di.i9ki.inli.iklerinin ustune cikabihneyi ve dogruluk
yolunda yammzdakilere onder olmayi ogretmiyorsa o zaman degeri dusuk bir
insansimz demektir.
Bu arastirmarmzda KKTC'de yasanan etik (ahlak) sorununun bir boyutunu
olusturan "Okul Mi.idi.irlerinin Etik Davram9lan" konusunu ele alacagiz. Okul
mudurleri egitimin uygulanmasmda ve onemli kararlarm almmasmda 90k onemli bir
mevkide bulunuyorlar. Okul mudurleri meslekta9lannm, ogrencilerin, ailelerin ve
toplum fertlerinin guvenini ve saygismi kazanmak icin etik kurallarm mumkun olan
en yuksek derecesine ulasmak ve bunu surdurmekle yi.iki.imli.idi.irler. Bu nedenle Milli
Egitim ve Kultur Bakanhg1 'na, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafmdan atanma ile
goreve gelen okul mi.idi.irlerinin, yonetiminde uyulmasi gereken etik ilkelerin neler
olmasi gerektigi ve egitim yoneticilerinin bu ilkelere ne derecede uygun
davrand1klannm saptanmasi 90k buyuk bir onem kazanmistir. Aynca KKTC
okullannda meydana gelen bazi etik d191 olaylar, basmda sik sik yer almakta ve bu
konunun ciddi arastirmalara konu edilmesini gerektirmektedir.
Bu cahsma ytiksek lisans tezi olarak hazirlanrms olup; cahsma esnasmda
akademik yardim ve buyuk destegini gordi.igi.imtez damsmamm ve juri uyesi Saym
Do9. Dr. Halil Aytekin'ne juri i.iyeleri Saym Do9. Dr. Mehmet Caglar ve Saym Do9.
Dr. Aydm Ankay'ya te9ekki.irlerimi sunanm. Anketi yamtlayan tum ogretmen ve
velilere tesekkur ederim. Son olarak, cahsmalanmda, maddi ve manevi destegi
esirgemeyen esim Aytul Zaim'e tesekkur ederim.

Salih Zaim
Lefkosa, Mayis 2005
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OZET
Son yillarda yasanan hizh degisim, kuresellesme ve bilgi toplumu surecleri
insanlan, orgutleri, toplumsal yapilan etkilemektedir. Bu etkileme karsismda
yonetimin yonetsel yaklasimlarmm degismesi gerekmektedir. Bu arastirma Kuzey
Kibns Turk Cumhuriyeti, Milli Egitim ve Kultur Bakanligi, Lefkosa bolgesi okullan
ile snnrh, 2003-2004 cgretim yih Ilkogretim Dairesi, Genel Ortaogretim Dairesi ve
Mesleki Teknik Ogretim Dairesi'ne bagli okullarda gorevli okul mudurlerinin etik
davramslannm duzeyleri arastmlmistir. Arastirma sonuclan tum okul mudurlerinin
davramslan icin genellenemez. Mesleki etik egitimi, egitim yoneticilerinin
yetistirilmesi surecinin formal bir parcasi degildir.Yonetici olarak atanan bireylerin,
mesleklerinde yeterli ve etik konusunda duyarli olduklan varsayilmaktadir,
Okul mudurlerinin etik davramslannm saptanmasi icin ilgili okullarda gorev
yapan ogretmenlere ve ilgili okullarda cocuk okutan velilere yonelik iki ayn, fakat
icerigi aym olan anket sunulmustur. Anketlerin birinci bolumunde, tamtici bilgiler,
ikinci bolumunde ise, etik ilkelerle ilgili bilgileri iceren 79 soruluk anket
sunulmustur. Velilerden 350 kisi, ogretmenlerden ise 300 kisi anketi yarutlarmsur.
Arastirmada verilerin cozumlenmesinde frekans ve yuzde, varyans analizi
(ANOV A) kullamlmistir. Statistik cozumlemeler icin ise SPSS (The Statistical
Package For The Social Studies) paket programmdan yararlamlmistir.
Cahsmanm sonucunda okul mudurlerinin, hosgoru adalet, sorumluluk,
durustluk ve demokrasi ilkelerine, ogretmen algi sonuclanna gore gennelikle, veli
algi sonuclanna gore bazen uygun davrandiklan gorulmustur.
Degisken bulgularma gore velilerin ogrenim durumlan arastirmayi etkiledigi
gorulmustur. Aynca ogretmen ve velilerin farkh dusundukleri sonucuna vanlnustir.
Bu meyanda okul mudurlerinin etik davramslanmn hizmetici egitim yolu ile
gelistirilmesi onerilmistir, Okul mudurlerinin goreve atanmadan, meslek bilgisi ile
donatildikdan sonra meslege atanmalan onerilmistir.
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ABSTRACT
Since the last decade, we have had new developments, global issues and
improvements on information technology, which affected our people, organizations
and national structures. These modifications have leaded the necessity of changes in
education management.
This study has been done among the schools of Turkish Republic of Northern
Cyprus, Ministry of Education and Culture, in Nicosia and it reflects the results for
2003-2004 academic year. It investigates the ethical behaviors of the school
headmasters/mistresses in elementary, high school and technical schools levels in the
city of Nicosia. The results cannot be generalized for all headmasters/mistresses.
Ethics education is not a formal part of education management. It is assumed that the
headmasters/mistresses have built their own ethics.
There were two questionnaires presented to both parents of students and
teachers. These questionnaires were presented separately to the parents and the
teachers but had the same information. The first part of the questionnaires asked
'personal information' questions and the second part asked 79 questions on ethics
issues. The parents answered 350 questions whereas teachers answered 300.
At the end of the study, the data were collected and interpreted as frequency
and percentage, by using ANNOYA. For statistical analysis SPSS (The Statistical
Packet For Social Sciences) were used.
At the end of the study, school teachers concluded that school principals were
usually responsible, honest, democratic and had tolerance. The parents, on the other
hand, concluded that, school principals posses the same characteristics ocassionally.
The education level of parents had affected the diversity of the results. Also,
neither school teachers nor parents share the same opinions.
In this study, it is recommended that, the ethical behaviors of school
principals should be improved by inservice training. And it is essential to teach the
duties of principals before their appointments to the schools.
'---

BOLUMI

ctnts.
Bu bolumde arastirmanm problem durumu aciklanarak, problemin amaci,
onemi, problem cumlesi ile arastirmanm suurhhklan belirtilmis, ilgili terimlerin
tammlan yapilarak arastirma genel hatlan ile ortaya konulmustur.

PROBLEM:
Basm kuruluslanna intikal eden bilgilere gore KKTC'de kotu yonetimin
sonucu olarak ortaya cikan yozlasma, yolsuzluk gibi etik d191 davramslar, ciddi bir
tartisma konusu olmaktadir. Bu tur olumsuzluklann, toplumsal duzeni ve
gereksinimleri saglarnakla gorevli olan kamu yonetimi icerisinde ortaya cikmasi daha
da rahatsizhk vericidir. Okul yoneticilerinin, gorevlerini yerine getirirken, yasa ve
politikalara uyduklan halde, mesleki etik ilkelere uygun davranmadiklan
gozlenmektedir.
Yasadigmuz yuzyilda daha dogru, daha ozgur, daha esit, daha adil, daha
temiz, daha yasaruhr bir dunyayi ozlemiyormuyuz? Her gun farkmda olarak veya
olmaksizin katkida bulundugumuz yozlasma, kirlenmeden konusuyor ve sikayet
ediyoruz. Her seyin degismesini isterken, biz kendimizi ne kadar degistirebiliyoruz?
Her seyi elestirirken neden kendimizi savunuyor ve yanhs yapmaya devam ediyoruz?
Egitim hizmetlerinin basan ile yurutulmesinin en onemli itici gucu egitim
yoneticileridir. Egitim surecinin ulke cikarlan dogrultusunda ve cagdas egitim
anlayisi icerisinde surdtirulmesine katkida bulunabilmek icin okul muduru, basanh
yonetim etkinliginde bulunmak mecburiyetindedir. Egitim kurumu olan okulun
amaclanna ulasabilmesi, yonetici, ogretmcn ve diger personelin etik rollerini
kendilerinden beklenen bicimde yapmasi ile mumkundur. Oysa ki okul yoneticisi
pozisyonunda faaliyetlerini surduren okul mudurlerinin yetistigi alanlar oldukca
farkhdir.
Ilkokul mudurleri; lise ve dengi okul mezunlan ile cgretmen akademisi
mezunlandir, Ortaokul ve lise mudurleri ise; 2-3-4 yilhk yuksek okul, fakulte ve
universite mezunlandir. Yoneticilik ile ilgili eek kisith bir birikime sahiptirler.
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Egitim yoneticisi
yiiklendiklerinde

olarak yetismeyen

ogretmenlerin,

okul muduru gorevini

cahsmalanni smama yamlma yoluyla yuruteceklerinden; zaman,

madde ve insan kaynaklannda buyuk olcude israfa yol acacaklan kacimlmazdir.
Egitim yonetimi, kamu yonetiminin ozel bir alamdir. Okul yonetimi ise,
egitim yonetiminin yerel uygulamasidir. KKTC'de egitim faaliyetlerinde bulunan
okul, ozel okul ve benzeri orgutlerin buyuk bir cogunlugu devlet yonetimine baghdir,
Bu sebeble egitim yonetiminin bir alt alam olan okul yonetimi Turk Milli Egitimi'nin
genel ve ozel amaclanni gerceklestirmek, devletin egitim politikasmi uygulamakla
yukumludur (Bursahoglu; 1982: 6).
Egitim faaliyetinin ahengini temsil eden egitim sistemi, sosyal, ekonomik ve
politik sistemlerle surekli diyalog halinde bulunmasi dolayisiyla bir acik sistemdir.
Her sistem gibi egitim sistemi de cesitli alt sistemlerden meydana gelir. Turk Milli
Egitim Sistemi icinde, Turk Milli Egitimi'nin temel amaclanm gerceklestirmek icin
en alt sistem okullanrmzdir, Bursahoglu okullanrrnzi soyle aciklamaktadir.t'Okul
denilen orgutun egitim sistemi icindeki yeri ve onemi, okulun egitim yonetimini
meydana getiren tipik bir kurulusu olmasi, sistemin en tipik bir parcasi bulunusu ve
egitimi degerlendirebilme araclannm basmda gelmesidir. Sistemin verimi okuldan
geldigine gore, okul yonetimi ve yoneticisinin sistemin basansi uzerindeki etkisi
btlyuk olmaktadir" (Bursahoglu; 1979: 9).
KKTC'de yapilan Milli Egitim Suralari'nda da egitim yoneticilerinin ve okul
mudurlerinin meslek haline getirilmesi gundeme gelmis, X. ve XI. Milli Egitim
Suralari'nda egitim yoneticiliginin meslek haline getirilmesi konusu uygulama degil
karar safhasmda ele almnustir. Ancak Bakanhk eski tutumunu surdurmeye devam
etmistir. Egitim yonetimi alanmda uzmanlasrms olanlara bu alanda is verilip
yararlamlma yoluna gidilmemistir,
Okul yoneticisinin gorevi, okulunu on planda tutarak onceden belirlenmis
amaclara ve hedeflere gore kurumu yonetmektir, Okul muduru yaratan, ureten ve
orgutunun canli cahsmasun saglayan kisidir, Bu gorevi yerine getirirken yoneticilik
bilgisine sahip oldugu takdirde daha basanli olacaktir. Okul yoneticisi olmak icin
gunumuzde yonetim alanmda uzrnanlasmayi, munhal mevkilerde sart kosulmasi
geregine inamyorum. Aynca Avrupa Birligi'ne girme cabalanrun ivme kazandigi
gunumuzde, ulkemizde egitimde etik kavrammm 90k iyi anlasilmasi ve yonetim
anlayismm da etik kurallar icerisinde degerlendirilip kurumsallasmasi
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gerekmektedir.
insanligi

Unutmayahm ki bilimin kendisi etikten uzaklastikca

yaydigi isik

aydmlatmaz.
KKTC resmi okullannda meydana

yonetime

ve yoneticilere

yonelik yaymlanan

geregini ortaya koymaktadir

gelen bazi etik d191 olaylar, basimrmzda
makaleler,

bu konunun

arastmlmasi

(Kibns Gazetesi; 14 Arahk 2003: 18).

Bu arastirmada ulkemizde mevcut ilkokul, ortaokul, lise ve meslek lisesi
mudurlerinin gorevlerini yaparken ne kadar etik davrandiklannm saptanmasi,
yonetimdeki davramslannm kalitesini artirmayi, egitim yoneticisi ve yetkililere
oneriler getirerek yardimci olacagi dusunulerek, bu calisma planlanrms ve
yiirii tulm ustur.

Problem Ciimlesi:
KKTC Milli Egitim ve Kultur Balkanligi, Lefkosa bolgesi, ilkokul, ortaokul,
lise ve meslek lisesi okullannda gorev yapmakta olan egitim yoneticilerinin ( okul
mudurlerinin), hosgoru, adalet, durustluk, sorumluluk ve demokrasi boyutlanndaki
etik ilkelere iliskin davramslannm, ogretmen ve veliler tarafmdan nasil algilandigidir.

Alt Problem:
1. Okul mudurlerinin uygun davranmalan beklenen etik ilkeler neler olmahdir?
2. Okul mudurlerinin uygun davranmalan beklenen etik ilkeleri sorgularken
ogretmen ve velilerin gorusleri arasmda anlamh bir farkhhk varrmdir?

Arasnrmanm Onemi:
Bu arastirmanm onemi, yonetiminde uyulmasi gereken etik ilkelerin neler
olmasi gerektigi ve okul mudurlerinin bu ilkelere ne derece uygun davrandiklannm
saptanmasidir.
Ulkemizde egitimin kendisinden beklenilenleri yerine getirebilmesi, kaliteli,
verimli, uretken olabilmesi icin tum cahsanlann etik davranmasma baghdir, Okulun
bunlan yerine getirebilmesi icin de iyi yonlendirilmesi gerekir. Ancak bu
yonlendirme faaliyetini kimin yapacagi bilinmemektedir.
Egitim kurumlanrmzm beklenilen duzeyde egitim-ogretim yapamasmm ve
basanh olamamasmm en onemli sebebi etik ilkelerden uzaklasmasidir,
3

Mudurler,

ogretmenler,

veliler ve ogrencilerin

sistemi ve amaclann yerine getirilmesi
gozlemlenmekte

isbasmda

olmahdir.

etik davranmasi

etik davranmayi

Egitim yoneticisinin,

soz konusudur.

diger kamu yoneticilerine

etik ve idarecilik

bilgileriyle

kiyasla daha cok

onemli ve coktur, Temelde

Egitim kurumlan surekli basanyi yakalamak

kaynaklanmaktadir.

gelmislerdir.

Bunun icin de

yasanti haline getirmis yoneticiler

Kibns Turk Milli Egitim Sistemi'nde eksiklikler

Bunlar idarecilerden
bu mevkilere

eek buyuk gorevler dusmektedir.

gerekir. Cunku egitimde beklentiler

insanlann egitilmesi
zorundadir.

icin bir davrams icine girmedigi

ve okul yoneticisine

yonetim alanmda uzmanlasmis,

kisacasi orgutun genel degerler

Problemlerin
donatilmasi,

Cunku bu idaraciler
ortadan kalkmasi

ve yetersizlikler

vardir.

gerekli egitimi almadan

icin okul yoneticilerinin

egitime ivme verecektir.

Arastrrmanm Amaci:
KKTC'de okul yoneticilerinin gorevleri esnasmda etik ilkelere uyup
uymadiklanm saptamak ve egitim yonetimi alanmda etik ilkelerin onemini kavratmak
ve yoneticilerin eksik yonlerini gelistirmek maksadi amaclanmaktadir. Okul
yonetiminde, butun etkinlik ve amaclann yerli yerine konulmasi, neye sahip
olunacagi veya olunamayacagmm bilinmesi cok btlyuk onem tasimaktadir.

Sayiltilar:
Bu arastirmada su sayiltilar kabul edilmistir:
1. Bilgi toplama araci olarak kullamlan anket, arastirma icin yeterli bilgi
verebilecegi dusunulerek, uzmanlann gorusleri gecerli ve guvenilir kabul
edilmistir,
2. Omeklem KKTC'de Lefkosa bolgesini temsil edici niteliktedir.
3. Kaynaklardan elde edilen bilgiler, arastirmamn gortlsunu aciklayacak nitelikte
gecerli ve guvenilirdir.
4. Ogretmenler ve velilerin anketlere verdikleri cevaplar gercegi yansitmaktadir.

Simrlamalar:
Arastirmanm konusunun genis olmasi bazi simrlamalan zorunlu kilnustir. Bu
smirlamalar su sekilde gerceklestirilmistir.
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1. Bu arastirma, ilkogretim, ortaogretim ve mesleki teknik okullannda gorevli
okul mudurlerinin etik davramslan ile smirhdir.

2. Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi'na bagh Lefkosa bolgesi ile simrh lise, fen
lisesi, anadolu lisesi, kolejleri, turn ortaokullan, meslek liselerini ve
ilkokullan kapsamaktadir.
3. Arastirma icin kaynak tarama ve alan arastirmasi (anket) yeterli gorulmustur.
4. Okul mudurlerinin ogretim ytiklerinin analizinde 2003-2004 ogretim yilmdaki
mevcut durum esas ahnrrustir.
5. Arastirmada kullamlan anketler, Milli Egitim ve Kultur Bakanligi'ndan izin
almarak gerceklestirilmistir, Bu anketlerdeki bilgilerin guvenirligi anket
yoluyla bilgi toplama yontemi ile de simrhdir.

TANIMLAR:
Arastirma ile ilgili bazi terimler kulamldiklan yerde aciklanmislardir.
Arastirmada kavram birliginin saglanabilmesi icin luzumu gorulen diger bazi terimler
de asagida tammlannustir.

Egitim:
Bireyin davramslannda kendi yasantisi yolu ile istenilen davramsi veya
degisikligi meydana getirme, yeni davramslar kazandirma silrecidir (Erturk; 1972:
12).

Yonetim:
Onceden kararlastmlrms teskilat amaclannm gerceklesmesi icin insan ve
madde kaynaklanm saglayan, yonveren, kullanan ve denetleyen bir etkinliktir. Orgut
yaprsmi isleten bir surectir (Tortop; 1982: 11 ).

Egitim Yoneticisl:
Egitim orgutunu onceden belirlenen amaclar dogrultusunda yoneten kisi ya da
kisilerdir (Bursahoglu, 1991: 23). Arastirmada egitim yoneticisi, Milli Egitim ve
Kultur Bakanhgi'na bagli ilkokul, orta, lise, kolej ve meslek lisesi okullannda gorevli
okul mudurleridir.
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Okul Miidiirii:
Basinda bulundugu kururn olan okulu amaclan dogrultusunda sevk ve idare
eden yoneticidir. Okullarda egitim-ogretimin, ogretmcn, ogrenci, personel hizrnetleri
ile okul isletmeciligine iliskin hizrnetlerin yurutulmesi, yonlendirilmesi ve
denetlenrnesi ile yetkili ve bunlardan sorurnlu kisidir (Bursahoglu; 1999: 1699)

Ogretmen:
Bakanligm ve Bakanliga bagli egitim ve ogretim kururn ve kuruluslannm
yurutmekle yukumlu oldugu egitim ve ogretim hizrnetlerinin gerektirdigi asil ve
surekli gorevleri yerine getiren surekli personeli anlatir (Ogretmenler Yasasi; 1985).

Veli:
Bir cgrencinin her turlu durum ve davramslanndan sorumlulugu ustlenmis
kisiyi anlatir ( Ogrctmcnler Yasasi; 1985).

Etik Degerler:
Mudurlerin gorevlerini yaparken uymasi beklenen ahlak kurallan, odev ve
sorurnluluklan ve yasaklanna iliskin degerlerin tumunu kapsamaktadir
( Ogretmenler yasasi; 1985).

ilkokul Miidiirii:
Bakanliga bagli herhangibir ilkokulu veya anaokulu yonetmek uzere,
yururlukteki rnevzuat uyarmca Karnu Hizrneti Kornisyonu tarafmdan atanan okul
mudurudur.Yururluktcki

yasalara bagh kalrnak kosuluyla, bakanhgm onerilerine

uygun olarak okulunu sevk ve idare etrnekle yukumludur (Ogretmenler Yasasi;
1985).

Ortaokul, Lise ve Meslek Lisesi Miidiirii:
Bakanliga bagh herhangi bir ortaokulu, lise ve rneslek lisesini yonetmek
uzere, yururlukteki rnevzuat uyannca Karnu Hizrneti Kornisyonu tarafmdan atanan
okul mudurudur. Yururlukteki yasalara bagli kalrnak kosuluyla, bakanligm
yonerilerine uygun olarak okulunu sevk ve idare etrnekle yukumludur (Ogretmenler
Yasasi; 1985).
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KISAL TMALAR

A:
AASA:

Hosgoru.
Amerikan Okul Y oneticileri Dernegi

AKM:

Ataturk Kultur Merkezi, Lefkosa.

ASBO:

Okul Isletme Gorevlileri Dernegi.

A.U.Y
B:
C:
D:
E:
ETiK:
KDV:

Ankara Universitesi Yaymlan.
Adalet.
Sorumluluk.
Durustluk.
Demokrasi.
Bir toplulugun ortak isteklerini bireylere benimsetme girisimidir,
Katma Deger Vergisi.

KKTC:

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti.

MEKB:

Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi,

OSYM:

Ogrenci Secme ve Y erlestirme Merkezi.

PDR-DER:

Psikolojik Danismanlik ve Rehberlik Dernegi,

SPSS:

The statistical package for the social studies

TC-MEB:

Turkiye Cumhuriyeti

YOK:

Yuksek Ogrenim Kurumu.

Milli Egitim Bakanligi,
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BOLUMII
KURAMSALTEMELLER
A. Konunun Tammlanmasi:
2.1 Etik Nedir?
Etik kavrami konusunda kesin bir tamm yapilamamakla birlikte konu uzerinde
bir 90k dusunceler ortaya konmus, sonuca degisik tamm ve tariflere ulasilrmsur. Tarif
verilmesi gerekir ise usteki tamma gore etik ile ilgili olarak;

* Gecmis

ve bugune iliskin dogru ve yanhs olculerinin anlatilmasidir (Lamberton ve

Minor; 1995: 409).

* insanlarm

toresel ya da ahlaksal iliskilerini davrams bicimleri ve goruslerini

arastiran bir felsefe dahdir ( Cahslar; 1983: 135).

* insanlann

kurdugu bireysel ve toplumsal iliskilerinin temelini olusturan degerleri,

normlan ve kurallan, dogru-yanhs ya da iyi- kotu gibi ahlaksal acidan arastiran bir
felsefe disiplinidir ( Aydm: 2001: 6).

* Bir toplulugun
* Butun

ortak isteklerini bireylere benimsetme girisimidir (Aydm; 2001: 7).

etkinlik ve amaclann yerli yerine konulmasi; neyin yapilacagi ya da

yapilmayacagmm; neyin istenecegi ya da istenmeyeceginin; neye sahip olunacagi ya
da olunamayacaginm bilinmesidir (Aydm; 2001: 8).
Akarsu'ya gore; gunluk dilde cogu zaman ahlak veya ahlaklihk anlammda
kullamlan etik; tore gibi, bireylerin birbirlerine karsi davrams kurallanm, birbirleri ile
iliskilerini icermektedir. Aralanndaki fark; ahlak ve toreler zamana, yere, topluma
gore degismesine ragmen etik evrenseldir. insana, insan olarak yonelmek, irk, renk,
cins, din, mezhep, smif aymrm yapmaksizm herkese aym davranmak, herkese saygi
ve insan haklan acisindan yaklasmaktir (Aydm; 203: 16).
Hitt'e gore; daha genis bakis a91s1 ile bakildigmda etik, butun etkinlik ve
amaclann yerli yerine konulmasi, neyin yapilacagi ya da yapilamayacagmm, neyin
istenecegi ya da istenmeyeceginin, neye sahip olunacagi ya da olunmayacaginm
bilinmesidir (Hitt; 1990: 98).
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Dunyada kuresellesmenin gelisiyle is hayatmda, egitimde, politikada,
medyada ve saghkta bazi etik sorunlar ortaya 91km19, bununla birlikte siyasal
kirlenme, vergi kacirma, rusvet, isi yavaslatma ve isgorenlerin degerlendirilmesinde
tarafh davramlmasi gibi konular tartisihr olmustur. Bu ise; basta okul yoneticisi ve
ogretmenin yasadigi etik bas donmesi, sonucta aile, cgrenci, orgut ve toplumun aym
bas donmesi sonucunu yasamasma yol acmaktadir (Celik; 2000: 89).
inal'a gore; bir toplum icinde farkh ulusal, dinsel, etnik, cinsel kimlikler
olmasi, farkh ahlak anlayislanru gundeme getirmekte; etikte ise daha evrensel ve
genel gecerlilige sahip "istenilir iyi" kavrami gundeme gelmektedir (Aydm; 2001 :7).
Bunun sonucu olarak da her bir orgut, topluluk ve kurum icin etik degerler, normlar
olusmustur.
Gunumuzde her bir meslek icin etik kural ve degerler gundeme gelmekte,
mesleklerin standartlannm yanmda etik ilkeler de ortaya konmaktadir. Politikada,
tipta, hukukta, kitle iletisimde, bilim ve arastirmada, psikolojik danisma ve
rehberlikte, kamu yonetiminde, sporda, egitimde, emniyet teskilatmda, yonetimde de
etik gibi ornekler verilebilir (Aydm; 2001: 78-135).
Egitim orgutlerinde yasanan yolsuzluklar ve diger etik d191 davraruslann
onune gecilmesi durumunda diger alanlarda da etkisini gosterecektir, Bunun icin ise
etik duyarhhga sahip insanlann yetismesi gerekmektedir (Celik; 2000: 89).
2.2 Meta Etik:
Meta etik, etigin dogasi ve ahlaki gerekcelendirme hakkmda yorumlar yapar.
Etigin goreli olup olmadigi ya da insanm hep kendi cikarlan icin davramp
davranmadigi gibi tartismalar meta etigin kapsamma girer.
2.3 Normatif Etik:
Normatif etik, bizim ahlaki eylemlerimizin icerigine karar vermemizle
ilgilenir. Normatif etik kuramlan, eylemlere rehberlik saglamayi amaclar ve "Ne
Yapmahyun?" sorusunun yamtmi verecek surecleri tammlamayi hedefler. Kant ve
Bentham'm kuramlan, eylemlere rehberlik edecek yaklasimlan iceren normatif
orneklerdir.

2.4 Uygulamah Etik:
Uygulamah etik, belli ozel alanlarda ortaya cikan etik sorunlann tartisilmasi
icin kriterler yaratma ve bu ozel alanlarda bu kriterlerin insan davraruslannda
uygulanmasi ile ilgilenir.
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Uygulamah etigin cagdas dunyada ortaya cikmaya baslamasi 1960'lann sonu ile
1970'1erin basma denk duser. i9 Etigi, Bilisim Etigi, Muhendislik Etigi, Tip Etigi ve
Egitim Etigi gibi konularla ilgili olarak bu tarihlerden itibaren pek 90k kitap yazilrms
ve web sayfalan duzenlenmistir.
2.5 Bashca Etik Kuramlari:
Etik kuramlan, karar verme surecinde dogru yargilamalar yapabilmemiz icin
bazi ahlaki yukumlulukler getirir. Asagida etik kuramlan 90k genel smrrlar icerisinde
aciklanrmstir.
a) S0nu1;1;u Ya Da Teleolojik Kuram:
S0nu9 etigi ya da Teleolojik kuram, "Ne yapmam gerekir?" sorusunun
yamtim ararken, bir is ya da eylemin sonucu uzerinde odaklasir. Iyi ya da kotu
olanm bireysel olarak yargilanmasmda veya nihai karann verilmesinde bu
sorunun yamti asildir. En iyi sonucu hangi eylem saglayacaktir?

Bu soruya net

bir yamt verilemedigi durumlarda bu kuram bize, en iyi ve en az zarar veren
eylemin secilmesini onermektedir. Bu teoriyi benimseyen kisiler, eylemin ozunde
yararh oldugu ve kimseye zarar vermedigi surece patemalistik (babacil.Baskasi
adma onun icin en iyi olana karar verme yetkisini kendinde gorme) davramsi da
onaylamaktadir,
S0nu99u etik kurammm bir eylemin dogrulugunu olcmede kullandigi en temel
019-Ut, "en fazla sayida insanm en yuksek mutluluga ulasmasidir".
b) Deontolojik Kuram:
Deontolojik kuram,yalmzca eylemin sonuclanna degil, aym zamanda eylemin
turu ve ahlaki ilke ve kurallann izlenip izlenmedigine de odaklamr. Boylece
deontolojik kurarm benimseyen biri, eylemin etik olup olmadigma karar verebilmek
icin kisinin odev ve yukumluluklerini esas ahr. Bu kuram, etik ilke ve kurallara siki
sikiya bagh kalmmasim temel olarak ahr (Komblau ve Starling; 1999: 11-12).
Eylemlerin sonuclanndan 90k, eylemin temelindeki niyet, ilke ve gerceklestirdigi
odevi onemseyen deontolojik etik anlayisi, akilh ve sorumlu bir varhk olarak insanm
yerine getirmek durumunda oldugu birtakim odevleri bulundugunu ve etigin
temelinde de odevin oldugunu ileri surer (Cevizci; 2002: 16).
c) Haklar Temeline Dayah Etik:
Haklar temeline dayah etik, bir davrams bicimine karar verirken bireysel haklar
acismdan olaya bakar. Bu haklar yasal, politik ve etik haklan kapsar.
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Bu kurama gore etik ikilemlerin ccztimlenmesinde bireyin ne gibi haklara sahip
olduguna bakilmahdrr ( Komblau ve Starling; 1999: 11-12).

d) Erdem veya Karakter Etigfne Dayanan Etik:
Erdem veya karakter temeline dayah etik, erdem turleri ya da birinin sergilemesi
gereken karakter ozelliklerini esas ahr. Bu kuram, kisilerin oynamasi gereken rolleri
ve bu rollerin tesvik etmesi ya da gerekli kildigi davrams beklentileri uzerinde cahsir.
Bir kisi rolune uygun davraruslar secebilir ve kisinin bu role uygun davranmasi
beklenir. Eger catisma ortaya cikarsa kisi en ahlaki olacak karakter ozelliklerini disa
vurur. Will Rogers buna bir ornek vererek soyle demektedir: "Brooklyn Koprusunu
satan adam olmaktansa, alan adam olmayi tercih ederim" (Komblau ve Starling;
1999: 11-12).

e) Sezgilere Dayanan Etik:
Sezgici etik kurarm, dogru veya yanhs eyleme karar vermede sezgilerin yol
gosterici oldugunu ileri surer. Kisinin etik duyarhhgi eylemlerini yargilamasmi
gerekli kilar ve buna izin verir. Kisi, "yaptigmu dogrulayacak birseyler oldugunu
biliyorum" diyebilecektir. Sezgicilik bizim, karulanmizm arkasmdan gitmemizi,
baskalannm tutarsiz kamlan ile ugrasma gerekliligine kapilmamarmzi ve onlan kendi
tarafmuza cekmemizi saglayacaknr (Komblau ve Starling; 1999: 11-12).
f) Ornek Olaya Dayali veya Kazuistik Etik:
Kazuist ya da ornek olaya dayah etik, ikilemlerin cozumlenmesinde belirli ornek
olaylardaki gercekliklere bakarak gerekcelendirme yapmayi esas ahr. Kazuist
yaklasnn soyut etik ilkeleri, somut ornek olaylara uygulayarak pratik cozumler
yaratmaya cahsir. Bu yaklasim aynca benzer durumlarda en iyi uygulanabilecek
kurallann kararlastmlmasi ve kurallann nasil yorumlanmasi gerektigi konusu ile
ilgilenir. Bu yaklasima " uygulamah etik" admi verenler de vardir. Ornek olaylar 90k
onemli bir rol oynarlar ve benzer durumlarm aciklanmasma yardim ederler (Komblau
ve Starling; 1999: 11-12).

2.6 Etik ilkeler:
Bir orgut icinde etigin kurumlasmasi icin, orgutun genel degerler sistemi ve
amaclanrn tammlayan, verilen kararlann bu ilkelere uygunlugu icin rehberlik eden
mekanizmadir ( Nortcrafts ve Neale; 1990: 212).
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2.6.1 Uyulmasi Beklenen Etik Ilkeler:
a) Adalet:
Herkese temel esit hak ve odevler tanmnus olmasirn ongoren ve dile getiren etik
ve hukuk ilkesidir. Adalet esitlere esit davranrnayi icerir.Yoneticiler, orgutte
gorevlerin, yukumluluklerin, sorumluluklann ve yararlann esit bir sekilde
dagitilmasmdan sorumludurlar.
b) E~itlik:
Dunlstluk ve adalet kavramlan ile butunlesmis bir kavramdir, Y ararlann,
sikintilann, hizmetlerin dagitilmasmda uygulanacak simrlann belirlenmesini

icenr,
1) Temel Bireysel Esitlik: Esit bireylerden olusan tek tip simf vardir, Ornegin;
toplumdaki tum bireylerin bir oy hakki vardir,
2) Kismi Esitlik: Temel bireysel esitlik herzaman ideal degildir, Cunku toplumun
bireyleri ayni ozelliklere sahip degillerdir. Kismi esitlik; toplumdaki farkli
gruplara esitlik saglamak icin farkh davramlmasim icerir. Ornegin; cifcilerle, is
adamlan farkh vergi oderler, Burada gruplar esitlik icin esitsizlestirilmektedir,
3) Bloklann E~itligi: Soz konusu suuflar dogal olarak ortaya cikanlmaktadir.
Kadm- erkek, yash- gene; suuflar dogal olarak olusmustur. Bazi bloklara kotalar
aynlmasi blok esitligi mantigma dayanmaktadir.
c) Diiriistliik ve Dogruluk:
Dogruluk; gercegi soylemek yani sozlerimizi gercege uydurmaktir. Durustluk;
gercegi sozlerimize uydurmaktir. Yani sozumuze bagli kalmaktir. Yoneticilerin
kendisi yalandan uzak tutarak, dcgrulugu konusuna astlan ve ustlerine tam guven
saglamak zorundadir. Aynca astlann yalan soylemesini ya da gercegi
carpitmalanm onlemek icin yonetici astlan korkutmamak, icten bir ortam
yaratmaktir.
d) Tarafsizhk:
Yonetici kamu gorevlisi vatandaslarla ve is gorenlerle iliskilerinde yansiz
davranmak zorundadir. Yoneticilerin astlanna tarafh davranmasi, ise adalet ve
guven duygulannm zedelenmesine yol acmaktadir,
e) Sorumluluk:
Belirli bir gorevin istenilen nitelik ve nicelikte yerine getirilmesidir.
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f) Insan Haklan:
Insan haklannm iyi anlasilmasi, bireyin bu haklanna saygih olmak bir

yoneticinin etik degerleri arasmda oncelikle yer almasi gereken unsurlardir.
g) Hiimanizim:
Insancihk.
h) Baghhk:
Orgute bagh is gorenler, orgutten etkilenirler ve kendilerinde ortak amaclann
gerceklestirilmesi icin caba gosterirler. Meslekte gelisme ve ilerlemeye istekli
olmak, orgut olanaklanm cevre yaranna kullanmak, egitim sorunlarma gonullu
olarak zaman ayirrnak, baglihgm gereklerindendir.
1) Hukukun Ustiinliigii:
Hukukun ustunlugu ilkesinin yasama gecirilmesi, hukuk duzeninin toplumda
egemen kilmmasi, hukuk uzerinde politik bask! olmamasi bireye guven huzur,
mutluluk ve rahathk verir.
i)

Hosgoru:

Yasalara ve etik kurallara olmadikca, sevilmeyen ya da onaylanmayan seylerin
varhgma tahammul gostermektir.
j)

Laiklik:

Laiklik, yonetenlerin yonetme yetkilerini tanndan ya da <linden degil, halktan
aldiklan bir yonetim bicimidir.
k) Saygi:
Herkes icin gecerlidir.
I) Tutumluluk:
Orgutu amaclanna uygun olarak yasatmak, orgutteki insan ve madde kaynaklanm
en verimli bicimde gerceklestirmekle olur.
m) Demokrasi:
Demokrasi, insana bir deger olarak onem veren ve insan kisiliginin ozgurce ve
eksiksiz olarak gelistirilmesine olanak saglayan bir yontem bicimidir.
n) Olumlu insan ili~kileri:
Anlayis boyutunun one cikanlmasi.
o) Acrkhk:
Karsihkh iletisim gerektirir.
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o) Hak ve Ozgilrliikler:
Ozgurluk, bireyin bir seyi yapma veya yapmama serbestligidir. Hak kavrami ise
yalmzca serbest olmayi degil devletten ya da toplumdan bazi istemlerde
bulunmayi da icerir.
p) Emegln Hakkim Vermek:
Ne zulum et, ne zulme ugra, empati yap.
q) Y asa D1~1 Emirlere Direnme:
Konusu sue teskil eden emirlerin yerine getirilmemesi konusunda yoneticiler
kesin bir tavir icinde olmahdirlar. Aym zamanda yoneticilerde astlanna hukuka aykm
emir vermeme konusunda duyarh davranmahdirlar.
r) Mesleki Baghhk ve Silrekli Gelisme:
Orgutsel baghhk, isgorenlerin orgut uyelerini surdurmeleri ve orgutte kalmak
istemeleri olarak tammlanabilir. Orgute bagli isgorenler, orgutten etkilenirler ve
kendileri de ortak amaclann gerceklestirilmesi icin ortaklasa bir caba gosterirler
( Aydm; 1993: 123).
Surekli gelismeyi ise;
1) Meslekleri ile ilgili yeniliklere acik olmasi,
2) Mesleki performanslanm artirabilmek icin kendilerine saglanan egitim
olamklanndan en iyi sekilde yararlanmasi,
3) Mesleki yaymlan ve teknolojik gelismeleri surekli izlemesi,
4) Yeni gelen meslektaslanmn ise ve cevreye uyumlanna yardimci olmasi gerekir.
s) Kaynaklarm Etkili Kullamrm:
Okulun kaynaklannm etkili kullanirm mudurlerden beklenen bir baska etik
davrarnstir. En kit ve degerli kaynak zamandir, Bu acidan "cgretim zamanmm" etkili
kullammi icin cok buyttk bir caba harcamahdir.
2. 7 Yonetimde Etik Ilkelerden Sapma ve Etik D1~1 Davramslar:
Covey' e gore; etik ilkelerden sapmaya yol acabilecek ti<; onemli yamlgi vardir,
A) Orgilt Killtilril:

i9

gorenin davramslanna yon verir ve dogruyu yanhstan ayirt edebilecek

ahlaki ilkeler setini olusturur. Herkes cahstigi kurumun kulturu icinde tuttugu yolun
dogru olduguna inamr. Ancak isgoren, orgutunden disan cikip gercek dunya ile
karsilastigi zaman, hie de dogru yolda olmadigim anlayabilir.
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B) Alt Killtiir:
Orgutsel ortamda cahsan kisi, belli bir alt grubun uyesi olur. Her alt grubun ya
da informal grubun kendine ozgil gercegi olabilir. Bir alt kultur olusturmus ise, bu
grup diger grup uyelerini etkileyebilir. Ikna gucu yuksek olan alt grup, diger alt
grublan ve genel olarak formal orgutu etkileyebilir. Boylece dogru, guclu alt grubun
dogrusuna gore bicim kazamr.
C) Ki~ilik ve Felsefe:
Olaganustu onem verdigimiz duygusal duygular veya guclu kisilik, bizim
gercege iliskin bakis a91m1z1 degistirebilir, Aym zamanda felsefi derinlik icinde
sunulan etkili dusunce sistemleri de dogrulanrmzi degistirebilir (Celik; 2000: 97-98).
Covey' e gore; etiksel lider, degerlerle ilkeler arasmdaki aymmi iyi
yapmahdir. Ccgu yonetici, degerlerle ilkelerin aym sey olduklanm dusunur, Orgutsel
kulturu guclu olan orgutler degerlerle yonetilir, Orgutsel degerlerin orgutun dismdaki
evrensel ilkelere dayanmasi gerekir (Celik; 2000: 97).
Geleneksel liderlik dusuncesinin esas kosulu, hiyerarsik olarak yukan dcgru
sadakat gosterilmesi ve asagi dogru sadakat gostermenin zorunlu olmadigrdir.
Aslmda astlara karsi sadik olmak, bir liderin islevi olarak gorulmez; cunku
muhtemelen bu durum liderin otoritesini engelleyecektir. Oysa ki, etik lider astlara
gosterilen sadakatin her zaman ustlere gosterilen sadakatten fazla olmasi gerektigine
inamr. Baska bir degisle etik lider, ustlerinden 90k astlanna karsi sadik olmak
zorundadir. Cunku etik liderin astlan iizerinde giivenilir bir kisi oldugunu kanitlamasi
gerekir. Etik liderlikte iyi bir karakter yapisma sahip olma, teknik yeterlilikten daha
90k onem tasimaktadir (Celik; 2000: 98).
Etik liderin yoneticilik gorevini yerine getirirken verdikleri kararlarda, eylem
ve islemlerinde ve insanlarla iliskilerinde kacmmalan gereken etik d191 davramslar
vardir. Bunlar:
a) Ayrrmcrlrk
b) Kayirma
c) Rusvet
d) Yildrrma- korkutma
e) Ihmal (kanunlarmuza gore sue sayilrr)
f) Somuru
g) Bencillik .
h) Yolsuzluk
I) Iskence (Eziyet)
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i) Y aranma-dalkavukluk
j) Siddet, baski, saldirganhk

k) i~ Iliskilerine politika karisnrmak
I) Hakaret ve kiifiir
m) Bedensel ve cinsel taciz
n) Kotu aliskanhklar
o) Go rev ve yetkinin kotuye kullammi
o) Dedikodu
p) Zimmet
r) Dogmatik Davrams
s) Yobazhk- Bagnazhk
Orgutte ortaya konan tum ilkeler orgutu olusturanlann tumu tarafmdan yerine
getirilmelidir. Idareci olusturulan ilkeleri oncelikle uygulamalidir.Ttlm bireylerin
kurallan icsellestirmesi gerekir. Mesela; mesai icinde ve dismda cgretmenlerin ozel
ders vermemelerini isteyen bir idareci, once kendisi bu kurala uymasi gerekir. Bunun
yapilabilmesi icin de belirlenen ilkelerin acik ve anlasihr sekilde izleyenlere ve dis
cevreye anlatilmasi sarttrr, Etiksel lider olarak okul yoneticisi, toplumun etik
kurallanm 90k iyi yorumlamah ve bu kurallan okulun etik ilkeleri ile
butunlestirebilmelidir.
2.8 Mesleki Etik:
Belli bir meslek grubunun, meslege iliskin olarak olusturup, kurdugu meslek
uyelerine emreden, onlan belli bir sekilde davranmaya zorlayan kisisel egilimlerini
simrlayan, yetersiz ve ilkesiz uyeleri meslekten dislayan; meslek ici rekabeti
duzenleyen ve hizmet ideallerini korumayi amaclayan mesleki ilkeler butunudur.
2.8.1

Mesleki Etik ve Alanlari:

Ulkcmizdc cesitli meslek alanlannda cahsan isgorenlerin davrarus ve cahsma
iliskilerinde bazi ortak davrams kaliplanna uymalanm saglamak amaciyla mesleki
etik ilkelerinin gelistirilmesi konusunda cesitli girisimler yapilnnstir. Ornegin; tip,
avukathk, psikolojik darusma ve rehberlik, gazetecilik gibi alanlarda cahsanlann
uymalan gereken etik ilkeler uzerinde, bu mesleklerin elemanlan ve orgutleri
tarafmdan uluslararasi standartlar da dikkate almarak, uzun zamandir ciddi cahsmalar
yapilagelmistir. Ancak pek 90k alanda somut ve uzerinde birlesilen etik ilkeler henuz
ortaya konulamamistir.Asagida

cesitli meslek alanlannda yapilan etik tartismalar ve

ortaya konan etik ilkeler yer almaktadir.
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A) Politikada Etik:
Politikaci olarak adlandmlan ve bu yonetim erkine sahip olan bireylerden,
gorevlerini bazi etik ilkelere uygun olarak gerceklestirmcleri beklenir.
B) T1pta Etik:
Tip alanmda hekimlerin tutum ve davramslanrun etik yonden belirleyen alan
"Deontoloji"dir. Gunumuzde ise daha cok 'Tibbi Etik' ifadesi kullamlmaktadir. Tibbi
Etik, yalmzca farkh bir ifade bicimi degil, kavramsal olarak da icerisinde yeni
anlamlan banndmr.
C) Hukukta Etik:
En genel anlarruyla hukuk, toplumu duzenleyen ve kamu gucu ile desteklenen
kurallann butunudur. Hukuk duzenin amaci toplumda duzen saglamaktir
(Gozubuyuk; 1978: 2,5). Toplum duzenini ve adaletin islemesini saglama gorevlerini
ustlenen bir sistem olan hukukta etik, uzerinde ciddiyetle durulmasi gereken bir
konudur. Y argic, savci ve avukat, hukuk sisteminin temel parcalandir, Bu meslekleri
yerine getiren bireylerin uymalan gereken etik ilkelerin acikca tammlanmis olmasi
gereklidir.

D) Kitle Iletisim Araclarmda Etik:
Basm ve yaym organlan genel olarak kitle iletisim araclan olarak adlandmlabilir.
Bu araclar bir iletiyi, bir kisi, kurum ya da topluluktan genis kitlelere aktanrlar. Kitle
iletisim araclannm temel islevleri ise kisaca haber verme, eglendirme, inandirma ve
kultur aktarma olarak siralanabilir (Tekin; 1996: 41). Bu meslekleri yerine getiren
isgorenlerin de bazi mesleki etik ilkelerine uygun davranmasi gerekmektedir.

E) Bilim ve Arastirmada Etik:
•

Bilim, arastirma, yaym ve akademik alandaki etik ilkeler, uzerinde dikkatle

durulmasi gereken konular arasmdadir. Bilim, gecerli ve guvenilir bilgi uretmeye
cahsir. Bilimsel bilgiye ulasmarun yolu ise bilimsel arastrrmalardir. Bazilan bilimin
etige aykm oldugunu, insana kotuluk ettigini savunurlar. Bilim ozil geregi gorur,
yargilamaz, Bu nedenle etige aykm degil, etigin dismda bir konudur (Bayet; 2000: 7).
F) Psikolojik Damsma ve Rehberlikte Etik:
Etik standartlar, turn PDR elemanlannm gorevleri sirasmda uymalan zorunlu olan
profesyonel davrams ve islemleri kapsamaktadir. Bu meslek standartlanna uymayan
veya bu davramslannda israrh olan uyelere PDR Demegi tarafmdan bazi yaptmmlar
uygulamr.
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Bu yaptmmlar arasmda; once dogru davramslan aciklayan egitici bir yazmm
gonderilmesi ve uyanda bulunulmasi; gerektiginde de demek uyeligine son verilmesi
ve durumun adli ve idari makamlara bildirilmesi gibi onlemler yer almaktadir (PDRDER, 1995).

G) Kamu Yonetiminde Etik:
Kamu gorevlileri, her gun kendilerinin kisisel ve mesleki durustluklerinin ve
erdemlerinin denendigi durumlarla karsilasirlar. Dolandmcihk,

savurganhk ve yetkiyi

kotuye kullanma gibi etik d1$1 davramslann devlet yonetiminde yeri yoktur ve bunun
bedeli yetersiz ve niteliksiz hizmettir. Bu yuzden her duzeydeki kamu gorevlilerinin
etik dist davramslan reddetmesi gerekir (Stainberg ve Austem; 1996: .5).
H) Sporda Etik:
Yuzeysel olarak bakildigmda spor ve etik d1~1 davramslar, birbirine zit kavramlar
olarak gorulebilir. Cunku, spor karsilasmalan belirli kurallara baglanrmstrr. Sporcular
yansmalara katilabilmek icin bazi sartlan yerine getirmek zorundadirlar. Sporda
siddet, sike, doping, kasitli sakatlama ve yaralamalar, hakemleri etkilemeye yonelik
girisimler sporda etik dist davramslardan yalmzca birkacidir.
I) Egitimde Etik:
Egitimde etik, egitimcilerin ve ogrencilerin kendi anlayis ve uygulamalannm

etik

yonu uzerinde derinlemesine dusunmesine yardim etmek ve onlara, cok farkh
varsayimlan olabilecek insanlarla diyalog kurarken eylemlerinin uygunlugunu
tartisma firsati vermek uzere tasarlanrmstir, Bu amac dogrultusunda bir yandan
egitimcilerin kendi fikir, eylem ve secimlerinin etik yonlerini degerlendirmelerine
yardimci olacak teorik bir basvuru cercevesi sunmakta ve Aristo, Platon, Augustine,
Locke, Mill, Kant, Moore ve Wittgenstein gibi dusunurlere gondermeler yaparak, bu
cerceveyi yuzyillar icinde tartisilrms ve yapilandmlrms felsefi kuramlara
dayandirmaktadir, Diger yandan da cesitli egitim baglamlannda yasanrrus gercek
vakalan tartisarak uygulamada cezalandirma, sansur, gizlilik hakki, kisisel cikar,
ifade ozgurlugu, okul uniformasina uyum gibi konularda karsilasilan etik soru ve
sorunlan olusturdugu teorik cerceve baglammda coztlmlemeye cahsmaktadir,
Egitimde bir cok problemlerle karsilasilmaktadir. Bu problemler oldukca cesitlilik
gostermektedir. Aym sekilde bu problemlerin cozilmtl de cesitlilik gostermektedir.
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Egitim, etik insanlann etkilesme bicimleri ve iyi insan olmanm ne anlama
geldigini elestirel olarak sorgulamaktir. Bu nedenle, yalmz egitimcileri degil,
herbirimizi eylemlerimizde tutarli olmaya ve baskalanna kendimize davrarnlmasim
isteyecegimiz bicimde davranrnaya; eylemlerimizin kendimiz ve baskalan icin kisa
ve uzun vadeli sonuclanm gozonunde bulundurmaya ve baskalanm onemsemeye
cagirmaktir (Haynes; 2002: Aynnti Yaymlan: Istanbul).

2.9 Orgutsel Etik:
Orgut, en genel anlarruyla, toplumsal bir gereksinimin karsilanabilmesi icin,
birden fazla kisinin biraraya gelerek birlikte cahstiklan toplumsal acik sistemdir.
Orgutsel etik ise, yasal bir cercevede isgorenlerde aym tur davramslann
yerlestirilmesini saglayan, orgutun topluma karsi yerine getirmeyi ustlendigi
hizmetleri saglarken bazi toplumsal sorumluluklann da ustlendigini gosteren ilkeler
dizisidir.

2.10 Yonetsel Etik:
Yonetsel kararlann verilmesinde tutarh, tarafsiz ve gerceklere dayah olmayi;
bireylerin varhk ve butunlugune saygiyi; herkes icin en iyi olacak eylemlerin
secilmesini ve eylemlerde adalet, esitlik tarafsizhk, durustluk, sorumluluk, saygi,
acikhk, sevgi, demokrasi, hosgoru vb. gibi evrensel degerleri temel almayi saglayan,
yoneticilere eylemlerinde yol gosteren davrams ilkeleridir.

2.10.1 Egitim Yoneticilert ve Etik:
Egitim yonetimi, yonetim biliminin bir alt alamdir. Egitim yonetimi,
toplumun egitim gelisimini karsilamak uzere kurulan egitim orgutunu onceden belirlenen
amaclanm gerceklestirmek icin etkili isletmek, gelistirmek ve yenilestirmek surecidir
(Basaran; 1993: 12).
Egitim yonetimi, oldukca genis bir alam kapsamaktadir. Egitim sisteminin merkez ve
yerel di.izeylerdeki orgutlerinin yonetimi, okullann yonetimi, egitim hizmetlerini sunan
birimlerin yonetimi v.b. di.izeylerde egitim yonetimi etkinlikleri gerceklestirilmektedir,
Egitim

yonetimi

ve bunun

bir alt alam olan okul yonetimi, devletin egitim

politikalanm ve yetkili organlan bu politikalar dogrultusunda saptadigi genel ve ozel
egitim amaclanm gerceklestirmekle yukumludur (Kaya; 1993: 43). Mesleki ve ahlaki
davramslannda, sahip oldugu etik degerlerin yansimalan gorulur, Gunluk kararlarda
bilincaltmda yer alan ahlaki egilimler davramslan etkilemektedir.
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Ogrctmcnlcrin ve diger is gorenlerin gonul gucunu (moral) degistiren en onemli
etkenlerden biri, yoneticilerinin durustlugu ve tarafsizhgmdan kusku duyulmasidir.
Durustlukten sapmalar, kisa surede alt duzeydeki yoneticilerin de ahlaki bozulmaya
ugramalanna ve orgute yolsuzlugun girmesine neden olmaktadir, i9e yeni baslayan
yoneticilere verilen en onemli ogut, durustluklerini korumak icin kendi etik ilkelerini
gelistirmeleri ve davramslannda bu ilkeleri bir yol gosterici olarak kullanmalandir, Etik
ilkeler, yoneticilerin tartismaya acik eylem ve kararlardan uzak durmalanm,

dogru

olmayan ancak cekici gelen yaklasnnlardan kacmmalanm saglar. i9 arkadaslanmn ve
astlann, yoneticinin etik degerlerini kabul etmesi, yoneticiyi eylem ve islemlerinde
durustlugunun tartisilmasi ve bazi imalardan korur (Drake ve Roe;1994: 38).
Yonetimde etik degerler konusu, Amerikan Okul Yoneticileri Demegi (AASA),
Okul Isletme Gorevlileri Dernegi (ASBO) ve diger okul muduru orgutlerince 90k
onemli bir konu olarak kabul edilmis ve etik davrams ilkeleri gelistirilmistir. Bu ilkeler
genis bir kabul gormekle birlikte, bireylerin karsilastiklan ozel durumlarda neyin dogru
neyin yanhs

olduguna

karar vermeleri

ve davramslanna

yon verecek ilkelerin

gelistirilmesi gerekmektedir. Yasalara uygun davranmak ya da izlemek; okul yasalanna
uyum etik ilkelere uygun davrams icin yeterli degildir (Drake ve Roe; 1994: 38).
Okul yoneticisinin eylernleri, demokratik bir toplumun degerleri ile butunlesmeli
ve evrensel etik ilkeler tarafmdan yonlendirilmelidir. Etik ilkeler, toplumun butun
uyelerine saygih olmayi, farkh kulturlere ve dustmcelere karsi hosgoruyu, kisilerin
esitliginin kabul edilmesini ve kaynaklann adil olarak dagmlmasuu icerir (Calabrese;
1989: 16):
a) Biltiin Toplum Uyelerine Saygu
Okul yoneticisi, butun bireylerin ve okulda bulunan tum uyelerin ayn degerde
oldugunu kabul etmeli ve okul toplumunun turn bireylerine saygih davranmahdir,
b) Farkh Killtiir ve Dusuncelere Hosgoru:
Bu gunun okul yoneticileri, demokratik toplumun ozgur bireylerinden olusan bir
okulu yonetmekle yukumludurler, Okullar, farkh kultur ve dusunce sistemlerini
benimseyen, farkh sosyo-ekonomik duzeylerde bireylerden olusmaktadir, Bu farkh
gruplar, egitimin nasil olmasi gerektigi, egitimin iceriginin nasil olmasi gerektigi ve
egitimin ne gibi sonuclar dogurmasi gerektigi konusunda
dusuncelere sahiptirler.
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farkh beklenti ve

Okul yoneticisi, bu farkhhklara karsi hosgorulu olmak, cok boyutlu yaklasim ve
tutumlara sahip olmakla yukumludur,
c) Bireylerin E~itligi:
Butun bireyler okulda sunulan egitim olanaklanndan esit olarak yararlanma, esit
davrams gorme hakkma sahiptirler.
d) Kaynaklarm Esit Dagmnu:
Okul yoneticisi, okulun kaynaklanm ogretmenler arasmda adil olarak dagitmah ve
ogrenciler icin en ust duzeyde yarar saglayacak sekilde kullanmahdir. Okul yoneticisi,
okul kaynaklannm

kullammmda

en adil ve en etkili yollan

kararlastirmakla

yukumludur,
Egitim

yoneticisi,

asagida

belirtilen

ilkelere

uygun

davranarak,

etik

d1~1

davramslardan kacmabilir ve kendisine baskalannm guveninin sarsilmasnn onleyebilir
(Calabrese; 1989: 17-19):
1. Egitim Felsefesine Uygun Bir Vizyon Oelistirilmesi:
Egitim felsefesine uygun bir vizyon gelistirmemis bir egitim yoneticisi, muhtemelen
insan iliskileri ve karar surecinde tutarsizhk yasayacaktir. Bu tur bir vizyon, kisisel ve
politik cikarlann

denetimini

saglayacak

eylemlerin belirlenmesini

saglar, Egitim

yoneticileri, gelistirdikleri vizyonu gerekcelendirmelidirler. Bu gerekcelendirme duygularla
degil, smanrrus ilkelerle yaptlmahdir.
2. Gih;lii Bir Etik Liderlik Uygulanmasi:
Bir egitim yoneticisi, okuldaki etik havanm kurulmasmda en temel belirleyicidir.
Etik hava, yalmzca bir ilkeler dizisi yada yasalarla degil, eylemlerin sorumlulukla
oruldugu, dikkatli bir tutumla saglanabilir. Egitim yoneticisinin aldigi tum kararlar,
okulun etik havasim olusturur, Eger egitim yoneticisi, okulda niteliksiz bir ogretim
yapilmasma goz yumuyorsa, bu durum, toplumun ve ogrencilerin aldanldigi bir havanm
kabul edildigi anlamma gelir. Eger egitim yoneticisi cgrencilerin devamsizhgma goz
yumarsa, okulun havasi "okul onemli degildir" mesajuu verir.
Egitim yoneticisi su sorulan kendine sormah ve yamtlamahdrr: "Bu okul nicin
var? Okulda basarmak istedigimiz sey nedir? Okulun ogrencilere ve topluma karsi
yukumlulukleri nelerdir? Toplumunda ogretmenlerin ve ogrencilerin davramslan neden
onemlidir?"
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Bu sorulann yamtlan, okulun havasiru belirlenmesinde onemli bir yer tutmaktadir.

3. Aynmcihgm Ortadan Kaldmlmasi:
Aynmcihk gizli bicimlerde ortaya cikar. Ogretmenler odasmda belli bir gruba ait
ogrencilerin asagilandigi sozlerin hos gorulmesi; rehberlik biriminin dusuk sosyoekonomik kokenli ogrencileri universite yerine mesleki egitime yonlendirmesi; simftaki
aykm davramslann hos gorulmesi aynmcihgm bazi omekleridir. Egitim yoneticisi
aynmcihgi hos goremez.

Egitim yoneticileri

aynmciligi bir etik ve egitim sorunu

olarak ele almahdrrlar.

4. Etkili Ogretimin Bir Odev Olarak Gortilmesi:
Okulda ogretimin zayif olmasi, iyi ogretmenlere, ogrencilere ve topluma zarar
verir. Ogretimde zayif cgretmenler, ogrencilere zengin bilgilerin ve saghkh bir
ogrenme ortammm saglanmasim engeller. Ogretmcnin basansizligi, ogrenciyi yasam
boyu olumsuz yonde etkiler.
Egitim yoneticisi, toplumun, ogretmenin ve cgrencinin haklan arasmda saghkh bir
denge kurmahdir. Ogrencilcr, ogretmeni degistirme gucune sahip degildirler, Bu nedenle
zayif ogretmenlerin gelistirilmesi ve basanh hale getirilmesi icin tesvik edilmeleri okul
yoneticilerine baghdir.

5. ToplumlaIlisldlerin Gelistlrilmesl:
Okulla iliskili bir cok kisi, kendisini okulun bir parcasi olarak hissetmez. Okullar, ilgili
gruplann bu orgutlerin bir parcasi haline gelmelerinde basansiz kalmaktadirlar. Bu
durumda, ilgili gruplar, okulla isbirligi ve esgudum icinde cahsmak yerine, okulla cansmah
bir hale gelmektedirler.
Etkili okul yoneticileri, okulla toplum arasmda iyi bir iliski ve etkilesim kurarlar.
Okul steak ve cekici bir yer haline gelirse; ogrenci, cgretmen ve veliler bu kurum
tarafmdan istendiklerini hissederler. Okul toplumu, uyelerinin varhgim tamr ve saygi
duyarsa, aynmcihk, istismar ve saygisizhk ortadan kalkar. Paylasilan amaclara ve
degerlere dayah bir okul toplumu yaratma cabasi, etkili bir egitim yoneticisinin birincil
amaci olmahdir,

22

6. Biitiin Gruplann Haklan Arasmda Denge Kurulmasi:
Okul

toplumu

icindeki

farkh

gruplann

haklanrnn dengelenmesi, gli<; bir

istir, Okul yoneticisi, faydaci bir yaklasimla okuldaki cogunluk grubun haklan
uzerinde odaklasmak gibi kolay bir yol secebilir. Ancak, azmhk gruplar haklanm
kullanmaktan yoksun birakilamaz,
7. Herkes Tarafmdan istenen Karar, Her Zaman Dogru Karar Degildir.
Egitim yoneticilerinin,

herkes tarafmdan istenen, beklenen kararlar ile dcgru

kararlan birbirinden ayrrmasi gerekir. Dogru ve istenen kararlar birlestiginde, etik
sorunlar ortaya cikmaz, Ancak, bazen bireylerce istenen kararlar ile dogru kararlar
birbiri ile bagdasmaz. Akilh egitim yoneticileri, sorunlan butun yonleri ile ele alrrlar
ve etik sorunlan goz onunde tutarlar.
8. Kararlarda Belirleyici Olarak, Okulun Uyeleri ic;in Dogru Olam Almak:
Kararlannda
yoneticileri,

belirleyici

orgutlerin

olarak yalmzca orgut icin iyi olanlan

alan egitim

uyelerinin gereksinimlerini karsilamak zorunda olduklanru

unuturlar. Boylece okullar, ailelerin yakmmalanru

gormezlikten gelir, ogrencilerin

gereksinimlerini goz onune almaz, is gorenler sadece belli isleri yapan bireyler olarak
gorulur, Etkili okul yoneticisinin birincil amaci, hizmet etmektir. Hizmetin amaci:
Uyelerimize nasil yardimci olabiliriz? Uyelerimize yardim yollanrn nasil gelistirebiliriz?
sorulannm yamtlanm aramak olmahdir, Hizmete baghlik, okul yoneticisinin okulu,
uyeleri ve prograrnlan surekli degerlendirmesini gerektirir.
9. Etik Konularda Cesaretin, Egitim Yoneticlslnin Rollerinin Aynlmaz Bir Parcasi
Haline Getirilmesi:
Etik davrams, etik cesaret olmaksizin olanaksizdir, Egitim yoneticisi davramsimn
etik oldugunu iddia edebilir, ancak, kizgm bir veli ile, list duzey yoneticiler ile,
ogretmenlerle, yada bir baski grubu temsilcisi ile karsi karsiya kaldigmda

etik

cesaretini kaybederse, davramsmi savunarnaz. Egitim yoneticisi, etik ilkelerin ihlali
konusunda bask! gordugunde "hayir" diyebilecek etik cesarete sahip olmahdir.
10. Etik Davrams, Dogruluk ve Ahlaki Eylemlerin Butunlesmesi:
Egitim yoneticisi etik degerleri astlan ile paylasmiyorsa, okulda etik bir hava
yaratilamaz,
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Egitim yoneticisi, toplumun degerlerine dayah bir etik: ilkeler dizisi gelistirmeli
diger is gorenler
yapmasi

ile paylasmahdir.

Egitim

yoneticisinin

gerekir. Etik liderlik, okulun kaynaklanmn

davranmak,
toplumsal
saglanmasi,

ogretmenlerin
gereksinimleri
ailelerin

etkili

bir

karsilamasi,

cgrenme

etik bakimdan

dogru kullamrru,
ortami

sunmalan,

ve bunu

da liderlik

bireylere

adil

programlann

cgrenci basansi ve kendini gerceklestirmelerinin

okula katihrm ve ogrenmc

surecinde

isbirliginin

saglanmasi

ile

yakmdan ilgilidir

2.11 Okul Miidiirlerinin Etik Kodlan:
Okul yonetiminde etik d1$1 davramslar birkac sekilde ortaya cikabilir. Bunlardan
irk aynmi, dinsel onyargilar,

cgrenci ve is gorenlere adil olmayan davramslar,

sozlesme ve anlasmalara bagli kalmamak, bedensel ve sozlu taciz gibi acikca ortaya
cikan ihlaller kolayca fark edilebilir. Ancak etik davramsm gizli ihlalleri, yoneticiye
dalkavukluk yapan arkadas, yada bazi isgorenlere yanh davranma gibi kayirmalar
seklinde gorulebilir. Esin yada akrabalann ise almmasi, okulla is yapan isadamlan
yada orgutlerden hediye kabul edilmesi yada baska cikarlar saglanmasi; cocuklanna
ozel ilgi gosterilmesini

isteyen ailelerin tatillerde veya ozel gunlerde vermek

istedikleri hediyelerin kabul edilmesi de etik d1$1 davraruslara ornek verilebilir
(Drake ve Roe; 1994: 39). Tembel bir okul yoneticisi, okulun parasim zimmetine
geciren biri kadar etik d1$1 davranrms olur. Okullann niteliginin artmlmasmda,
liderligin basanh

bir sekilde uygulanmasi

icin yuksek duzeyde etik degerlerin

gelistirilmesi ve uygulanmasi vazgecilrnezdir (Kimbrough ve Burkett; 1990: 6).
Yoneticinin, orgutun iyiligi icin politik kumazhklarla bir isgoreni digerlerine karsi
kullanmasi yada baskalanna ders vermek veya olaylann sorumlulugunu

yiiklemek

icin bazi isgorenlere tuzaklar kurmasi da etik d1$1 davramslardir. Machiavelli'nin
davrams kahbiru kullanarak, kendi kisisel ve mesleki basansi icin orgutsel yasalan,
insanlan ve surecleri

degistirebilir,

Kendisini

buyuk ve guclu gostermek

icin

baskalanm harcamak, alt kademedeki yoneticileri kucuk dusurmek veya mesleki
kazanclar icin asm yansmacihk da etik davrams ilkelerine aykmdir (Drake ve
Roe;l994: 39).

2.12 POziTiF DAVRANI~LARI ~AGIDAKi GiBi BETIMLEYEBiLiRiz;.
HO~GORU:
1. Baskalannm goruslerine deger verir.
2. Elestirilere aciktir.
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3. Farkhhklara karsi hosgoruludur.
4. Baskalanm dinlerken kendini onlann yerine koyar ve anlamaya cahsir,
5. Astlanm yargilarken kati davranrnaz.
6. iyi bir dinleyicidir.
7. Astlanm korkutmayi bir bask! araci olarak kullanmaz.
8. Astlan ile takim cahsmasi yapar.
9.

Saldrrgan ve kmci davranmaz.

10. Astlannm kendilerini ilgilendiren kararlara kanlmalanru saglar.
11. insanlan tammaya cahsir.
12. insanlara zaman aymr.
13. Astlan arasmda meydana gelen cansmalarda hakemlik yapar.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Astlanmn haklanm kullanma ozgurluklerini engellemez.
Astlanyla iliskilerinde guven vericidir.
insanlann tek ve degerli olduguna inamr.
Astlannm olumlu eylemlerini destekler.
Astlanm rakip olarak degil, ayn sistemin parcalan olarak gorur,
Deneyimlerini astlan ile paylasir,
Insan iliskilerinde yapicidir,
Bencil davranmaz.
Eylemlerinden dolayi hesap verir.
Baskalanm cekistirip, dedikodu yapmaz.

ADALET:
1. Odulleri hak edenlere verir.
2. Kurallan herkese esit olarak uygular.
3. Bireylerin emeginin karsihgmi verir.
4. Bireylere esit davramr.
5. Baskalanmn hakkmi somurmez,
6. Astlan arasmdaki anlasmazhklarda taraftutmaz.
7. i~ yukunti dengeli olarak dagrtir,
8. Haksizhklann duzeltilmesi icin caba gosterir,
9. Cezalandirmayt islenen suca denk olarak yapar.
10. Bireylerin yasal haklanru kullanmalanm saglar.
11. Degerlendirmelerde objektif davramr.
12. Gercekleri carpitmaz.
13. insanlara zarar verecek eylemlerden kacmir,
14. Insan haklanna saygihdir,
15. Kisilere dinsel, siyasal, rrksal ve politik nedenlerle ayncahkh davranmaz.
16. Astlarmdan yeterlikleri oramnda uretim bekler.
17. Sahtekarhk yapmaz.
18. Kadm ve erkeklere esit olarak davramr.
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SORUMLULUK:

1. Meslek ilkelerine icten baghdir,
2. Cahstigi kurumun toplumdaki statusunu yi.ikseltmeye cahsir,
3. Meslegini insanlara hizmet etmenin bir araci olarak goriir.
4. Egitsel amaclan gerceklestirmeye cahsir,
5., Meslegin gerektirdigi davramslan benimser.
6., Kamu cikarlanm kendi cikarlanmn ustunde tutar.
7. Arac-gereclerin baknruru zamamnda yaptmr.
8. Ulusal egitim politikalanna baghdir,
9. insan gucunu etkili kullamr.
10. Zamam etkili kullamr.
11. Sorumluluk almaya isteklidir.
12. Kurumun kaynaklanm gereksiz yerlere harcamaz.
13. Savurganllktan kacimr,
14. Gorevini yasalarca kendinden beklenen yonde yerine getirir.
15. Meslegini sever.
16. Cahsma saatlerine ozen gosterir,
17. Yetkisini yasal simrlan icinde kullamr.
18. insanlan sever.
DURUSTLUK:
1. Y olsuzluk yapmaz.
2. Okulun kaynaklanm kendine cikar saglamak icin kullanmaz.
3. Y olsuzluklan ortbas etmez.
4. Rusvet kabul etmez.
5. Hediye kabul etmez.
6. Astlanru kisisel islerinde kullanmaz.
7. Amaclanm gerceklestirmek icin yasa disi yollara basvurmaz,
8. Kisisel islerini isyerinde yapmaz.
9. Yalan soylemez,
10. Verdigi sozde durur.
DEMOKRASI:
1. Astlanna inanclanndan dolayi bask! yapmaz.
2. Astlanmn inanclanna kansmaz,
3. Astlanmn vicdan ozgurlugi.inu engellemez.
4. Kimseyi kendi inanclan icin zorlamaz.
5. Yonetsel islere dinsel inanclanmn kansmasma izin vermez.
6. Astlanmn orgutlenrne haklanm engellemez.
SAYGI:
1. Astlanyla cinsel- duygusal yakmliga girmez.
2. Astlanna bedensel tacizde bulunmaz.
3. Ogrcncilcrle cinsel- duygusal yakmhga girmez.
4. Ogrencilere dayak vb. bedensel tacizde bulunmaz.
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Ttirkiye'de egitim yoneticilerinin:
a) Meslege girisleri standart smavlara baglanrms
b) Atarnalannm kayirma ile degil yeterlilige dayandmlmasi amaclanrrus,
c) Mesleki yeterligin hizrnet oncesinde, yetersiz de olsa belli bir egitimden ve
smavdan gecerek belgelendirilrnesi gerceklestirilmistir,
Ozellikle konurnuz acismdan ele aldigmuzda "okul yoneticiligi", gunumuzun
degisen kosullan icinde gercek bir liderlik becerisini gerekli kilmakta ve bilirnsel
bulgulann alana uygulanmasmi gerektirmektedir. Ulkemiz universitelerinde bu alanda
yapilan

arastirmalar,

okul yoneticilerinin

okullanndaki

sorunlan

bilirnsel

bir

yaklasimla ele alrnalanm da olanakh kilmakta ve okul yoneticiliginin mesleklesme
surecine ciddi katkilarda bulunmaktadir.

Bu bicimde okul yonetiminin bilirnsel ve

ozgun yontemleri de ortaya cikmaya baslarmstir, Genelde egitim yoneticiliginin, ozelde
ise okul mudurlugnnun bir rneslek olarak kabul edilrnesi, her rneslekte
etik deger

ve ilkelerinin

oldugu

gibi

de tartisilmasuu gerekli kilmaktadir.

2.13 KKTC'de Okul Yonetimlnde Etik Degerler:
KKTC'de

okul yonetirnine iliskin etik d191 sayilabilecek ve benirn tesbit

edebildigim uygularnalardan bazilan asagida verilmistir. Bu omekler,

tez cahsmamm

da onemini ortaya sermektedir.
Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi Egitim Ortak Hizrnetler Dairesi Kayitlan Mart
2001 'e gore Bakanliga ve okullara alman demirbaslann kayit altma almmasi icin Dev let
Ernlak ve Malzerne Dairesi isbirligi ile turn okul mudurlerine yonelik serniner yapilarak
okullara alman demirbaslann ziyan edilrnesi onlenmis, her demirbasa bir kayit numarasi
verilerek demirbas kayit altina almrmstir,
· Bakanhk kayitlan, 1 Ocak 1997
alll111119

ve Egitim

Vakfi'na

okul kantinleri okul mudurlerinin elinden

baglanmistir.

Gelirleri

tarnarnen

Egitim

Vakfma

devredilmistir,
17/1986 Milli Egitim Yasasi ve bu yasa altmda 30/4/1990 da cikanlan Okul Aile
Birlikleri ve Federasyonlan Tuzugu ile okul mudurlerinin rnali harcamalan okul aile
birliklerine devredilmistir, Boylece okul mudiirlerinin bu etik d191 rnali harcarnalan
onlenmis oldu.
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Teftis kayitlan 2004 yilma gore, okul mudurlerine yonelik ogretmen sikayetleri
asagida verilmistir.
1. Zumre ogretmenleri arasmda ve genelde ders dagihm cizelglerine ogretmenler
tarafmdan Teftis Dairesine yapilan itirazlan,
2. Egitsel Kol Faaliyetleri ve okulda acilan kurslarla, bazi ogretmenlerin ders
programlanmn asm yiiklenmesi nedeni ile Teftis Dairesine itirazlan.
3.

Bazi ogretmenlerin surekli zayif ogrenci bulunan smiflarda cahstmlmalan ve iyi
ogrencisi olan simflarda cahstmlmamalanna itirazlan.

4. Bazi ogretmenlerin Kibns -Oniversitelerinden mezun olmalan ve okullarda
kucuk

dusurulerek

rencide

edilmeleri

gibi

sikayetler

Bakanhgi

surekli

Diger 90k yaygm olan etik d1$1 davrams ise, devlet okullannda

cahsan

ugrastirmaktadir,

ogretmenler

evlerinde astiklan

tezgahlarda

ozel ders vermek

icin, bulunduklan

okullardan , ozellikle kendi snuflanndan, ogrencileri evlerine tasimaktadirlar ve ozel
ders karsihgi cocuklardan para almaktadirlar. Okul yoneticileri de bu duruma ses
vermeyerek seyirci kalmaktadirlar. Bazi okul mudurlerinin de evlerinde ozel ders
verdigini gozlemlemis bulunuyorum. Ozel dershanelerde cahsan ogretmenlerin % 70' e
yakim devlet okullanndandir. Halbuki ogretmenler yasasi devlette cahsan ogretmenlerin
ozel ders vermesini yasaklamaktadir (Ogretmcnlcr Yasasi; 1985).
2.14 Tilrkiye'de Okul Yonetimlnde Etik Degerler:
Turkiye'de egitim yoneticilerinin de evrensel etik degerlere uygun bir yaklasim
sergilemelerini beklemek yanhs olmaz. Ulkelerin toplumsal kulturel ve etik degerleri
elbette onlann uygulamalanna
evrensel standartlara

yaklasmak

da yansimaktadir.

Ancak eger bu uygulamalarda

esas olacak ise bu kavrarnlar dogrultusunda bir

tartismaya baslamak da uygun olacaktrr.
Turkiye' de okul yonetimine iliskin etik d1$1 sayilabilecek uygulamalardan bazilan
asagida verilmistir, Bu ornekler, okul yonetiminde etik tartismalann da onemini ortaya
koymaktadrr.
Okullarda sik sik karsilasilan etik d1$1 olaylardan biri, ortaokul yada lise disandan
bitirme smavlan ve usulsuz olarak verilen diplomalardir.
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Omegin; Sirnak, Diyarbakir, istanbul ve Ankara'da bulunan dort lisenin verdigi 606
diploma, Milli Egitim Bakanhgi tarafmdan usulsuz olarak verildikleri gerekcesiyle iptal
edilmistir (Milliyet Gazetesi, 4 Ocak 1996: 17). Yine diploma yolsuzlugu ile ilgili daha
ilginc bir ornek olarak, Bahkesir'de bir bayan memurun once lise, ardmdan ortaokul
diplomasi aldigi ortaya ciknustir (Radikal Gazetesi, 16 Kasim 1996: 4).
istanbul'da

bir okulda ogrenci kura cekiminde

cift gozlu torba kullanarak,

hakkmda sahtecilik ve gorevi suistimal suclamasi ile <lava acilan bir Noter Baskatibi
hapis ve para cezalanna carptmlrmstir (Y eni Yuzyil Gazetesi; 16 Kasun 1996: 2).
Okullarda en tartismah olan konulardan biri de, kitap ve dergi satislandir.
Ornegin, istanbul'da

bazi okullann ders kitaplannm

okulda satilmasi ve velilere

kitap ve kirtasiye malzemelerini okuldan alma zorunlulugu getirdikleri iddia edilmistir.
Aynca okul kooperatiflerinin paravan olarak kullaruldigi ve ogrencilere KDV almmadan
satilan kitaplann kayit d191 ekonomiye katkida bulundugu da iddialar arasmda yer
alrmsnr (Cumhuriyet Gazetesi; 19 Eylul 1996: 20).
Okullarda son yillarda yasanmaya baslanan bir baska sorun da okullann uyusturucu
pazarlayicilanmn

cekim merkezleri haline gelmis olmalandir. Bir gazete haberinde,

istanbul Narkotik Sube Mudurlugil'nun

II

uyusturucu riski altmda bulunan

11

136 okulu

yakm denetim altma aldigr ve izledigi belirtilmektedir. Ozel olarak egitilen narkotik
uzmanlan, belirlenen okullarda her gun simitci, tezgahtar, komi gibi isler yaparak
uyusturucu saticrlanmn ogrencilere ulasmalanm engellemeye cahsmaktadirlar (Y eni
yuzyil. Gazetesi; 21 Eyliil 1996: 8).
Okulda "dayak'' da, etik d191 bir davrams olarak cok sik karsilasilan bir sorundur.
Orne gin, istanbul 'da bir lisede, bir cgrencinin derste htckirmasi sonucu arkadaslan
gulusmeye baslarrnslar, ogretmen de kendisi ile alay edildigini dusunerek ogrencisini
yumruklarms ve burnunu kirrrustir (Milliyet Gazetesi; 9 Ocak 1996: 3).
Son yillarda devlet okullannda onluk uygulamasmm kaldmlmasi ve tek tip kiyafet
zorunlulugunun yaygmlasmaya baslamasi, bazi tartismalan da beraberinde getirmistir.
kiyafet zorunlulugunun, yeni bir sektorun ortaya cikmasi ve tekellesmeye neden oldugu
iddia edilmektedir. Omegin, Tuketici Haklan Dernegi Baskam Ankara'da 3 firmanm
206 okulun kiyafetini satmayi tekeline aldigim belirtmistir, Bir magaza sahibi ise, bir
eek magazanm

okul mudurleriyle

anlasarak, cogu zaman okul mudurlerine

avantajlar sagladiklanm iddia etmistir.
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bazi

Aynca

magazalann

okullarla

kiyafet

konusunda

anlasabilmek

icin

okul-aile

birliklerine bag1~ yaptiklan da belirtilmistir. Okulla anlasan magazalarla baskalannm
rekabet sansi olmamasi da velilerin daha fazla harcama yapmalanna yol acmaktadir
(Yeni yuzyil Gazetesi; 13 Eylul 1996: 3). Model ve renklerin

cesitlenmesi

ile

okullarda kiyafet sorunu da cesitlenmistir, istanbul'da bazi okullarda, pek az magazada
bulunan

farkli renk ve kumaslardan

kiyafetler

zorunlu tutularak

yapilrms tulum, pantolon etek, fuluar gibi

velilerin

ciddi maddi

olunmaktadir. Ilkogretim Genel Muduru'nun

sorunlar

yasamalanna

neden

aciklamasma gore veliler bu kiyafetleri

almaya zorlanamazlar, ancak uygulamaya bakildiginda bu zorlamanm dolayh olarak
yasandrgi gorulmektedir (Milliyet Gazetesi; 20 Eyltil 1996: 6).
Egitim yonetiminde etik sorununu gundeme getiren bir baska konu da okul
kayitlan ve okula alman bagislardir. Velilerin cocuklanru daha nitelikli olduguna
inandiklan okullara ve daha iyi egitim verdigi kabul edilen ogretmenlere verebilmek
icin, okullara onemli miktarlarda bagista bulunduklan bilinmektedir. Parasi olmadigi
icin bagista bulunamayan

velilerin ise torpile basvurduklan;

politikaci, burokrat,

cevrenin zenginleri, gazeteci ve milletvekili gibi nufuzu olan kimseleri bu is icin
devreye soktuklan belirtilmektedir. Bu bagislar okul yonetimine, okulun tamir ve
bakirm icin gerekli kaynaklan saglarken, diger

yandan

da

firsat

esitsizligi

yaratilmaktadir (Y eni Yuzyil Gazetesi; 13 Eyltil 1996: 3).
Okullardaki kaynak yetersizligi, okul yoneticilerini zaman zaman ilginc kararlar
almaya ve uygulamaya
tuvaletlerini

itmektedir.

Ornegin; Antalya'da

bir lise yoneticisi

okul

parah hale getirerek, okulun genel giderleri icin kaynak yaratmayi

amacladigmi belirtmistir. Okul muduru hirer mil yon maasla tuttugu iki gorevliyi kiz ve
erkek tuvaletlerininin onunde gorevlendirmis ve ogrencilerden biner lira tuvalet parasi
ahnmasmi kararlastirrrustrr. Okul muduru, her seyin devletten beklenmemesi gerektigini
belirterek, diger okullann da bu proj eyi ornek ahp uygulamaya koymalanm onermistir.
Ancak

ogrenciler,

alamadiklanndan

verdikleri

ikibinbesyuz

ve

besbin

lirahklann

uzerini

yakmarak " ogretmenlerinki de bizimki gibi parali olsun" sozleriyle

tepkilerini dile getirmislerdir (Hurriyet Gazetesi; Ocak 1995: 3).
Gaziantep'te bazi okullarda okul yonetiminin koydugu kurallara aykm davranan
ogrencilere para cezasr verildigi ortaya cikrmstrr. Okuldan okula degisen cezalann
miktarlan ise davrarusm agirhg1 ile orantih olarak artmaktadrr.
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Ancak

ortalama

yetmisbesbin,

bir tarifeye
okula

gore, simfta konusmak

gelmemek

ogrencinin

ellibin, odev yapmamak

yuzbin

lira

ceza

odemesini

gerektirmektedir. Velilerin buyuk tepki gosterdikleri bu uygulamanm gerekcesi, okul
yonetimleri tarafmdan "odenek yoklugu" olarak aciklanrmsur (Radikal Gazetesi; 17
Kasun 1996: 5).
istanbul'da
gereksiniminden

bazi

okul

yoneticileri

tarafmdan

OSYM'den

okulun

fazla smav kilavuzu istendigi, kilavuzlar icin 200 bin lira olan

normal i.icretinden daha fazla ucret istendigi, kilavuz verilirken

"Egitime Katki

Paymm da zorla almdigi ve baska okullardan alman kilavuzlann

teslim almmak

istenmedigi belirlenmistir (Yeni Yuzyil Gazetesi; 22 Kasim 1996: 15). Yine aym konu
ile ilgili olarak istanbul' da bir lisede ikiyuzbin lira olan OSYM Smav Kilavuzlan icin
ogrencilerden dort milyon lira istendigi ve bu paramn i.i9 milyon lirasmm katki payi, bir
mil yon lirasnun ise ogretmen ucreti olarak tahsil edilmek istendigi ortaya cikrmstir (Y eni
Yuzyil Gazetesi; 20 Kasun 1996: 15).
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BOLUMIII

n.cn.t ARA~TIRMA VE YAYINLAR
Yurticinde:
Ulkemizde etik davramslarla ilgili arastirma

yok denecek kadar azdir. Bu

konuda sadece Kibns Turk Mimar Muhendisler Odasi'nda yapilan bir seminerde etik
davranislardan bahsedilmistir.
Yild1z Kul Zayif 6-8 Subat 2002, "Yerel Yonetimlerde Etik Davramslar"

bashgi altmda yerel yoneticinin etik ilkelerini konu alan bir sempozyurnda etik
davranislan olusturan hosgoru, adalet, sorumluluk, durustluk ve demokrasi ilkelerini
vurgulamislardir (Mimarlar Muhendisler Odasi; 2002 Sempozyumu).

Yurtdismda;
Turkiye' de etik davramslar ile ilgili olarak asagida sunulan arastirmalar
bulunmaktadir:
Aydin, 1997, yilmda "Egitim Yoneticilerinin Etik Davramslan Uzerine Bir Arastirma
(Ankara ili Omegi)" bashkh arasturnasmm problemi , Ankara Belediyesi snurlan icinde
etkinlik gosteren resmi genel liselerin mudurlerinin, hosgoru, adalet, durustluk, sonunluluk,
demokrasi, saygi boyutlanndaki etik ilkelere iliskin davraruslannm, Bakanhk mufettisleri, lise
mudurleri ve Ogrctmenlcr tara:findan nasil algilandigidir (Aydin; 2003: 105)
Bu arastnrnamn sonuclanm soyle siralayabiliriz,
1. Lise rnudurlerinin hosgoru boyutundaki etik davraruslanna iliskin sonuclar:
Lise mudurlerinin, baskalannm goruslerine deger verme ; elestirilere acik olma;
farkhhklara karsi hosgorulu olma, baskalanm dinlerken kendini onlann yerine koyma ve
anlamaya cahsma ilkelerine uygun davranma duzeyleri mufettislerce yetersiz bulunmustur,
Yine mufettisler; astlanm yargilarken kan davranmama; iyi bir dinleyici olma, astlanm
korkutmayi bir bask! araci olarak kullanmama; astlarla taknn cahsmasi yapma, saldrrgan ve
kmci davranmama; astlanm kendilerini ilgilendiren kararlara katma, insanlan tammaya
cahsma; insanlara zaman ayirma; astlan arasmdaki cansmalarda hakemlik yapma; astlann
haklanm kullanma ozgurluklerini engelleme; astlarla iliskilerinde guven verici olma;
astlannm olumlu eylemlerini destekleme; astlan rakip olarak degil, aym sistemin parcalan
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olarak gorme; deneyimlerini astlan ile paylasma; insan iliskilerinde yapici olma; bencil
davranmama;
mudurlerinin
Mufettisleri

eylemlerinden

dolayi

hesap

verme:

genellikle uygun davrandtl<lan go~tinti
sorumluluk

ilkelerine bazen, durustluk

dedikodu

yapmama

paylasmaktadirlar.
ilkelerine

ilkelerine

lise

Aynca Bakanhk

genellikle ve demokrasi

ilkelerine genellikle uygun davrandiklan go~tinti payl~maktadirlar.
Liselerde gorev yapan ogretmenler, lise mudurlerinin hosgoru boyuttunda yer alan tum
etik ilkelere genellikle uygun davrandtl<lanm dtlstlnrnektedirler.
2.

Lise mudurlerinin adalet boyutundaki etik davraruslanna iliskin sonuclar:
Bakanhk Mufettisleri ve ogretmenler, lise mudurlerinin

odulleri hak edenlere verme;

kurallan herkese esit olarak uygulama; bireylerin emeginin karsihgmi verme; bireylere
esit davranma; baskalannm haklanm

somurmeme; astlan arasmdaki anlasmazhklarda

taraf tutmama; isyukunu dengeli olarak dagitma; haksizhklann duzeltilmesi icin caba
gosterme; cezalandirmayi islenen suca denk olarak yapma; bireylerin yasal haklanm
kullanmalanm
carpitmama;

saglama;

degeriendirmelerde

objektif

davranma;

gercekleri

insanlara zarar verecek eylemlerden kacmma; insan haklanna

kisilere ayncahkh

davranmama;

saygi;

astlanndan yeterlilikleri oranmda uretim bekleme;

sahtekarhk yapmama; kadm ve erkeklere

esit davranma ilkelerine genellikle uygun

davrandtl<lanm dusttnmektedirler.
Bu boyuttaki tum ilkelere lise mudurleri her zaman uygun davrandtl<lanm
belirtmislerdir,
3.

Lise mudurlerinin sorumluluk boyutundaki etik davraruslanna iliskin sonuclar:
Bakanhk Mufettisleri, lise mudurlerinin arac- gereclerin bakmuru zamanmda yaptirma
ve

sorumluluk

almaya

istekli

olma

ilkelerine

bazen

uygun

davrandtl<lanm

dusunmektedirler.
Yine Bakanhk Mufettisleri, meslek ilkelerine baghhk; cahstig; kurumun toplumdaki
statusunu ylikseltmeye cahsma;

meslegini insanlara hizmet etmenin bir araci olarak

gorme; egitsel amaclan gerceklestirrneye
benimseme;

kamu

cikarlanm

politikalanna

baghhk;

kendi

insangucunu

cahsma; meslegin gerektirdigi davramslan
cikarlannm

ustunde

etkili kullanmak;

tutma;

ulusal

zamam etkili kullanmak;

kurumun kaynaklanm gereksiz yerlere harcamamak; savurganliktan kacmrnak;
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egitim

gorevini yasalarca kendinden beklenen yonde yerine getinnek; meslegini sevmek;
cahsma saatlerina ozen gostermek; yetkisini yasal snurlan icinde kullanmak, insanlan
sevmek ilkelerine genellikle uygun davranchklan gorusunu paylasmaktadirlar,
Ogrctmenler

lise mudurlerinin,

sorumluluk boyutunda

genellikle uygun

davranchklanrudtlsunmektedirler.
4.

Bakanhk Mufettisleri, durusluk bolumunde genellikle uygun davrandtl<lanru
dusunmektedir. Ogretmenler ise bu boyutta

okul mudurlerinin genellikle uygun

davranchklanrudusunmektedirler.
5.

Bakanhk Mufettisleri ve ogretmenler,

demokrasi ilkelerine genellikle uygun

davranchklanrudusunmektedirler.
6. Bakanhk Mufettisleri ve cgretmenler saygi boyutundaki tum maddelere genellikle
uygun davranchklan gorusunt; paylasmaktadir,
B1y1k, Ocak 2002,

"Etik Liderlik (Ethical Leadership)"

ders odevi Inonu

-Oniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Malatya. Bu odevde etik davranislar ve ahlak
kurallan genis bir sekilde yazilnustir (YOK Yaymlan).
Yildmm,

Yuksek

Lisans

2003,

"Toplumsal

Birlikteligin

Gereksinimleri (The Basic Ethical Requirments Of social Unity)"

Temel

Etik

konulu yuksek

lisans tezi yazilrmstir (YOK Yaymlan).
Aydemir, 2003, "Halkla Iliskiler ve Etik (Puplic Relations and Ethics)" konulu
yuksek lisans tezi yazilrmstir. Halkla iliskiler ve bu iliskiler surdurulurken

etik

davranislar ele almrmsur (YOK Yaymlan).
Ozbek, 2003, "Beden Egitimi Ogretmenlerinin

mesleki Etik Ilkeleri ve Bu

ilkelere Uyma Duzeyleri (Principals Of Professional Ethics Of Phisical Education
Teachers
yazilrrnstir.

and Compliance

levels to these Principals)"

Bu dalda cahsanlann

bazi ortak davrams

konulu
kahplanna

doktora

tezi

uymalanm

saglamak ve uluslararasi standartlara gore hareket etmeleri ilkeleri vurgulanmistir
(YOK Yaymlan).
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Kodal, 2003, "Zygmunt Bauman'da Politika ve Etik (Zgmunt Bauman's views
on Politics and Ethics)"
gorevlerini

yerine

konulu yuksek lisans tezi yazilrrusnr. Politikacilann

getirirken

bazi

etik ilkelere

uygun

davranmalan

konusu

islenmistir (YOK Yaymlan).
Ozkan, 2003, "Jandarmanm
Davramslanrun

Halkla

Sosyal Sorumluluk Anlayisi ve Jandarmamn Etik

Iliskilere

Etkileri

(The Social Responsibility

Of The

Gendarmerie and The effects Of The Ethics Behavior's Of The Gendarme On Puplic
Relations)" konulu yuksek lisans tezi yazrlmrstir. Jandarmanm hizmet verirken etik
davramslarmm nasil olacagmi vurgulamaktadir (YOK Yaymlan).
Beren, 2003, "Guvenlik
Degerler

Baglaminda

Hizmetlerinde

incelenmesi

Yoneten- Yonetilen Iliskilerinin Etik

(Observation

Of The Relations

executives in Security Services in terms Of Police Ethics:Police

Between

Organizations

Case)" konulu yuksek lisans tezi yazilrmstir. Emniyet orgutu ornegi yoneten ve
yonetilenlerin etik davrarnslan incelenmistir (YOK Yaymlan).
Duyar,

2003,

"Polis

Meslek

Etigi;

kamuoyu

ve Emniyet

Cahsanlannca

Algilamsi" konulu yuksek lisans tezi yazilmistir, Polis meslek etigi incelenmistir

(YOK yaymlan).
Feyzioglu, 2003, "Turk Sinemasmda Etik Uzerine Bir inceleme (An Analyse
About Ethics in Turkish Cinema)" konulu yuksek lisans tezi yazilrmstir. Turk
sinemasi ve etik davranislan incelenmistir (YOK Yaymlan).
Mollavelioglu, 2003, "Kucuk ve Orta Olcekli Isletmelerde Bilgi Teknolojilerinin
Etik Kullamrm ve Bir Uygulama (Ethical Use Of information Technologies in
Small and Medium Sized Enter Prises And An Application" konulu yuksek lisans
tezi yazilrmstir. Isletmelerde etik kurallann uygulanmasuu incelemistir (YOK
Yaymlan).
Senol, 2002, "Demokrasi Paradoksu, ve Bazi Etik ve Yasal Sonuclan
(Democracy Paradox, and some Of its Moral and Legal implications) " konulu
yuksek lisans tezi yazrlnustir. Demokrasi paradoksu ve bu paradox icinde etik
davramslann isleyisi incelenmistir (YOK Yaymlan).
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Kilavuz, 2002, "Kamu Yonetiminde Etik ve Yonetsel Bir Sorun Alam Olarak

n Simrlan

Yozlasma Sivas
Proplematic

Icinde Bir Uygulama (Corruption As An Administrative

Area and Ethics in Puplic Administration

a Research

in Puplic

institutions in The Centre Of Sivas Province)" konulu doktora tezi yazilmistir. Bu
tez cahsmalannda kamu etigi uzerinde durulmus ve bolgesel arastirrna yapilrmstir
(YOK Yaymlan).
Akdogan, 2003, "Muhasebe

Meslek Etiginin Kamunun Aydmlatilmasmdaki

Onemine Meslek Mensuplanmn Yaklasimlan (Approaches Toward The importance
Of Accounting Ethics in The illumination
Profesession"
davramslan

Of Puplic By The Members Of The

konulu doktora tezi yazilnustir.

Muhasebe

ile ugrasanlann

Etik

konusu incelenmistir (YOK Yaymlan).

Durak, 2003, Aristoteles ve Farabi'de Etik Mukayeseli Bir Cahsma (Ethics
Concepts in Aristotle and Farabi a Comperative
yazilmisnr.

Aristo

ve Farabi

donemleri

Study " konulu doktora tezi

etik davramslar

ve karsilastmlmasi

incelenmistir (YOK Y aymlan).
Karabiyik,

2001,

"Basm

Habercilik (Understanding

Etigi

Kapsammda

Gizli

Kamera

Hidden Camera and Journalism

Kullammi

ve

Over Press Ethics "

konulu yuksek lisans tezi yazrlmisnr. Basmda ve gazetecilikte

etik davraruslar

incelenmistir (YOK Yaymlan).
Soyguder, 2002, "Turk Magazin Gazeteciliginde Kullamlan Fotograflarda Etik
Sorunu (Ethics Problems Of Photographers Used in Turkish Magazine Journalism)"
konulu

doktora

tezi yazilmistir.

Magazin · gazeteciliginde

etik ilkeler konusu

incelenmistir (YOK Y aymlan).
Yaganak,
investigation

2002,

"Insan-Doga

Iliskisinin

Etik

Acidan

Incelenmesi

(An

Of Human- Nature Relationship From The Perspective Of Ethics)"

konulu yuksek lisans tezi yazilrmstir. Insan- Doga iliskisininin

etik davramslan

incelenmistir (YOK Yaymlan).
Oner, 2002, "Yardimci Ureme Teknikleri ve Getirdigi Etik Sorunlar" konulu
tipta uzmanlik

tezi yazrlnustir.

Tip biliminde

Yaymlan).
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etik ilkeler incelenmistir

(YOK

Brean, 2002, "Yogun Bakim Unitelerinde Aydmlatilrms

Onam ile ilgili Etik

Sorunlar" konulu tipta uzmanhk tezi yazilrmstir. Tipta ve bakim unitelerinde etik
ilkeler incelenmistir (YOK Yaymlan).
Cakir, 1999, "Ilkogretim Okul Mudurlerinin Etik Davramslan" adh
cahsmasmda su sonuclara ulasilmisnr:
1- Arastirmaya katilan mufettis,

okul muduru ve ogretmenlerin

yas,

cinsiyet ve kidemlerine gore dagilum soyledir:
Arastirmaya katilan ilkogretim mufettisleri, okul mudurleri ve ogretmenlerin buyuk
bolumu 36-45 yas grubundadir.
Arastirmaya

katilan

mufettislerin

tamarm

erkek iken, okul

mudurlerinin %l6'sm1 ve cgretmenlerin %44.9'unu kadmlar olusturmaktadir.
Mufettisler buyuk oranda 21 yil ve daha fazla kideme sahip iken, okul
mudurlerinden 16-20 yil ve 21 yil ve daha fazla kideme sahip olanlar buyuk oram
(%80) olusturmaktadir. Ogretmenler de ise en fazla kideme sahip olan grup 21 ve
daha fazla yil kideme sahip olanlardir.
2- Ilkogretim okul mudurlerinin hosgoru boyutundaki etik davramslanna
iliskin sonuclan ;
Ilkogretim okul mudurlerinin elcstirilere acik davranma, farklihklara karsi
hosgorulu olma, baskalanm dinlerken kendini onlann yerine koyma, iyi bir dinleyici
olma, astlanm korkutmayi bir baski araci olarak kullanmama, astlanyla takim
cahsmasi yapma, astlanm kendilerini ilgilendiren kararlara katilmalanm saglamak,
insanlan tammaya cahsma, insanlara zaman ayirma, astlan arasmda meydana gelen
catismalara hakemlik yapma, astlannm haklanm kullanma haklanm engellememe,
astlanyla iliskilerinde guven verici olma, deneyimlerini astlanyla paylasma,
eylemlerinden dolayi hesap verme ve baskalanm cekistirip dedikodu yapmama
ilkelerine uygun davranma duzeyleri mufettislerce yetersiz bulunmustur.
Yine mufettisler, baskalannm goruslerine deger verme, astlanm yargilarken
kati davranmama, saldirgan ve kinci olmama, insanlann tek ve degerli olduguna
inanma astlannm olumlu eylemlerini destekleme, astlanm rakip olarak degil sistemin
bir parcasi olarak gorme, insan iliskilerinde yapici olma ilkelerine ilkogretim okul
mudurlerinin genellikle uygun davrandiklan gorusunu tasimaktadirlar,
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Ilkogretim okulunda gorev yapan ogretmenler mudurlerinin bu boyutta yer
alan yirmi tic; ilkeden yirmi birine genellikle, ikisine ise her zaman uygun
davrandiklanm belirtmislerdir.
Ilkogretim okul mudurleri ise hosgoru boyutunda yer alan yirmi tic; ilkeden
besine genellikle, on sekizine ise her zaman uygun davrandiklanru ifade etmislerdir.
3 - Ilkogretim okul mudurlerinin adalet boyutuna iliskin sonuclar:
Mudurler adalet boyutundaki tum ilkelere kendilerinin her zaman uygun
.davrandiklanm dusunurken, ogretmenler mudurlerinin on sekiz ilkeden dokuz ilkeye
genellikle, dokuz ilkeye de her zaman uygun davrandtklanm
Mufettisler ise

mudurlerin bu boyuttaki ilkelerden odulleri hak edenlere verme,

bireylerin emeginin karsihgmi
sahtekarhk

ifade etmislerdir.

verme bireylere esit davranma ilkelerine bazen,

yapmama ilkesine her zaman, diger ilkelere ise genellikle

uygun

davrandiklanm dttsunmektedirler.
4- Ilkogretim okul mudurlerinin

sorumluluk

boyutundaki

etik

davramslanna iliskin sonuclar:
Ilkogretim okul mudurleri sorumluluk boyutunda yer alan on sekiz ilkeden
tumune her zaman uygun davrandiklanm belirtmislerdir, Buna karsihk mufettisler
okul mudurlerini ulusal egitim politikalanna bagh olan insan gucunu etkin kullanma
ve zamamm etkin kullanma ilkeleri yonunden yetersiz bulmaktadir. Bunlar dismdaki
ilkelere ise mufettisler, okul mudurlerinin genellikle uygun davrandiklan
dusunmektedir.
Ogretmenler, mudurlerinin bu boyuttaki ilkelerden ulusal egitim politikalanna
bagh olma, sorumluluk almaya istekli olma ve kurum kaynaklanm gereksiz yere
harcamama ilkelerine genellikle diger on bes ilkeye ise her zaman uygun
davrandiklanrn dusunmektedirler.
5- Ilkogretim okul mudurlerinin durustluk boyutundaki etik davramslanna
iliskin sonuclar:
llkogretim mufettisleri, mudurlerin bu boyuttaki ilkelerden hediye kabul
etmeme ilkesine bazen, yolsuzluk yapmama ve rusvet kabul etmeme ilkelerine her
zaman, diger ilkelere ise genellikle uygun davrandiklanm belirtmislerdir. Mudurler
ve ogretmenler ise bu boyuttaki ilkelere ilkogretim okul mudurlerinin her zaman
uygun davrandiklan gorusum; tasimaktadirlar.
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6 - Ilkogretim okul mudurlerinin demokrasi boyutundaki etik davramslara
iliskin sonuclar :
Mufettisler, mudurlerin bu boyuttaki ilkelerden astlannm orgutlenme
haklanm engellememe konusundaki davraruslanm yetersiz bulmakta, diger ilkelere
ise genellikle uygun davrandiklanm dusunmektedirler.
Mudurler ve ogretmenler ise ilkogretim okul mudurlerinin bu boyudaki tum
ilkelere her zaman uygun davrandiklan gorusunu paylasmaktadirlar.
7- Ilkogretim okul mudurlerinin saygi boyutundaki etik davramslanna iliskin
sonuclar:
Ilkogretim mufettisleri okul mudurlerinin saygi boyutundaki ilkelerden
ogrencilere dayak vb. bedensel tacizde bulunrnama ilkesine genellikle, diger ilklere
her zaman uygun davrandiklanrn ifade etmektedirler.
Mudurler ve ogretmenler ilkogretim okul mudurlerinin saygi boyutundaki tum
ilkelere her zaman uygun davrandiklanni belirtislerdir

Arastirmada ulasilan sonuclara uygun olarak gelistirilen oneriler asagida
sunulmustur:
1- Hosgoru
acik davranmasi,

boyutunda
farhhklara

ilkogretim

karsi

okulu

hosgorulu

mudurlerinin elestirilere

olma, baskalanru dinlerken

kendini onlann yerine koyma, iyi bir dinleyici olma, astlanm
bash araci olarak kullanrnama,

ozgurluklerini engellememe,

verici olma, deneyimlerini astlanyla
verme ve baskalanm cekistirip
davramslan gelistirilmelidir.
acikhhk

ve insanlan

bir

astlanyla takim cahsmasi yapma, insanlara zaman

ayirma, astlan arasmda meydana gelen catismalara hakemlik
haklanm kullanrna

korkutmayi

paylasma,

dedikodu

yapma, astlarmm

astlanyla iliskilerinde guven
eylemlerinden

dolayi

hesap

yapmama, ilkelerine iliskin

Ho9 gorulu bir ortamm

yaratilmasi icin yoneticilerin

anlama konularmda yeterli becerilere sahip olmalan

vazgecilemezdir, Ilkogretim okul mudurlerinin
ici egitim yoluyla degerlendirilebilir.
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bu konudaki davramslan

hizmet

2- Ilkogretim okul mudurlerinin adalet boyutunda yer alan etik ilkelere iliskin
davramslan, mufettis ve ogretmenlerce genellikle uygun bulunmakla birlikte ; bu
boyutta 90k onemli olan adalet,

esitlik,

davrammlan

bilgilendirilerek

davramslannm

bu ilkelere

ilkogretim

okul mudurlerinin

ulusal

hakkmda mudurler

ozgurluk, hak, odev ve yansizhk

uygunlugu saglanmahdir.
3-

Sorumluluk

boyutunda

egitim politikalarma bagli olma,
-kullanma davramslannm

insan gucunu etkili kullanma

gelistirilrnesi gerekmektedir.
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ve

zamam etkili

BOLUMIV
YONTEM

Bu bolumde, izlenen yontem; "Arastirmamn Yontemi", "Evren ve Orneklem",
"Veriler ve Toplanmasi", "Anketlerin Uygulanmasi" ve" Verilerin Analizi" alt
bashklan ile aciklannustir,
3.1 Arasnrmanm Yontemi:
Arastirmada gereksinim duyulan verilerin toplanmasmda izlenen yolun
aydmlatilmasi icin ilk once evren ve omeklem tamtilrms, sonra da veri toplama,
cozumleme, arac ve teknikleri konusunda bilgi verilmistir, Cunku arastmnada kullamlan
orneklemin ozellikleri, bilgi toplama araclannm nitelikleri ve uygulanmasi, elde edilen
bulgu ve bilgilerin analiz ve yaymlanmasmda kullamlan istatistik ve teknikler
arastirmanm sonucunu dogrudan etkilemektedir.
3.2 Evren-Orneklem:

Bu arastnmanm cahsma evrenini, 2003-2004 Ogretim Yili'nda KKTC Milli
Egitim ve Kultur Bakanhgi kayitlanna gore 154 okulda gorev yapan 2924 ogretmen, ve
32880 ogrenci velileri olusturmaktadir. Her ogrencinin bir velisi oldugu dusunulerek
hesaplar yapilrrnstir, Bu sayi cok fazla oldugu icin omekleme yoluna gidilmistir.
Milli Egitim ve Kultur Bakanligi'na bagli ilkogretim, ortaogretim ve mesleki
teknik ogretim dairelerine bagh okullardan sadece Lefkosa bolge okullan secilmis
ve alan olasihk orneklemesi uygulanmistir (Balci; 1993: 217). 2003-2004
Ogretim Yilr'nda Lefkosa bolgesinde on ilkokul, dort meslek lisesi, bes ortaokul

ve bes lisede top lam 1026 ogretmen 9920 ogrencinin egitim yaptigi saptanrmstir
(Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi 2003-2004 Ogretmcn- Ogrenci Listeleri
Dokumam),

Tablo-1- de okul, ogretmen ve ogrenci sayilan gorulmektedir.
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Tablo-1
ueretmen, ugrenc1 ve uKm Savuan

Daire Miidiirliigii

517

Ogrenc
i sayrsi
5143

Okul
Savisr
10

224

1357

4

285

3420

10

1026

9920

24

Ogretmen
Sayisr

Genel Orteogretim
. Dairesi Mudurlugu
I

· Mesleki Teknik Ogretim
Dairesi Mudurlugu
Ilkogretim Dairesi
Mudurlugu

Genel Toplam

Anket Uygulanan
Okullar
LTL, BEAL, 20Temuz,TMK,
ATLEKS 0. Bayraktar TMK,
Demokrasi 0. Bayraktar 0.
SHRO, Guzel Sanatlar Lisesi
SSEML, HTL, AML,Haspolat
EML.
Sht. Ertugrul, Sht Tuncer, 9
Eylul, Ataturk, Gelibolu, N.
Taskm , Sht: D. Ahmet ve
gonyeli Ilkokullan
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Orneklem alman Lefkosa okullarmda gorev yapan ogretmenlerin toplam
ogretrnen sayismm %35'ni, toplam ogrenci velilerinin ise %30'nu olusturmaktadir
(Arseven; 1990: 202)
3.3 Veri Toplama Araclan:
Anketlerin incelenmesinden de anlasilacagi gibi, verilerin toplanmasmda iki ayn
bilgi formundan yararlamlnustir. Ogrctmenlerde form I'de yer alan ankette kisisel
bilgiler yer almakta ve bes bolumden olusmaktadir, Birinci bolumde cinsiyet, ikinci
bolumde cahsilan okul, ti<;tincti bolumde brans, dorduncu bolumde mezun okul, ve
besinci bolumde meslek kidemine yonelik sorular bulunmaktadrr. Ogrctmcnlere yonelik
form II' ise 79 sorudan olusmustur, 23 sorusu hosgoru, 18 sorusu adalet, 18 sorusu
sorumluluk, 10 sorusu durustluk ve 10 sorusu demokrasi ilkelerine yonelik sorulan
icermektedir (Ek-1).
Velilere yonelik form I' de yer alan kisisel bilgiler tic bolumden olusuyor, Birinci
bolumde cinsiyet, ikinci bolumde mezun okul ve ucuncu bolumde ise velinin yast
sorulmaktadir. Velilere yonelik form II' de ogretmenlere sorulan 79 madde aynen
velilere de uygulanrrustir (Ek-2).
3.4 Anketlerin Gelistirilmesi:
Bu arastirma kapsarm icinde, yonetim profesorlerinin uzerinde tamamen isbirligine
vardiklan; faktor analizi sonucunda boyutlara aynlan evrensel gecerlilige sahip ilkeler
alti bashk altmda toplanrms ve uygulannustrr. Aym ilkeler 1997 yihnda bir anket
uygulamasmda Ankara'da, t Aydm tarafindan Ankara u orneginde kullamlrmsur.
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3.5 Anketlerin Uygulanmasi:

Son sekli verilen anketler, KKTC Milli Egitim ve Kultur Bakanligi Ilkogretim,
Ortaogretim ve Mesleki Teknik Ogretim Dairesi Mudurlukleri'nden izin almrms ve
uygulanrmstrr (Ek-3).
Anket formu, veli ve ogretmene hitaben iki ayn anket hazrrlanrmstir. Ogretmen
.anketleri okul mudurlerine teslim edilmis ve 3 gun icinde arannustir. Ogretmen
anketlerinden 380 adet okullara dagitilrms 360 tanesi geri donmustur , Bunlann 4 tanesi
eksik dolduruldugu icin degerlendirme d1~1 tutulmustur .. Geri kalan 356'slllin statistik
analizleri yapilrmstir, Ogretmen anketlerinin donus oraru %94 olmustur,
Veli anketlerinden de 380 adet basilrms ve velilere dogrudan ulasilarak anket
uygulannustir. Anketlerin 4 tanesi uygulanmadigi icin 376 adet anketin analizleri
yapilrmstir.
3.6 Verilerin Analizi:

Anketler tek tek kodlanarak bilgisayarda SPSS prograrm ile ve uzmanlann
gorusleri dogrultusunda degerlendirilmistir. Boylece, anketlerdeki her sorunun frekans
ve yuzde dagihmlan almnus; ortalama ve standart sapmalan hesaplanrmstir.
Ogreunenlerin cinsiyet, okul turu, bransi, mezun okul ve kidemi dagihmlan farkhhk
gosterip gostermedigini incelemek icin Varyans Analizi Teknigi'nden yararlamlrmsnr,
Velilerde ise cinsiyet, mezun okul ve yas durumlan ayni yontemlerle
sonuclandmlrrustir.
Bu istatistiklerin manidar olup olmadigiru saptamada 0.05 duzeyi benimsenmistir,
Anket formunda yer alan Likert Olcegi'nin agirhk secenek ve snurlan asagida
belirtildigi sekilde sayissallastmlrmsnr.
Secenek
Hi9
Nadiren
Bazen
Genelikle
Her Zaman

Verilen Agirbk
1
2
3

4
5
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S1mr
1.00-1.79
1.80-2.59
2.60-3.39
3.40-4.19
4.20-5.00

BOLUMV
BULGULAR VE YORUM
Bu bolumde, arastirmaya katilan gruplann dagihrru ve ozellikleri ile mudurun etik
davramslanna iliskin cgretmen ve veli algilannm ortaya koydugu bulgular, arastirmamn
amaclanna gore ele almrms ve yorumlanrmstir,
A. Omeklem Ahnan Ogretmenler:
1. Cinsiyet

Cinsiyet
Kadm
Erkek
Toplam

Tablo-2
Cinsivet Daail
Frekans
202
154
356

Oran%
57.7
43.3
100.0

Arastirmaya katilan ogretmenlerin cogunlugunu 202 kisiyle (%57.7) kadmlar
olusturmaktadir. Erkek ogretmenlerin oram ise %43.3 dur.
2. Okul Tiirii

Okul Tiirii
Ilkogretim
Ortao gretim
Lise
Meslek Lisesi
Top lam

Tablo-3
Okul Tiirii Daarl
Frekans
117
83
98
51
349

Oran%
33.5
23.8
28.1
14.6
100.0

Arastirmaya yamt veren toplam 349 ogretmenin %33.5'i ilkogretimde, %23.8'i
ortaogretimde, %28.1 'i liselerde ve %14.6's1 meslek liselerinde gorev yapan
6gretmenlerden olusuyor.
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3.

Brans

Bransi

Tablo-4
Brans, Daihl
Frekans

Oran%

Snuf Ogretmeni
Sosyal Bilimler
Fen Bilimleri
Meslek Dersleri
Yabanci Dil
F elsefe Grubu
Baska
Top lam

96
58
54
36
53
10
47
354

27.1
16.4
15.3
10.2
15.0
2.8
13.3
100.0

Arastirmaya katilan toplam 354 ogretmenin %27. l 'i snuf ogretmeni, % 16.4 'ti
sosyal bilgiler cgretmeni, %15.3'ti fen bilimleri ogretmeni, %10.2'si meslek dersleri
ogretmeni, %15'i yabanci dil ogretmeni, %2.8'i felsefe grubu ogretmeni ve %13.3'ti
bu branslar dismda ogretmenlerdir.
1. Mezun Okul:

Tablo-5
Mezun Olduzu Okul Da21l
Mezun Oldugu Okul
Frekans
Oran%
Ilkogretim Okulu
Ogretmen Koleji
On Lisans
Egitim Enstitusu
Egitim Yuksek Okulu
Lisans Tamamlama
Yuksek Teknik Ogrt. Okulu
iktisadi Ticari Bilimler
Yuksek Ogretmen Okulu
Baska
Toplam

12
106
35
20
8
70
11
3
11
77
353

3.4
30.0
9.9
5.7
2.3
19.8
3.1
0.8
3.1
21.8
100.0

Arastirmaya katilan toplam 353 ogretmenin, %3.4'ti llkogretim Okulu, %30'u
Ogrctmen Koleji, %9.9'u on lisans, %5.7'si Egitim Enstitusu, %2.3'ti Egitim Yuksek
Okulu, %19.8'i lisans tamamlama, %3.1 'i Yuksek Teknik Ogretmen Okulu, %0.8'i
Iktisadi Ticari Bilimler Okulu, %3.1 'i Yuksek Ogretmcn Okulu, ve %21.8'i bunlann
dismdan bir okuldan mezun olmustur.
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2. Kidem

Tablo-6
Kidem Daeil
KIdemi
1-5 yil
6-10 yil
11-15 yil
16-20 yil
21-25yll
26- yll
Top lam

Frekans

Oran%

53
106
94
61
32
10
356

14.9
29.8
26.4
17.1
9.0
2.8
100.0

Arastirmaya katilan toplam 356 ogretmenin %14.9'u 1-5 yil, %29.8'i 6-10 yil,
%26.4'ii 11-15 yil, %17.1 'i 16-20 yil, %9'u 21-25 yil ve %2.8'i 26 yildan fazla
kidemi olan ogretmenlerdir.

B. Orneklem Alman Veliler:
1. Cinsiyet

Tablo-7
Cinsivet
. Daihl
~
Frekans

Bih?i
Kadm
Erkek
Toplam

165
211
376

Oran%
43.9
56.1
100.0

Arastirmaya katilan toplam 376 veliden %43.9'u kadm, %56.1 'i erkektir ..

2. Mezun Okul:

Bilgi

Tablo-8
Mezun Oldugu Okul Dagihnu
Frekans
Oran%

Ilkokul
Ortaokul
Lise
Universite
Top lam

47
57
200
72
376

12.5
15.2
53.2
19.1
100.0

Arastirmaya katilan toplam 376 velinin %12.5'i ilkokul mezunu, %15.2'si
ortaokul mezunu, %53.2'si lise mezunu ve %19.1 'i iiniversite mezunu olan velilerden
olusuyor
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3. Ya~
Tablo-9
Yas Daatl

Bilgi

Frekans

Oran%

20-30 yas
30-40 yas
40-50 yas
50-60 yas
61- yas
Top lam

74
119
117
57
8
375

19.7
31.7
31.2
15.2
2.1
100.0

Arastirmaya katilan toplam 375 velinin %19.7'si 20-30 yas arasi, %31.7'si
30-40 yas arasi, %31.2'si 40-50 yas, 15.2'si 50-60 yas ve 2.1 'i 61 yas ve uzeri olan
velilerdir.

C. Okul Yoneticilerinin Etik Davramslarma Iliskin Algrlan:
1. Hosgoru Boyutu

Tablo-10
Hossoru B
Minimum
Maximum
23,00
132,00
30,00
114,00
,

Grup
Ogretmen
Veli

N
296
346

Ortalama
80.75
75.60

Std. Sapma
19.63
16.64

Tab lo 1 O' da goruldugu gibi ogretmenler, lise mudurlerinin hosgoru boyutundaki
etik davramslanm sorgularken elde edilen sonuclara gore, ortalama puan x=80.75
oldugu gorulmektedir, Bu sonuc,hesaplamalarda etik ilkelere gore genellikleuygun
davrandiklan gorusune denk gelmektedir.
Tab lo 1 O' a gore ogretmenler hosgoru boyutundaki ilkelere, okul mudurlerinin
genelde uygun davrandiklan sonucuna varrruslardir. Bu sonuca gore okul mudurlerinin
etik davramslannda bir sorun gorulmemektedir,
Cizelge lO'e gore velilerin hosgoru ilkelerine iliskin ortalama puan x=75.60
olmustur, Bu sonuc, hesaplamalar yapildigmda ortalama puan olarak bazen uygun
davrandiklan boyutuna tekamul etmektedir.
Veliler okul mudurlerini daha eek cocuklanndan veya cevreden ogrenerek bilgi
sahibi olduklan icin farkh dttsunmektedirler. Bu sonuca gore okul mudurleri, velilerin
gorusune gore, bazen hosgoru ilkelerini uygulamakta olduklan sonucuna vanlabilir.
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2. Adalet Boyutu
Tablo-11
Adalet Bovutu

Grup
Ogretmen
Veli

N

340
358

Minimum
21,00
23,00

Maximum
90,00
90,00

Ortalama
65.46
60.37

Std. Sapma
15.97
13.98

Tablol 1 'de gortildiigil gibi ogretmenler, lise mudurlerinin adalet boyutundaki etik
davramslanm sorgularken elde edilen sonuclara gore, ortalama puan x=65.46 oldugu
gorulmektedir, Bu sonuc, hesaplamalarda etik ilkelere gore genellikle uygun
davrandtl<lan gorusune denk gelmektedir.
Tab lo 11 'e gore ogretmenler adalet boyutundaki ilkelere, okul mudurlerinin
genelde uygun davrandtl<lan sonucuna vamuslardir, Bu sonuca gore okul mudurlerinin
etik davramslannda bir sorun gorulmemektedir.
Tablo 11 'e gore velilerin adalet lkelerine iliskin ortalama puan x=60.37 olmustur.
Bu sonuc, hesaplamalar yapildigmda ortalama puan olarak bazen uygun davrandtl<lan
boyutuna tekamul etmektedir.
Veliler okul mudurlerini daha cok cocuklanndan veya cevreden ogrenerek bilgi
sahibi olduklan icin, farkh dusunmektedirler. Bu sonuca gore okul mudurleri, velilerin
gorusune gore, bazen adalet ilkelerine uymakta olduklan gorusune vanlabilir.
3. Sorumluluk Boyutu
Tablo-12
Sorumluluk Bovutu

Grup
Ogretmen
Veli

Minimum
20,00
23,00

N

347
360

Maximum
90,00
90,00

I Ortalama
70.78
61.62

Tablo12'de goruldugu gibi cgretmenler, lise mudurlerinin sorumluluk
boyutundaki etik davramslanm sorgularken elde edilen sonuclara gore, ortalama puan
x=70.78 oldugu gorulmektedir, Bu sonuc, hesaplamalarda etik ilkelere gore genellikle
uygun davrandtl<lan gorusune denk gelmektedir.
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Std. Sapma
15.62
14.57

Tablo 12'ye gore ogretmenler sorumluluk boyutundaki ilkelere, okul mudurlerinin
genelde uygun davrandtl<lan sonucuna varrruslardir. Bu sonuca gore okul mudurlerinin
etik davraruslannda bir sorun gorulmemektedir,
Tab lo 12 'ye gore velilerin sorumluluk ilkelerine iliskin ortalama puan x=61.62
olmustur. Bu sonuc, hesaplamalar yapikhgmda ortalama puan olarak genellikle uygun

davrandtl<lan boyutuna tekamul etmektedir.
Veliler okul mudurlerini cocuklanndan veya cevreden ogrenerek bilgi sahibi
olduklan icin, farkh dusunmektedirler. Bu sonuca gore okul mudurleri, velilerin
gorusune gore, bazen sorurnluluk ilkelerine uymakta olduklan gorusune varabiliriz.
4. Diiriistliik Boyutu

Tablo-13
Diiriistliik Bovut

Grup
Ogrctmen
Veli

Minimum
10,00
10,00

N

348
367

Maximum
50,00
50,00

I

Ortalama
35.80
31.92

Tab lo 13 'de goruldugu gibi cgretmenler, lise mudurlerinin durustluk boyutundaki
etik davramslanm sorgularken elde edilen sonuclara gore, ortalama puan x=35.80
oldugu gorulmektedir, Bu sonuc, hesaplamalarda etik ilkelere gore genellikle uygun
davrandiklan gorusune denk gelmektedir.
Tab lo 13 'e gore ogretrnenler durustluk boyutundaki ilkelere, okul mudurlerinin
genelde uygun davrandtl<lan sonucuna varrruslardrr. Bu sonuca gore okul mudurlerinin
etik davraruslannda bir sorun gorulmemektedir.
Tab lo 13 'e gore velilerin durustluk lkelerine iliskin ortalama puan x=31.92
olmustur, Bu sonuc, hesaplamalar yapildigmda ortalama puan olarak bazen uygun
davrandtl<lan boyutuna tekamul etmektedir.
Veliler okul mudurlerini daha cok cocuklanndan veya cevreden ogrenerek bilgi
sahibi olduklan icin, farkh dusunmektedirler. Bu sonuca gore okul mudurleri, velilerin
gorusune gore, bazen durustluk ilkelerine uymakta olduklan gorusune varabiliriz.
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Std. Sapma
12.75
9.35

5. Demokrasi Boyutu
Tablo-14
Demokrasi Bovutu

Grup
Ogretmen
Veli

N

352
364

Minimmn
10,00
10,00

Maximum
50,00
50,00

l

Ortalama
34.51
27.96

Std. Sapma
14.25
10.60

Tablo 14'de gortildilgi.i gibi ogretmenler, lise mudurlerinin demokrasi boyutundaki
etik davramslanru sorgularken elde edilen sonuclara gore, ortalama puan x=34.51
oldugu gorulmektedir. Bu sonuc, hesaplamalarda etik ilkelere gore genellikle uygun
davrandtl<lan gorusune denk gelmektedir.
Tab lo 14' e gore ogretmenler demokrasi boyutundaki ilkelere, okul mudurlerinin
genelde uygun davrandtl<lan sonucuna varrmslardir, Bu sonuca gore okul mudurlerinin
etik davranislannda bir sorun gorulmemektedir,
Tablo 14'e gore velilerin demokrasi lkelerine iliskin ortalama puan x=27.96
olmustur, Bu sonuc, hesaplamalar yapildigmda ortalama puan olarak bazen uygun
davrandtl<lan boyutuna tekamul etmektedir.
Veliler okul mudurlerini daha cok cocuklanndan veya cevreden cgrenerek bilgi
sahibi olduklan icin, farkh dusunmektedirler. Bu sonuca gore okul mudnrleri, velilerin
gorusune gore, bazen demokrasi ilkelerine uymakta olduklan gorusune vamuslardir.
Sonuc olarak ogretmen ve veliler, bu anketi cevaplarken yalmz sorumluluk
ilkelerinde ayni dusunmekte, yani okul mudurlerinin sorumluluk boyutunda etik ilkelere
genellikle uyduklan gorusunu paylasmaktadirlar, Velilerin gorustme gore bazen etik

ilkeleri uygulamaktadrrlar. Lise mtidurlerinin, etik ilkelere her zaman uymasi geregine
inandigim icin, okul mudurlerinin hizmetici egitim seminerleri ile gelistirilmesi ve her
zaman etik davramslara uygun davranmalan saglanmahdir.
D. Ogretmen ve Velilerin Belli Bash Degisken durumlarma Gore Okul
Mildilrlerinin Etik Davramslarma yonelik Algrlarr:
Ogretmenin degisken durumlan sirasiyla cinsiyet, cahsilan okul, branslan,
cahstigr okul ve kidemleri olarak sorgulanrrustir.Velilerde

mezun oldugu okul, ve yas durumlan sorgulanmistir,
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ise sirasiyla cinsiyet,

1. Ogretmenlerin Cinsiyet Statistik Algdan
Ogretmenlerin cinsiyetlerinin, okul mudurlerinin etik davraruslanm
sorgularken elde edilen sonuclar tab lo 15 'de verilmistir.
Tablo-15
Cinsivetine Gore Statistik Daihl
Cinsiyet
N
X
Kadm
152
288.92
. Erkek
116
288.02
Top lam
268
288.47

s
68.35
63.09
65.72

Tab lo 15 'de goruldugu gibi ogretmenlerin, mudurun etik davraruslanm
sorgularken, kadm deneklerin puam (x=288.92, s=68.35) ve erkek deneklerin puam
(x=288.03, s=63.09) birbirine 90k yakm gorulmektedir. Ogretmenlerin,
cinsiyetlerinin, mudurun etik davramslanm etkilemedigi seklinde yorumlanabilir.
2. Ogretmenlerin Cinsiyet ANOV A Algdan:
Ogretmen cinsiyetlerinin, okul mudurlerinin etik ilkelerini sorgularken
Varyans Analizi (ANOVA) kulamlrmstir. Sonuclar tablo 16'da gorulmektedir.

Cinsiyet

N

K1z
Erkek
Top lam

152
116
268

Tablo-16
Cinsivet
_,
Anova Dat?:11
Ort.
Std.
t
Sao ma
288.92
68.35
0.11
288.02
63.09
0.11
288.47
65.72

df
266
256.52

Ip
0.91
0.91

Tablo 16'da goruldugu gibi, etik ilkeleri sorgularken, ogretmen kadm
deneklerin puam (x=288.92, S=68.35) ve erkek deneklerin puam (x=288.02,
S=63.09) her iki sonuc birbirine yakm oldugu gorulmektedir. Ogretmen puanlan
arasmdaki fark anlamh degildir (t=0.11, p>0.05).
Bu bulgular okul mudurlerinin etik ilkelerini sorgularken cinsiyetin
sonuclan etkilemedigi seklinde yorumlanabilir.
3. Ogretmenlerin <;ah~t1g1 Okul Statistik Algdan:
Ogretmenlerin cahsilan okula gore, okul mtldurlerinin etik davraruslanm
sorgularken statistik sonuclan tab lo 17' de gorebiliyoruz.
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Tablo-17

Cahsngr
Okul Statistik Dasrl
,
,

<;ah~t1~1 Okul
Ilkokul
Ortaokul
Lise
Meslek Lisesi
Top lam

N
95
62
68
38
263

X

s

294.95
276.97
300.74
271.95
288.88

79.47
52.59
60.76
51.82
66.01

Tablo l 7'de goruldugu gibi, cgretmenlerin etik davramslanrn sorgularken,
puan ortalamalan ilkokulda olanlann x=294.95, ortaokulda olanlann x=276.97, lisede
olanlann x=300.76, meslek lisesinde olanlann x=271.95 dir.
Ogretmenin causilan okul durumuna gore okul miidiirlerinin, etik

davramslanna yonelik bir farkm olup olmadigmi belirlemek icin yapilan Varyans
Analizi (ANOVA) sonuclan tablo 18'de verilmistir.

3. Ogretmenlerin <;ah~tig1 Okul ANOVA Algilan:
Ogrctmcnlcrin cahsilan okula gore, okul mudurlerinin etik davraruslanm
sorgularken bir farkm olup olmadigmi tablo 18'de gorebiliyoruz.

Ogretmen
gruplararast
gruprci
top lam

Tablo-18
Cahsilan
Okul Tilril A
Daihl
,
df
Kareler
Kareler
toplanu
ortalamasi
32747.54
1108988
1141735

3
259
262

10915.85
4281.81

f

p

2.55

0.056

Tab lo 18 'de goruldugu gibi, ogretmenin calrstigi okul, mudurun etik
davrarnslanni sorgularken bir fark yaratrmyor (F(3,262)=0.60,

p>0.05).

Okul mudurunun etik davraruslanm sorgularken, ogretmenlerin cahstig; okul,

sonuclan etkilemedigi seklinde yorumlanabilir.
5. Ogretmenlerin Mezun Oldugu Brans Statistik Algilarr:
Ogretmenlerin mezun oldugu bransa gore, okul mudurlerinin, etik davraruslanru
sorgularken statistik sonuclan tablo 19'da gorebiliyoruz
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Tablo-19
Mezun Olduzu Brans Statistik Daiiil
Snnf Ogretmeni
Siruf Ogretrneni
Sosyal Bilimler
Matematik ve Fen Bilimleri
Meslek ve Atolye Dersleri
Yabanci Dil
F elsefe Grubu
Baska
. Toplam

N

X

75
46
37
25
37
7
39
266

278.81
286.74
283.19
281.88
298.24
283.29
308.62
288.27

s
81.18
59.82
66.18
46.21
54.99
55.31
62.07
66.16

Tablo 19'da goruldugu gibi, cgretmenlerin branslanna gore, okul
miidiirlerinin etik davraruslanm sorgularken puan ortalamalan; simf ogretmeni
x=278.81, sosyal bilimler x=286.74, matematik ve fen bilimleri x=283.19, Meslek ve
atolye dersleri x=281.88, yabanci dil x=298.24, felsefe grubu x=283.29 ve baska
x=308.62 dir.

Ogretmcnlerin mezun oldugu brans, okul miidiirlerinin etik davramslanm
sorgularken bir farkm olup olmadigmi tablo 20'de gorebiliyoruz,

Ogretmen

Tablo-20
M
Oldusu Brans, A
Kareler
df
Karel er

toplami
gruplararasi
grupici
top lam

28788.47
1131216
1160005

-

f

p

1.10

0.364

Ortalamasi
6
259
265

4798.08
4367.63

Tablo 20'de goruldugu gibi, ogretmenin mezun oldugu brans, mudurun etik
ilkelerini sorgularken puanlan arasmda anlamh bir fark yoktur (F(6,265) =0.36,
p>0.05) . Okul mudurunun etik davramsim sorgularken, ogretmenlerin branslan,
sonuclan etkilemedigi seklinde yorumlanabilir.
7. Ogretmenin Mezun Oldugu Okul Statistik Algrlarr:
Ogrctmcnlcrin mezun okula gore, okul miidiirlerinin etik davraruslanm
sorgularken statistik sonuclan tab lo 21 'de gorulmektedir.
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Tablo-21
Mezun Okul Statistik Daihl
Mezun Okul
Ilkogretim Okulu
Ogretmen Koleji
bn Lisans
Egitim Enstitusu
Egitim Yusek Okulu
Lisans Tamamlama
Yuksek Teknik bg. Okulu
Iktisadi ve Ticari ti Akademisi
Yuksek Ogretmen Okulu
Baska
Top lam

------

N

X

10
87
27
17
7
49
4
3
8
53
265

284.60
281.40
276.81
281.53
253.29
295.14
295.50
286.67
275.50
308.09
288.29

s
39.59
79.34
63.20
59.64
65.50
61.58
33.49
60.57
41.69
54.16
65.74

Tab lo 21 'de goruldugu gibi, mudurun etik davramslarrm sorgularken
ogretmenlerin mezun oldugu okul puan ortalamalan; ilkogretim okulu x=284.60,
ogretmne koleji x=281.40, on lisans x=276.81, egitim enstitusu x=281.53, egitim
yuksek okulu x=253.29, lisans tamamlama x=295.14, yuksek teknik ogrctmen okulu
x=295.50, iktisadi ve ticari ilimler akademisi x=286.67, yuksek ogretmen okulu
x=275.50 ve baska x=308.09 dur.
Ogretmenlerin mezun oldugu okul durumuna gore, okul mudurlerinin etik
davramslanni sorgularken anlamh bir farkm olup olmadigim belirlemek icin yapilan
Varyans Analizi (ANOV A) sonuclan tab lo 22 'de verilmistir.

Ogretmen

Tablo-22
Mezun Okul ANOV A Daiiil
Kareler
df
Kareler

toplarm
gruplararasi
grupict
top lam

41785.79
1099429
1141215

f

p

1.08

0.38

Ortalamasi
9
255
264

4642.87
4311.49

Tab lo 22' de goruldugu gibi, ogretmenlerin mezun oldugu okul, mudurlerin
etik davramslartru sorgularken fark yaratrmyor (F(9,264)=0.38), p>0.05).
Okul mudurunun etik davramslanm sorgularken, ogretmenlerin mezun oldugu
okul, sonuclan etkilemedigi seklinde yorumlanabilir
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6. Ogretmenlerin Kidemleri Statistik Algilan:
Ogretmenlerin kidemi ve tecriibesi, okul mudurlerinin etik davramslanm
sorgularken statistik sonuclan tab lo 23 'de gorebiliriz.
Tablo-23

Krdemleri Statistik Dalnl
N
62retmenlerin Kidemleri
42
83
72
38
27
6
268

1-5 yil
6-10 yil
11-15 yil
16-20 yil
21-25 yil
26 yil ve ustu
Top lam

X

271.14
282.90
292.29
303.97
298.85
298.83
288.53

s
64.65
63.83
63.93
70.32
72.50
61.61
66.00

Tab lo 23 'de goruldugu gibi, mudurun etik davramslanm sorgularken
ogretmenlerin kidemine gore puan ortalamalan; 1-5 yil x=271.14, 6-10 yil x=282.90,
11-15 yil x=292.29, 16-20 yil x=303.97, 21-25 yil x=298.85 ve 26 yil ve ustu
x=298.83 dur.
Ogrctmenlcrin kidemleri, okul mudurlerinin etik davramslanm sorgularken
anlamh bir farkm olup olmadigim belirlemek icin yapilan varyans Analizi (ANOV A)
sonuclan tablo 24'de verilmistir.

Ogretmen

Tablo-24
Kidemleri ANOV A Daihl
,
Kareler
df
Kareler

gruplararasi
grupici
top lam

28920.24
1134308
1163229

f

p

1.34

0.249

Ortalamasi

Toplami
5
262
267

5784.05
4329.42

Tablo 24'de goruldugu gibi, ogretmenlerin ogretmenlik mesleginde olan
kidemi ve tecriibesi okul mudurlerinin etik ilkelerini sorgularken bir fark yaratrmyor
(F(5,267)=0.25,

p>0.05). Okul mudurlerinin etik davraruslanm sorgularken,

ogretmenlerin kidemi, sonuclan etkilemedigi seklinde yorumlanabilir.
8. Velilerin Cinsiyetlerine Gore Statistik Algilarr:
Velilerin cinsiyetlerinin, okul mudurlerinin etik davraruslanm sorgularken
statistik sonuclan tab lo 25 'de gorulebilir.
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Tablo-25
Cinsivetlerine Gore Statistik Dazrl
X
N
134
258.17
258.31
176
258.24
310

Veli
Kadm
Erkek
Top lam

s
57.92
51.05
54.48

Tab lo 25 'de goruldugu gibi, mudurun etik davramslanm sorgularken,
ogretmenlerin cinsiyetleri puan ortalamalan; kadm x=258.17 ve erkek x=258.31 dir.
Velilerin cinsiyetleri, okul mudurlerinin etik davramslanm sorgularken
anlamh bir fark yoktur. Sonuclan 90k yakm ve sonuclan etkilemedigi seklinde
yorumlanabilir.
9. Velinin Mezun Oldugu Okul Statistik Algilan:
Velinin ogrenim durumuna gore okul mudurlerinin etik ilkelerini sorgularken
statistik sonuclan tab lo 26 'da gorulmektedir.
Tablo-26
Oifrenim Durumuna Gore
N
62renim Durumu
42
Ilkokul mezunu
Ortaokul mezunu
36
167
Lise mezunu
Yuksek okul mezunu
65
310
Total

Statistik Dae:11
X
s
51.23
246.71
246.06
57.53
258.29
55.82
46.41
272.35
54.04
258.25

Tablo 26'da goruldugu gibi, velinin ogrenim durumuna gore etik ilkeler algi
puan ortalamalan; ilkokul mezunu olanlann x=246.71, ortaokul mezunu olanlann
x=246.06, lise mezunu olanlann x=258.29 ve yuksek okul mezunu olanlar
x=272.35'dur.
Velilerde mezun oldugu okul durumuna gore, okul mudurlerinin etik
davramslanru sorgularken anlamh bir farkm olup olmadigiru belirlemek icin yapilan
Varyans Analizi (ANOV A) sonuclan tab lo 27' de verilmistir.
M
Karel er

Tablo-27
Olduklan Okoli
df
Kareler

toplarm
Gruplararasi
Grupici
top lam

23872.43
878445.9
902318.4

Gore ANOV A Dae:Il
f
p

Ortalamasi
3
306
309

7957.48
2870.74
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2.77

0.04

p>0.05
Fark
Anlamsiz

Tab lo 27' de goruldugu gibi, velilerin mezun olduklan okula gore, mtidtirlerin
etik davram91anm sorgularken anlamli bir fark vardir (F(3,309)=0.04, p>0.05).
Velinin ogrenim durumuna gore okul mudurunun etik ilkelerini sorgularken
gruplar icinde anlamh bir farkm oldugu acikca goriilmektedir. Bu durumda velinin
ogrenim durumu sorgulamayi etkiledigi seklinde yorumlanabilir.
10. Velilerde Yas Durumuna Gore Statistik Algilan:
Velinin ya91, okul mtidtirlerinin etik davram91anm sorgularken statistik
sonuclan tablo 28'de gorulmektedir.

Yaslan

y -,
N

20-30 yas
30-40 yas
40-50 yas
50-60 yas
61 ve uzeri
Top lam

57
99
97
49
7
309

-

---

-

Tablo-28
Gore S

---

s
54.24
54.52
54.44
55.40
37.52
54.13

X

253.18
259.70
260.64
253.65
278.14
258.25

Tablo 28'de goruldugu gibi, etik davramslan sorgularken velilerin yasi puan
ortalamalan, 20-30 ya9 x=253.18, 30-40 yas x=259.70, 40-50 yas x=260.64, 50-60
yas x=253.65 ve 61tizeri x=278.14 dur.
V elilerin yas durumu, okul mtidtirlerinin etik davraruslanm sorgularken anlamh
bir farkm olup olmadigim belirlemek icin yapilan Varyans Analizi (ANOV A)
sonuclari tablo 29'da verilmistir.
Tablo-29

y --,

Gruplararas1
Gruplarici
Top lam

-

0

-

Karel er
Toplam1
6034.33
896283.5
902317.8

,-

"- .a.

.,._,

Mi..••-----

Kareler

df

f

p

0.51

0.727

Ortalamasi
1508.58
2948.30

4
304
308

Tab lo 29' da goruldtigu gibi, velinin yasi, mudurun etik ilkelerini sorgularken
fark yaratrmyor (F(4,308)=0.73), p>0.05).
Sonucta elde edilen degiskenlerle ilgili bulgulara gore, sadece velinin mezun
oldugu okula gore, yani egitim durumlanna gore, mudurun etik davramslarim
sorgularken anlamli fark vardir.Velinin egitim durumu, mudurun etik davraruslanru
sorgularken anlamh fark yaratmaktadir.Velide
gorulmemektedir.
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cinsiyete gore ve yasa gore bir fark

Grup

Etiklravramslar

6gr.T.

Ogr.

bgr.T.

1

A

8

C

D

E

VeliT.

A

8

C

D

E

269
Hosgoru

Ada let

Sorumluluk

Durustluk

Demokrasi

Veli

Veli T.

Hosgoru

Ada let

Sorumluluk

Durustluk

Demokrasi

.891

I

.00

296

.924

.877

1

.00

.00

340

.888

.804

.873

1

.00

.00

.00

347

.797

.498

.573

.508

1

.00

.00

.00

.00

348

.752

.476

.524

.448

.866

1

.00

.00

.00

.00

.00

352

.026'

.072

.103

.044'

.059

-.020·

1

.702

.257

.086

.462

.323

.732

310

.063

.095

.115

.015'

.081

.040'

.813

1

.323

.116

.042

.785

.151

.475

.00

346

.013'

.066

.067

.006'

.051

-.009'

.918

.852

1

.841

.269

.229

.915

.355

.876

.00

.00

358

-.027'

.021'

.097

.016'

.026'

-.033'

.908

.812

.891

1

.663

.656

.081

.766

.638

.549

.00

.00

.00

360

.048'

.069

.099

.100

.041'

-.045'

.695

.452

.456

.436

1

.441

.242

.072

.066

.446

.406

.00

.00

.00

.00

367

-.032'

-.018'

.021·

-.020·

-.012'

-.082'

.588

.300

.334

.323

.696

1

.602

.756

.699

.715

.828

.130

.00

.00

.00

.00

.00
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Tablo

30'da

goruldugu

gibi,

mudurun

cgretmenlerin "toplam puanlan " ile ogretmenlerin

etik

davramslanru

sorgularken,

"hosgoru" ilkeleri boyutu arasmda

yiiksek duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardrr (r=0.891, r2=0.793, p>0.05).
Bu bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm % 79 .3 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini yiiksek duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden yiiksek duzeyde
etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

goriildtigil

gibi,

mudurun

etik

ogretmenlerin "toplam puanlan" ile ogretmenlerin

davramslanru

sorgularken,

"adalet" ilkeleri boyutu arasmda

yiiksek duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.924, r2=.0853, p>0.05).
Bu bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele ahndigmda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm %85.3 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini yuksek duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden yiiksek duzeyde
etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

ogretmenlerin

goruldugu

gibi,

mtidurtm

etik

"toplam puanlan" ile ogretmenlerin

davramslanm
"sorumluluk"

sorgularken,
ilkeleri boyutu

arasmda yuksek duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.888, r2=0.78,
p>0.05). Bu bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki
degiskenin birbirlerinde acikladiklan varyansm % 78.0 oldugu gorulmektedir. Buna
gore her iki degiskenin birbirlerini yiiksek duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden
yiiksek duzeyde etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

ogretmenlerin

goruldugu

gibi,

mudurun

etik

"toplam puanlan" ile ogretmenlerin

davraruslanru
"durustluk"

sorgularken,
ilkeleri boyutu

arasmda orta duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.797, r2=0.63,
p>0.05). Bu bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele ahndigmda, belirtilen iki
degiskenin birbirlerinde acikladiklan varyansm %63.0 oldugu gorulmektedir. Buna
gore her iki degiskenin birbirlerini orta duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden orta
duzeyde etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

goruldugu

gibi,

mudurun

etik

davramslanm

sorgularken,

ogretmenlerin "toplam puanlan" ile ogretmenlerin "demokrasi" ilkeleri boyutu
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arasmda yuksek di.izeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.752, r2=0.56,
p>0.05). Bu bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele ahndigmda, belirtilen iki
degiskenin birbirlerinde acikladiklan varyansm %56.0 oldugu gorulmektedir, Buna
gore her iki degiskenin birbirlerini orta duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden orta
di.izeyde etkilenmekte olduklan soylenebilir,
Tablo

30'da

ogretmenlerin

goruldugt;

gibi,

"toplam puanlan"

mudurun

etik

davramslanru

ile velilerin "toplam puanlan"

sorgularken,
ilkeleri boyutu

arasmda zayif di.izeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.026, r2=0.001,
p>0.05). Bu bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki
degiskenin birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.1 oldugu gorulmektedir. Buna
gore her iki degiskenin birbirlerini zayif di.izeyde etkilemekte ve birbirlerinden zayif
di.izeyde etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

goruldugu

gibi,

mudurun

etik

davramslanru

sorgularken,

ogretmenlerin "toplam puanlan" ile velilerin "hosgoru" ilkeleri boyutu arasmda zayif
di.izeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.063, r2=0.004, p>0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele ahndiginda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.4 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif di.izeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif di.izeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir,
Tablo

30'da

goruldugu

gibi,

mudurun

etik

davramslanm

sorgularken,

ogretmenlerin "toplam puanlan" ile velilerin "adalet" ilkeleri boyutu arasmda zayif
di.izeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.013, r2=0.000, p>0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon katsaytsi ele ahndiginda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.0 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini hie; etkilemekte ve birbirlerinden

etkilenmemekte

olduklan

soylenebilir.
Tablo

30'da

goruldugu

gibi,

mudurun

ogretmenlerin "toplam puanlan" ile velilerin

etik

davramslanm

sorgularken,

"sorumluluk" ilkeleri boyutu arasmda

zayif di.izeyde, negatif yonde ve anlamsiz bir iliski vardir (r=-0.027, r2=-0.001,
p>0.05).
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Buna gore her iki degiskenin birbirlerini hie etkilemedigi

ve birbirlerinde

etkilenmemekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

goruldugu

gibi,

mudurun

etik

davraruslanru

sorgularken,

ogretmenlerin "toplam puanlan" ile velilerin "durustluk" ilkeleri boyutu arasmda zayif
duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.048, r2=0.002, p>0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon

katsayisi ele almdiginda, belirtilen iki degiskenin

birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.2 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

goruldugt;

gibi,

mudurun

ogretmenlerin "toplam puanlan" ile velilerin

etik

davraruslanm

sorgularken,

"demokrasi" ilkeleri boyutu arasmda

zayif duzeyde, negatif yonde ve anlamsiz bir iliski vardir (r=-0.032, r2=-0.001,
p>0.05). Buna gore her iki degiskenin birbirlerini hie etkilemedigi ve birbirlerinden
hie etkilenmemekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

goruldugu

gibi,

mudurun

ogretmenlerin "hosgoru" ile ogretmenlerin

etik

davramslanm

sorgularken,

"adalet" ilkeleri boyutu arasmda yuksek

duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.877, r2=0.769 p>0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm % 76.9 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini yuksek duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden yuksek duzeyde
etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

goruldugu

gibi,

mudurun

ogretmenlerin "hosgoru" ile ogretmenlerin

etik

davramslanm

sorgularken,

"sorumluluk" ilkeleri boyutu arasmda orta

duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.804, r2=0.646, p>0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele ahndigmda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm %64.6 oldugu gorulmektedir, Buna gore her iki
degiskenin

birbirlerini

orta duzeyde etkilemekte

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
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ve birbirlerinden

orta duzeyde

Tablo

30'da

goruldugu

gibi,

mudurun

ogretmenlerin "hosgoru" ile ogretmenlerin

etik

davramslanm

sorgularken,

"durustluk" ilkeleri boyutu arasmda zayif

dtizeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.498, r2=0.248, p>0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele almdiginda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm %24.8 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif dtizeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif dtizeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

goruldugu

gibi,

mudurun

ogretmenlerin "hosgoru" ile cgretmenlerin

etik

davramslanm

sorgularken,

"demokrasi" ilkeleri boyutu arasmda zayif

dtizeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.476, r2=0.226, p>0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm %22.6 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif dtizeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif dtizeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir,
Tablo

30'da

goruldugu

gibi,

mudurun

etik

davramslanm

sorgularken,

ogretmenlerin "hosgoru" ile velilerin "top lam" ilkeleri boyutu arasmda zayif dtizeyde,
pozitif yonde ve anlamli bir iliski vardir (r=0.072, r2=0.005, p>0.05). Bu bulguya gore
ve determinasyon

katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin birbirlerinde

acikladiklan varyansm %00.5 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki degiskenin
birbirlerini zayif dtizeyde etkilemekte ve birbirlerinden zayif dtizeyde etkilenmekte
olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

ogretmenlerin

goruldttgu

"hosgoru"

gibi,

mudurun

ile velilerin

"hosgoru"

etik

davramslanm

ilkeleri boyutu

sorgularken,
arasmda

zayif

dtizeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.095, r2=0.009, p>0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele ahndigmda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.9 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden
etkilenmekte olduklan soylenebilir.
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zayif dtizeyde

Tablo

30'da

goruldugu

gibi,

mudurun

etik

davraruslanm

sorgularken,

ogretmenlerin "hosgoru" ile velilerin "adalet" ilkeleri boyutu arasmda zayif duzeyde,
pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.066, r2=0.004, p>0.05). Bu bulguya gore
ve determinasyon

katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin birbirlerinde

acikladiklan varyansm %00.4 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki degiskenin
birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden zayif duzeyde etkilenmekte
olduklan soylenebilir.
Tab lo

30' da

goruldugu

gibi,

mudurun

ogretmenlerin "hosgoru" ile velilerin

etik

"sorumluluk"

davramslanru

sorgularken,

ilkeleri boyutu arasmda zayif

duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardrr (r=0.027, r2=0.001, p>0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele ahndigmda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.1 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

ogretmenlerin

goruldugu

"hosgoru"

gibi,

mudurun

ile velilerin

etik

"durustluk"

davramslanm

sorgularken,

ilkeleri boyutu arasmda zayif

duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.069, r2=0.005, p>0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon

katsayisi ele almdiginda, belirtilen iki degiskenin

birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.5 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

ogretmenlerin

goriildtigti

gibi,

mudurun

"hosgoru" ile velilerin

etik

"demokrasi"

davramslanm

sorgularken,

ilkeleri boyutu arasmda zayif

duzeyde, negatif yonde ve anlamsiz bir iliski vardir (r=-0.018, r2=-0.000, p>0.05).
Buna gore her iki degiskenin birbirlerini hie etkilemedigi

ve birbirlerinden

hie

etkilenmemekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

ogretmenlerin

goruldugu

gibi,

mudurun

"Adalet" ile ogretrnenlerin

etik

davramslanru

"sorumluluk"

sorgularken,

ilkeleri boyutu arasmda

yuksek duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.873, r2=0.762, p>0.05).
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Bu bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele ahndigmda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm % 76.2 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini yuksek duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden yuksek duzeyde
etkilenmekte olduklan soylenebilir,
Tablo

30'da

gorilldi.igi.i

gibi,

mudurun

ogretmenlerin "adalet" ile ogretmenlerin

etik

davraruslanm

sorgularken,

"durustluk" ilkeleri boyutu arasmda orta

duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.573, r2=0.328, p>0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon

katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin

birbirlerinde acikladiklan varyansm %32.8 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin

birbirlerini

orta duzeyde etkilemekte

ve birbirlerinden

orta duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

gorilldtigti

gibi,

mudurun

ogretmenlerin "adalet" ile ogretmenlerin

etik

davramslanm

sorgularken,

"demokrasi" ilkeleri boyutu arasmda zayif

duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.524, r2=0.275 p>0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon

katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin

birbirlerinde acikladiklan varyansm %27.5 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir,
Tablo

30'da

goruldugu

gibi,

mudurun

etik

davramslanm

sorgularken,

ogretmenlerin "adalet" ile velilerin "toplam puanlan" ilkeleri boyutu arasmda zayif
duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.103, r2=0.010, p>0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon

katsayisi ele ahndigmda, belirtilen iki degiskenin

birbirlerinde acikladiklan varyansm %01.0 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

goruldugtl

gibi,

mudurun

etik

davramslanm

sorgularken,

ogretmenlerin "adalet" ile velilerin "hosgoru" ilkeleri boyutu arasmda zayif duzeyde,
pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.115, r2=0.013, p>0.05). Bu bulguya gore
ve determinasyon katsayisi ele ahndigmda, belirtilen iki degiskenin birbirlerinde
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acikladiklan varyansm %01.3 oldugu gorulmektedir, Buna gore her iki degiskenin
birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden zayif duzeyde etkilenmekte
olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

goriildtigil

gibi,

mudurun

etik

davramslanrn

sorgularken,

ogretmenlerin "adalet" ile velilerin "adalet" ilkeleri boyutu arasmda zayif duzeyde,
pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.067, r2=0.004, p>0.05). Bu bulguya gore
ve determinasyon

katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin birbirlerinde

acikladiklan varyansm %00.4 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki degiskenin
birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden zayif duzeyde etkilenmekte
olduklan soylenebilir,
Tablo

30'da

ogretmenlerin

goruldugu

"adalet"

gibi,

mudurun

etik

ile velilerin "sorumluluk"

davraruslanm

sorgularken,

ilkeleri boyutu arasmda zayif

duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.097, r2=0.009, p>0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon

katsayisi ele almdiginda, belirtilen iki degiskenin

birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.9 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

goruldugu

gibi,

mudurun

etik

davraruslanm

sorgularken,

ogretmenlerin "adalet" ile velilerin "durustluk" ilkeleri boyutu arasmda zayif duzeyde,
pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.099, r2=0.010, p>0.05). Bu bulguya gore
ve determinasyon

katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin birbirlerinde

acikladiklan varyansm %01.0 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki degiskenin
birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden zayif duzeyde etkilenmekte
olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

ogretmenlerin

goruldugu

"adalet"

gibi,

ile velilerin

mudurun
"demokrasi"

etik

davraruslanm

ilkeleri boyutu

sorgularken,
arasmda zayif

duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.021 r2=0.000, p>0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele almdiginda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm %01.0 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
65

degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da goruldugu

gibi, mudurun

ogretmenlerin "sorumluluk" ile cgretmenlerin

etik davramslanm

sorgularken,

"demokrasi" ilkeleri boyutu arasmda

zayif duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.448, r2=0.200, p<0.05).
Bu bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm %20.0 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

ogretmenlerin

goruldugu

"sorumluluk"

gibi,

mudurun

ile velilerin

etik

davramslanm

sorgularken,

"toplam" ilkeleri boyutu arasmda zayif

duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.044, r2=0.001, p<0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele almdiginda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.1 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

goruldugu

ogretmenlerin "sorumluluk"

gibi,

mudurun

ile velilerin

etik

davramslanm

sorgularken,

"hosgoru" ilkeleri boyutu arasmda zayif

duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.015, r2=0.000, p<0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele ahndigmda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.0 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

ogretmenlerin

goruldugu

"sorumluluk"

gibi,

mudurun

ile velilerin

etik

davrarnslanm

sorgularken,

"adalet" ilkeleri boyutu arasmda zayif

duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.006, r2=0.000, p<0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.0 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayrf duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden
etkilenmekte olduklan soylenebilir,
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zayif duzeyde
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ogretmenlerin "sorumluluk" ile velilerin "sorumluluk" ilkeleri boyutu arasmda zayif
duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardrr (r=0.016, r2=0.000, p<0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele almdiginda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.0 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir,
Tablo

30'da

goruldugu

gibi,

mudurun

ogretmenlerin "sorumluluk" ile velilerin

etik

davramslanm

sorgularken,

"durustluk" ilkeleri boyutu arasmda zayif

duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.100, r2=0.000, p<0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele ahndigmda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acrkladiklan varyansm %00.0 oldugu gorulmektedir, Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tabla

30'da

goruldugu

gibi,

mudurun

etik

davraruslanru

sorgularken,

ogretmenlerin "sorumluluk" ile velilerin "demokrasi" ilkeleri boyutu arasmda zayif
duzeyde, negative yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=-0.020, r2=-0.000, p<0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm %-0.20 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif diizeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

ogretmenlerin

goruldugu

gibi,

mudurun

"durustluk" ile ogretmenlcrin

etik

davraruslanm

"demokrasi"

sorgularken,

ilkeleri boyutu arasmda

yuksek duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.866, r2=0.749, p<0.05).
Bu bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm % 74.9 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini yuksek duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden yuksek duzeyde
etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

goruldugu

gibi,

mudurun

etik

davranislanm

sorgularken,

ogretmenlerin "durustluk" ile velilerin "toplam" ilkeleri boyutu arasmda zayif
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duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.059, r2=0.000, p<0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon

katsayisi ele almdiginda, belirtilen iki degiskenin

birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.0 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

cgretmenlerin

goruldugu

"durustluk"

gibi,

mudurun

ile velilerin

etik

"hosgoru"

davramslanm

sorgularken,

ilkeleri boyutu arasmda zayif

duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.081, r2=0.006, p<0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon

katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin

birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.6 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

ogretmenlerin

goruldugu

"durustluk"

gibi,

mudurun

ile velilerin

etik

"adalet"

davramslanru

sorgularken,

ilkeleri boyutu arasmda zayif

duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.051 r2=0.002, p<0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.2 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskcnin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

goruldugu

gibi,

ogretmenlerin "durustluk'' ile velilerin

mudurun

etik

davramslanm

sorgularken,

"sorumluluk" ilkeleri boyutu arasmda zayif

duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.026 r2=0.000, p<0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele ahndigmda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.0 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

ogretmenlerin

goruldugu

gibi,

"durustluk" ile velilerin

mudurun

etik

davramslanm

sorgularken,

"durustluk" ilkeleri boyutu arasmda zayrf

duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.041 r2=0.002, p<0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele ahndigmda, belirtilen iki degiskenin
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birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.2 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

goruldugu

gibi,

mudurun

ogretmenlerin "durustluk" ile velilerin

etik

davramslanm

sorgularken,

"demokrasi" ilkeleri boyutu arasmda zayif

duzeyde, negatif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=-0.012 r2=00.0, p<0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele ahndigmda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.0 oldugu gorulmektedir, Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

ogretmenlerin

goruldugu

"demokrasi"

gibi,

mudurun

ile velilerin

etik

davraruslanru

sorgularken,

"toplam" ilkeleri boyutu arasmda zayif

duzeyde, negatif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=-0.020 r2=00.0, p<0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon

katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin

birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.0 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir,
Tablo

30'da

ogretmenlerin

goruldugu

gibi,

mudurun

"dernokrasi" ile velilerin

etik

davraruslanru

sorgularken,

"hosgoru" ilkeleri boyutu arasmda zayif

duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.040 r2=0.002, p<0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.2 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilernekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

goruldugu

gibi,

mudurun

ogretmenlerin "demokrasi" ile velilerin

etik

davramslanm

sorgularken,

"durustluk" ilkeleri boyutu arasmda zayif

duzeyde, negatif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=-0.009 r2=0.000, p<0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele ahndigmda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.0 oldugu gortllmektedir. Buna gore her iki
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degiskenin birbirlerini zayif dtizeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

goruldugu

gibi,

mudurun

ogretmenlerin "demokrasi" ile velilerin

etik

davramslanm

sorgularken,

"sorumluluk" ilkeleri boyutu arasmda zayif

duzeyde, negatif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=-0.033 r2=0.000, p<0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon

katsayisi ele ahndigmda, belirtilen iki degiskenin

birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.0 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da

goruldugu

gibi,

mudurun

ogretmenlerin "demokrasi" ile velilerin

etik

davranislanm

sorgularken,

"durustluk" ilkeleri boyutu arasmda zayif

duzeyde, negatif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=-0.045 r2=0.002, p<0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon

katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin

birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.2 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir,
Tablo

30'da

goruldugtl

gibi,

mudurun

ogretmenlerin "demokrasi" ile velilerin

etik

davramslanru

sorgularken,

"demokrasi" ilkeleri boyutu arasmda zayif

duzeyde, negatif yonde ve anlamh bir iliski vardrr (r=-0.082 r2=0.006, p<0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin
birbirlerinde acikladiklan varyansm %00.6 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da goruldugu gibi, mudurun etik davramslarim sorgularken, velilerin

"toplam" ile velilerin "hosgoru" ilkeleri boyutu arasmda orta duzeyde, pozitif yonde
ve anlamh bir iliski vardir (r=0.813, r2=0.660,
determinasyon

katsayisi

ele almdiginda,

p<0.05).

belirtilen

Bu bulguya

iki degiskenin

gore ve

birbirlerinde

acikladiklan varyansm %66.0 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki degiskenin
birbirlerini orta duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden
olduklan soylenebilir.
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orta duzeyde etkilenmekte

Tabla 30'da goruldugu gibi, mudurun etik davramslanm
"toplam" puanlan

sorgularken, velilerin

ile velilerin "adalet" ilkeleri boyutu arasmda yuksek duzeyde,

pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.918, r2=0.842, p<0.05). Bu bulguya gore
ve determinasyon

katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin birbirlerinde

acikladiklan varyansm %84.2 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki degiskenin
birbirlerini

yuksek

duzeyde

etkilemekte

ve

birbirlerinden

yuksek

duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tabla 30'da goruldugu gibi, mudurun etik davramslarim
"toplam"

puanlan

ile velilerin

"sorumluluk"

sorgularken, velilerin

ilkeleri boyutu arasmda yiiksek

duzeyde, pozitif yonde ve anlamli bir iliski vardir (r=0.908, r2=0.824, p<0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon

katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin

birbirlerinde acikladiklan varyansm %82.4 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
degiskenin birbirlerini yuksek duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden yuksek duzeyde
etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tabla 30'da goruldugu gibi, mudurun etik davram9lanm
"toplam" puanlan ile velilerin "durustluk"

sorgularken, velilerin

ilkeleri boyutu arasmda orta duzeyde,

pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.695, r2=0.483, p<0.05). Bu bulguya gore
ve determinasyon

katsayisi ele almdiginda, belirtilen iki degiskenin birbirlerinde

acikladiklan varyansm %48.3 oldugu goriilmektedir. Buna gore her iki degiskenin
birbirlerini orta duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

orta duzeyde etkilenmekte

olduklan soylenebilir.
Tabla 30'da goruldugu gibi, mudurun etik davramslanm

sorgularken, velilerin

"toplam" puanlan ile velilerin "sorumluluk" ilkeleri boyutu arasmda orta duzeyde,
pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.588 r2=0.345, p<0.05). Bu bulguya gore
ve determinasyon

katsayisi ele almdiginda, belirtilen iki degiskenin birbirlerinde

acikladiklan varyansm %34.5 oldugu gorulmcktedir. Buna gore her iki degiskenin
birbirlerini orta duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

orta duzeyde etkilenmekte

olduklan soylenebilir.
Tabla 30'da goruldugu gibi, mudurun etik davram91anm sorgularken, velilerin
"hosgoru" puanlan ile velilerin "adalet" ilkeleri boyutu arasmda yuksek duzeyde,
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pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.852, r2=0.725, p<0.05). Bu bulguya gore
ve determinasyon

katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin birbirlerinde

acikladiklan varyansm % 72.5 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki degiskenin
birbirlerini

yuksek

duzeyde

etkilemekte

ve

birbirlerinden

yuksek

duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir,
Tablo 30'da goruldugu gibi, mudurun etik davramslanm

sorgularken, velilerin

"hosgoru" puanlan ile velilerin "sorumluluk" ilkeleri boyutu arasmda orta duzeyde,
pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.812, r2=0.659, p<0.05). Bu bulguya gore
ve determinasyon

katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin birbirlerinde

acikladiklan varyansm %65.9 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki degiskenin
birbirlerini orta duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

orta duzeyde etkilenmekte

olduklan soylenebilir.
Tablo 30'da goruldugu gibi, mudurun etik davramslanm

sorgularken, velilerin

"hosgoru" puanlan ile velilerin "durustluk" ilkeleri boyutu arasmda zayif duzeyde,
pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.452, r2=0.204, p<0.05). Bu bulguya gore
ve determinasyon

katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin birbirlerinde

acikladiklan varyansm %20.4 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki degiskenin
birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden zayif duzeyde etkilenmekte
olduklan soylenebilir.
Tablo 30'da goruldugu gibi, mudurun etik davramslanru

sorgularken, velilerin

"hosgoru" puanlan ile velilerin "demokrasi" ilkeleri boyutu arasmda zayif duzeyde,
pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.300, r2=0.090, p<0.05). Bu bulguya gore
ve determinasyon

katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin birbirlerinde

acikladiklan varyansm %09.0 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki degiskenin
birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden zayif duzeyde etkilenmekte
olduklan soylenebilir.
Tablo 30'da goruldugu gibi, mudurun etik davraruslanm

sorgularken, velilerin

"adalet" puanlan ile velilerin "sorumluluk" ilkeleri boyutu arasmda yuksek duzeyde,
pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.891, r2=0.793, p<0.05). Bu bulguya gore
ve determinasyon katsayisi ele ahndigmda, belirtilen iki degiskenin birbirlerinde
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acikladiklan varyansm % 79 .3 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki degiskenin
birbirlerini

yuksek

duzeyde

etkilemekte

ve

birbirlerinden

yuksek

duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo

30'da goruldugu gibi, mudurun etik davramslanm

sorgularken, velilerin

"adalet" puanlan ile velilerin "durustluk" ilkeleri boyutu arasmda zayif duzeyde,
pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.456, r2=0.207, p<0.05). Bu bulguya gore
ve determinasyon

katsayisi ele ahndigmda, belirtilen iki degiskenin birbirlerinde

acikladiklan varyansm %20.7 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki degiskenin
birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden zayif duzeyde etkilenmekte
olduklan soylenebilir.
Tablo 30'da goruldugu gibi, mudurun etik davramslanm
"adalet" puanlan ile velilerin "demokrasi"

sorgularken, velilerin

ilkeleri boyutu arasmda zaytf dtizeyde,

pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.334, r2=0.112, p<0.05). Bu bulguya gore
ve determinasyon

katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin birbirlerinde

acikladiklan varyansm %11.2 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki degiskenin
birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden zayif duzeyde etkilenmekte
olduklan soylenebilir,
Tablo 30'da goruldugu gibi, mudurun etik davramslanru

sorgularken, velilerin

"sorumluluk" puanlan ile velilerin "durustluk" ilkeleri boyutu arasmda zayif duzeyde,
pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.436, r2=0.190, p<0.05). Bu bulguya gore
ve determinasyon

katsayisi ele ahndigmda,

belirtilen iki degiskenin birbirlerinde

acikladiklan varyansm %19.0 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki degiskenin
birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden zayif duzeyde etkilenmekte
olduklan soylenebilir.
Tablo 30'da goruldugt! gibi, mudurun etik davramslanm
"sorumluluk"

puanlan

ile velilerin

"demokrasi"

sorgularken, velilerin

ilkeleri boyutu

arasmda

zayif

duzeyde, pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.323, r2=0.104, p<0.05). Bu
bulguya gore ve determinasyon

katsayisi ele ahndiginda, belirtilen iki degiskenin

birbirlerinde acikladiklan varyansm %10.4 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki
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degiskenin birbirlerini zayif duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden

zayif duzeyde

etkilenmekte olduklan soylenebilir.
Tablo 30'da gortildtigti gibi, mudurun etik davramslanm

sorgularken, velilerin

"durustluk" puanlan ile velilerin "demokrasi" ilkeleri boyutu arasmda ortaduzeyde,
pozitif yonde ve anlamh bir iliski vardir (r=0.696, r2=0.484, p<0.05). Bu bulguya gore
ve determinasyon

katsayisi ele almdigmda, belirtilen iki degiskenin birbirlerinde

acikladiklan varyansm %48.4 oldugu gorulmektedir. Buna gore her iki degiskenin
birbirlerini orta duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden
olduklan soylenebilir.
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orta duzeyde etkilenmekte

BOLUMVI
SONU<; VE ONERiLER:
Bu bolumde, arastirmada ulasilan sonuclar, arastirma alt sorulanna

gore

siralanmistir. Aynca bulunan sorunlara iliskin onerilerde sunulmustur.
SONU<;LAR:

Kisisel Bilgilere Iliskin Sonuclar:
1. Arasnrmaya katilan ogreunenlerin 9ogunlugunu 202 kisiyle (%57.7) kadmlar, erkek
ogretmenlerin oram %43 .3' dur
2. Arastirmaya katilan ogretmenlerin %33.5' i Ilkokul, %23.8'i ortaogretimde, %28.1'
i liselerde ve %4.6' si meslek liselerinde gorev yapmaktadir.
3. Arastirmaya katilan ogretmenlerin %27.1 'i smif ogretmeni, %16.4'U sosyal bilgiler,
%15.3'U fen bilimleri, %10.2'si meslek dersleri, %15'i Ingilizce, %2.8'i felsefe grubu
ve % 13 .3 'ti de diger branslardandir.
4. Arastirmaya katilan ogretmenlerin

%3.4'U Ilkogretim Okulu, %30'u Ogretrnen

Akademisi, %9.9'u on lisans, %5.7'si Egitim Enstitusu, %2.3'U Egitim Yuksek Okulu,
%19.8'i
Bilimler,

Lisans, %3.1 'i Yuksek Teknik Ogretmen Okulu, %0.8'i iktisadi Ticari
%3.l'i

Yuksek Ogretmen

Okulu ve %21.8'i

diger okullardan

mezun

olmustur.
5. Arastirmaya katilan ogretmenlerin %14.9'u 1-5 yil, %29.8'i 6-10 yil, %26.4'U 1115 yil, %17.l'i 16-20 yil, %9'u 21-25 yil ve %2.8'i 26 yil ve yukan kidemi olan

e gretmenlerdir.
6. Arasurmaya katilan velilerin %43.9'u kadm ve %56.1 'i erkektir.
7. Arastirmaya katilan velilerin %12.5'i ilkokul mezunu, %15.2'si ortaokul mezunu,
%53.2'si lise mezunu ve %19.1 'i universite mezunudur.
8. Arastirmaya katilan velilerin %19.7'si 20-30 yas, %31.7'si 30-40 yas, %31.2'si 5060 yas ve %2 .1 'i 61 yas ve Uzerindedir.
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Etik Davramslara Iliskin Sonuclar:

1. Ogrctmenler, okul mudurlerinin etik davramslanm sorgularken, puan ortalamalanna
gore genellikle boyutunda davrandiklan sonucuna vanlmistrr.
2. Veliler, okul mudurlerinin etik davraruslanm sorgularken, puan ortalamalanna gore
bazen boyutunda davrams gosterdikleri sonucuna varrmslardir.
Degisken Durumlarma Gore Sonuclar:
1. Ogretmenlerin cinsiyet, cahstigi okul, mezun okul, mezun brans ve kidemleri
statistik ve anova sonuclanna gore, mudurun etik davramslanru sorgularken, sonuclan
etkilemedigi sonucuna vanlrrustir (P>0.05).
2. Velilerin cinsiyet ve yas durumlan istatistik ve anova sonuclanna gore, mudurun
etik davramslanm sorgularken, sonuclan etkilemedigi sonucuna vanlrmstir (p>0.05).
Ancak, velilerin mezun oldugu okul, ogrenim durumu, okul mudurlerinin etik
davraruslanm sorgularken gruplar icinde anlamh bir farkm oldugu gorulmustur.
Velilerin ogrenim durumlan, sorgulamayi etkiledigi sonucuna vanlrmstir
(F(3,309)=0.04, p>0.05).
Birbirleriyle Olan ili~ki Sonuclan:
1. Ogrctmcnlerin ve velilerin birbirleriyle olan iliskilerinde ise; birbirlerini
zayif
duzeyde etkilemekte ve birbirlerinden zayif duzeyde etkilenmekte olduklan gorusune
vanlmistir.
2. Ogretmenlerin ve velilerin farkh dusundukleri sonucuna vanlrmstir,
ONERiLER:
A. Arastirmada ulasilan sonuclara
asagrda sunulmustur:

uygun olarak gellstirilen oneriler

1. Hosgoru boyutunda lise mudurlerinin baskalannm goruslerine deger verme;
elestirilere acik olma; farkhhklara karsi hosgorulu olma; baskalanm dinlerken
kendini onlann yerine koyma ve anlamaya cahsma ilkelerine iliskin
davrarnslan

gelistirilmelidir. Hosgorulu bir

ortamm yaratilmasi icin,

yoneticilerin iletisim, acikhk ve insanlan anlama konulannda yeterli becerilere
sahip olmalan vazgecilmezdir, Lise mudurlerinin bu konudaki davramslan,
hizmetici egitim yolu ile gelistirilebilir,
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2. Lise mudurlerinin adalet boyutunda yer alan etik ilkelere iliskin davraruslan,
veli ve ogretmenlerce
boyutta

bazen ve genellikle uygun bulunmakla birlikte; bu

eek onemli olan adalet, esitlik, ozgurluk,

hak, odev, yansizhk

kavramlan hakkmda lise mudurleri bilgilendirilerek, davramslanrnn bu ilkelere
tamamen uygunlugu saglanmaya cahsilmahdir.
3. Sorumluluk boyutunda, lise mudurlerinin arac-gereclerin bakimmm zamamnda
yaptmlmasi ve sorumluluk almaya istekli olma davramslanrnn
gerekmektedir.

Hesap verme ve sorumluluk

gelistirilmesi

almayi ustlenme, sorumluluk

kavrammm iki temel boyutudur. Yoneticilerin yalmzca davramslanna iliskin
hesap vermeleri degil, yasal suurlar icinde bazi ytiklenmelere gonullu olarak
girmeleri de beklenmektedir. Bu amacla, sorumluluk boyutunda yer alan etik
ilkeler de lise mudurlerinin hizmetici egitim etkinliklerinde onemle durulmasi
gereken konulardir.
4. Lise mudurlerinin
bulunmustur,

durustluk

boyutuna

iliskin davramslan

bazen

Durustluge iliskin etik ilkeler, tum yoneticilerin

uygun davranmalan

gereken ilkelerdir.

Bu nedenle

uygun

her zaman

durustluk

kavramim

olusturan ogeler hakkmda tum yoneticilere duyarhhk kazandmlmahdir
5. Demokrasi
mane;

ve

kavrammda
vicdan

bilinclendirilmesi

buyuk onem tasiyan acikhk, katilma, orgutlenme,

ozgurlugu
ve bu ilkelere

v.b.

konularda

da

tam olarak uygun

lise

mudurlerinin

davranabilmelerinin

saglanmasi gerekmektedir.

B. Okul miidiirlerinin sorunlarma yonelik oneriler:
Okul mudurleri, basta ogretmenler olmak uzere tum cahsanlara ve velilere
egitim-ogretimi
benimsetme

sevdirme, isteklilik icinde okulda cahstirma,

ve onunla butunlestirme

gayreti beklenmektedir.

bilinci icinde, sevgi, ask ve fedakarhk

duygulan

okul kurumunu
Insan yetistirme

ile ancak basanh

olacagi

asikardir. Bilgi toplumunun ve degisimin gerekliligine inanan egitim yoneticisinin
asagidaki davramslan gostermesi beklenir.
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1. Okulda ortak degerler gelistirerek, guclu orgutsel kultur olusturarak ve bunlan
surekli gelistirerek

ogrenci, ogretmen ve okul basansnun

ve etkililiginin

saglanmasinda dogrudan ve dolayh katkilanm ortaya koyar.Aktive rol oynar.
2. Herkesi okulda bulunmaktan

mutlu olan bireyler haline getirmeye cahsir,

sonucta sevgiye ve guvene dayah insan iliskilerinin, etkili yonetimin, kaliteli
egitim ve ogretimin orneklerini olusturur.
3. Kurum amaclan

ile ogretmenlerin,

cahsanlanmn,

beklenti

amac,

ogrencilerin,

ve ihtiyaclanni

velilerin ve turn egitim
birlikte

dusunerek

bunu

dengeleyebilir.
4. Bir ogretim lideri olarak, nitelikli ogretmenlerle nitelikli cgrencileri hazirlama
surecinde kendini sorumlu ve onemli bir rehber kabul eder.
5. Isini sever, cahsanlanna

isini ve kurumunu sevdirir, icten ahlakh, ve istekli

kurumsal baghhgi, butunlesmeyi ve " biz" duygusunu saglar,
6. Egitim kurumunda gerceklestirilebilecek

hedefleri tum kurum cahsanlanyla

olusturarak, okul vizyonunun paylasilmasuu ve benimsenmesini saglar,
7. Arastmna, gelistirme ve yenilestirmenin surekliligine inanarak, kendini yeterli
gormeden devamh daha etkili yenisini aramanm cabasmi gosterir.
8. Cahsanlannm her firsatta kendilerini ifade edebilmeleri icin orgutlenrnelerine
inanarak bunun zeminini hazirlamaya cahsir,
9. Yonetimin bir ekip cahsmasi olduguna inamr, takim cahsmasmm orneklerini
kurumunda ve okulunda gerceklestirir.
10. Mesleki sorumluluklanm dogruluk ve durustlukle yerine getirirler.
11. Butun bireylerin yurttashk ve insan haklanm gerektigi gibi korur ve
desteklerler.
12. Mevcut okul mudurleri "Egitim Yoneticiligi"
tutulmahdir,
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konusunda bir egitime tabi

13. Yaygm egitimde velilere yonelik egitim yapilmah, bu yapilarmyorsa her okul
muduru kendi velilerine yonelik kurslar duzenleyerek

amaclanan hedeflere

ulasmak icin ugras vermelidir.
14. Butun bu saydiklanrrnzi

ger9ekle9tirebilmesi

icin de okul mudurtiniin etik

davramslan olusturan, hosgoru, adalet, sorumluluk, durustluk, demokrasi ve
saygi davramslanm benimsemesi ve uygulamasi ile ancak mumkun olacaktir.
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Ek-I

ANKETFORMU

GENEL A<;IKLAMA:

Saym Ogretmen,
Bu anket, KKTC Milli Egltim ve Kiiltiir Bakanhgr'na bagh ilkogretim
Dairesi, Genel Ortaogretim Dairesi ve Mesleki Teknik Ogretim Dairesi'ne bagh
okullarda 2003-2004 ogretim yrhnda gorev yapan Miidiirlerin Etik
Davramslarnu belirlemek amacryla hazirlanan yiiksek lisans tezine bilimsel veri
toplamada kullamlacaktir. Bu nedenle siz ogretmenlerin gorusleri, bu cahsmaya
1~1k tutacaktir ve kesinlikle baska amac icin kullamlmayacaktrr.
Sorular, <;ah~t1gm1z okul miidiiriiniin etik davramslarnn nasil
degerlendlrdiginizt belirlemeye yardunci olacak bieimde tasarlanrms ve iki
bolumden meydana gelmistir. I. Bolum'de kisisel bilgiler bulunmakta, II.
Bolum'de ise etik davramslar sorulan yer almaktadir.
I.
II.

A

Hi<;

Bolumde liitfen size uygun olan secenegln yanmdaki parantezin
icine (x) isareti koyunuz.
Bolumde ise 1;ah~tigm1zokuldaki uygulamalan "Hi«;"ten "Her
zaman"a kadar uzanan besli gosterge iizerinde isaretleyiniz,
C
Bazen

B

Nadiren

D

Genellikle

E
Her Zaman

Kosullarin yamtlanmasmda kendinize karsi diiriist olmaya cahsm. Bu,
bir test
uygulamasi olmadigmdan, dogru veya yanhs yamtlar mevcut degildlr. Diizeltici
yamtlar, kararlanmz iizerinde etkili olabilir. Kendiniz acismdan uygun olan
yamtlan,
ilgili secenegin altmdaki ( ) icine'tx" isareti koyarak belirleyiniz

Liitfen hicbir soruyu yamtsiz birakmaym.
ilginizden ve katkilarunzdan dolayi tesekktir ederim.
SALiHZAiM
Yakm Dogu Unlversitcsl
Egitim Bilimleri Enstitiisii
Egitim Yonetimi Denetimi,
Ekonomisi ve Planlamasi
Yiiksek Lisans Ogrencisi
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ANKETFORMU
BOLUMI
Bu bolumdeki sorulan, sizin durumunuza uyan secenegin onundekl
parantezin icine (X) isareti koyarak cevaplandmmz?
A. Cinsi yetiniz?

( ) 1. K
B.

C.

D.

E.

( ) 2. E
Cahstigimz okul?
( ) 1. Ilkogretim Birinci Kademe (ilkokul)
( ) 2. Ilkogretim Ikinci Kademe (ortaokul)
( ) 3. Lise
( ) 4. Meslek Lisesi
Bransimz?
( ) 1. Simf Ogrctmeni
( ) 2. Sosyal Bilimler ( Turkce-Edebiyat.Tarih.Cografya
( ) 3. Matematik ve Fen Bilimleri
( ) 4. Meslek ve Atolye Dersleri
( ) 5. Yabanci Dil
( ) 6. Felsefe Grubu (felsefe,psikoloji ve sosyoloji)
( ) 7. Baska (lutfen yazimz)
En Son Mezun Oldugunuz Okul?
( ) 1. Ilkogretmen Okulu
( ) 2. Ogretmen Koleji
( ) 3. On Lisans
( ) 4. Egitim Enstitusu
( ) 5. Egitim Yuksek Okulu
( ) 6. Lisans Tamamlama
( ) 7. Yuksek Teknik Ogretmen Okulu
( ) 8. Iktisadi ve Ticari Ilimler Akademisi
( ) 9.Ytiksek Ogretmen Okulu
( ) 10. Ba~ka (Lutfen yazuuz) :
Mesleki Kideminiz?
( ) 1. 5 yil ve daha az
( ) 2. 6-10 yil
( ) 3. 11-15 yil
( ) 4. 16-20 yil
( ) 5. 21-25 yil
( ) 6. 26 yil ve daha fazla.
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ve benzeri)

.

.

BOLUMII

OKUL MUDURLERiNiN ETiK DAVRANl~LARININ iNCELENMESiNE
tusxtx ANKET SORULARI:

A
Hie; Nadiren
Zaman
( )
1- Baskalarmm gorii9lerine deger verir.
( )
2- Elestirilere acik davramr.
( )
3- Farkhhklara karsi hosgoruludur.
( )
4- Ba9kalanm dinlerken kendini onlann
yerine koyar ve anlarnaya cahsir.
( )
5- Astlanm yargilarken kati davranrnaz.
( )
6- iyi bir dinleyicidir.
( )
7- Astlanm korkutmayi bir baski araci
olarak kullanrnaz.
( )
8- Astlan ile takim cahsmasi yapar.
( )
9- Saldrrgan ve kmci davranrnaz.
( )
10- Astlannm kendilerini ilgilendiren
kararlara katilrnalanm saglar.
( )
11- insanlan tamrnaya cahsir.
( )
12- insanlara zarnan aymr.
( )
13- Astlann arasmda rneydana gelen
Cansmalara hakernlik eder.
( )
14- Astlannm haklanm kullanrna
ozgtirltiklerini engellernez.
( )
15- Astlanyla iliskilerde guven vericidir.
( )
16- insanlann tek ve degerli olduguna
inamr.
( )
17- Astlanmn olurnlu eylernlerini
desdekler.
( )
18- Astlanm rakip olarak degil sisternin
bir parcasi olarak gorur.
( )
19- Deneyirnlerini astlanyla paylasir, ( )
( )
20- insan iliskilerinde yapicidir,
( )
21- Bencil davranrnaz.
( )
22- Eylernlerinden dolayi hesap verir.
23- Ba9kalanm cekistirip dedikodu yaprnaz. ( )
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B
Hi<;

Nadiren Bazen

Genellikle

Her

Zaman
24- odulleri hakedenlere verir.

( )

( )

( )

( )

( )

25- Kurallan herkese esit olarak uygular.

( )

( )

( )

( )

( )

26- Bireylerin emeginin karsihgmi verir.

( )

( )

( )

( )

( )

27- Bireylere esit davramr.

( )

( )

( )

( )

( )

28- Baskalannm hakkiru somurmez,

( )

( )

( )

( )

( )

29- Astlann arasmdaki anlasmazhklarda
taraf tutmaz.
30- Isyukunu dengeli olarak dagitir.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

31- Haksizhklann duzeltilmesi icin caba
gosterir,
32. Cezalandirmayi islenen suca denk
olarak yapar.
33. Bireylerin yasal haklanmkullanmalanru
saglar.
34. Degerlendirmede objektif davramr.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

35. Gercekleri carpitmaz,

( )

( )

( )

( )

( )

36. Insanlara zarar verecek eylemlerden
kacimr.
3 7. insanlann haklanna saygihdir.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

38. Kisilere dinsel, siyasal.irksal nedenlerle ( )
ayncahkh davranmaz.
39. Aslanndan yeterlikleri oramnda uretim ( )
bekler.
40. Sahtekarhk yapmaz.
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

41. Kadm ve erkeklere esit olarak davrarur.

( )

( )

( )

( )
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( )

( )

( )

( )

( )

43. Cahsngi kurumun toplumdaki statusunu ( )
ytikseltmeye cahsir.
44. Egitsel amaclan gerceklestirmeye cahsirf )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

45. Mesleginin gerektirdigi davramslan
benimser.
46. Kamu cikarlanm kendi cikarlanndan
ustun tutar.
47. Arac-gereclerin bakimmi zamanmda
yapar.
48. Ulusal egitim politikalanna baghdir.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

49. Insan gucunu etkili kullamr.

( )

( )

( )

( )

( )

50. Zamamm etkili kullamr.

( )

( )

( )

( )

( )

51. Sorumluluk almaya isteklidir.

( )

( )

( )

( )

( )

52. Kurum kaynaklanm gereksiz yere
harcamaz.
53. Savurganhk yapmaz.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

54. Gorevini yasalarca kendinden beklenen
yonde yerine getirir.
55. Meslegini insanlara hizmet etmenin bir
araci olarak gorur,
56. Meslegini sever.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

57. Cahsma saatlerine ozen gosterir.

( )

( )

( )

( )

( )

58. Yetkilerini yasal smirlar icinde kullamr. ( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

42. Meslek ilkelerine isten baghdir.

59. Insanlan sever.
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60. Yolsuzluk yapmaz.

( )

( )

( )

( )

( )

61. Okulun kaynaklanm kendine cikar
saglamak icin kullanmaz.
62. Yolsuzluklan ortbas etmez.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

63. Rusvet kabul etmez.

( )

( )

( )

( )

( )

64. Hediye kabul etmez.

( )

( )

( )

( )

( )

65. Astlanm kisisel islerinde kullanmaz.

( )

( )

( )

( )

( )

66. Amaclanm gerceklestirmek icin
yasa d191 yollara bas vurmaz.
67. Kisisel islerini is yerinde yapmaz.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

68. Yalan soylernez.

( )

( )

( )

( )

( )

69. Verdigi sozde durur.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

72. Astlannm vijdan ozgurlugune kansmaz. ( )

( )

( )

( )

( )

73. Kimseyi kendi inanclanm kabul etmesi

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

E
70. Astlanna inanclanndan dolayi baski
yapmaz.
71. Astlannm inanclanna kansmaz.

icin zorlamaz.
74. Yonetsel islere dinsel inanclanrun
kansmasma izin vermez.
7 5. Astlannm orgutlenme haklanm
engellemez
76. Astlan ile cinsel duygusal yakmliga
girmez.
77. Ogrcncilerle cinsel-duygusal yakmliga
girmez.
78. Astlanna bedensel tacizde bulunmaz.
79. Ogrencilere dayak v.b bedensel tacizde
bulunmaz.
87

EK-II

ANKETFORMU
GENEL A<;IKLAMA:

Saym Veli,
Bu anket, KKTC Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanhgi'na bagh ilkogretim
Dairesi, Genel Ortaogretim Dairesi ve Mesleki Teknik Ogretim Dairesi'ne bagh
okullarda 2003-2004 ogretim yilmda gorev yapan Miidiirlerin Etik
Davramslaruu belirlemek amaciyla hazirlanan yiiksek lisans tezine bilimsel veri
toplamada kullamlacaknr. Bu nedenle velisi bulundugunuz okul hakkmdaki
gorii~leriniz bu cahsmaya 1~1k tutacaktir ve kesinlikle baska amac icin
kullamlmayacaktir.
Sorular, iki boltlmden meydana gelmistir. I. Bolum'de kisisel bilgiler
bulunmakta, II. Bolum'de ise etik davramslar sorulari yer almaktadir.
III.
IV.

A

Hi~

Bolumde liitfen size uygun olan secenegin yanmdaki parantezin
icine (x) isareti koyunuz.
Bolumde ise cahsngnnz okuldaki uygulamalan "Hif'ten "Her
zaman"a kadar uzanan besli gosterge iizerinde isaretleyinlz,
B
Nadiren

C

D

E

Bazen

Genellikle

Her Zaman

Kosullarin yamtlanmasmda kendinize karsi diiriist olmaya cahsm. Bu,
bir test
uygulamasi olmadigmdan, dogru veya yanhs yamtlar mevcut degildlr. Diizeltici
yamtlar, kararlanmz iizerinde etkili olabilir. Kendiniz acrsmdan uygun olan
yamtlan,
ilgili secenegiu altmdaki ( ) icine'tx" isareti koyarak belirleyiniz

Liitfen hicbir soruyu yamtsiz hrrakmaym.
Ilginizden ve katkilarrmzdan dolayi tesekkur ederim.
SALiHZAiM
Yakm Dogu Universitesi
Egitim Bilimleri Enstitiisii
Egitim Yonetimi Denetimi,
Ekonomisi ve Planlamasi
Yiiksek Lisans Ogrencisi
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ANKETFORMU
BOLUMI
Bu biiltirndeki sorulan, sizin durumunuza uyan secenegin onundeki
parantezin icine (X) isareti koyarak cevapland1nmz?
F. Cinsiyetiniz?

( ) 1. K
( ) 2. E
G. En Son Mezun Oldugunuz Okul?
( ) 1. Ilkokul
( ) 2. Ortakul
( ) 3. Lise ve dengi okul
( ) 4. Ytiksek okul ve universite
( ) 5. Baska (Lutfen yazmiz)
H. Yasnuz?
( ) 1. 20-30 yas
( ) 2. 30-40 yas
( ) 3. 40-50 yas
( ) 4. 50-60 yas
( ) 5. 61 yas ve daha fazla

.

BOLUMII
OKUL MUDURLERiNiN ETiK DAVRANl~LARININ iNCELENMESiNE
iLi~KiN
ANKET SORULARI:
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Ek-III

®

KUZEY KIBRIS TURK CUMHUIUYETi
MiLLi EGiTiM VE KUL TUR BAKANLIGI
iLKOGRETiM DAiRESi MUDURLUGU
Lefko~a

Sayu 35/2004/1-B

8.7.2004

Saym Salih Zaim
Egitim Ortak Hizmetler Dairesi
Miisdiirlilgii,
Lefkosa.

"Miidiirlerin Etik Davram~lan" konulu anket sorulan Talim Terbiye
Dairesi Mildilrli.igil tarafmdan incelenmi~ ve uygulanmasmda bir sakmca
gori.ilmemi~tir.
Anketi uygulamadan once ilgili okul mi.idi.irli.ikleriile temas kurulmas1 ve
uygulama tamamland1ktan soma da anket sonur;lannm Mi.idUrli.igi.imi.ize ve Talim
ve Terbiye dairesi MUdilrli.igi.i'ne iletilmesi hususunda bilgilerinizi saygi ile rica
ederim.
17) .•...
~l<A.--1.1

Hatice Dilzgiln
Mildilr

HO/BD
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