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OZET

iLKOGRETiM: OKULLARINDA GOREV YAP AN OKUL YONETiciLERiNi:N
ETiK LiDERLiK DAVRANI~LARININ OGRETMEN ALGILARINA GORE
DEGERLENDiRiLMESi

ERAY,Duygu
Yilksek Lisans, Egitim Yonetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlamasi Anabilim Dali
Tez Damsmaru: D09. Dr. Gokmen DAG-LI
Ocak,2015
Bu tezin amacr KKTC'de ilkok:ullarda gorev yapan okul yoneticilerinin etik
liderlik davrams durumlanm ogretmen goril§lerince ortaya koymaktir. Arastirmada
sirasiyla "Liderlik" , "Etik" , "Etik Liderlik" konulan uzerinde durulmustur,
Y apilan bu arastirmada nitel arastirma yontemlerinden gorusme teknigi
kullamlrmstir, Bu arastirmada veri toplama araci olarak "Y art Yapilandmlrms
Gornsme Formu" hazirlanarak okul yoneticilerine, ogretmenlere uygulanmistir.
Gorusmeler alman yamtlar sirasmda notlar tutularak sonrasmda '' icerik analizi''
yontemi ile analiz edilmistir. Cahsma grubu olusturulurken olasihk temelli
omekleme yontemi olan seckisiz omekleme yontemi uygulanmistir, Arastirmaya 2
yonetici, 30 ogretmen olmak tlzere 32 katihmci dahil edilmistir, Kauhmcilann
bazilanyla arastirmaci sahsen goril§mU§ ve mulakat yoluyla sorulara cevaplar
almmistir. Bazi kanhmcilar sorulan cevaplarken kendileri yazmayi tercih etmislerdir,
Arastirmamn sorularina gore ozetlenmi§tir:
Arastirma bulgulan genel olarak degerlendirildiginde; okul mudurlerinin etik
liderlik uygulamalan; k:urumsal baglihk boyutunda "basanlr 'bulunmustur. Ok:ul
mudurlerinin etik liderlik uygulamalan; sorumluluk, tarafsizhk, esitlik, dfuiistluk ve
dogruluk, insan iliskileri, acikhk, adalet, saygi ve sevgi boyutlarmda "basanh ancak
gelistirilmesi gereken",

hosgort; boyutunda "az basanh"

ulasilnnstir.
Anahtar Kelimeler: KKTC, Etik, Liderlik, Etik Liderlik
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oldugu sonucuna

ABSTRACT

EVALUATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS ETHICAL LEADERSHIP
BEHAVIOUR WHO WORKS IN PRIMARY SCHOOLS ACCORDING TO
TEACHERS PERCEPTIONS
ERAY,Duygu
Master of Educational Administration , Supervision, Department of Economy and
Planning
Supervisor: Assoc. Dr. Gokmen DAGLI
October, 2015
The aim of the thesis is that the primary school administrators in the TRNC
put forward the situation of the teacher's perception of ethical leadership behaviour.
The study focused on "leadership", "ethics", "ethical leadership", respectively.
The method used in the thesis is the interviewing technigue of qualitative
research method. In the study, data collected by using "Semi tructual Interview
Form" were prepared and applied to teachers and administrators. The interviews
were analysed by keeping the notes during the receiving responses of the interview
and afterwards using

''the content analysis" . While creating the study group,

probabilistic sampling method which also called random sampling method was used.
32 participants have been included to the research as 2 executives and 30 teachers.
Some of the participants interviewed personally with the researcher and with that
way the questions were answered. Some participants preferred to write in answering
the questions.
When the research findings are evaluated; ethical leadership practices of
principals; the institutional commitment dimension 'has been successful' . In the
ethical leadership practices of school principals; responsibility, fairness, equality,
honesty and integrity, human relationships, openness, respect and lovein size of
'successful but in need of improvement' , the tolerance dimension of 'low level of
success' is the conclusion that has been reached.
Keyword: Cyprus, Ethics, Leadership, Ethical Lidership
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BOLUMI

Gmi~
Bu bolttmde arastmnamn problem durumu, problem cilm.lesi, arastirmanm
amaci, arastirmamn onemi, smirhhklan ile ilgili tarumlara yer verilmistir,

1.1.Problem
insanlar birliktelik duygusu ile hedeflerini gereege don~tiirebilmeleri icin
isbirligi yapmak: durumundadirlar. Amaclann gerceklesebilmesi yolunda, baslannda
kendilerini yonetecek, yol gesterecek bir lidere ihtiyac duymaktadirlar.
Tutar (2010)'m tammma gore lider, "insanlan bir grup halinde harekete

gecirebtlen; onlan ~ozume goturen, her turlu durumda bilgi ve becerisiyle insanlart
etkileme gacune sahip, esit yonetimi ve tutumuyla orgidsel butiinliigii, etkililigi
arttrabilme vasfina sahip olan kisilerdir' '. Okul orgiltil icerisinde miidurlilk
gorevinde bulunan yoneticinin sergiledigi ozellikler onun liderlik durumunu ortaya
koyar.
Hizla ilerleyen demokratik ve 9agd~ bir devrin icerisinde bulunmamiz
geregince etik kavrami egitim yonetiminin temel taslanndan birisi haline gelmistir.
Okul mtidurlerinin lider konumunda bulunmasi neticesiyle, boylesi bir duzende
evrensel etik kurallara ve esitligi esas alan degerlerden uzak: olmasi dii§unulemez
(Gumttseli, 2001). Orgilt icerisinde bulunan bireylerin etik konusundaki hassasiyeti
oncelikle yoneticiden gormeyi beklerler. Orgnt liderligindeki miidiirlerin, kurumsal
baghhgm ve saghkh bir orgiit kulturunttn olusabilmesi icin etik konusundaki ilk
harekete gecen kisi olmasi gerekmektedir. Lider kisilerin gostermis olduklan
vasiflar, roller, stratejik yontemler orgilt icerisinde bulunan diger cahsanlann tutum
ve davramslanm etkilemektedir. Ortaya konan liderlik davramslan cahsanlar
tarafindan etik ilkelere uygun sekilde algilandigi takdirde anlam kazamr(Aslanta§ ve
Dursun, 2008; Yilmaz,2007). Okul orgiitil icerisinde yoneticinin omek alman bir
konumda bulunmasmdan dolayi, egitim yonetimi cercevesinde etik davramslar
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gostermesi diger cahsan bireylerin giiven ve inancmi kazanarak orgiitii basanya
gotiirecek bir adim olacaktir,
insanlar i~

ortammda 9oziim.leyemedikleri etik problemleri, 9oziime

ulastmlmasi icin kendilerine rehberlik edecek bir yonetici ararlar (Ozdemir,2003).
Aydin (2002)'a gore okul mudurlerinin, demokrasi anlayismm biiyuk derecede onem
verildigi bu cagda, esitlik anlayisma etik degerlerce uzak olmamasi gerekmektedir.
Celep (2002)'in tammma gore egitim orgiitleri, insan iliskileriyle ilerleyen ve saygiyi
temel alan bir duzenin benimsendigi kurumlardir, Aydin (2002), okul cercevesi
icinde yonetici ve diger eahsanlarm etik davramslar gostermesi onemli bir unsurdur.
Yonetimde surekli olarak alman kararlar, yapilacak olan islerin tarafsiz ve esit
sekilde dagihmi, i~

gorenlerin degerlendirilme surecleri orgiitiin amaclan

dogrultusunda gerceklestirilmesi gerekmektedir.
Etik kararlan alma ve uygulamaya gecirme konusunda orgiit kulturttnttn
biiyuk payi bulunmaktadrr. Orgiit icerisinde etik davramslann cahsanlarca
kazamlmasi, etik tutumlann kurumsal hale getirilmesiyle saglanabilir(Krrel,2000;
<;elik, 2003; Sayh ve Kizildag, 2007).
Okul mttdnrlerinin, etik bir okul kiiltiirii olusturmada durust, giivenilir ve
dogru davramslar gosteren kisiler olmasi oncelikli olarak gerekmektedir. Bu amacla
okul mtldtlrleri kurum i9i etik uygulamalanni davranisa don~tiirmeleri ile etik bir
okul kiiltiirii olusturmada kolayhk saglar(Besler, 2004).

1.2.Problem Ciimlesi
llkogretim Okullarmda Gorev Yapan Okul Yoneticilerinin Etik Liderlik
Ozelliklerinin Ogretmen Algilanna Gore Durum Degerlendirilmesi.
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1.3.Alt Problemler
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2.0kul yoneticinizin etik davranislan baglammda soru~~urumu
uzerine dii§iinceleriniznelerclir?
3.0kul yoneticinizin etik davramslan baglammda tarafsizhk durumu uzerine
d~iinceleriniz nelerdir?
4.0kul yoneticinizin etik davramslan baglammda esitlik durumu ttzerine
dii§iinceleriniznelerclir?
5.0kul yoneticinizin etik davramslan baglammda diiriistliik ve dogruluk
durumu uzerine dii§iinceleriniznelerdir?
6.0kul yoneticinlzin etik davramslan baglammda kurumsal baghhk durumu
tlzerine dii§iinceleriniznelerclir?
7.0kul yoneticinizin etik davramslan baglammda insan Illskileri durumu
uzerine d~iinceleriniz nelerdir?
8.0kul yoneticinizin etik davramslan baglammda aeikhk durumu uzerine
dii§iinceleriniznelerclir?
9.0kul yoneticinizin etik davramslan baglammda adalet durumu tlzerine
dii~iinceleriniznelerclir?
10.0kul yoneticinizin etik davramslan baglammda saygr ve sevgi durumu
uzerine dii~iinceleriniznelerdir?

1.4.Ara~tirmanm Amaci
Bu arastirmanm amaci, okul miidiirlerinin etik liderlik davrams durumlanm
ortaya koymaktir. Gtlntlmtizttn en onemli konulanndan biri clan etik kavramrmn
3

egitim orgutleri icerisindeki durumunu degerlendirmektir. Egitim yonetimi alamnda
yapilmis olan bircok arastirma bulunmaktadir, Bu arastirmada okul ycneticilerinin
etik liderlik davrams bicimlerini ogretmen algilanna gore degerlendirilip ortaya
konulmayi amaclamaktadrr,

1.5.Ara~nrmanm Onemi
Egitim-cgretim, cagmnzm en onemli unsuru haline gelmistir, <;agd~ bireyler
yetistirmek icin egitime verilen onem her gecen

gun

artmakta bir sistem haline

getirilen egitim, toplum olarak gelisimi hedeflemektedir. Bilgi cagmm hizla ilerledigi
gunnmazde boylesi bir sistemi ayakta tutabilmek ve daha ileriye goturebilmek icin
insanlar baslannda kendilerini ycnetecek, yollanna 1~1k tutacak g(i9lii ve etik
davramslar gosteren bir egitim liderine ihtiyac duymaktadirlar,
Egitim sisteminin basladigi ilk nokta okullardir, Kaliteli birey yetistirme
temelinin atildigt bu kurumlan; okul mudiiril, mndur yardimcisi, ogretmen, ogrenci
ve diger egitim hizmetlileri olusturmaktadir, Boylesi genis bir yapmm dengeli bir
uyum ve etkilesim siirecinde olmasi gerekmektedir. Bu kaliteli bir egitim-cgretimin
temel faktorlerinden biridir.
Bu sistemde kurum icerisindeki en buyuk gorev okul mudurtme dttsmektedir.
Yonetici olan mudnr, aym zamanda lider konumunda bulunmaktadir, Liderlik; belli
amac ve hedeflere ulasmada org(it icerisinde bireyleri bir arada tutarak ortak fikirler
dogrultusunda etkileme siirecidir. Okul liderinden beklenen bir takim davranislar
bulunmaktadir. Bu davramslann basmda etik olma durumu gelmektedir. Etik;
insanlar tarafindan ve ahlaki acidan dogru oldugu kabul edilen davranis bicimidir,
Lider durumundaki mudurlerden beklenen tutum etik ilkelere uyum gosterdigi
takdirde kurum icerisinde saghkh bir egitim-ogretim ortami olusacaktir.
Okul mi.idiirlerininetik liderlik davramslanyla ilgili clan bu arasnrma, okulda
gorev yapan ogretmen gorusleri cercevesinde belirlenmeye cahsildigindan onem

4

tasimaktadir. Bu arastirmayla okul miidfuii olma yolunda olan bireylere etik liderlik
konusunda farkh bir dustmce a91s1 kazandiracagi du~iinillmektedir.

1.6.Saytltdar
1. Arastirma icin secilen cahsma grubunun evreni temsil edebilecek nitelik
ve nicelikte oldugu kabul edilmektedir.
2. Arastirmaya katilan yonetici, ogretmen ve velilerin sorulan sorulan samimi
ve icten bir sekilde cevaplandirdiklan
3. ilgili Iiteratur taramasi

kabul edilmektedir.
sonucu elde edilen bilgilerin

yeterli

oldugu

bulunan

devlet

du~unillmektedir.

1. 7.Smirhhklar
Bu arastirma;
1)2013-2014

egitim

ogretim

yih

icerisinde,

KKTC'de

ilkogretim okullannda gorev yapan yonetici ve ogretmen gorusleri ile smirhdir.
2)Ara~trrma sorusu 1~1gmda olusturulan alt problemler ile simrhdir,
1.8.Tammlar
Orgiit: Belirli amaclar icin bir arada bulunan insan topluluklandir,
Ydnetlei: llkogretim okullannda gorev yapan mudnrleri tanrmlamaktadrr.
Etik (Ethics):Ahlaki

temelleri ele alan bir felsefe dahdir,

Liderlik: Hedeflerin basanyla amacma ulasmasi konusunda kisileri etkileme
yetenegidir,
Etik Liderlik:

Lider kisinin

orgut cahsanlanna

karsi gostermis

davramslan ablaki bir tutum cercevesinde ortaya koydugu yaklasimdir.
5

oldugu

1.9.Klsaltmalar
KKTC

Kuzey Kibns Tiirk Cumhuriyeti

akt.

Aktaran

vb.

ve benzeri
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BOLUMII
ALAN YAZINLA

h.clr,l ARA~TIRMALAR

2.1.Liderlik
Bilim adamlan tarafmdan 3000'in uzerinde liderlik konusu uzerine cahsmalar
yapilmis ve farkh tammlar ortaya konmustur (Celik, 1999). lnsanhgm bir arada
bulundugu her topluluk:ta ve toplumsal degerlerin var oldugu her yerde liderlik
olgusu bulunmaktadrr (Dinar, 2001). Simsek (2002)'e gore lider, "insanlan bir

amaczn pesinde tutum ve davranislarma yon gosterme olgusudur' '. Liderin en goze
carpan ozelligi ikna edebilme kabiliyetidir. lnsanlar grup olarak hedeflerine
ulasabilmede bu niteliklere sahip kisilere ihtiyac duyarlar (Bren, 2004). Ozel
(1998)'in yapmis oldugu tanrma gore liderlik, "insanlarz amaclan ugruna izledikleri

yolda pesinden surukleyebilmektir ". Davis (1988)' e gore liderlik, "insan
topluluklarznz hedeflerine yoneltme ve harekete gecirme yetenegidir ". Cakar ve
Arbak (2003)'a gore liderlik olgusu, insanhgm en eski zamanlanndan baslayip
bugiine dek tum donemleri etkileyen biiyuk bir yere sahiptir. Liderlik, kisi veya grup
etkinliklerini etkileme, kontrol altma alma ve gruplan bir arada tutabilme
siirecidir(Ozmen ve Akiiziim, 2010). Liderlik, toplumsal amaclann gerceklesmesinde
insanlara gii9 ve motivasyon saglama siirecidir (Kantos, E., 2011). Bilir (2007)'in
yapmis oldugu tamma gore liderlik , '' orgiit olarak ulastlmak istenen hedefleri

gerfege donusturmek icin insanlarz tesvik etme ve etki yaratma surecidir' '. Karip
(1998)'e gore liderlik, "orgiitiin temel amac ve ileriye donuk hedejlerini belirlemek

adtna, takzm olarak yonetim olusturmakttr' '. Liderlik, degisen sartlara orgut olarak
uyum gosterme ve yenilikleri takip etmek icin onemli bir unsurdur (Lievens, Geit,
Coetsier, 1997). Liderlik, var oldugu gruba ve orgtite yarar saglamak icin bulunur.
Hali hazirda kurallar uygulamak liderlik degildir (Hemez Broome ve Hughes, 2004).
Kurtulus (2007)'un tammma gore liderlik , "insanlan bir arada organize ederek

birbirleri arastndaki duzen ve nizam ile i§ yapttrtmtni saglamadtr ''. Liderlik;
insanhk tarihinin basladigi andan itibaren vardi ve insanlar gelecek yillarda da lidere
ihtiyac duyacaklardrr(Giirsun, 2007). Liderlik; hedefler yontinde gruplan etkileme
siireci, insanlann hedeflerine uyum saglama ve kendi kisisel kaygilanndan uzak grup
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varhgi icin ortak hedefe yonelmeye ikna etme olarak tammlanabilir(Lunenberg ve
Ornstein, 1996). Liderlik; kisisel ozelliklere bagh olunan gu9 ile grupla ortak amaclar
dogrultusunda

karar

ahp,

karar

verme

ve

mevcut yapiyi

degistirebilme

yetenegidir(Si§man, 2002). Si§man,(2012)'a gore liderlik; insanlan belli amaclar ve
hede:fler yontmden etkileme ve yaptmm gucii olarak tammlanmaktadir. Liderlik,
bireylerin grup olarak var oldugu sosyal topluluklarda ortaya cikan bir siire9 olarak
belirtilir (Hoy ve Miskel, 1991).
Robbins (1998)'in tammma gore liderlik, "hedejlerin basartyla amactna

ulasmasi konusunda kisilert etkileme yetenegidir", Liderlik; yeni bir yontem ve yapr
ile orgutii amaclanna ulastirma, bu amaclarda degisiklik yaratma olarak
tanrmlanabilir (Erdogan, 2010).
Liderlik; ortak bir amac icin bir arada bulunan iiyelerin cahsmalanm etkileme
becerisidir(Bridge, 2003). Liderlik; baskalanna esin kaynagi olmak ve onlan
yonlendirmektir. Liderlik; bir orgtrtte amaca ulasmada etkilemenin yam sira
karsilasabilecek sorunlara 9oziim getlrmektirfkocak, 2006). Liderlik; gruplan bir
arada tutabilme ve amaclara ulasmada grup etkinliklerini yonlendirme ve etkileme
siirecidir(Bayrak, 1997). Liderlik; kararh, ikna edici, etkileyici, grup gucunden
yararlanarak sorunlara karsi 9oziim secenekleri sunabilme becerisidir (Sungur, 1997).
Liderlik; izleyenleri, grubun. amaclan dogrultusunda ikna etme siirecidir. Liderlik
siirecinde, lider ve izleyenler vardir.

izleyici kavrami pasif bir

anlami

cagnstinnaktadir. Ancak gilniimiiz liderlik yaklasimlannda lider ve izleyenler
arasmda 90k yonltl bir etkilesim bulunmaktadrr. Liderlik; amac ve hede:fleri etkileme
sureci olarak gorillmektedir(<;elik, 2004). Liderlik; orgut hedefleri dogrultusunda
amaclan gerceklestirmeye goturen bir eylemdir (Kihnc, 2009). Liderlik; lider ile
gruplann karsihkh etkilesimldirt.Ates,2005).
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2.2.Liderlik Kuramlari
2.2.1.0zellikler Kurann: Liderlik ile ilgili yapilan ilk arastirmalar o doneme
damgasim vuran burokratik ve askeri yonetlcilerin kisisel ozellikleri arastmlarak,
liderde bulunmasi gereken ozelliklcr belirlenmeye 9al1§1lnu§trr(Celik, 1999).
Liderlik L=f (liderin ozellikleri, izleyenler, ortam) seklinde bir fonksiyonla
oncelik olarak liderin ozellikleri verilmektedir. Bu teoride lider kisinin kisisel ve
fiziksel ozellikleri tespit edilmeye 9ah§ilml§trr(Eren,2004).
insanlann, liderler ve izleyenler diye ikiye aynldigi goril§ii ikinci diinya
savasi sonlarma kadar siirmil§tiir.Bu goril§ii savunan kisiler liderlerin, izleyenlerden
farkli onlann sahip olmachklan ozelliklerinin oldugu gorii§iindeydi(Kaya, 1993).
Kisisel ozellikleri tasima ile lider olunamayacagi ''lider dogustan gelir'' dil§iincesini
son elli yilda yapilan arastirma sonuclanyla biiyiik ol9i.ide yanhs oldugu
anlasilmistrrfkaya, 1993).

2.2.2.Davram~sal Kuram: Liderlik olgusunu ozellik kuramlanmn yapmis
oldugu aciklamada yeterli olmamasi, arastmnacilan liderin davramslanm ele alan
arasnrmalar yapmaya yoneltmi§tir(Can, 1991). Bu teorinin asil amaci; liderin
gosterdigi davramslardir. Liderin davramslan ile ne yaptigim ve nastl yaptigim
incelemektir(Ilgar, 2005).

Davramssal liderlik yaklasmu liderligi egitim yolu ile kazanilabilecegini
savunmaktadir/Goktepe, 2001).

2.2.3.Durumsalhk

Kurann:

Durumsalhk kuramlan, gerceklestirmek

istenen amac, grup iiyelerinin beklentileri, icinde bulunan durum ve kosullara
uygun liderlik tarzmi arastirmaya agirhk vermistir (K.09el, 2001). Durumsalhk
teorisine gore tek bir lider tarzi yoktur. Bu teoriye gore en uygun sayilabilecek
lider, davrams bicimini kisisel ozelliklerine, gruba ve durumlara uyarlayabilen
kisi olarak tammlanmaktadrr(Ilgar, 2005).
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Bircok arasnrmaci farkh durumsalhk kurami gelistirmistir, Bun1ardan Vroom
ve Yetton'un gelistirdigi kurama gore savunduklan her durum ve kosula uygun tek
bir liderlik seklinin olmadigidir. Bu yaklasim ile otokratik liderlikten demokratik
liderlige giden genisce bir alan icerisinde uygun liderlik davranisi olusturan bes
liderlik bicimi ortaya koymustur, Etkili liderlik, olaym sartma en uygun davramsm
gosterilmesiyle geri;ekle~ebilir(velik,

1999).

Vroom ve Yetton, otokratik liderlikten demokratik liderlige kadar uzanan
genis bir alan icinde yoneticilerin

liderlik bicimini

gormektedir.

Yoneticilerin

gostermekte oldugu liderlik rolii ahnan karann cahsanlar tarafindan kabul gormesi ve
uygulanmasmi arnrmaktrr. Diger bir arastirmacr olan House yol-amac kuramim one
siirmii§tiir. Yol-amac kurammda amac izleyenlerin cahsma verimliligini artirmak ve
i§ gorenin i§i ile ilgili memnuniyetini
basanya

goturme egiliminde

gostermektedir(Qelik,

gelistirmektir.

Lider, bulundugu

olan izleyenleri destekleyici

durumu

bir liderlik davramsi

1999).

William J. Reddin Di; Boyutlu Liderlik(3D) Kurammi gelistirmistir, Reddin
kurammm

anlamlan

sunlardir (Aydin, 2000): Gorev-yonelimi

(task-orientation):

Orgttt amaclanm gerceklestirmede liderin kendi ve cahsanlanrun gayretini yoneltme
derecesidir.

lliski-yonelimi

(relationship-orientation):

Liderin astlanyla

karsihkh

saygi ve g(iven cercevesinde kisisel gorii§ ve dustmcelere sahip olma derecesidir.
Etkilili:

Liderin

gerceklestirmesi

gereken

amaclan

gerceklestirme

derecesidir.

Reddin, duruma uygun lider davramsmi etkili olarak belirtirken, durumlar karsismda
uygun olmayan lider davramsiru etkisiz lider olarak tannnlamistir (Celik, 1999).

Liderin davramsi onun icinde bulundugu ortama baghdir. Etkin olma veya etkinsizlik
bir uyanciya verilen tepki oldugundan liderin davrams biciminin kullamldigi durum.a
olan uygunlugu di.i§iiniildiigiinde bunu etkin veya etkinsiz olarak one surmek dogru
olmayacaktir(Eren, 2004).
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2.3.Yeni Liderlik Kuramlan:

2.3.1. Kiiltiirel Liderlik: 80'1i yillarda yonetim alamnda orgutsel kiiltiir
kavrami onem kazanmasiyla birlikte bu konuda 90k sayida arastmnalar yapilmaya
baslamisnr, Yapilan bu arastrrmalann odak noktasi orgutsel ki.iltilr olmustur, Kiiltiirel
liderlikte esnek yapih bir lider basanh olabilir. Lider tutucu ve kati kurallan ile orgiit
kiiltiiriinu astlanna zorla kabul ettinneye calismasi yanhs bir yaklasim olarak
gcrulmektedir.

Liderin

kiiltiirel etkililigini,

esnek ve

demokratik

olmasi

saglayabilecektir, Boylelikle gii9lu bir orgiit kiiltiirii olu~acaktrr(Celik, 1999).
Knlturel liderlik, kurum icerisinde cahsanlann ortak d~unu~ ve inamslan ile
amaclanm

gerceklestirebilmek

icin

harekete

gecme

sureci

olarak

liderlik konusunda

yapilan

tannnlanabilirfYildmm, 2001).

2.3.2.Vizyoner Liderlik:

902h

yillarda

arastirmalarda vizyoner liderlik konusu onem kazannnstir. Orgtttlerin gelecek kaygisi
ve gelecegin belirsizligini ortadan kaldrracak bir lidere duyulan ihtiyac ile vizyoner
liderligin onemi belirtilmistir, Orgutler icerisinde hizhca degisimler olmaktadrr.
Gelecege yonelik karar almada orgutleri icerisindeki bu degisimler etkilemektedir.
Bu noktada orgiitu gelecege tasiyacak olan vizyoner lider gelecegin lideri olarak
gorttlmektedir/Celik, 1999:159). Vizyoner liderlik gelecege donttk orgtttsel amaclar
dogrultusunda

insanlan

topluca harekete

gecirebilme davrarnslanm

icinde

bulunduran liderlik yaklasmndir, Vizyoner liderlik ile doni.i~umcil liderlik e~ anlamh
olarak gorulmektedir. Fakat bazi yonetim bilimcilere gore vizyoner liderlik orgntsel
killtilrde vizyonu aciklama ve degistirme yonunde diger liderlik bicimlerinden
ayirmaktadir, Vizyoner liderlik, kurumun gelecekteki amaclanm ve kurumsal
degisimini saglamaya yonelik becerileri a91klar(Erdogan,2002).

2.3.3.Donii~iimciiLiderlik: Doni.i~umci.i liderlik, degisim surecini baslatma
ve izleyenlerinin ihtiyaclan dogrultusunda onlara rehberlik yapabilme yetenegine
sabip olunmasi durumudur (Kececioglu, 1998). Yabanci literatttrlerde ddntlstlmctl
liderligi "trasformasyonel"

olarak adlandirmaktadrr, Trasformasyonel liderler
11

izleyicilerinde gilven artmmi yaparak ve motivasyonu saglayarak yeteneklerini
ortaya cikanp beklenilenden daha cogunu almayi hedeflerler. Transformasyonel
liderlikte asil onemli olan cahsanlara yenilik ve degisimi asilamak onlara vizyon
kazandirmaktir (Eren, 2004).

2.3.4.0gretimsel Liderlik: Ogretimsel liderlik, okul yonetimine ve egitimsel
liderlige uygun olarak gelistirilmistir. Ogretimsel liderlikteki amac ogretimin
gelistirilmesidir, Ogretimsel liderlik yalmzca ogretim uzerine yogunlasan ve ustun
bireysel ozelliklere sahip olmayi gerektirm.eyen bir liderlik seklidir, Bu liderlik
kuramma gore ogretimsel liderlik davramsi egitim yolu ile kazamlabilecegini
savunmaktadrr(<;elik, 1999).

2.3.5.Siiper Liderlik: Super liderlik kurami 90'h yillann basmda ortaya
cikmistir, Fakat aym yillar icinde gelisen diger kuramlardan farki lideri, izleyenleri
etkileyen kisi olarak tammlamrken, super liderlik bu yaklasima kars; bir ortaya
cikrmsnr. Super liderlik kurammda herkes kendinden sorumlu ve herkes kendisinin
lideridir. Super liderlik "beni izle" seklinde diger liderlik kuramlarmdaki anlayis
yoktur. Orgutsel ortam icerisinde herkes super lider olabilir. Okul yoneticisi olan
liderin ogretmenlerden farkh bir ayncahgi bulunmamaktadrr. Super liderlikte
yoneticiye dusen gorev ogretmenleri super lider olmaya tesvik etmektir(<;elik, 1999).

2.3.6.Karizmatik Liderlik: Karizmatik liderlikte izleyen kisiler liderlerin
gorevine buyilk derecede baglihk gosterir, Bu liderler buyilk beklentileri olan,
yuksek inandirma gucune sahip, tartismaci ve teknik acidan uzmanhga sahip
kisilerdir. Karizmatik liderler astlanmn ve izleyenlerinin duygusal ve davranissal
tuturnlarma yon verip degisiklik yaparlar(Can, 1997:204).

Karizmatik liderin en onemli ozelligi, insanlan etkileme gucune sahip
olmasidir. Bu liderlerin ozguvenleri ve ikna edici ozelliklerikleri son derece
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yiiksektir.

lnanclanna

ve

ozgttvenine

sahip

bir

lider

izleyicilerinde

guven

olusturacaktir, Boylesi bir yapiya sahip olmayan bir liderin basanh olma durumu 90k
du~iiktiir (Basar, 2009).

2.4.Etik Kavrami
Etik sozcugu, "karakter", "adet", "usul" , "gelenek" anlamlan tasiyan
Yunanca da ''ethos'' kelimesinden ortaya cikmistrr, lnsanm gerceklestirdigi
davramslann altmda etigin var olusu arastmlmahdir (Mengusoglu, 1965).
Etik, ahlaki temelleri ele alan bir felsefe dahdir. insanlann bireysel ve toplum
icerisindeki yasantilanndaki sorunlanm ahlaki acidan ele alip inceler (Akarsu, 1998).
Etik:, sozcuk anlann bakimmdan yunanca kokenli "ethos" sozcugiinden
gelistirilmistir. "Ahlak Yasasma" uygun ilkeler ahskanhk, tore, gelenek anlamlan
tasimaktadir (Simsek ve Altmkurt, 2009).
Turkcede

"ethic" sozcugune, Arapcada "huy" , "mizac ", "karakter"

kelimeleri karsihk gelmektedir. Bunlar ahlak anlami tasiyan ''hulk'' sozcugtmden
tnretilerek kullamlrmstir (Cevizci, 2002).
Etik, insanlarm gosterdikleri eylem ve davramslan inceleyen bir felsefedir.
Toplumsal ahlak kurallanndan daha ozeldir (Aydmci, 2002).
Etik ve ahlak sozctikleri birbirleriyle anlam bakimmdan benzerlikler gosterip
kanstinlmaktadir (Kucuradi, 2003; Aydm,2006).
Etik, felsefe ve bilimin uzerlnde 9al1~t1gi onemli bir konudur. Etik, ahlaki
konu alan bir felsefe dahdir, Iyi kotu, dogru yanhs, erdem ve kusur gibi ahlak
terimlerini inceler ve arkasmda olabilecek farkli durumlan ele alir ( Akt. Gilltekin,
2008).
Etik, insanlar icin neyin dogru neyin yanhs olduguyla alakahdrr. Dogruyanhs, iyi-kotu gibi ahlaki terimlerin kime ve neye gore algilandignu ortaya koymak
icin cevap arar (Akt. Yilmaz, 2006).
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Etik, bireyleri ne yapmasi ne yapmamasi gerektigini bildiren onerllerdir. Etik
degerler olarak odevler, erdemler, ilkeler ve toplumun ctkarlan bir biitiin olarak ele
almdigmda etik davramsm smirlanm ortaya koyar (Ak:t. Ozdemir, 2008).
Toplumsal bir duzen icerisinde insan, ahlak degerlerini kendi icinde ve
kendine uygun sekilde yasar, insan ahlak kavramlannm ne oldugu ne ifade ettikleri
iizerine d~iinmeye, arastirmaya ve tartismaya basladigmda ahlaki konular ve buna
benzer konularda dii~iincelerini dile getirip baska insanlara hissettiklerini aktarmaya
basladigmda etige gecmis olur(Cevizci, 2002).

Etilc, ahlaki diye tammlanabilecek eylemlere karsi tek tek iyi, herkese gore
uygun ve ulasilmaya deger amaclar oldugunu ortaya koymaz. Etik bir seyin iyi
olarak kabul edilmesi hiikmiine nasil vanldigim soyler, Etikte asil onemli olan bir
seyi nasil bildigimdir (Pieper, 1999).

insanlar etik sorumluluk icindedir.Baskalanmn duygu ve dustmceleri
insanlarm gerceklestirecekleri eylemleri secmesine neden olmaktadufOzakpmar,
1999).

2.5.Yonetimde Etik ilkeler
2.5.1.Adalet
Adalet kavram olarak ikiye aynhr. Bunlar; hak dagrtici adalet ve duzeltici
adalettir.

Yoneticiler

orgiit

icerisindeki

cahsanlara

verilen

gorevlerde,

sorumluluklarda ve yararlarda esit sekilde dagitilmasindan sorumludur. Yonetici bu
sekildeki tavn ile hak dagrtici adaleti gerceklestirir, Dtlzeltici adalet, hak dagrtici
adaletin bozuldugu anda ortaya cikar. Verilen kararlar i~ gorenler tarafmdan hakh
veya haksiz bulunabilir. 1~ goren yonetsel kararlarda zarara ugradigmi gorurse burada
dagrtimci adaletin kusurlu olarak 9ah~tigi dustmcesine vanr. Boyle bir durumda
diizeltici adalet devreye girerek adaletsizligin ortadan kaldmlmasi icin telafi, yoksun
birakma ve cezalandrrma ile k:usurlan diizeltmek icin ugra~rr(Aydm,2002).
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2.5.2.E~itlik
Esitlik ilkesi orgut icerisindeki cahsanlara din, dil, irk aynmi yapmamasi
anlamma gelmektedir.
kullanmah,

Orgut ieerisinde yonetici yetkisini her bireye adil sekilde

keyfilikten

uzak durmah,

elinde bulunan yaptmm yetkisini

kottlye

kullanmamahdir (Tuncay, 1982).

2.5.3.Diiriistliik

ve Dogruluk

Kamu gorevlileri;

ti.im eylem ve islemlerinde

dfuiistliik ilkeleri dogrultusunda

yasalhk, adalet, esitlik ve

hareket ederler, gorevlerini yerine getirirken

ve

hizmetlerden yararlandrrmada dil, din, felsefi inane, siyasi dusnnce, irk, cinsiyet ve
benzeri sebeplerle

aynm yapamazlar,

kisrtlaytci muamelede

insan hak ve ozgi.irli.iklerine

ve firsat esitligini engelleyici

aykm

veya

davrams ve uygulamalarda

bulunamazlar. Kamu gorevlileri, takdir yetkilerini, kamu yaran ve hizmet gerekleri
dogrultusunda, her ti.irli.i keyfilikten uzak, tarafsizhk

ve esitlik ilkelerine uygun

olarak kullanrrlar. Kamu gorevlileri, gercek veya ti.izel kisilere oncelikli, ayncahkh,
tarafh ve esitlik ilkesine aykm muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir
siyasi parti, kisi veya zi.imrenin yaranm veya zaranm hedef alan bir davramsta
bulunamazlar, kamu makamlannm
eylemlerini engelleyemezler

mevzuata uygun politikalanm,

kararlanm

ve

(Kamu Gorevlileri Etik Davrams ilkeleri ile Basvuru

Usul ve Esaslan Yonetmeligi, Madde 9, R.G.Tar.13.04.2014, R.G.Sayi 25785).

Cahsanlann
inarulmasiyla

orgutsel baghhgmm

gerceklesmektedir.

artmasi liderin etik acidan dogru olduguna

Liderin

icerisinde dogruyu yanhsi birbirinden

verdigi

kararlarda

ayirt edebilmesiyle

dcgrulugu,

kurum

orgi.itte gi.iven ortami

olusur, Durustluk, dogruluk, sadakat gibi sosyal degerler gelisir (Turhan, 2007).

2.5.4. Tarafsizhk
lnsan kaynaklan yonetiminde cahsmalar yi.iri.itilli.irken insanlan, tarafsiz bir
sekilde degerlendirilmesi

ve yonlendirilmesi
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zorunludur. Orgut ve insanlar arasi

iletisimde tarafsizhk ve adalet kavramlan gnvenin temelini olusturmaktadir (Ince,
2002).

Tarafsizlik (nesnellik) konusunda bireyler kendi istek, ilgi, korku ve
duygulanndan srynhp, akhm kullanmasi gerekmektedir. Yonetici i~ gorenlere karsi
her zaman yansiz olarak: davranmak: zorundadir. Aksi bir durumda yonetici, orgiit
icerisinde i~ gorenlerin adalet ve guven duygulanmn zedelenmesine sebep olur.
Yoneticiler cahsanlann din ve inane ozgiirliigiine zarar verici bir davramsa
girmemelidir. Bireylerin kisisel inanislanna kansmamahdirtAydin, 2002).

2.5.5.Sorumluluk

Bakanhk

merkez,

tasra ve

yurtdisi

teskilatmm her

kademesindeki

yoneticiler.gcrevlerini mevzuata, plan, program ve emirlere uygun olarak:
duzenlemek ve yiiriitmekten fist kademe yoneticilerlne karsi sorumludur. Bak:an,
mustesar ve her kademedeki Bakanhk ve kurulus yoneticileri, simrlanm yazih olarak:
acikca belirlemek sartiyla yetkilerinden bir kismim astlanna devredebilir. Yetki
devri, yetki devreden amirin sorumlulugunu kaldirmaz (Milli Egitim Bakanligi
Teskilat ve Gorevleri Hakkmda Kanun, Madde 56-60).

Basaran (1993), sorumluluk kavrannm sorumlu olma ve sorumluluk alma
olarak: iki sekilde ifade etmistir, Sorumlulugun bu iki kosulda olusacagmi
belirtmistir,
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2.5.6.insan Haklan
lnsan haklan, insan onurunu esas alan, devlet ynkumlulugunde bireyleri
toplumdaki diger bireylere ve devlete karsi koruyan, hukuk gilvencesine alan temel
hak ve ozgurltlklerdir.Erisim Tarihi:16.04.2014
(htt,p://www.tekirdag.gov.tr/insanhak.asp).

1- Insan haklannm bir ozelligi, insan olarak dogmakla kazamlmasidir. insan
dogar dogmaz hukukun kendisine tanidigi tum haklan elde etme konusunda esit
degere sahiptir. lnsan Haklan Evrensel Bildirgesi'nin 1. maddesine gore, "Buffin
insanlar ozgilr ve onurda ve haklarda esit olarak dogarlar". lnsanm dogar dogmaz
butnn haklan elde edebilmesine "hak ehliyeti" denir. Dolayisiyla hi9 kimse dogustan
irki, rengi, dili, dini, cinsiyeti gibi makul ve objektif olmayan nedenlerle, hukukun
tamdigi haklardan mahrum edilemez. Ancak insamn dogustan butun haklara sahip
olabilmek acismdan esit olmasi, dogar dogmaz tum haklardan yararlanabilecegi
anlamma gelmez. Hukukun tamdigi haklardan yararlanabilmek icin hukuk duzeni
bazi kosullar arayabilir. Haklardan yararlanabilme yetkisine "fiil ehliyeti" denir. Bu
nedenle insan olarak tum haklara sahip olmak acismdan esit olmakla birlikte, bir
haktan yararlanabilmek icin oncelikle o hakki elde etmis olmarmz ve o hakki
kullanabilecek kosullan saglamamiz gerekmektedir. Bir omek vermek gerekirse,
herkes

dogustan

evlenme

hakkma

sahiptir.

Ancak

evlenme hakkmdan

yararlanabilmek icin hukukun ongordiigil yasa gelmek gerekmektedir. Yine herkes
mulkiyet hakkma sahiptir. Ancak bu haktan yararlanabilmek icin hukukun
ongordugu sekilde hakki kullanabilecek bir mal elde etmis olmak gerekmektedir.

2- lnsan haklanna iliskin bir diger ozellik, haklann "insan onuru"na
dayanmasidir. lnsan Haklan Evrensel Bildirgesi'nin baslangic bolnmunnn ilk
cumlesinde, "Insanhk ailesinin bntun iiyelerinde bulunan onurun ve bunlann esit ve
devredilmez haklanmn tanmmasi" ifadesine yer verilmistir. Dolayisiyla insan olmak
bash bassma bir degerdir, Bu degerin korunmasi insan haklanmn temel islevidir,
Insan maddi ve manevi yonttyle bir butundur. Bu nedenle insan haklan kisinin hem
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maddi hem

de manevi

yoniinii korur.

Insan

onurunu kil9illtiicil, asagilayici

muameleler insan haklanmn ihlali anlarmna ge1ir.
3- lnsan haklanmn bir ozelligi de, "esit, devredilmez ve vazgecilmez" haklar
oldugudur. lnsan Haklan Evrensel Bildirgesi 'nin 1. maddesi "onurda ve haklarda
esitlik" kenar bashgr ile, "Batun insanlarm onurlan ve haklan bakumndan esit ve
ozgur" dogduklarma isaret edilmektedir. Esitlik ilkesinin diger bir ifadesi aynmcihk
yasagidir. Bildirgenin 2. maddesinde "Aynmsiz olarak haklara sahip olma" kenar
bashgi ile, "Herkes, irk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya diser bir goril§, ulusal
veya toplumsal koken, mtilkiyet, dogum veya diger bir statii gibi herhangi bir
nedenle aynm gczetilmeksizin, herkes bu bildiride yer alan biitiin haklara ve
ozgurliiklere sahiptir" denilmektedir. Ancak hukukta esitlik fiili esitlik anlamma
gelmez. Hukukta esitlik kanun oniinde esitlik demektir. Kanun oniinde esitlik ise
hukuken aym durumda olan kisiler arasmdaki esitlik demektir. Dolayisiyla toplumsal
yasamm bir geregi olarak, hakh nedenlerle kisiler arasmda farkh muamele
yapilabilir, Onemli olan bu farkhliklann olusmasmda, irk, renk, cinsiyet, dil, din gibi
makul ve objektif olmayan nedenlerin kullamlmamasidir. Yoksa kamu duzeni, kamu
yaran, genel ahlak, genel saghk gibi hakh nedenlerle farkh muameleler yapilmasi
aynmcihk olmayacagi gibi esitlige de aykm olmaz. Bir omek vermek gerekirse,
devlet kamu personeli ahrken, kamu yaranni gozeterek ihtiyac duydugu kadar
personel icin ilan vermektedir. Basvuranlar arasmda, makul ve objektifbir ol9ii
koyarak bir smav yapmaktadir. Bu smavi kazananlar kamu personeli olmaktadir.
Dolayisiyla kamu personeli olanlarla olmayanlar arasmda bir farkhhk yaratilrms
olmakla birlikte, bu farkhhk aynmcihk anlamma gelmedigi gibi esitlik ilkesine de
aykm olmaz. Ancak devlet i§ basvurusunda irk, renk, cinsiyet, din gibi makul ve
objektif olmayan nedenler ileri surerse bu esitlige aykm olmus olur.

4- insan haklannm evrensel olma niteligi, Birlesmis Milletlerce hazrrlanan ilk
insan haklan belgesinin adma da yansirmstir, 10 Arahk 1948 tarihinde kabul edilen
"Insan Haklan Evrensel Bildirgesi" de adi ile insan haklanmn evrensel oldugunu
hatrrlatmaktadrr. Bildirgenin icinde "evrensellige" iliskin ilk vurgunun "herkesin" bu
haklara dogustan sahip oldugudur, Bildirgenin baslangicmm ilk cfunlesi, "Insanhk
ailesinin biitiin iiyelerinin dogustan sahip olduklan" haklar seklinde baslamaktadir.
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· Dolayisiyla

insan haklan

insanhk

haklan

ailesinin

bolgelere,

biltiin ilyelerine

ulkelere,

etnik

ait haklar olarak

evrenseldir.

lnsan

kimliklere,

farkh

din

mensuplanna

gore degismez, Sadece insan olmak dolayisiyla sahip olunan haklar

oldugu icin diinyamn her yerinde ve herkes icin gecerlidir, Bu giin ozellikle
uluslararasi insan haklan belgeleri ile, insan haklan diinyamn her yerinde gecerli
kilmmaktadir.

Bu belgelerle olusturulan ortak standartlar, taraf illkelerin hepsinde

aym sekilde uygulanmaktadir.

lnsan haklanna

saygih olmak, bir yoneticide etik degerlerce bulunmasi

gereken en onemli unsurdur (Aydm, 2002).

2.5. 7.insancilik
Insancihk ya da bir baska deyisle htimanizm, insam insan yapan degerleriyle,
erdemleriyle, hnr iradesiyle benligi goz ontmde bulundurularak daha yaratici, ozgilr,
yetkin insan soyu olusmasina yonelik bir cabanm toplamidir (Calislar, 1983).

2.5.8.BagWik
Orgutsel baghhk,

bireylerin

bulundugu

orgute degisik yonlerden

baghhk

derecesini yansitir. Baghhk konusunda il9 ogeden soz edilebilir. Bunlar; kisinin
orgiltteki gostermis oldugu cabamn beklenilenden

fazla olmasi, orgutsel amaclar

yontmdeki kabulu ve bu amaclara duydugu inanci, orgut icerisindeki varhgmi devam
ettirme arzusudur (Balay, 2000).

2.5.9.Hukukun

Ustiinliigii

Hukukun ilstilnliigil ilkesi toplumsal duzeni olusturmada bi.iyuk rol oynar.
Kisilere gore cifte standarth uygulama olmadan, politik baskidan uzak, suclulann
yakalamp cezalandmlmasmi,

yetkili kisilerin yasalara ve hukuk sistemine saygih

olmasim ve dtlzenli calismasim saglar(Koknel, 1996).
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Kamu

yonetimi

icerisindeki

kamu

gcrevlilerinin

diiriistliik, tarafsizhk,

hukuk:ilik ilkelerine hesap verme sorumlulugu ve seffafhk ilkelerine uygun davramp
bu ilkelere sahip cikmasi gerekmektedirtOzttlrk,

2002).

2.5.10.Sevgi
Cahsma yasantismda insanlar i9 ice bulunmaktadrr. Bu da birlikte cahsmanm
gerekliliginden
olmalanndan

kaynaklanmaktadrr.

Yoneticiler surekli olarak insanlarla bir arada

otilrii onlara karsr sevgi gostenneleri

de gerekmektedir. Yoneticilik

yogun stres ve zorluklan olan bir meslektir. Ayru zamanda yoneticilerle i§ gorenlerin
birlikte bir takim olarak kurumun istenilen amaclanna ulasmasmda da haz verici bir
surectir,

Bu

acidan

gerekmektedir(Aydm,

ycneticilerin

meslegini

sevmesi

ve kendini

gelistirmesi

2002).

Insanlar kimilerine karsi sevgi, hosgort; gibi duygular beslerken, kimilerine de
kin, nefret beslerler. lnsanlar birbirlerine karsi olumlu davramslar sergilemesi ve
hissetmesi icin sevgi, ho§g5rii, anlayis gibi duygulann desteklenmesi gerekmektedir.
i§

ortarmnda

da

bunu

saglayabilme

sevgi

merkezli

olabilme

yetisiyle

gerceklestirilebilir (Bozdag, 2006)

2.5.11.Ho§goril

Kurum icerisinde ycneticilerin ve bireylerin degisen orgilt kosullanna uyum
saglayabilmeleri,

icinde

bulundugu

ortamdan

memnuniyet

duyma, isine karsi

duygusal bir baghhk hissetme ve isinde doyum saglayabilmeleri icin duygulanm
davranisa dokmede kendini nasil ycnlendirebilecegi

konulannda daha fazla bilgi

donammh olmalan zorunlu hale gelmektedirfToremen

ve Cankaya, 2008:34).

Koknel'e gore hosgorn, insanlan

farkli dustmce, tutum, duygu ve eylem

sekilleriyle olduklan gibi kabul etmektir(Koknel, 1996).
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2.5.12. Y asadrsi Emirlere Kar~1 Direnme
Yasa uygulayan gorevliler, yasamn kendilerine verdigi gorevi her durumda
mesleklerinin gerektirdigi en yiiksek sorumluluk uyannca topluma hizmet ederek ve
herkesi yasadisi eylemlere karsi koruyarak yerine getirir.Erisim tarihi:17.04.2014
(http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/anyarg19/atasoy.pdf).
Tutum (1979)'a gore kamu kurumlarmda cahsma ortamlan icin belirlenen
yasalar bulunsa da, kimi zaman sue teskil eden yasa d1~1 davramslar yaptlmaktadir.
Cogu zaman bu durum ustler tarafi.ndanyaptmlmaktadir. Yoneticiler boylesi bir yasa
disi konu karsisinda kararh ve karsr gelen bir tutum sergilemelidir. Cahsanlar kurum
icerisinde yoneticiden ald1gi bir emri yonetmelik, yasa ve anayasaya gore aykm bir
durum olusturacagmi gorurse bu emri yerine getirmez ve bu aykmhgi emri aldigr
yoneticisine bildirir. Ancak yonetici bu emrini yazih sekilde yeniden verirse, emri
yerine getirecek olan kisi sorumlu olmaz. Yasalara aykm bulunan emirlerin tlstlere
bildirilmesi hukukun ustilnlugiinun onemlni ortaya koyar ve boylelikle yoneticiler
astlanna verdikleri emirlerin hukuksal yonunu dustmerek dab.a duyarh olmalanru
saglayacaktirtaydm, 2002).

2.5.13.Saygi
Saygi konusunda Anayasanm ikinci maddesinde "Insan Haklanna Saygi"
ilkesine, Milli Egitim Temel Kanununda da "Insan Haklanna Saygi" ile ilgili
ifadelere yer verilmistir, Okullarda da karsihkh bir saygi ortami olusursa orgut
icerisinde bireyler arasi catismalar onlenir ve orgutun havasmda olumlu degisimler
gorulttr (Kepenekci, 2000).

insan du~unen, akil yfuiiten, iletisim kurabilen en gelismis varliktir. insanlar
yalmz bu ozellikleriyle bile sonsuz derecede saygi degerdirrAydin, 2002).
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2.5.14.Tutumluluk

Okul miidiirleri kamuya ait mallan ekonomik ve amacma uygun olacak
sekilde kullanmaya ozen gostermelidir. Orgiit icerisinde savurganhk yapilmamasi,
etik degerlere sahip mudnrlerden beklenen davrams bicimidir (Sayih ve Ktzildag,
2007).

2.5.15.Demokrasi

Kurum icerisinde demokratik bir ortam olusturulmasmda yoneticiye biiyiik rol
dttsmektedir. Okullar demokratik olma davramsinm kazanilacagi en temel
kurumlann basmda gelmektir. Ogrencilere bu tutumu kazandrrmada yonetici ve
ogretmenler rol model olmahdir. Okulun etkililigini artrrmada demokratik yaklasim
gereklidir (Aydin, 2002).

2.5.16.0lumlu Insan Ilisldleri

Orgiit lideri diger orgiit cahsanlanna karsr motive edici,giidiileyici bir tavir
sergilemelidir. Calisanlarla olumlu iliskiler kuran lider orgiitii basanya tasiyacak
adrmlar atmis olacaktrr. Buda orgiit amaelannm hedefine ulasmasmi saglayacaktir
(Keskinkihnc, 2007).

2.5.17.A~Ikhk

Yonetimde en onemli tutum yapilan isin herkes tarafindan bilinmesi ve orgiit
icerisinde gizli sakh hicbir durumun olmamasidir, Yonetimde acikhk kavrami seffaf
saydam, gi.in isigmda ve demokratik yonetim gibi ifadelerle aciklanmaktadir
(Fmdikh, 1996).
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Orgilt lideri aldigi kararlarda ve bu kararlann uygulamaya konmasmda acik
olmasi gerekmektedir. Yi.iriltillen islerin gizli sakh yapilmasi, calisanlan merak ve
kuskuya dii~fuiip gilven sorunu yasanmasma neden olmaktadrr. Okul mtidtirlerinin
etik degerlere uygun davramslar gosterebilmesi

acismdan orgilt uyelerine

karsr

dfuiist ve acik olmalan gerekmektedir (Ugurlu, 2009).

2.5.18.Hak ve Ozgiirliik

Hak; adaletin hukukun getirdigi veya birine ayirdigi sey, kazanc anlamma,
Ozgurltik ise kisinin, baskasma zarar vermeden istedigi gibi diisiiniip davranmasi
anlamma gelmektedir. Temel Haklar; kisinin insana yarasir bicimde yasayabilmesi
icin gerekli olan haklandir,

Temel Haklann Nitelikleri (T.C. Anayasasi, 1982).
1- Temel haklar herkese esit olarak taninmistir.
2- Temel haklann devlet tarafindan yasal olarak tanmmasi ve korunmasi
zorunludur.
3- Temel haklar baskasma devredilemez.
4- Kimsenin temel haklanna dokunulamaz.
5- Hi9 kimse haklanndan vazgeeemez,
6- Temel haklar kisilere sorumluluk ve gorev yiikler.
Temel Haklann Sunn (T.C. Anayasasi, 1982).

Temel hak ve ozgurlukler
1. Ulke ve millet biitiinli.igiinii bozamaz.
2. Cumhuriyeti tehlikeye dtisuremez,
3. Dev let yonetiminin isleyisini engelleyemez. ·
4. Toplumun gilvenligini bozamaz.
5. Toplum ahlakim bozacak sekilde kullarulamaz.
6. Baskalanmn hak ve ozgurluklerini yok edemez.
7. Belli zi.imreleri yonetime zorla getirmek icin kullamlamaz.
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8. Dil, din, irk, mezhep ve diger aynhklan yaratmak icin kullamlamaz.
9. Devlet dnzenini din kurallanna dayandrrmak amaciyla kullamlamaz.

Kurumlar

icerisinde cahsanlann

bircok ozgiirliik hakki bulunmaktadrr.

Bu

haklan yasalarda acik bir sekilde gosterilmistir. Cahsanlann yasalara dayanan haklan
bulunsa

da yoneticiler

bazi haklan

kullanmada

zorluk cikarmaktadrrlan.Aydm,

2002).

2.5.19.Emegin Hakknu Verme

Orgiitii. amaclanna ulastirma yolunda orgiit iiyelerine i§ tatminini saglamak ve
onlarda motive edici olumlu duygular uyandrrmak adma emegine denk ya da bazi
basanli

durumlanndan

dolayi

odemeler

yapilmasi,

gorevinde

yukselme

gibi

olanaklar saglandigi siirece cahsanlann i§ memnuniyeti artacaktrr (Kandemir, 2012).

2.6.Etik D~1 Davramslar

Yonetim siirecinde kurum icerisinde gerceklesen bir takim etik d1§1
davramslar bulunmaktadrr. Bu davramslar kurum saghgim olumsuz yonden ciddi
sekilde etkilemektedir. Bu davramslar kavramsal olarak aciklanmaya cahsilmisur.

2.6.1.Aynmcilik
Aynmcihk, on yargih olma durumudur. Olumlu ve ya olumsuz sekilde
olabilmektedir. Bir kisiye, bir gruba farkh ozelliklerinden dolayi aynmcihk
olusabilir, Dil, din, inane, siyasi gorii~, cinsiyet, ya§ vb. farkhhklann bulundugu
durumlarda aynmcihk yapilabilir, Aynmcihk egitim kurumlannda da kendini
gostermektedir, Okul yoneticisi hie bir durumda aynmcihk yapmamahdir ve bunu bir
etik sorun olarak gormelidir (Kihnc, 2010).
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2.6.2.Kayirma
Kayirma, gcrevlilerin bir takim yakmhk bagmdan dolayi yakm cevresindeki
kisilere ayncahk gostermesidir. Lider kisi etik ilkelere uygun davrams sergiliyorsa
hie bir nedenle kendisi ve diger insanlann lehine kayirma yapmazlar (Sayih ve
Kizildag, 2007).

2.6.3.Rii~vet
Rnsvet en yaygm sekilde yapilan bir yolsuzluk turndur. Az gelismis ulkelerde
kamu kuruluslannda cahsan bireylerin gelir diizeylerinin du~uk olmasi nedeniyle bu
durum.ladaha fazla karsilasilmaktadrr (Ozdemir, 2008; Sayer ve Barutcu, 2010).

2.6.4.Ytldirma-Korkutma
Kurum lideri diger cahsanlara karsr gu9 gosterisinde bulunarak meydan
okuma seklinde kabaca davramslar sergilemesidir. Bu sekildeki yildirma ve
korkutma durumu etik d1~1 bir davrams olup, lider kisinin gerceklestirmemesi
gereken bir davramstir (Gill, 2006).

2.6.5.ihmal
Orgut ycneticisinin sorumluluklanm, gorevlerini ertelemesi, geciktirmesi,
onem vermemesi durumudur. Liderin ibmal ettigi gorevleri etik ilkelerce sue olarak
gorulmektedir (Aydin, 2003).
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2.6.6.Hakaret ve Kiiidr
Lider, diger orgiit tiyelerine karsi keyfi davramslar sergileyemez. Okul
mildfuii hizmet ureten kisilere karsi tehdit iceren hakaret, baski, kiifiir gibi sozlerden
ka9mmahdrrlar(Bilte, 2011 ; Yilmaz ve Altmkurt, 2011).

2.6. 7.Bencillik
Orgiit liderinin sergiledigi davramslarda kendi cikanm gozeterek diger
bireylere goz ardi etmesi durumudur. Liderin bu davramsi etik ilkelere ters
dusmektedir, Erisim Tarihi: 17.04.2014 (http: //tdkterim.gov.tr).

2.6.8.'folsuzluk:

i§

yasantismda sikca karsilasilan bir konu olmasmdan otiirii. bu durum etik

ilkeleri daha gerekli bir konuma tasimaktadir. Okul mudurleri kurum icerisinde
yasanabilecek her tiirlil yolsuzlu.ktankendini korumasi gerekmektedir. Aksi takdir de
egitim ortanunda biiyiik bir giiven sorunu ortaya cikacaktir (Kantarci, 2007;
Ozdemir, 2008).

2.6.9.i~kence (Eziyet)
Orgiit icerisinde cahsanlann fikir cansmasiyla ortaya cikmaktadir, Bu durum
psikolojik ve ya fiziksel olabilmektedir. Bir liderin boylesi bir tutum sergilemesi
kabul edilir bir durum degildir (Gill, 2006).
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2.6.10.Zimmet
Bulunulan gorev sorumlulugunda, muhafaza ve denetlenmesi gereken para ve
ya yerine gecebilen diger evraklan kisinin kendi ustnne almasidir.Erisim
Tarihi: 17.04.2014 (www.hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/zimmet irtikap).

2.6.11.~iddet-BaskI-Saldrrganhk
Ne:fret ve dnsmanlrk gibi duygulann ortaya 91kardigi durumlardir, Orgut lideri
bir kisiye ya da gruba karsi, cikabilecek herhangi bir sorun karsismda 9oziim olarak
hicbir sekilde siddete basvurmamahdir, Cahsanlara karsi baski, saldirganhk gibi
gerek fiziki gerekse manevi sekilde bir davramstan uzak durmahdir (Karagoz, 2008).

2.6.12.i~ Illskllerlne Politika Karistmna
Kurum lideri, kendisinin ve diger cahsanlann siyasi goru~u ne olursa olsun
her bireye karsi tarafsiz sekilde davranmasi gerekmektedir. i~ ortammdan politikayi
uzak tutmahdirlar (Oruc ve Tonus, 2011).

2.6.13.Bedensel ve Cinsel Taeiz
Cahsma ortammda en rahatsiz edici durumlarm basmda gelmektedir. Okul
mudurleri, kendi yonetimindeki cahsanlara karsi rahatsiz edici hislere yol acan her
turlu taciz ve davramslardan orgilt saghg1 acismdan kacinmalidirlar (Kocaoglu,
2007).

2.6.14.Kotii Ahskanhklar
Okul mudurleri bulunduklan

konumdan dolayi ozel yasantilanndaki

davramslan i~ ortammdan uzak tutmahdirlar, Bunlann basmda varsa; icki, sigara,
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kumar gibi ahskanhklanm kuruma ve kurum calisanlanna yansitmamalidirlar (Obuz,
2009).

2.6.15.Gorev ve Yetkinin Kotiiye Kullamlmasr
Orgiit lideri,

kedisine

verilen yetkiyi

orgiitiin amac ve

hedefleri

dogrultusunda, cahsanlara esit sekilde davranarak yapmasi gerekmektedir. Kendi
kisisel cikarlanru gczetmeden islerini yfuiitmesi beklenmektedir (Yilmaz, 2005).

2.6.16.Dedikodu
Kisilerin, baskalannm yiiziine soyleyemedikleri gercekligi belli olmayan
konular hakkmda konusmasi olarak tanimlanabilir. Kurum ici sagltga zarar veren bir
durum olup, en basta okul liderlerinin ve bu davramsi sikhkla yapan diger kisilerin
uzak durmasi gerek bir davrarustm'Gultekin, 2008).

2.6.17.Dalkavukluk-Yaranma
Yaranma toplumsal olarak ters bir tavir seklinde algilansa da bazi sartlarda
gereklilik haline gelmis bir durum olmustur, Iyi niyetli bir yaklasim seklinde gorulse
de bireyler arasmda ileriki asamalarda giiven sorunu ve tedirginlik ortaya
cikabilmektedir (Gill, 2006).

2.6.18.Dogmatik Davrams
Dogmatik davranis, kesin ve degismez bir karar ve tutumu simgelemektedir.
Boylesi fikirlere sahip liderler bulunduklan kurumda yenilik ve gelisime acik
olmamaktadirlar. Kurum icerisindeki degisimlere karsi bir tutum icindedirler. Bu
durum egitim kurumunun ileriye donuk: adim atmasnn guclestirecektir (Obuz, 2009).
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2.6.19.Yobazhk-Bagnazhk
Gelisime kapah bir orgiit olusumu soz konusudur. Basta bulunan lider kisinin
baskalanmn

inane ve du~iincelerini reddederek kencli inandigi dogrulanm

diger

kisilere zorlayarak yaptmm istegi vardi (Bute, 2011).

2.6.20.Somiirii
Somiirii; toplum icerisinde kendilerinden

daha giiysiiz gorulen bireylerin

emegini, hakkmi ve kaynaklanm kencli cikar amaclan icin kullamlmasi durumudur.
Orgiit yoneticisinin boylesi bir durumdan uzak durmasi gerekmektedir. Somiirii etik
ilkelere aykm bir tutumdur (B~bug,2009).

2.7.Etik Liderlik
Sergiovanni, etik Iiderligin astlanm etkilemedeki gii.9 kaynagmm moral gi.iy
oldugunu belirtmistir/Celik,

1999).

Etik liderlik, liderin cevresindeki dunyayi algilamasi ve kavramsallasnrmasi
ile baslar.Etik

liderlik, orgutsel etik ve sosyal sorumluluk birbirinden aynlmaz

kavramlardir. Etik liderlik, insan kaynagim bosa harcamamak icin etkili, yeterli ve
mukemmel

olarak

davramslannda

uygulanmahdir,

Etik

lider

olmak

icin

liderin

sadece

etik olmasi yeterli degildir. Aym zamanda amac, bilgi, otorite ve

guvenden olusan etik liderlik bilesenlerine

de sahip olmasi ve bunlan kavrayip

gelistirmesi gerekir. Bu bilesenlere bir bi.i.tiin icinde onem verilmeli, sadece biri veya
birkaci uzerine yogunlasilmamalidir.Erisim

Tarihi:18.04.2014

(www.muhammeterbas.eom.tr/index.php?option=com

content&task=view&id=SO&

Ite mid=31 ).

Etiksel yonelimli lider icin yalmzca liderlik becerilerine sahip olmasi yetmez.
Bu becerileri

etiksel

davramslar

ile btttunlestirerek
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gostermesi

gerekmektedir.

Liderler orgiit icerisinde bir vizyon olusturmasi

ve bunu uygulamaya

koymasi

gerekmektedir. Liderler orgtttte etiksel yonelim gostermelidir(<;elik, 1999).

Etik liderlikte, lider kisinin izleyenlerde giiven duygusunu olusturmada

en

onemli unsur alacagi kararlann ablaki acidan dogrulugudur. Etik liderde bulunmasi
gereken diger gi.i.9 kaynaklan ise; etkili kisilik ozellikleri ve hizmet ruhudur. Lider
icinde

bulundurdugu

kisilik

ozelliklerini

ve

hizmet

ruhunu

calisanlanna

benimsetmeli ve onlan etkilemelidir(Turhan, 2007).

Cherrington'a

gore; isin etik onemine gore iki ana deger bulunmaktadrr.

Bunlardan ilki isin etik onemi; toplum icin hizmet etme olan ve etik zorunlulugu olan
kisisel duygulara, ikincisi ise; etik duygu (htmerli isten ovi.in9 duyma),yapilan iste
daha iyi perform.ans sergilemeye dayanrr(<;elik, 1999).

Etik liderlik, iizerinde fazlaca tartisilan bir liderlik davranisidir,
kuramlan ve durumsalhk

Ozellik

kuramlan ile benzerlikleri bulunmaktadrr. Etik liderlik

konusunda pek 90k arastirma yapilrms ve etik liderligi belli bir model icerisine
almmaya cahsilnusnr. Bili Grace 4V modelini gelistirmistir, Bu modelin boyutlann;
degerlerrvalves),

vizyon(vision),

ses(voice), erdem(virtue)

olarak olusturmaktadir

(<;elik, 2000).
Orgut
sorumluluktur.

icerisinde

etik liderlik

ilkelerine

Lider ve diger cahsanlann

uymak

her seyden

once

bir

bu ilke ve degerlere onemle uymasi

gerekmektedir. Bu durum ancak etik liderlikle gereeklesebilecektir (Ugurlu, 2009).
Etik liderligin en onemli ozelligi izleyicilerini

etkilemesidir.

Bu surecte

etkilemeye yonelik gucu, moral gucten almaktadrr (Dogan, 2010).
Etik liderlik, orgiit icerisinde paylasimci, sorumluluklannm

farkmda olan,

ablaki acidan bagimhhgi saglayan bir yaklasimdir, Etik liderlik, orgiit uyelerine karsi
koruyucu ve saygi duyan bir tutum gerektirmektedir (Kilme, 2010; lskele, 2009).
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2.8.Etik Liderlik Boyutlan
2.8.1.Karar Vermede Etik
Hayatm bircok alanmda insanlar karar verme durumuyla karsi karsiyadrrlar.
Karar verme ozgiir bilinci gostermektedir. Karar verme asamasmda sorumluluklar
goz ontmde bulundurularak, sonuclan ve bircok insam du~iinerek gerceklestirilmek
durumunda kalmabilir. Karar vermeyi etkileyen bircok degisken bulunmak:tachrve
etik bunlardan en onemlisidir (Kiranh ve Ilgan, 2008).
Karar verme siire9 olarak, durumu her acidan du~i.inmeyi, olabilecek her tiirlu
olasihgi ele almayi, karar ahmrken bunun sonucunda etkilenebilecek bireylere karsi
onemle dikkat edilmesini gerektirmektedir (Helvaci, 2010).
Yoneticiden karar alma sfuecinde orgutu ve cahsanlan acismdan etik kararlar
almasi beklenmektedir. Bu asamada yonetici gtrven duygusunu on planda tutabilmeli,
cahsanlara karsi acik ve esit davramslar sergilemesi beklenmektedir (Ugurlu, 2009).
Almacak kararlarm ahlaki acidan dogruluk gostermesi, etik liderlik ozelliginin
en onemli unsurudur. Yoneticinin verecegi kararlarda etik acidan dogruluguna
inamlmasi orgutsel baglihg; arnrmaktadir (Turhan, 2007).

2.8.2.ile~imsel Liderlik
Yonetici ve cahsanlar arasmda giiven duzeyinde artirmak icin bir iletisim
kurulmasi gerekmektedir. Yonetici cahsan bireylere karsi durust, zamanmda
paylasim yapan, tutum ve davramslannda tutarh olmahdir, Aksi durumda yoneticiye
olan guven sarsilmaktadir (Arslantas ve Dursun, 2008).
Okul mudnrleri her durumda orgi.it icerisindeki cahsanlara karsi yapici
olmahdir, Anlayis, hosgorn, sabir ve adaletli davranmah, esitligi temel almahdir,
Arabozucu durumda hicbir sekilde olm.amaltchr(Bastug, 2009).

31

Okul yoneticisi davramslannm tiimiinde etigi temel almahdir, Bir lider olarak
izleyenlerine karsi sez ve davramelannda

etik ilk:elere bagh kalmazsa, yoneticiye

olan guven ve inanma duygusu zayiflar (Ytlmaz, 2006).

2.8.3.iklimsel Etili
Iklimsel etik bir bakima i§ iklimi olarak gorulmektedir.
dogruyu yanhsi, yapilan davramslarda
edilemez

oldugunu

aciklamaya

Orgut icerisinde

nelerin kabul gordugii nelerin ise kabul

yardrmci

olur.

Kisacasi

etik iklim,

isletme

icerisindeki etik davramslan acrklamaktadrr (Bute, 2011).
Etik iklim, kurum icerisinde

cahsanlan

bir buttln olarak ele ahp ortak

cikariann gozetildigi bir tutum sergilemektedir. Karar almada tum cahsanlara karsi
tarafsiz ve onlann yaranna olduguna inamlmaktadir, Boylesi bir isletme ikliminde
ulasilmak istenen hedef dogrultusunda performans gosterilecektir (lskele, 2009).
Etik

iklim,

i§

gucu

ve

cahsan

bireylerin

kendilerine

bir

model

olusturabilmelerinde ahlaki degerler icermektedir, Orgutler etik yapi icerisinde ahlaki
iklimin olustnrulmasindan sorumludur (Gill, 2006).

2.8.4.Davram~sal

Etik

Okul yoneticisinden

beklenen davramslar her seyden once etik olmalidir.

Calisanlara karsi her kosulda esit sekilde davranmahdir.
cercevesinde
onemseyen,

hareket

eden, meslegine

diiri.ist ve guvenilir

kendini

olmahdir,

Yonetici, saygi ve sevgi

adamis,

Yoneticiler

baskalanmn

fikirlerini

odullendirme

ve ceza

uygulamalannda da etik sekilde davranmak durumundadir (Kilmc, 2010).
Okul mudtlrleri kurum icerisindeki

cahsanlann

haklanm

korumaya

ozen

gostermelidir. Cahsan bireylere karsi gercekci, dogru ve diiriist olmahdir, icerisinde
bulundugu kurumun degerlerini korumali ve saygi gostermelidir (Yilmaz, 2006).
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2.9.Etik Liderlik Konusunda Yapilan Arasnrmalar
Aydin (2002),yaptJ.gibir arastirmada; egitim yoneticilerinin ho~gorii, adalet,
sorumluluk, diiriistliik, demokrasi, saygi gibi uymasi gereken etik davramslan
belirtmistir, Bu ana bashklar altmda 79 etik ilke tammi yapilmistrr, Egitim
yoneticilerinin okul yoneticiliginde etik davramslanna iliskin yapmis oldugu bu
arastirmada, lise miidiirlerinin bu ilkelerden bazilanna uygun, bazilanna ise ters
davramslarda bulundugunu belirtmistir.
Moorhouse (2002), tarafindan "Dogu Tennessee" de gerceklestirilen bir
Delphi Arastirmasi yapilmistir, Bu cahsmada; is, egitimsel, politik ve dini orgtttlerde
gorev alan liderlerden beklenen etik liderlik ozellikleri arastmlrmstrr, Bu arastirma
sonucu olarak 12 etik ve liderlik ozelligi belirlenmistir,
Aronson (2003), tarafindan etik liderlik ve don~iimcii liderlik arasmdaki
iliski incelenmistir, Bu arastirmada saghk sektoru gozetilmistir, Arastirma sonucunda
bu iki durum arasmda olumlu bir iliski bulundugu ortaya konulmustur,
Garcia (2003), etik liderlik ozelliklerini gelistirmeyi amaclayan bir program
hazirlayarak yoneticileri bir egitim siireci icine alrmstir. Bu arastirma ve egitim
siireci sonucunda; etik ilke ve degerlerde bulunma davramslannda artis ve gelisme
gosterdigi gozlenmistir,
DeGraffenreid (2004), yapmis oldugu arastirmada, okul yoneticilerinin etik
liderlik ozelliklerinin gelistirilmesi ile ogrencilerdeki etik liderlik becerilerinin
gelisimi arasmdaki bagi incelemistir, Bu arastirma sonucunda; yoneticilerde etik
liderlik davramsinin gelismesiyle ogrencilerde de onemli derecede gelistigini tespit
etmistir.
Khuntia ve Suar (2004), tarafi.ndanetik liderlik bicimlerini belirlemek icin bir
ol9ek gelistirme cahsmasi yapilmistir. Arastirmada gelistirilen anket sonucunda
'' guclendirme ve karakter'' seklinde iki boyut ortaya konmustur,
Yilmaz (2005), yapmis oldugu bir olcek cahsmasmda, okul mi.i.diirlerinin etik
liderlik diizeylerinin ogretmen gorii§lerindenalmdigi sonuclarda; cinsiyet farklihgma
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gore degismedigi, kendi memleketlerinde 9al1~1p calisrnamalarma gore degistigin!
belirtmistir,
Yilmaz (2006), yapmis oldugu calismada, okul yoneticilerinin etik liderlik
ozellikleri ile okullardaki orgutsel gilven duzeyi arasmdaki iliskiyi incelemistir, Bu
arastirmada, orgiltsel gilvenin alt boyutlan olan "yoneticiye gilven, iletisim ortami"
etik liderlik tilm alt boyutlanyla belirgin sekilde etkilemektedir. Bir diger orgtttsel
gilvenin alt boyutu olan "yenilige acikhk" etik liderlikte davramssal etik boyutu
dismdaki tilm alt boyutlanyla anlamh derecede etkilendigi sonucuna ulasmistir.
Turhan (2007), genel ve mesleki liselerde gorev yapan okul yonetlcilerinin
gosterdikleri etik liderlik davramslan ile okuldaki sosyal adalet uzerindeki etkisini
incelemistir. Arastirma sonucunda; yoneticilerin etik liderlik davranislanm ne denli
iyi gosterirlerse, ogretmenler tarafmdan sosyal adaletin algilanmasi da o derece
yi.iksekve olumlu olacaktrr.
Karakose (2007), yaptigi cahsmada, etik liderlik davraruslannm ogretmen
goril~lerince cesitli degiskenler acismdan farkhhk olup olmadigmr arastmmsur.
Arastirma sonucunda; iklimsel etik boyutunda cinsiyete gore, davramssal etik
boyutunda ise en son bitirilen egitim durumuna gore farklihk gosterdigini
belirtmistir,
Simsek ve Altmkurt'un (2009) yaptig; arasnrmada, endustri meslek liselerinde
cahsan mudurlerin etik liderlik davramslanm uygulamalan ogretmen gornsleri ile
belirlenmistir, Arastirma sonucunda; okul mndurlerinin etik liderlik uygulamasinda
ynksek bir basan gcstermedikleri goriilmu~tur. Sorumluluk, dnrustluk, demokrasi
boyutlannda genel olarak basan gosterdigi, hosgoru ve adalet boyutunda basan
duzeyleri du~uk bulunmaktadrr.
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BOLUMID
YONTEM

3.1.Ara~tJ.rma Modeli
Bu arastmnada ilkogretim okul mudnrlerinin etik liderlik ozelllklerlni,
ogretmen gorii~lerinegore ele almmaktadir,
Arastirmada Nitel

arastirma yontemlerinden yararlamlacaktir.

"Nitel

arastirma, veri toplama sfuecinin gozlem, gorusme, algi ve dokiiman analizi seklinde,
durum ve olaylan dogal ortammda bir biitiin olarak izlendigi nitel bir surec olarak
tammlanabilir." (Yildmm ve Simsek, 2008).
Nitel arastirma, olaylan biitiiniiyle ele alan dogal ortamda gercekci bir
bicimde gozlem, gorusme, dokfunan analizi gibi tekniklerin kullamldigi bir arastirma
modeli olarak tammlanabilir. Nitel arastirma, sosyal olgulan icinde bulundugu
cevrede arastirmayi ve anlamayi onde tutan bir yaklasimdir (Yildmm, Simsek,
2011). Nitel cahsmalarda bir ya da birkac durum ele almarak derinlemesine
arastmhr. Ortam, olaylar, surec, bireyler vb. durumlar karsisinda nasil etkilendigi
iizerinde durulur. Durum cahsmasi, bulundugu ortam ve zamanda arastmlan
cahsmalardir (Yildmm ve Simsek, 2011). Durum cahsmasi, gozlem, gorusme,
dokilman analizi seklinde veri toplama yontemleri ile verileri tek yada karstlastmnah
olarak raporlastmldigr cahsmalardir (Yildmm ve Simsek, 2011)
Durum cahsmasmm diger nitel arastirma desenlerinden farki guncel olgulan,
belirtilen smirlar icerisinde arastiran bir yontemdir (Karatas, 2011).
Kus (2009)'a gore; "Nitel arastirma, arastirma kanhmcilann bakis a91s1 ve
durumlan onlann gozttyle gorme olarak tammlamistir."
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Nitel arastirma kavram baknmnda bircok disiplinle iliskili olmasmdan dolayi
herkes tarafindan kabul goren bir tamrm yapilmasi zordur (Yildmm ve Simsek,
2008).
Bu arastirmada Nitel arasnrma tekniklerinden golii§me teknigi kullamlmistir.
''Nitel arastirma yontemi olan gorli~me teknigi, golii§me yapilacak olan bireylerin
bakis acilanm ortaya koymasi en belirgin ozelligidir." (K.~, 2009).
Arastrrmada
yapilandmlnus

yan

yapilandmlmis

gorli~me tekniginde

gorli~me teknigi

kullamlrmstir,

gorusme icin onceden hazirlanrms

Yan
sorular

1~1gmda, bu sorulara yamtlar alarak veriler toplanmaya cahsihr (K.arasar, 1998).
Yan
sagladigi

gorusme teknigi arastirma surecinde arastirmaciya

yapilandmlrms
esneklik

acismdan

tercih

gorli§meler gibi kati, yapilandmlmamis

edilmistir,

Bu teknik tam yapilandmlmis

gorli~meler kadar da esnek olmadigmdan,

yan yapilandmlrms gorusme teknigi iki teknigin arasmda yer almaktadir (Dagh ve
diger., 2009).

3.2.Evren
KKTC'de

2013-2014

egitim-ogretim

yilmda devlet ilkokullarmda

gorev

yapan okul mndurleri ve ogretmenler bu arastirmanm evrenini olusturmaktadir,

3.3.<;ah~maGrubu
Arastirmaya 30 ogretmen ve 2 okul muduru katihmci olarak dahil edilmistir,
Cahsma grubu olusturulurken amach crnekleme yontemlerinden kolay ulasilabilir
durum orneklemesi kullamlrmstir.
durum secer, Arastirmaci

Bu yontemle arastirmaci ulasilmasi kolay bir

bu yontemle pratiklik ve hiz kazamr, Bu yontemin

sonuclan daha az genellenebilir olmasma karsm yaygm olarak tercih edilmektedir.
Maliyet acismdan ise bu yontem diger yontemlere gore daha azdir (Simsek ve
Yildmm, 2005).
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3.4.Veri Toplama Stlreci
Arastirma verileri 20 Mayis- 10 Haziran tarihleri arasmda okul mudurleri ve
ogretmenlerin uygun gordukleri saatlerde gorli~me gerceklestirilmistir. Mudurlerle
olan gorusmeler kendi odalarmda, ogretmenlerle olan gorli§me ise ogretmenler
odasmda ya da uygun gordukleri bir yerde gerceklesmistir, Arastirmaci ve
katihmcilar arasmda 20'§er dakikahk yilz yilze gorli~meleryaprlrmstir,

3.5.Veri Toplama Araci
Patton (Ak:t.Marshall ve Rossman, 1999), gorttsmenin tammim; sohbet
seklinde gorusme, acik uclu gorusme ve gorusme formu yaklasmn olarak
yapmaktadrr.
Arastirmada kanhmcilann, okul mttdnrlerinin gostermis oldugu etik liderlik
ozelliklerine yonelik gorii~lerine ulasmak icin yan yapilandmlmis gorii~me formu
hazirlanrmstir, Gorasme formunda oncellkle arasnrmaya netlik kazandrracak uygun
bir giris hazirlanmistir,
Gorusme formunda kanhmcilann akhnda soru isareti olusturmamak adma her

sey aeik bir sekilde ifade edilmistir, Formda katihmcilann giivenini saglayici bilgiler
verilmistir,
Ardmdan

arastirma

amacma

uygun

olarak

hazirlanmis

olan

yan

yapilandmlmis acik uclu sorulara gecilmistir, Sorular hazirlanma asamasmda iken
tez damsmamm tarafmdan incelenip iizerinde bazi degisiklikler yapilarak son seklini
ahp gorli~me formuna eklenmistir. Bu islemler sonrasmda veri toplama snrecine
baslanrmstir.
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3.6.Verilerin

Analizi

Bu arastirmada toplamlan veriler icerik analizi yontemi ile analiz edilmistir.
Icerik

analizinin

amaci gozlem

ve gorii§melerden elde edilen

verilere

aciklama getirecek kavramlara ulastirmaktir (Y ildmm ve Simsek, 2008).
Icerik analizinde toplanan veriler dort asamada analiz edilmektedir (Yildmm
ve Simsek, 2001 ).
1.Verilerin
kanhmciya
katilrmcilardan

Kedlanmasi:

numara

Ieerik

verilerek

analizinin

gorusmenin

elde edilen veriler arastirmanm

bu ilk asamasmda,
dokumleri

her bir

yapildiktan

cercevesi icerisinde

sonra

incelenerek

anlamh bolnmlere aynlmis ve kavramsal olarak ifade ettigi anlam isimlendirilip
kodlanrmstir. Arastirmanm kavramsal cereevesine ve gorii~me sorularma dayarularak
daha once hazirlanmis olan kod listesine, tilm verilerin incelenmesinden
sekli verilmistir. Bu kod listesi verilerin duzenleamesinde

sonra son

anahtar liste gorevini

gormii§tiir. Arastirma sorulannm dismda kalan veriler kodlama dismda birakrlmistir.
Miles

ve Huberman'm

(1994),

onerdigi

gilvenirlik formnlu

kullamlarak

bu

arastirmanm guvenirligi hesaplanmisnr. Miles ve Huberman' a gore arastirmalann
guvenilir kabul edilebilmesi icin gilvenirlik hesaplamalanmn %70 uzerinde cikmasi

gerekmektedir. Giivenirlik hesaplamasi sonucu %87 oram tespit edilmis olup,
arastirmanin guvenirligi kabul edilmistir.
2. Temalann Bulunmasi: Bu asamada ise verilerin kodlanmasi asamasmda
belirlenen kodlar her biri ayn kategori olarak kabul edilmis ve ayn temalar olarak
degerlendirilmistir, Bu arastirmada okul mudurlerinin etik liderlik durumuna iliskin
ogretmen gorii§lerini arastirmak amaciyla toplam on tane boyut olusturulmustur.
3.Verilerin

Kodlara

ve

Temalara

Gore

Organize

Edilmesi

ve

Tammlanmasi: Bu asamada ise katihmcilann gorusleri okuyucunun anlayabilecegi
bir dilde aciklanmis ve gorusler ilk elden okuyucuya sunulmustur. Gorii§me
notlanrun hangi katihmciya ait oldugunu belirlemek amaciyla dipnot kullamlrms ve
goril~me notlan timak isareti icinde verilmistir, Dab.a sonra parantez icinde
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goril~menin hangi

katihmciya

ait

oldugu

belirtilmistir, A~ag1daki

omek

aciklamalarda kodlama sistemi verilmistir:

ORNEK: "

"(G:M(A(l)))

G:Gorii~me
M:Mudiir

0:

Ogretmen

A:AOkulu
1: 1 Numarah Katihmci

4. Bulgulann Yorumlanmasi: Aynntih bir bicimde tammlanan ve sunulan
bulgularm arastirmacr tarafindan yorumlanmasi ve bazi sonuclann aciklanmasi bu
son asamada yapilmistir, Toplanan veriler nitel arastmnanm gerektirdigi asamalardan
gecirilerek yorumlanmis ve bir takim sonuclar cikanlmistir, sonuclann onemine
iliskin aciklamalar literatur ile desteklenmistir,
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BOLUMIV
BULGULAR VE YORUM

Bulgular
Bu bolnmde arastirmamn alt problemlerine yamt bulma amaci ile toplanan
veriler 9ozfunlenerek elde edilen bulgular ve bu bulgulara yonelik yorumlar yer
almaktadir.
4.1.ilkogretim okullarmda gorev yapan okul miidiirlerinin etik liderlik
ozeliiklerinin ogretmen algilarma gore degerlendirilmestne iliskln bulgular ve
yorum
Arastmnanm birinci alt problemi "Okul yoneticinizin etik davramslar
baglammda

ho~gorii durumu iizerine dii~iinceleriniz nelerdir?"

seklinde

duzenlenmistir.
Bu alt probleme yamt bulmak amaci ile okul mudurunttn etik davrams
durumlanni ogretmenlerden alman cevaplar yoluyla belirlenmeye cahsilrmstrr.

Tablo 1.0kul yoneticisinin ho1gorii durumu
OKUL YC>NErlcisi
TEMALAR
Ho§gOrll durumu
ynksektir
Sorunlar karsismda
gOsterdi~ ho§gOrllnon
suistimal edilmesinden
hoslanmaz
Hosgornlt; ve sabirlidir
Hosgorulu oldugundan
herkes ona ~1
Ictendir

Gilrll~
Bildiren
2

Gilrll~
Bildirmeyen

Toplam

2

-

Ho~gorii durumu

2
2

OGRETMEN
YDzde

2

%100

Gilrll~
Bildiren
15

2

%100

6

24

30

%20

6
3

24
27

30
30

%20
%10

2
2

Gilrll~
Bildirmeyen
15

Toplam

YOzde

30

%50

yiiksek: Mudtirlerin %100'u, ogretmenlerin %50'si

hosgortt durumu yuksek bulduklanm ifade etmislerdir, A okul muduru, '' Hosgori;
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seklinde go~unii

durumumun en ast seviyede oldugunu dii§iiniiyorum(G:M(A(l)))."

ifade etmistir, B okulunun miidfuii, "Calisanlartma karsi ho§gorii durumum her
daim yuksektir (G:M(B(2))). " olarak gorii§iinii belirtmistir. A okulu ogretmeni,
''Okul yonetictmizin etik davranislar baglamtnda ho§gorii durumum yuksektir
(G:6(A(5))). " seklinde go~ bildirmistir, B okulu ogretmeni, "Gecerli ve tnandtnct
durumlar karststnda en yuksek sekilde ho§gorii gosterir (G:O(B(3)))." seklinde
gorii§iiniibildirmistir, A okulu ogretmeni, "Mudurumuz okul iceristnde gorev yapan
her

bireye

karst

ho§goriiliidiir.

Hosgori;

durumu

yuksek

bir

yoneticidir(G:O(A(l 7))). " seklinde gorii~ bildirmistir, B okulu ogretmeni, "Kurum
icinde hosgon; tutumu her daim yuksektir (G:0(B(8)))."

seklinde gori.i~unii

bildirmistir. Mudurler ho~gori.ilii olma durumlanm yiiksek bulurken, ogretmenlerin
yansmm gori.i~ belirtmemesinde okul mndurlerini bu konuda yetersiz bulduklan
du~unillebilir.

Sorunlar karsismda
hoslanmazr

gosterdigi hofgoriiniln suistimal edilmesinden

Miidiirlerin %100'ii, ogretmenlerin %20'si hosgortmttn suistimal

edilmesinden hoslanmaz olarak ifade etmislerdir, A okul muduru, ''Kurum
tcerisinden ctkabtlen sorunlara karsi ho§goriiliiyiimdiir.Fakat, zaman zaman tekrari
yaptlan suistimallerde hosgorumu daha stnirli tutmaya caltstyorum (G:M(A(l)))."
Seklinde gori.i~iinii belirtmistir, B okulu miidiiri.i, "Sorunlar karststnda iyi niyetimi
ortaya koyar ho§goriilii davrantnm, suistimallerden asla hoslanmam oyle bir
durumda karsimdakine karsi olfillil davranzrzm(G:M(B(2)))." seklinde gorii~unii
ifade etmistir, A okulu ogretmenl, "Mudurumuz kurum icindeki cikan sorunlara
karst hosgori; durumunun yuksek olmastnm yantnda bu tutumunun suistimal
edilmesinden hir; ho§lanmaz(G:0(A(7))). '' seklinde gori.i~ belirtmistir, B okulu
ogretmeni, "Mudurumuz okulda ctkan ters durumlara bile ho§goriiyle yaklastr,
tekrartmn yasanmastndan asla hoslanmaz (G:O(B(4)))." seklinde gori.i~iinii ifade
etmistir, A okulu ogretmeni, ''Okul yoneticimiz suistimal edilmedigi surece hosgon;
gosterir (G:0(A(9))). '' seklinde gorii~ bildirmistir. B okulu ogretmeni, "Hosgoru

durumu son derece yuksektir ama bu tutumunun suistimal edilmesini hicbir suretle
kabul etmez(G:0(B(5))). "~eklinde gori.i~iinii bildirmistir, Ogretmenlerden bu gorii~ii
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yansmdan azmm belirtmesi, mudurlerin sorunlar karsismdaki tutumlanm yeterince
ogretmenlere yansrtmamalanndan kaynaklandigi di.i~uni.ilebilir.

Ho~goriilii ve sabirhdm Ogretmenlerin %20'si bu gori.i~il belirtmistir, A
okulu

ogretmeni

"Yoneticimiz

ho§gorulu

oldugu

kadar

sabtrltdtr

(G:O(A(2))). "seklinde goril~unil ifade etmistir, B okulu ogretmeni,

da

"Okul

mudurumuz 90k sabtrlt ve ho§gorulu bir insandtr (G:O(B(l))). '' seklinde go~unil
belirtmistir, A okulu ogretmeni, "Mudurumia 90k sabtrltdir o yuzden her durumda
hosgoru gosterir (G:O(A(JO))).'' seklinde gori.i~ bildirmistir. B okulu ogretmeni,
''Miidiirumuzun ho§goru durumu 90k yuksektir. Tum caltsanlara karst sabtrli bir
sekilde yaklastr ho§gorii gosterir(G:O(B(9))). '' seklinde gori.i~uni.i bildirmistir,
Mi.idi.irlerin bu gori.i~te bir yorumu bulunmazken ogretmenlerin de cok azmm bu
gori.i~te olmasi, mudurlerin hosgon; duzeyinde ve sabirh olma konusunda yeterince
basanh olamadigi dii~uni.ilebilir.

Ho~goriilii oldugundan herkes ona karsr ietendir: Ogretmenlerin %10'u bu
gori.i~il ifade etmistir, A okulu ogretmeni, "Mudurumuzun ho§gorulii bir tavzr

gostermesi

herkesin

ona

icten

ve

samimice

yakiasmasini

saglar(G:O(A(l l))). "seklinde gori.i~unil ifade etmistir. B okulu ogretmeni "Okul
mudurumuz herkese karsi ho§goruliidiir ve okul icerisinde fie tum caltsanlar ona
karsi icten davranmaktadzr(G:0(B(6))). "seklinde gori.i~uni.i ifade etmistir, A okulu
ogretmeni, ''Okul mudurumuz o kadar ho§goruliidiir ki ogretmenler ona karsi

icteniikiertyle davranzyor

(G:O(A(l2))). '' seklinde gori.i~ bildirmistir, B okulu

ogretmeni, "Hosgoru duzeyi yuksek bir mudure sahibiz bu da tum cahsanlann ona
karsi ictenlikle yaklasmastni saglzyor(G:O(B(2)))." seklinde gori.i~i.ini.i bildirmistir.
Okul mildi.irlerininhosgortl di.izeyini belirlemede, hosgortilu oldugundan herkes ona
karsi icten davranrr goril~i.i

icin miidi.irlerin tamami gori.i~ belirtmezken,

ogretmenlerin yansmdan cok azi gori.i~ belirtmistir. Alman bu gorusler sonucunda
miidi.irlerin hosgonl gdsterme durumunun yeterli olamadigi ve ogretmenler
mudurlerine karsi yeterince icten davranamachldan soylenebllir,
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4.2.ilkogretim okullarmda gdrev yapan okul miidiirlerinin etik liderlik
ozelliklerinin ogretmen algtlanna gore degerlendtrilmesfne ili~kin bulgular ve
yo rum
Arasnrmanm ikinci alt problemi "Okul yoneticinizin etik davramslar
baglammda sorumluluk

durumu iizerine dii~iinceleriniz nelerdir?" seklinde

duzenlenmistir,
Tablo 2.0kul yoneticisinin sorumltduk durumu
OKUL YONETICfsf

OGRETMEN

TEMALAR

Sorumluluk bilinci son
derece yOksektir
Sorumluluk konusundaki
hassasiyeti
karsismdakinden de
bekier
Sorumluluk durumu
yasam tam halini
almistir

Sorumluluk

GOrilf
Bildiren
2

Gorn,
Bildirmeren

Toplam

Yllzde

-

2

1

1

1

1

bilinci

son

Gorn,
Bildirmeren
9

Toplam

Yllzde

%100

Gorn,
Bildiren
21

30

%70

2

%50

6

24

30

o/o20

2

%50

3

27

30

%10

derece

Mudurlerin

yiiksektir:

%100'u,

ogretmenlerin %70'i bu gorfi§il ifade etmistir, A okulu muduru, "Astri bir
sorumluluk

tastyorum,

yuksektir(G:M(B(l))). "seklinde

sorumluluk
gorii§iinu

bilincim
B

belirtmistir.

derece

son

mild um,

okulu

"Sorumluluklartmtn son derece bilincindeytm, gorevlerimi

aksatmadan yerine

getiririm(G:M(B(2))). "seklinde

okulu

"Miidurumuzun

sorumluluk

gorii§iinil
bllinci

belirtmistir,

<;Ok

A

yuksektir.

ogretmeni,

lslerini

asla

ertelemez(G:6(A(8))). "seklinde gorii§iinil ifade etmistir, B okulu ogretmeni,

"Mudurumuzun kurumuna ve alt caltsaniartna karst sorumluluk bilinci son derece
yilksektir(G:6(B(2))). "seklinde g6rii§i.inil ifade etmistir. A okulu ogretmeni,
''Muduriimiiz esittir sorumluluk:

Sorumluluk durumu kesinlikle cok yuksektir

(G:6(A(4))). '' seklinde gorii§ bildirmistir, B okulu ogretmeni, "Yoneticimizin en
hassas oldugu konulartn bastnda gelmektedir. Sorumluluk tutumu cok yuksektir
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(G:6(B(6)))." seklinde goril~iinu bildirmistir, Katihmcilann belirttigi gorusler ile

mudnrlerin sorumluluk durumlannda basan gosterdigi soylenebilir.

Sorumluluk

konusundaki

hassasiyeti

karsismdaklnden

de bekler:

Mudurlerin %50'si, ogretmenlerin %20'si bu go~u ifade etmistir, B okulu mudnru,
"Kurumuma karst gostermekte oldugum sorumlulugu diger caltsanlardan da gormek
isterim(G:M(B(l))). "seklinde

goril~iinu

belirtmistir,

A

okulu

ogretmeni,

''Miidiiriimiiz son derece sorumluluk sahibi bir insandtr. Bu konudaki hassasiyetini
karststndakinden de bekler(G:O(A(l 3))). ''. B okulu ogretmeni, ''Kurum ici ve kurum
dist tum sorumluluklanni zamaninda yerine getirir. 6gretmenlerden de ayni sekilde
olmalanni bekler(G:6(B(5))). "seklinde goril~iinuifade etmistir, A okulu ogretmeni,

"Sorumlulugunun yuksek olmastmn yantnda bu davrantstnin karstltkli olmastni
ister(G:6(A(l4))). "§eklinde goril§ bildirmistir. B okulu ogretmeni, "Mudurumuzun
sorumluluk

anlaytst yuksek

durumdadtr.

Tum calisanlardan ayni sekilde

sorumluluklartni aksatmadan yerine getirmelerini bekler (G:O(B(l))). '' seklinde
goril~iinu bildirmistir. Bu konuda mttdurler, ogretmenlerin aldiklan sorumluluklan
yerine getirip getinnemeleriyle yeterince ilgilenmedigi soylenebilir. Mudurlerin
kendi sorumluluklanna karsi olan tutumlanru ogretmenlere yeterince yansrtmadiklan
da du~iinillebilir.

Sorumluluk

durumu yasam tarzi halini alnnsnr: Mndurlerin %50'si,

ogretmenlerin %10'u bu goril~u belirtmislerdir, A okulu milduril, "Sorumluluk
duygusu yasam tarztm olmu§tur(G:M(A(l))). "seklinde goril~ilnil ifade etmistir, A
okulu

ogretmeni,

"Mudurumuzun

sorumlulugu

onun

yasam

sekii

halindedir(G:O(A(J))). "seklinde goril§ilnil ifade etmistir, B okulu ogretmeni, "Okul
yoneticimiz icin sorumluluk onun yasam tarzi olmustur. Kurum disinda da ayni
sekilde sorumluluk sahibidir(G:6(B(8))). "seklinde goril~iinuifade etmistir, A okulu
ogretmeni, ''Miidiirilmilz hayatinin her anznda sorumluluk sahibidir. Sadece gorevi

icin degil yasam sekli bu yondedir (G:O(A(21))). " seklinde goril~ bildirmistir, Okul
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mudurlerinin

tamammm

sorumluluk

durumunu

yasam

tarzi

haline

almasi,

ogretmenler acrsmdan sorumluluk bilincini yiikseltebilir.

4.3.Ilkogretim okullarmda

gorev yapan okul miidiirlerinin etik liderlik

dzelliklerinin ogretmen algilarma gore degerlendirllmeslne

ili~kin bulgular ve

yo rum
Arastirmanm
baglammda

u9i.incu alt problemi "Okul yoneticinizin etik davramslar

tarafsizhk

durumu

iizerine dii~iinceleriniz nelerdir?"

seklinde

duzenlenmistlr.

Tablo 3. Okul yoneticisinin tarafsizlik durumu
OKUL Y6NErtcisi

OGRETMEN

TEMALAR

Hicbir durumda taraf
tutmaz
Sorunlar karsismda

Gilril~
Bildiren
2

Gilril~
Bildirme.ren
-

Toplam

Ylizde

2

%100

2

2

bilgi sahibi olur ve
tarafsizca 90z!lmler

Gilril~
Bildiren
24

Gilril~
Bildirmeren

Toplam

Yllzde

6

30

%80

6

24

30

%20

etirir

Hiebir durumda taraf tutmaz: Mudurlerin %100'u, ogretmenlerin %80'i bu
go~ii. belirtmistir, A okulu mii.dfuu, "Yuksek derecede tarafstz oldugumu
du~unilyorum, hicbir durumda taraf tutmam(G:M(A(J))). "seklinde goril§i.inii.
belirtmistir, B okulu mndnru, ''Her bireye karsi tarafstzca yaklastnm, durum ne
olursa olsun taraf tutmam(G:M(B(l))). "seklinde gorii.§i.inti ifade etmistir, A okulu
ogretmeni,

"Yoneticimiz hicbir durumda taraf tutmaz(G:D(A(3))). "seklinde

goril§i.inii. ifade etmistir, B okulu ogretmeni, "Mudurumuz konu ne olursa olsun
bugune kadar kimsenin yaninda olup taraf tutmamz,Jtzr(G:0(B(9)))."seklinde
goril§i.inii ifade etmistir, A okulu ogretmeni, ''Okul mudurumu: tarafstzlik konusunda
cok hassas davrantr kimsenin tarafini tutmaz(G:O(A(JO)))." seklinde gorii.§
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bildirmistir, B okulu ogretmeni,

"Mudurumus kurum icertstnde bulunan herkese

karst tarafstzdtr. Bugune kadar kimsenin tarafinz tutmamtsttr (G:6(B(5))). "§eklinde
gorii§iinii bildirmistir. Bu gorii§lerle mudnrlerin kurum icerisindeki bireylere karsi
tarafsizca yaklasma konusunda basanh oldugu soylenebilir.

Sorunlar karsismda bilgi sahibi olur ve tarafsizca ~oziimler getirir:
Ogretmenlerin %20si bu gorii§ii belirtmistir, A okulu ogretmeni, "Yoneticimiz kurum
icinde bir sorun varsa bunu her actdan ogrenir ve tarafstzca hareket
eder(G:6(A(2))). "seklinde gorii§iinii ifade etmistir, B okulu ogretmeni, "Kurum
icerisinde ogretmenler arastnda bir sorun varsa bunu en iyi sekilde ogrenir ve

tarafstz bir sekilde cozmeye r;alz§zr(G:O(B(2)))."seklinde gorii§iiniiifade etmistir, A
okulu ogretmeni, "Kurum icinde yasanan bir durum oldugunda mudurumuz ilgili
olan herkesi dinler ve tarafszzca hareket ederek r;oziim yolu arar(G:6(A(l 6))). "
seklinde gorii§ bildirmistir, B okulu ogretmeni, "Calisanlar arastnda bir problem
varsa bunlari tarafstz olarak ele altr, kimsenin tarafini tutmaz(G:6(B(4))). '' seklinde
gorii§iinii bildirmistir, Bu konuda okul mudurlerinin kurum icindeki durumlar
karsismda yeterince bilgi edinmeden hareket ettikleri dii§iinillebilir.

4.4.ilkogretim okullarmda gorev yapan okul miidiirlerinin etik liderlik
ozelliklerinin ogretmen algtlarma gore degerlendtrilmesine Iliskin bulgular ve
yorum
Arastirmanm dorduncu alt problemi "Okul ydneticinizin etik davramslar
baglammda esitllk durumu

iizerine dii~iinceleriniz nelerdir?"

duzenlenmistir,
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seklinde

Tab lo 4. Okul yoneticisinin e1itlik durumu
OKUL YONETictsf

OGRETMEN

TEMALAR
Gllrn,
Bildiren
Kurum i1.erisindeki her 2
bireye e§it davrarur

GllrflJ
Bildirmeren

E§itlik yasam bi1timidir

1

Kimseyi digerinden
UstOn tutmaz

Toplam

Yilzde

2

%100

1

2

%SO

2

2

Gllrflf
Bildiren
18

12

Gllrilf
Bildirmeren
12

Toplam

Yilzde

30

%60

30

30

18

30

o/o40

Kurum Ieerlsindekl her bireye eslt davramr: Miidiirlerin % 1 OO'ii, ogretmenlerin
%60'1 bu gorii§ii ifade etmistir, A okulu miidi.irii,
calisanlara

karsi

esit

sekilde

belirtmistir, B okulu miidiirii,

"Kurum iceristndeki tum

davranzrzm(G:M(A(l)))."seklinde

g5rii§iinii

''Okul icertsindeki her bireye esit olarak

davranzrzm(G:M(B(l))). "seklinde gorii§ilnii ifade etmistir, A okulu ogretmeni,
"Mudurumuz okul kadrosunda caltsan her bireye karst esit sekilde davranmaktadir
(G:O(A(16)))."§eklinde gorii§i.inii ifade etmistir, B okulu ogretmeni, "Yoneticimtz
kurum

iceristndekt

tum

ogretmenlere

esit

olarak

davranmaktadzr(G:6(B(5))). "seklinde go~ilnii ifade etmistir. A okulu ogretmeni,
"Mudurumuz okul iceristndeki biuun bireylere esit bicimde yaklastr (G:0(A(l 9))). ''
seklinde g5rii§ bildirmistir, B okulu ogretmeni, "Yoneticimiz kurum icerisinde gorev
yapan herkese esit sekilde davranzr(G:0(B(7))). '' seklinde gorii§iinii bildirmistir,
Miidiirler ve ogretmenlerden alman bu konudaki gorusler, mudttrlerin kurum
icerisinde bulunan herkese karsi esit davranma tutumunda basan gosterdigi
dii§iinillebilir.

E§itlik yasam bieimidir: Mudurlerin %50'si bu gorii§il ifade etmistir. A
okulu mudttru, ''Kurum ici ve kurum disinda esitlik ilkesi benim yasam bicimim
olmustur (G:M(A(l))). "seklinde gorii§iinii belirtmistir. Mudurlerin kurum ici ve
kurum dismda bireylere karsi esit olmayi yasam sekli haline getirmeleri ile
ogretmenlerin bakis acismm degisebilecegi dii§iinillebilir.
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Kimseyi digerinden iistiin tutmaz: Ogretmenlerin %60'1 bu go~ii ifade
etmistir. A okulu ogretmeni, "Kurum ictndeki her bireye esit davrantr, kimseyi
digerinden ayzrmaz(G:O(A(20)))."seklinde g5rii§iiniibelirtmistir, B okulu ogretmeni,
''Miidiirilmiiz gostermekie oldugu esit davrantslartyla kimseyi digerinden ustun
tutmaz(G:0(B(6))). "seklinde

gorii§iinii

ifade

etmistir, A

okulu

ogretmeni,

''Miidiirilmiiz okulda her bireyi esit olarak gorilr ve estt sekilde davrantr. Onun

gozunde kimse kimseden ustun degildir(G:0(A(2))). "§eklinde g5rii§ bildirmistir,
Genel olarak bakildigmda mudnrlerin kurum icerisindeki her bireye esit
sekilde davrandigi soylenebilir. Temalar goz oniinde bulunduruldugunda mudurler,
etik liderlik uygulamasi yonunden basanh oldugu soylenebilir ancak gelistirilmesi
gerektigi dustmulmektedir.

4.5.Ilkogretim

ok.ullannda

gorev yapan

okul miidiirlerinin

etik liderlik

ozelliklerinin ogretmen algilarma gore degerlendirilmeslne Iliskln bulgular ve
yo rum
Arastirmanm besinci alt problemi "Okul yoneticinizin etik davranislar
baglannnda diiriistliik ve dogruluk durumu iizerine dii~iinceleriniz nelerdir?"
seklinde dnzenlenmistir.

Tablo 5. Okul yimeticisinin duriistluk ve dogruluk durumu
OKUL YONETicisf

OGRETMEN

TEMALAR

Herkese karsi 1191k ve
nettir
Gizlisi sakhsi yoktur,
}'.alan1 sevmez
Idarecide bulunmasi
_g_ereken erdemdir

Gllrn~
Belirten
2

Gllril§
Belirtmeren

Topi am

YUzde

-

2

%100

1

1

2

%50

30

30

1

1

2

%50

30

30

Gllril§
Belirten
30

Gllrli~
Belirtmeren

Toplam

Ylizde

30

%100

Herkese karsr aeik ve nettir: Mudurlerin %100'il, ogretmenlerin %100'ii. bu
gorii§ii ifade etmislerdir, A okulu mudttru, "Kurum icerisinde daima acik ve net

davranislar sergilerim (G:M(A(l))). "seklinde gorii§i.inil belirtmistir, B okulu
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mudfuii, ''Tum caltsanlara karst konusmalartmda actk. olurum ve tavtrlartm her
zaman nettir(G:M(B(l))). "seklinde gorii§iinu ifade etmistir. A ok:ulu ogretmeni,
"Okul iceristnde buiun ogretmenlere karsi her zaman actk sozludur, tavtrlan nettir
(G:6(A(21))). "seklinde gorii§iinii ifade etmistir, B ok:ulu ogretmeni, "Yonettcimtz
bizlere karst her zaman aak ve net olmustur (G:D(B(4))). "seklinde gorii§iinii ifade
etmistir, A okulu ogretmeni, "Yoneticimiz cahsanlarma her zaman durast olmustur.
Her konuda acik ve net davrantr (G:0(A(l2))). '' seklinde gorii§ bildirmistir. B okulu

"Mudurumuz

ogretmeni,

kurum iceristnde tum bireylere net ve actk olmustur

(G:O(B(9))). '' seklinde gorii§iinii bildirmistir, Buradan mudurlerin etik liderlik
durumlanm uygulamada basanh oldugu soylenebilir.

Gizlisi sakhsi yoktur, yalam sevmez: Mndurlerin %50'si bu gorii§ii ifade
etmistir, B okulu mudiiril, "durustluk ve dogruluk konusunda asla yalanz kabul
etmem, kurum lei ve kurum distnda da gizlim saklim yoktur(G:M(B(l))). "seklinde
gorii§iinii

ifade etmistir, Ogretmenlerden boyle bir gorii~ almamamasmda,

miidiirlerin dfuiistli.ik ve dogruluk uygulamalarmdaki tutumlanm ogretmenlere
yeterince gcsteremedikleri dii~iiniilebilir.
Idarecide bulunmasi gereken erdemdir: Mudurlerin %50'si bu gorii§u
belirtmistir, A okulu muduru, "Durustluk ve dogruluk her idarecinin tasimasi
gereken erdemdir(G:M(A(l))). "seklinde gorii~iinu belirtmistir, Buradan mttdnrlerin
etik liderlik duzeyini uygulamada basanh oldugu soylenebilir. Bu boyutta alman
diger bir gorii~; gizlisi sakhsi yoktur, yalam sevmez icin mudurlerin yansi gorii~
belirtirken,

ogretmenlerin

tamami

gorii~

belirtmemistir,

Mtldtirlerin

bu

uygulamasmda ogretmenlerin gorii~ belirtmemis olmalan, mndurlerin kurum i9i
cahsanlanna

karsi

mudurlerde

bulunmasi

aktaramadigmdan kaynaklandigi soylenebilir.
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gereken

vasiflan

tam

olarak

4.6.ilkogretim okullarmda gorev yapan okul mudurlerinln etik Iiderlik
ozellilderinin ogretmen algilarma gore degerlendtrilmeslne Iliskin bulgular ve
yorum
Arastirmanm altmci alt problemi "Okul yoneticinizin etik davramslar
baglammda kurumsal baghhk durumu iizerine dii~iinceleriniz nelerdir?''
seklinde duzenlenmistir.

Tablo 6. Okul yoneticisinin kurumsal baglzlik durumu
OKUL

YONErtcisi

<>GRETMEN

TEMALAR
Gllril'
Bildiren
2

Kurumsal bathhgi en
yUksek durumdadir

Kurumsal

GllrU~
Bildirmeren

-

baghllgi

Toplam

YUzde

2

%100

en yiiksek

Gllrn,
Bildiren
30

Gllril~
Bildirmeren

durumdadm

Toplam

YUzde

30

%100

Mudtirlerin

%100'u,

ogretmenlerin %100'i bu goril§il ifade etmistir, A okulu miidiiru, "Kurumuma her

seyden

cok

deger

veririm

durumdadzr(G:M(A(l))). "seklinde
''Kurumuma

olan

bagtmi

isime
goril§i.inii

olan

bagzm

belirtmistir,

B

en

yuksek

okulu

mudunl,

en ust seviyede gerceklesttrdigime

inanzyorum

(G:M(B(l))). "seklinde goril§i.inii belirtmistir, A okulu ogretmeni, "Yoneticimizin
kurumsal baglzlzgz son derece yuksektir, kendini isine adamts bir yoneticidir
(G:6(A(l7))). "seklinde goril§ilnil ifade etmistir, B okulu ogretmeni,

''Okul

mudurilmuz kurumuna son derece bagltd»: Okulunu hem icinde hem de dtsanda
sahiplenir ve gelistirmek icin ugra§zr (G:0(B(7))). "seklinde goril§ilnil ifade etmistir,
A okulu ogretmeni, ''Kurumsal baglzlzkkonusunda mudurumuzun durumu en yuksek
seviyededir(G:O(A(l 4))). '' seklinde goru;;

bildirmistir. B

okulu ogretmeni,

''Miidurilmuzun kurumsal baglzlzk durumunun cok yuksektir. Kurumunu daha da
ileriye tasimak icin surekli ugra§zr (G:O(B(l)))." seklinde goril§ilnil bildirmistir.
Okul mildiirlerinin etik liderlik uygulamalannda kurumsal baglihk durumlanmn
mtidurler ve ogretmenlerden ah.nan gorttsler ile basanh oldugu scylenebilir.

so

4.7.ilkogretim okullarmda gbrev yapan okul miidiirlerinin etik liderlik
ozelliklerinin ogretmen algilarma gore degerlendirilmesine ili~kin bulgular ve
yorum
Arastirmamn yedinci alt problemi "Okul yoneticinizin etik davramslar
baglammda insan ili~kileri durumu iizerine dii~iinceleriniz nelerdir?" seklinde
duzenlenmistir.
Tablo 7. Okul yoneticisinin insan ililkileri durumu
OKUL YONErlcisf

()GRETMEN

TEMALAR

:lnsanlarla olan iletisimi
eok iyidir
Sadeceogretmenlere
k3!$1degilOgrencive
velilerle de cok iyi
anlasir
Herkese arkadas gibi
davranir

GllrilJ
GllrilJ
Toplam
Bildiren Bildirme.ren
2
2

Yllzde GllrilJ
Bildiren
%100

15

Gllril~
Toplam Yllzde
Bildirme.ren
IS
30
%50

2

%100

12

18

30

%40

3

27

30

%10

2

2

2

Insanlarla olan Iletisimi eok iyidir: Mudtirlerin %100'ii, ogretmenlerin
%50'si bu gorii§i.i ifade etmistir, A okulu miidiirii, "Kurum icerisindeki her bireyle
iletisimimtn cok iyi oldugunu dusunuyorum

(G:M{A(l))). "seklinde g5rii§iinii

belirtmistir. B okulu mudiirii, "Insanlarla olan iletisimim son derece iytdir
(G:M(B(l))). "seklinde gorii§iinii belirtmistir, A okulu ogretmeni, ''Miidilrilmuziln
okul icerisindekt tum caluanlarla cok iyi bir iletisimi vardtr (G:O(A(12)))."seklinde
gorii~unii ifade etmistir. B ok:ulu ogretmeni, "Yoneticimiz hepimizle cok iyi anlastr,
cok iyi bir sekilde iletisim kurar (G:O(B(9))). "seklinde goril§Onii ifade etmistir. A
okulu ogretmeni, ''Mildiiriimiiziin insan iliskileri cok iyidir. Kurum icerisinde
bulunan herkese karst iyi bir iletisim kurar(G:O(A(l7))). '' seklinde gorii§
bildirmistir. B okulu ogretmeni, ''Miidilriimilziin insan iliskileri durumu cok
yuksektir. Caltsanlar ile cok iyi ilettsim kurar ve anla§zr(G:O(B(l))). '' seklinde
gorii§Onii bildirmistir, Bu gorii§le mudtlrlerin iletisim konusunda basanh oldugu
soylenebilir ancak gelistirilmesi di.i§Onillmektedir. Mudnrlerin bu g5rii§te insan
iliskilerini 90k iyi gormesinin yamnda ogretmenlerin yansimn bu goril§te olmasi,
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mudurlerin iletisim konusunda tiim ogretmenlere aym diizeyde ve yeterli sekilde
davranmadigi dii§iinillebilir.
Sadece ogretmenlere karsr degil ogrenci ve velilerle de iyi anlasm
Mudurlerin %100'ii, ogretmenlerin %40'1 bu goril~iiifade etmistir, A okulu miidfuii,
''Dgrenci ve velilertmle de iyi derecede tletistm kurartm, kurum icertstnde yalnzz
ogretmenlere karst

bir tutum sergilemem

(G:M(A(l))). "seklinde go~iinii

belirtmistir, B okulu miidiirii, ''Kurum icerisinde yalnzzca ogretmenlerle degil tum
ogrenci ve aileleriyle de cok iyi sekilde anlasttgtmi du§unuyorum(G:M(B(l))). "
seklinde goril~iiniibelirtmistir, A okulu ogretmeni, "Mudurumuz sadece biz/ere karsi
degil ogrencilerimiz ve velileriyle de iyi bir sektlde anla§maktadzr(G:6(A(13))). "
seklinde gorii~iiniiifade etmistir, B okulu ogretmeni, "Yoneticimiz kurum icerislnde
tum calisanlarla oldugu kadar ogrenci ve velilerle de iyi btr sekilde iletisim kurup
onlarla anlasmaktadtr (G:6(B(2))). "seklinde gorii~iinii ifade etmistir, A okulu
ogretmeni, ''Okul mudurumuziin insan lliskileri durumunun cok yuksek seviyede
oldugunu dusunuyorum. Ogretmenlerle ilettsimi distnda ogrenci ve velileriyle de
iliskileri oldukca iyidir (G:6(A(6)))."

seklinde gorii~ bildirmistir. B okulu

ogretmeni, "Mudurumuz tum ogretmenlerle iyi iliskiler kurar. Yalnzz biz/ere karsi
degil ogrenciler ve onlartn aileleriyle de surekli iletisim halindedir (G:6(B(6)))."
seklinde gorii~unu bildirmistir. Bu temada ogretmenlerin az bir bolumunnn goru~
bildirmesinin sebebi olarak ogretmenlerin okul mudurlerini bu konuda yeterli
gormedikleri, ogrenci ve velilerle iliskilerini artirmasr gerektigi dii~iinillebilir.
Herkese arkadas gibi davramr:

Ogretmenlerin %10'u bu gorii~ii ifade

etmistir. A okulu ogretmeni, "Yoneticimizin kurum icertsinde bizlerle olan iletisimi
arkadascadtr (G:0(A(J9))). "seklinde go~iinii ifade etmistir, B okulu ogretmeni,
''Okul

mudurumuz

tum

caltsanlara

karst

arkadas

gibi

yaklastr

(G:6(B(5))). "seklinde gorii~unu ifade etmistir. A okulu ogretmeni, "Mudurumuzun
butun ogretmenlerle iletisimi, iltskisi cok iyi durumdadzr. Bunun yanznda hepimize
karsi calisandan ote arkadas gibi davranzr(G:D(A(l))). "§eklinde g6rii§ bildirmistir,
Bu goril§ii ogretmenlerden 90k azimn belirtmis olmasi, okul mudnrlerinin kendisine
yakm bissettikleriyle arkadasca bir iletisim kurarken, diger ogretmenlerle clan
iletisiminde daha mesafeli oldugu du~iinillebilir.
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4.8.Ilkogretim okullarmda gorev yapan okul miidiirlerinin etik Iiderlik
ozelliklerinin ogretmen algilarma gore degerlendirflmeslne ~kin
yorum

bulgular ve

Arastirmamn sekizinci alt problemi "Okul yoneticinizin etik davramslar
baglammda

aeikhk

durumu

iizerine

dii~iinceleriniz nelerdir?"

seklinde

dnzenlenmistir.

Tablo 8. Okul yoneticisinin af1k/1k durumu
OK.UL YONETicfsf

TEMALAR
Gl!rfi~
Belirten
2

Gizlilikten hoslanmaz
Duygu ve d~Oncelerini
a.2.!!£a ifade eder

Kunnni9iherkonuyu
a9tlq:a payl~rr

Glim~
Belirtme;y:en

OGRETMEN

Toplam

Yfizde

-

2

%100

l

1

2

%50

-

2

2

Gilrll~
Belirten
27

3

Gilrfi~
Belirtme;y:en
3

Toplam

Yfizde

30

%90

30

30

27

30

%10

Kurum ii;i her konuyu ai;Iki;a paylasm Miidi.irlerin%1 OO'ii, ogretmenlerin
%90'1 bu gorii§ii ifade etmistir, A okulu miidiirii, ''Kurum icinde her seyi actk bir

sekilde alt calisanlanmla paylastrim (G:M(A(l))). "seklinde gorii§uniibelirtmistir. B
okulu mi.idiirii,

''Okuldaki tum bireylere karsi her konuda actk oldugumu

dii§iinuyorum (G:M(B(l))). "seklinde gorii§unu belirtmistir. A okulu ogretmeni,
"Mudiirumuz kurum icerisinde olan her seyi bizlerle acikca konusur ve
payla§zr(G:D(A(l l))). '' seklinde gorii~uniiifade etmistir, B okulu ogretmeni, ''Okul
yoneticimiz tum caltsanlara karsi okul tcerisinde olup biten ne varsa ar;zkr;a
payla§zr(G:D(B(9))). "seklinde gorii~unii ifade etmistir, A okulu ogretmeni,
''Kurumumuzda gizli hicbir sey olmaz r;unkii mudurumuz her seyi ar;zkr;a tum
calisanlarla paylastr (G:6(A(20)))." seklinde gorii~ bildirmistir. B okulu ogretmeni,
"Mudurumuz acik olma durumunda oldukca iyidir. Her konuda actkttr, okulda her
seyi bizlere oldugu gibi aktartr (G:6(B(2))). " seklinde gorii§iiniibildirmistir, Alman
bu gorusler ile mi.idi.irlerin kurum Icerisindeki her durumda her konuyu cahsanlarla
acik bir sekilde paylasngi ve buyuk derecede basanh oldugu soylenebilir.
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Gizlilikten hoslanmaz: Mudurlerin %50'si bu goril~ii ifade etmistir, A okulu
miidiiril, "Gizlilikten hicbir zaman hoslanmam her seyin actkca konusulmast
taraftartytm (G:M(A(l))). "seklinde goril§iinii belirtmistir. Ogretmenlerden bir goril§
almmamasmm sebebi olarak; mudurlerin gizlilik konusunda bu denli hassas
olduklanm,

kurum

icerisinde

bir

seylerin saklanmasmdan hoslanmadigmr

ogretmenlere yeterince belli etmemesinden kaynaklandtgi dil§iinillebilir.
Duygu ve dii§iincelerini a~Ik~a ifade eder: Ogretmenlerin %10'u bu goril§il
ifade etmistir, A okulu ogretmeni, "Yoneticimiz durumlar karststnda duygu ve

dusuncelerini actk bir sekilde ortaya koyar (G:O(A(l))). "seklinde goril~iinii ifade
etmistir, B okulu ogretmeni, "Mudurumuz dusuncelertnt actkca ifade eden bir
insandir

(G:O(B(l))). "seklinde goril~unu ifade etmistir, A okulu ogretmeni,

"Mudurumiiz dusancelertnt actkca ifade eden biridir (G:6(A(l9)))." seklinde goril§.
bildirmistir. B okulu ogretmeni, "Mudurumuz her konuda actk bir insandtr.
Duygulartni

dii§iincelerini a91k9a ifade eder (G:6(B(3)))." seklinde goril~iinu

bildirmistir, Bu goruslere bakildigmda mndurlerin kurum icerisinde her konuda
ogretmenleri

acikhkla

bilgilendirirken,

kendi

his

ve

fikirlerini

acikca

yansitmadigmdan kaynaklandigi dii§i.inillebilir.

4.9.ilkogretim okullannda gorev yapan okul miidiirlerinin etik liderlik
ozelliklerinin ogretmen algtlanna gore degerlendirilmesine ihsldn bulgular ve
yorum
Arastirmanm dokuzuncu alt problemi "Okul yoneticiniztn etik davramslar
baglannnda

adalet

durumu

tizerine dii§iinceleriniz nelerdir?"

dnzenlenmistir,
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seklinde

Tab lo 9. Okul yiineticisinin adalet durumu
'l>GRETMEN

OKUL v6NErlcfsi
TEMALAR

GllrflJ
Belirten
Her bireye kar§1
adaletlidir

2

Kurum i~i sorunlan
onlemek i~in kimsenin
hakloru xemez

Toplam

Yilzde

24

Gllrn,
Belirtmeren
6

30

%80

6

24

30

%20

Toplam

Yilzde

-

GllrliJ
Belirten

2

%100

2

2

Gllrflt
Belirtmeren

Her bireye kars; adaletlidir: Miidiirlerin %100'ii, ogretmenlerin %80'i bu
gorii~ii ifade etmistir, A okulu miidiirii, "kurum icinde calisan her bireye karst her
zaman adaletli davranmaktayzm(G:M(A(l)))." seklinde gorii~iinii belirtmistir. B
okulu miidiirii, ''Okul icertsinde gorev yapan her bireye karst adaletli oldugumu
duruniiyorum(G:M(B(l))). "seklinde gorii~iinii belirtmistir, A ok:ulu ogretmeni,
''Okul

mudurumuz

caltsanlara

karsi

her

zaman

adaletli

olmu§tur(G:0(A(l 8))). "seklinde gorii~iinii ifade etmistir, B okulu ogretmeni,

"Yonetictmizin adalet durumu oldukca yuksektir. Kurum icindeki tum calisanlara
karsi her zaman adaletli davranmaktadtr (G:O(B(2)))."seklinde gorii~iinii ifade
etmistir, A okulu ogretmeni, "Miidurumuz her zaman adaletli bir insandir herkese
karst olan bu yaklastmi hicbir zaman degismedi (G:0(A(5)))." seklinde gorii~
bildirmistir, B okulu ogretmeni, "Mudurumuz tum caltsanlara adil sekilde davrantr
adalet durumu yuksektir(G:0(B(8)))."

seklinde gorii~iinu bildirmistir, Burada

katihmcilardan alinan goruslere bakildigmda okul ydneticilerinin bireylere karsi
adalet durumunda basan gosterdigi soylenebilir.

Kurum i~isorunlan onlemek iein kimsenin hakknn yemez: Ogretmenlerin
%20'si bu gorii~ti ifade etmistir, A okulu ogretmeni, "Mudurumuz tum ogretmen ve
diger caltsanla karsi adaletli davranmaktadzr. Bu gune kadar kimsenin hakktm
yememistir. Bu sekildeki tutumu sayesinde okul iceristnde olusabilecek sorunlarznda

onune ge<;mi§ oluyor (G:O(A(21)))."seklinde gorii~i.inii ifade etmistir, B okulu
ogretmeni, ''Okul mudurumuzun adalet durumu yuksek seviyededir, asla hak yemez

boylece kurum icinde bireyler arasznda yasanabilecek sorunlarznda onune
gecmektedir (G:O(B(4))). "seklinde gorii§iini.i ifade etmistir. A ok:ulu ogretmeni,
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''Okul mudurumu: adaletli olma konusunda cok hassas davrantr bu sayede
caltsanlar arasznda cikabtlecek problemleri onluyor (G:0(A(17)))." seklinde g6rii§
bildirmistir, B okulu ogretmeni, "Yoneticimiz adaletlidir, herkese esit sekilde hak
ettigini verir bu yuzden kurumumuzda sorun ctkmaz (G:6(B(7))). '' seklinde
gorii§ilnii bildirmistir. Bu g6rii§ler ile miidiirlerin kurum ici sorunlar karsismda
adaletli tutumunu ortaya koyarak ozellikle bireyler arasmdaki sorunlarda bu
tutumunu belirgin sekilde ogretmenlere yansitmasi gerektigi dii§unillebilir.

4.10.ilkogretim okullannda gorev yapan okul mildiirlerinin etik Iiderlik
ozelliklerinin ogretmen algilarma gore degerlendfrilmesfne iliskin bulgular ve
yorum
Arastirmanm onuncu alt problemi "Okul yoneticinizin etik davramslar
baglammda saygr ve sevgi durumu iizerine dil~iinceleriniz nelerdir?" seklinde
duzenlenmistir.

Tablo 10. Okul yoneticisinin sayg» ve sevgi durumu
OKUL YONErlcfsi

OGRETMEN

TEMALAR
GHr~
Belirten

GHrilJ
Belirtmeren

Topi am

Yllzde

GHrn,
Belirten

Herkese kar§1 saygilrdir
ve sevgisini gosterir

2

2

%100

24

GHrn,
Belirtmeren
6

Toplam

Yllzde

30

%80

Saygi ve sevgisi yalmz
Ogtetmenlere karsi
degil ogrenci ve
velilere de ayru
ekildedir
Saygr en onem verdig!
unsurudur

2

2

%100

6

24

30

o/o20

2

2

%100

30

30

Herkese karsr saygihdrr ve sevgisini gosterir: Mudurlerin %100'u,
ogretmenlerin %80'i bu g6rii§ii ifade etmistir, A okulu miidiiru, "Herkese karsi
gerekli sevgi ve saygtyi gosterdigime inanzyorum(G:M(A(J)))."seklinde g6rii§unii
belirtmistir, B ok:ulu mudurii, "Her bireye sevgi ve saygi gostermekteyim
(G:M(B(l))). "seklinde g5rii§unu belirtmistir, A okulu ogretmeni, "Mudurumuz okul
icerlsinde

bulunan

herkese

karst

saygtltdtr
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ve

sevgi

gostermektedtr

(G:O(A(20))). "seklinde

yoneticimiz

hepimize

gorii§tinfi ifade etmistir, B okulu ogretmeni, "Okul
karst

son

derece

saygtlt

ve

sevgi

doludur

(G:O(B(8))). "seklinde gorii~unu ifade etmistir, A okulu ogretmeni, "Mudurumuz
kurum icerisinde hepimize saygzyla ve sevgiyle yaklastr (G:O(A(JO)))." seklinde
gorii§ bildirmistir, B okulu ogretmeni, "Saygt ve sevgi durumu cok yuksektir tum
calisanlara saygz ve sevgi gosterir (G:0(B(3)))." seklinde gorii~unu bildirmistir,
Katihmcilardan ahnan gorii~ler ile okul yoneticisinin saygi ve sevgi durumunda
basanh oldugu soylenebilir.

Sayg; ve sevgisi yalmz ogretmenlere karsr degil ogrenci ve velilere de aym
seklldedlr: Mudurlerin %100'u, ogretmenlerin %20'si bu gorii~u ifade etmistir, A
okulu muduru, "Ogrenci ve velilerime de aynz derecede sevgi ve saygt gostertrim
(G:M(A(l))). "seklinde gorii~unu belirtmistir, B okulu mudurii, "Sevgi ve saygtyt
sadece

ogretmenlere karsi degil

ogrenci ve velilere de gostermekteyim

(G:M(B(l))). "seklinde go~unu belirtmistir, A okulu ogretmeni,

"Madurumuz her

calisamna oldugu gibi ogrencilerine ve atlelerine de aynz saygtyt sevgiyi
gostermektedir(G:O(A(l l))). "seklinde go~unu ifade etmistir. B okulu ogretmeni,
"Yoneticimizin saygt ve sevgi durumu oldukca yuksektir. Yalnzz biz/ere karst degil
ogrenci ve velilerine karsi da saygt ve sevgisini gosterir(G:0(B(5)))." seklinde
gorii§fulfi ifade etmistir, A okulu ogretmeni, ''Saygz ve sevgi konusunda mudurumuz
tum calisanlartna oldugu gibi ogrenci ve onlarzn ailelerine de aynz sekilde saygz ve
sevgi gostermektedir(G:6(A(l2)))." seklinde gorii§ bildirmistir, B okulu ogretmeni,
"Okul yonettcimiz kurum icinde saygtyi ve sevgiyi her zaman on planda tutar. Butun
ogretmenlere gostermis oldugu bu tavn ogrenci ve velilere de ayni sekilde saygz ve
sevgiyi gosterir(G:O(B(9))). '' seklinde gorii~unu bildirmistir. Kanlimcilann bu
goril~u sonucunda ogretmenler, mtldnrlerin ogrenci ve velilere olan yaklasirmm
yeterli gormedikleri soylenebilir. Bir diger acidan mudurler ogrenci ve velilere karsi
olan saygi ve sevgi tutumlanm yeteri kadar ogretmenlere yansitamadiklan da
dii~iinulebilir
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Sayg; en onem verdigi unsurudur:

Mudurlerin %100'ii bu gorii~ii ifade

etmistir, A okulu miidiirii, "Saygz hayatzmda en onem verdigim unsurlardan
olmustur (G:M(A(l))). ". " seklinde gorii~ bildirmistir, B okulu miidiirii, "Bireylerin
btrbirlerine karst olan davrantslannda gostermeleri gereken ve benim de en onem

verdigim

unsur

saygzdzr(G:M(B(l)))."

seklinde

gorii~iinii

ifade

etmistir,

Katihmcilardan yalmzca miidiirlerin bu gorii~ii bildirmesinin nedeni olarak,
ogretmenlerin mudurleri hakkmda onem verdigi unsurlardan yeterinde haberdar
olmamalan d~iiniilebilir.
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BOLUM
SONUC VE ONERiLER
Arastirmaya 2 yonetici, 30 ogretmen olmak uzere 32 kisi katilmistrr,
Katihmcilardan

alman cevaplar biitiln

olarak bakildigmda olumlu

olarak

gorunmesinin yamnda, yiizdelik hesaplamalan sonucunda gornsler arasmdaki farklar
ortaya cikrmstir. Yoneticilerin etik liderlik durumlanm ortaya koyabilmek icin
katihmcilara 10 adet soru yoneltilmis ve gornsleri almnustrr. Arastirma bulgulan
genel olarak degerlendirildiginde; okul miidiirlerinin etik liderlik uygulamalan;
kurumsal baghhk boyutunda "basanh" bulunmustur, Okul mudttrlerinin etik liderlik
uygulamalan; sorumluluk, tarafsizhk, esitlik, dtrrustluk ve dogruluk, insan iliskileri,
acikhk, adalet, saygi ve sevgi boyutlarmda "basanli ancak gelistirilmesi gerek:en",
ho~gorii boyutunda "az basanli"

oldugu sonucuna ulasilrmstir. Arastirma

sonuclanna aynnnh sekilde asagida yer verilmistir:
Katihmcilara yoneltilen ilk soru okul yoneticilerinin hosgoru · durumudur.
Kanhmcilardan ahnan gorii§ler l§Igmda dort tema olusturulmustur,Hosgoru durumu
yuksektir gori.i~ii icin, mudnrlerin tamami gorii~ belirtirken, ogretmenlerin yansi
gori.i~ belirtmistir, Mudurler ho~gori.ili.i olma durumlanm yilksek: derecede bulurken,
ogretmenlerin yansmm g5ri.i§ belirtmemesinde okul mudnrlerini bu konuda yetersiz
bulduklan dusunulebilir. Sorunlar karsismda gosterdigi hosgorunun suistimal
edilmesinden hoslanmaz gori.i~u icin mndurlerin tamami gorii~ belirtirken,
ogretmenlerin yansmdan azi gori.i~ belirtmistir. Ogretmenlerdenbu gorii§ii yansmdan
azmm

belirtmesi,

mudurlerin

sorunlar

karsismdaki

ogretmenlere yansitmamalanndan kaynaklandigi

tutumlanni

du~iinillebilir.

yeterince

Hosgorult; ve

sabirhdir g5ri.i§ii icin mudnrlerin tamami gorii~ belirtmezken, ogretmenlerin
yansmdan azi gorii~ belirtmistir. Mi.idiirlerin bu gorii~te bir yorumu bulunmazken
ogretmenlerin de 90k azmm bu goruste olmasi, mndurlerin hosgort; durumu ve
sabirh alma konusunda yeterince basanli olamadigi dii~unillebilir. Okul mudurlerinin
ho~gorii durumunu belirlemede, ho§g5rillii oldugundan herkes ona karsi icten
davramr gorii§i.i icin mudnrlerin tamami gorii~ belirtmezken, ogretmenlerin
yansmdan 90k azi g5rii§ belirtmistir, Alman bu gorusler sonucunda miidiirlerin
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ho§goril gosterme durumunun yeterli olamadigi soylenebilir. Arastmnanm ilk boyutu
icin cikan sonuclarda anlamh derecede farklar bulunmustur, Okul miidiirlerinin etik
liderlik ozelliklerinden ho§goril durumunda yeterince basanh olamadigi soylenebilir.
Genel olarak ok:ul yoneticilerinin etik liderlik uygulamalanmn ho§goril boyutunda
durumunun az basanh oldugu soylenebilir, Gttles ve Ardahan (1998)," ogretmenler,
ho§goril

diizeyinde

mndnrleri

yetersiz

bulduklan

arastirma

bulgulanyla

ortii§mektedir. Simsek ve Altmkurt (2009)' da yaptigi arastirmada ok:ul miidiirlerinin
gosterdigi etik liderlik davramsi olan ho§gorii boyutunda dii§iik diizeyde yeterli
bulmalan arastirma bulgulanyla ortii§mektedir. Ok:ul miidiirlerinin etik liderlik
ilkelerini tam uygulayabilmeleri icin etik kurullar olusturulmah ve miidiirlerin takibi
saglamp etik ilkelere yeterli sekilde uymamalan durumunda egitim programlarma
tabi tutulmahdir. Ok:ullarda sik sik rehberlik anketleri diizenlenmeli, bu sekilde
miidiirlerin eksik yonleri belirlenip diizeltilmeye cahsilmahdir. Hosgoru iizerine
Milli Egitim Mudurlukleri seminerler diizenlemeli ayru zamanda iiniversitelerde
hosgoruyu temel alan konferanslar verilerek mudurlerin kanlum saglanmahdir.
ikinci boyut olan sorumluluk icin katihmcilardan alman sorumluluk bilinci
son derece yuksektir gorii§ii icin miidiirlerin tamami goril§ belirtirken, ogretmenlerin
yansmdan fazlasi gorii§ belirtmistir. Katilimcilann belirttigi gorii§lerile mudurlerinin
sorumluluk durumunda basan gosterdigi soylenebilir. Sorumluluk konusundaki
hassasiyeti karsismdakinden de bekler gorii§U icin miidiirlerin yansi goril§
belirtirken, ogretmenlerin yandan azi gorii§ belirtmistir, Bu konuda miidiirler,
ogretmenlerin aldiklan sorumluluklan yerine getirip getirmemeleriyle yeterince
ilgilenmedigi soylenebilir, Miidiirlerin kendi sorumluluklarma karsi olan tutumlanm
ogretmenlere yeterince yansitmadiklan da du~uniilebilir. Mudtirler bu durum
karsismda ogretmenlerden beklentilerini daha acik bir sekilde konusmahdirlar.
Mudnrler kendi sorumluluklanm ne kadar ciddiye aldigmi, aksatmadan titizlikle
calistrgim ogretmenlere gerektigi kadar yansitmahdirlar. Ogretmenlerin aldigi
sorumluluklan yerine getirene kadar mudurler bunun sik sik takibini yaparak
ogretmenlerin bu sorumluluk tutumundan etkilenmesi saglanabilir, Sorumluluk
durumu yasam tarzi halini almistir goril§il icin mudurlerin yansi goril§ bildirirken,
ogretmenlerin yansmdan 90k azi goril§ bildirmistir, Bu konuda ok:ul mudurlerinin
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tamammm sorumluluk durumunu yasam tarzi haline almasi, ogretmenler acismdan
sorumluluk bilincini yiikseltebilir. Genel olarak bakildigmda miidiirlerin sorumluluk
durumlannm etik ilkelere uygun seviyede basanh bulundugu soylenebllir ancak
gelistirilmesi gerektigi dii§iiniilmektedir. Pehlivan (1999), Cakir (1999) ve Kmay
(2006), okul mi.idiirlerinin sorumluluk di.izeylerini etik ilkelerce uygun bulmalan
arastirma ile ortu;;mektedir. Mudurlerin sorumluluk diizeyinin gelistirilmesi icin
gorevde olan ve goreve yeni baslayacak olan mudnrler icin egitim programlan
di.izenlenmelive mtidtlrlerin katilnm saglanmahdir,
Mudnrlerin tarafsizlik boyutu ele almdigmda hicbir durumda taraf tutmaz
gori.i§ii icin miidiirlerin tamami ile ogretmenlerin tamammdan azi gori.i§ belirtmistir,
Bu durum icin miidiirlerin basan gosterdigi scylenebilir. Sorunlar karsismda bilgi
sahibi olur ve tarafsizca 9oziimler getirir gori.i§ii icin mi.idiirler gori.i§ belirtmezk:en,
ogretmenlerin yansmdan azi gori.i§ belirtmistir. Burada mudurlerin hicbir gori.i§iiniin
bulunmamasi ve ogretmenlerin az bir kismmm gori.i§ belirtmesi; okul mudnrlerinin
kurum icindeki durumlar karsismda yeterince bilgi edinmeden harek:et ettik:leri
dii§iinillebilir. Genel olarak ogretmen gorasleri mttdnrlerin tarafsiz davrandigi
yonunde oldugu soylenebilir. Fakat mi.idiirlerinsorunlar karsisinda ogretmenleri daha
fazla dinleyip, bireyler arasmdaki problemin tam olarak ne oldugunu anlayip,
olaylan objektif gozle degerlendirip 9ozmesi gerektigi soylenebilir. Mudttrler k:urum
icinde olan olaylara karsi kayrtsiz kalmamahdirlar, Mudurler ogretmenlerle sik sik
kisa gorusmeler yaparak kurum icerisinde ya da ogretmenler arasmda olup biten
bircok durumdan haberdar olup olaylan k:endi bakis acilanyla degerlendirebilirler.
Okul miidiirlerinin etik liderlik durumu tarafsizhk boyutunda miidiirlerin genel
olarak basanh oldugu soylenebilir ancak gelistirilmesi gerektigi dil~iinillmektedir.
Mudurlerin tarafsizhk durumunun gelistirilmesi icin seminerler di.izenlenebilir. Bu
sayede yoneticilerin tarafsiz olma tutumlan gelistirilebilir.
Mudurlerin gosterdikleri etik liderlik ozelllklerinden esitlik durumuna
bakildigmda, kurum icerisinde her bireye esit davrarur gori.i~il icin mudurlerin
tamanu ve ogretmenlerin yansmdan fazlasi gori.i~ belirtmistir, Katihmcilardan alman
esitlik yasam bicimidir gori.i§il icin mudnrlerin yansi gori.i~ bildirirken, ogretmenlerin
tamami g5ri.i§ bildirmemistir, Kimseyi digerinden ilstiln tutmaz g5ri.i§il icin
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mudurlerin tamami gorii§ bildirmezken, ogretmenlerin yandan azi gorii§ bildirmistir,
Genel olarak bakildiginda

mndnrlerin kurum icerisindeki her bireye esit sekilde

davrandigi soylenebilir. Diger temalar da goz ontmde bulunduruldugunda

mudnrler,

etik liderlik uygulamasi yonnnden basanh oldugu soylenebilir ancak gelistirilmesi
gerektigi

dii§iiniilmektedir.

Okul mudurleri

toplantilar

diizenleyebilir

boylece

karsihkh bir iletisim ortami olusur ve kurum icerisindeki her bireye karsi esit bir
tutum sergiledigini acikca ifade edebilirler. Mudurler toplanti sirasinda ogretmen
gorii§lerini alarak yanhs bir tutum sergilemisler ise bu davramsim ogrenip telafi
edebilirler.
Okul mudnrlerinin

durustluk ve dogruluk durumu incelendiginde

karsi acik ve nettir gorii§ii icin mudurlerin

ve ogretmenlerin

herkese

tamarm

gorii§

bildirmistir, Buradan mudurlerin etik liderlik durumunu uygulamada basanh oldugu
soylenebilir. Bu boyutta alman diger bir gorii§; gizlisi sakhsi yoktur, yalaru sevmez
icin mudnrlerin yansi gorii§ belirtirken, ogretmenlerin tamami gorii§ bildirmemistir.
Bu goruslere bakildiginda,
tutumlanm

mudurlerin dnrustluk ve dogruluk uygulamalarmdaki

ogretmenlere yeterince gosteremedikleri

dil§iiniilebilir. Katihmcilardan

ahnan idarecide bulunmasi gereken erdemdir gorii§ii icin mudnrlerin yansi gorii§
bildirirken, ogretmenlerin tamami gorii§ bildirmemistir, Mudurlerin bu uygulamasma
ogretmenlerin gorii§ bildirmemis olmalan, mudurlerin kurum ici calisanlanna karsi
mtidtlrlerde bulunmasi gereken vasiflan tam olarak aktaramadigmdan kaynaklandigi
soylenebilir.

Sonuclar

acismdan

ilk gorii§ ele almdigmda,

okul mtidiirlerinin

diiriistli.ik ve dogruluk boyutunda basanh bulunduklan soylenebilir. Diger iki gorii§
icin

ogretmenlerin

basansnnn

gorii§ bildirmemis

dii§uk oldugu

uygulamalannda

basanli

olmasi

soylenebilir.
oldugu

mudurlerin

Genel

scylenebilir

bu

uygulamalarda

olarak

mtidurler

etik

ancak

gelistirilmesi

liderlik
gerektigi

di.i§ilniilmektedir. Pehlivan (1999), Cakir (1999) ve Kmay (2006), "Mudurlerin
diiriistli.ik durumunun
bulgusu arastirma

etik liderlik davranislanna

bulgulanyla

dogruluk durumlanm

ortil§mektedir.

uygun sekilde davrandiklan"

Okul mudurlerinin

diiriistli.ik ve

artirmak icin konferanslar duzenlenerek mudurlerin katilnm

saglanabilir.
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Okul yoneticlsinin kurumsal baghhk durumunun icin katihmcilann tamarm
kurumsal baglihgi en yuksek durumdadir seklinde goril§ bildirmislerdir, Okul
mudurlerinin etik liderlik uygulamalannda kurumsal baghlik durumunun basanh
oldugu soylenebilir. Okul mudurlerinin kurumsal baghhklanm artnmak icin 9al1§tlgi
kurumu icerisinde bulundugumuz cagm gereksinimlerini karsilayacak bicimde
yapilandmlabilir, Mtldtirler ve ogretmenler arasmdaki iliskiler artmlabilir, bir arada
bulunabilecekleri sosyal ve k:iiltiirel etkinlikler dnzenlenebilir. Zaman icerisinde
kidem durumuna gore maas artmmi da yapilabilir,
Okul yonetlcilerinln insan iliskileri durumu belirlenirken en fazla alman goru§
insanlarla olan iletisimi 90k iyidir icin miidiirlerin tamami goril§ bildirirken,
ogretmenlerin yansi bu gorti§il bildirmistir, Bu goril§le mudurlerin iletisim
konusunda

basanh

oldugu

soylenebilir

ancak

gelistirilmesi

gerektigi

dii§unillmektedir.Mudurlerin bu goril§te insan iliskilerini 90k iyi gcrmesinin yamnda
ogretmenlerin yansmm bu g5rti§te olmasi, mudurlerin iletisim konusunda tiim
ogretmenlere aym dtizeyde ve yeterli sekilde davranmadigi dii§tinillebilir.
Katilimcilardan ahnan diger bir goril§ sadece ogretmenlere karsi degil, ogrenci ve
velilerle de 90k iyi anlasir icin mndurlerin tamami gorii§ bildirirken, ogretmenlerin
yandan azi gorii§ bildirmistir. Bu temada ogretmenlerin az bir bolumunun g5ru§
bildirmesinin sebebi olarak ogretmenlerin okul mudurlerini bu konuda yeterli
gormedikleri dii§unillebilir. Bu acidan okul mudurleri ogrenci ve velileriyle
iletisimlerini artirabilir, velilerle daha sik irtibat kurabilirler. Okul mudurlerinin insan
iliskileri durumu belirlemede kanhmcilardan ahnan herkese arkadas gibi yaklasir
goril§ii icin mudurler goril§ bildirmezken, ogretmenlerin yandan 90k azi gorti§
bildirmistir. Ogretmenlerden 90k az kisinin g5rii§ bildirmis olmasi, okul
mudurlerinin kendisine yakm hissettikleriyle arkadasca bir iletisim kurarken, diger
ogretmenlerle olan iletisiminde daha mesafeli oldugu dii§unillebilir. Okul
mndurlerinin etik liderlik uygulamalannda insan iliskileri durumunda basanli oldugu
ancak gelistirilmesi gerektigi dii§unillebilir. Bu konuda okul miidiirlerinin ogretmen,
ogrenci ve velileriyle iliskilerini artirmak icin kurum ici ve kurum dismda etkinlikler
dttzenlenebilir, daha sik bir arada bulunabilecekleri organizasyonlar yapilabilir.
Mudurler konumlarmdan dolayi zamanlannm cogunu odalarmda masa basmda
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gecirmektedirler. Bu tutumlanm olabildigince degistirerek, kurum icerisinde daha
aktif olarak cahsanlarla iliskilerini gelistirebilirler. Okullarda rehberlik cahsmalan
yapilabilir, Okul mudurlerin insan iliskileri ile ilgili ogretmen goril~leri almarak
varsa eksik yonleri belirlenip bunlann duzeltilmesi saglanabilir, Aym zamanda etik
kurumlan olusturulmah ve du~uk duzeyde etik liderlik ozellikleri sergileyen
mndurler belirlenip egitime tabi tutulabilir.
Okul yoneticisinin acikhk durumu icin katihmcilardan alman kurum icinde
her konuyu a91k9a paylasir goril~u icin mudurlerin tamami goril~ bildirirken,
ogretmenlerin tamammdan azi goril~ bildirmistir, Ahnan bu go~ler ile mudnrlerin
kurum icerisindeki her durumda her konuyu cahsanlarla acik bir sekilde paylastigi ve
bnyuk derecede basanh oldugu soylenebilir. Bir diger goril§ olan gizlilikten
hoslanmaz icin mndurlerin yansi goril~ bildirirken, ogretmenlerden bu yonde goril§
almmamistir. Ogretmenlerden bir g6ril§ almmamasmm sebebi olarak; mudurlerin
gizlilik konusunda bu den1i hassas olduklarrm, kurum icerisinde bir seylerin
saklanmasmdan hoslanmadigim ogretmen1ere yeterince

belli etmemesinden

kaynaklandigi du~iinillebilir. Mudnrlerin kendileri hakkmda ogretmenleri daha fazla
bilgilendirmesi gerektigi dil§iinillebilir.Acikhk boyutunda katihmcilardan ahnan son
goril§ duygu ve dustmcelerini acikca ifade eder icin mudurler goril~ bildirmezken,
ogretmen1erinyansmdan 90k azi goril§ bildirmistir. Bunun sebebi; mudurlerin kurum
icerisinde her konuda ogretmen1eriacikhkla bilgilendirirken, kendi his ve fikirlerini
acikca yansitmadigmdan kaynaklandigi dil§iinillebilir. Mudurlerin etik liderlik
uygulamalanm gelistirmek icin sik sik toplantilar dtizenleyerek kurum icerisinde
olan durumlar acik bir sekilde konusulabilir, kendi duygu ve dustmcesini
ogretmen1ereacikca aktarabilirler.
Okul mndurlerinin adalet durumunu belirlemeye yonelik mudurler ve
ogretmenlerden ahnan her bireye karsi adaletlidir g6ril§ii icin mudurlerin tamami
goril§ bildirirken, ogretmenlerin tamammdan azi gorii§ bildirmistir. Bu gorusler goz
onunde bulunduruldugunda, mudurlerin

adalet

durumunun yiiksek oldugu

soylenebilir. Mudurlerin adalet durumu belirlenirken ahnan bir diger gorii§ kurum ici
sorunlan onlemek icin kimsenin hakkmi yemez icin mudurler gorii§ bildirmezken,
ogretmenlerin yansmdan azi goril§ bildirmistir, Mudnrlerin kurum ici sorunlar
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karsismda adaletli tutumunu ortaya koyarak ozellikle bireyler arasmdaki sorunlarda
bu tutumunu belirgin sekilde ogretmenlere yansitmasi gerektigi di.i~unillebilir.
Pehlivan (1999), Cakir (1999), Kmay (2006), "okul mndnrlerinin genel olarak
adaletli davramslar sergiledigi" bulgulan arastirma bulgulanyla orti.i~mektedir.

Gales ve Ardahan (1998), "ogretmenler, mndurlerini adalet dnzeyi boyutunda
yetersiz bulduklan"

bulgusu arastirma bulgulanyla ortil~memektedir. Adalet

konusunda goreve yeni baslayacak olan mndurler icin egitim programlan
dnzenlenerek mudtlrlerin katihmlan saglanabilir, Bu sayede mudurler adalet
duzeylerini gelistirmis sekilde goreve baslayabilecekleri soylenebilir. Aym zamanda
Milli Egitim Mudurlukleri ve universitelerde okul mndurlerinin etik liderlik
boyutlanm ele alan seminerler, konferanslar duzenlenebilir.
Etik liderlik uygulamalannda okul mudurlerinin saygt ve sevgi durumunu
belirlemek icin yapilan goru~melerde okul mudtirlerinin tamami ve ogretmenlerin
tamammdan azi herkese karsi saygi ve sevgi gosterir seklinde gori.i~ bildirmistir,
Katihmcilardan alman bu gornslerle mudurlerin saygi ve sevgi durumunun yuksek
oldugu scylenebilir. Kanhmcilardan alman saygi ve sevgisi yalruz ogretmenlere karsi
degil, ogrenci ve velilere de ayru sekildedir goru~u icin mudurlerin tamami gori.i~
bildirirken, · ogretmenlerin yansmdan azi goru~ bildirmistir, Bu goru~ sonucunda
ogretmenler, mudurlerin ogrenci ve velilere olan yaklasimmi yeterli gormedikleri
soylenebilir. Bir diger acidan mudurler ogrenci ve velilere karsi olan saygi ve sevgi
tutumlanm yeteri kadar ogretmenlere yansitamadiklan da du~unillebilir. Saygi ve
sevgi durumundaki alman son goru~ saygi en onem verdigi unsurdur icin mudurlerin'
tamarm goru~ bildirirken, ogretmenlerin tamami goru~ bildirmemistir, Bu gorusten
crkanlacak sonuc; ogretmenlerin mudurleri hakkinda onem verdigi unsurlardan
yeterince haberdar olmamalan du~unillebilir. Genel anlamda mudnrlerin saygi ve
sevgi durumunun basanh

oldugu scylenebilir. Mudnrlerden ahnan goruslere

ogretmenlerden goru~ ahnamamasi telafi edilebilir bir durum olarak dusunulebilir,
Bu konuda mudurlerin saygi ve sevgi durumunu arttrrmak icin ogretmenlerle iyi
iletisim kuracagi kurum ici ve kurum disi etkinlikler duzenlenebilir. Okul icerisinde
rehberlik cahsmalan yapilarak mtidurlerin saygi ve sevgi duzeyleri belirlenmeye
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cahsilabilir,

mudurler

bu

sayede

eksik

yonlerini

gorerek

duzeltme

imkam

bulabilirler.

ileri Arasnrmalara Yonelik Oneriler

Arastirma bulgulan dogrultusunda ileri arastirmalara yonelik su onerilerde
bulunulabilinir:
1.c;a11~marun dab.a genel sonuclanm gcrebilmek icin orta ogretim ve liselerde
de yapilmasi,
2.0kul mudurlerinin etik liderlik ozellikleri konusunda yapilacak olan bundan
sonraki arastirmalar, karsilastrrmah olarak sonuclann yorumlanabilmesi icin hem
devlet okullannda hem de ozel okullarda yapilmasi,
3.Yapilacak olan diger arastirmalarda okul yoneticilerinin etik liderlik
ozelliklerini cinsiyet farkma gore karsilastirmah olarak degerlendirilmesi,
4.Yap1lacak olan diger arastrrmalarda ycneticilerin y~ ve kidem farklanna
gore sergiledikleri etik liderlik ozelliklerinin incelenebilir,
5.0kul

mudurlerinin etik liderlik ozelliklerini gosterme durumlannm

belirlenebilmesi amaciyla ve dab.a fazla katihmci saglanabilmesi acismdan nicel
arastirma tekniginde yararlamlmasi,
6.Bundan sonraki yapilacak clan arastirmalar velileri de kapsayacak sekilde
yapilmasi onerilebilir.
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EKLER
EK-1 :Goril~meFormu
GORUeME FORMU
Arastirma Konusu:
iLKOGRETiM OKULLARINDA GOREV YAPAN OKUL YONETiCiLERiNiN
ETiK LiDERLiK OZELLiKLERiNiN OGRETMEN ALGILARINA GORE
DEGERLENDiRiLMESi

Y akin Dogu Universitesi Egitim Yonetimi, Denetimi, Ekonomisi ve
Planlamasi Ana Bilim Dali 20080581 numarah Duygu Eray isimli ytlksek lisans
ogrencisiyim. Egitim sfuecimin tez asamasmda bulunmamdan dolayi, arastirmami
gerceklestirebilmem

19m

ok:ulunuzu tercih

etmekteyim.

Bu

arastirmaya

baslayabilmek icin oncelikle Milli Egitim Bakanhgmdan onay ahnmisnr. Ara~tl1'1'1J.a
konum; "Ilkogretim ok:ullarmda gorev yapan okul yoneticilerinin etik
ozelliklerinin ogretmen algilanna gore degerlendirilmesi' '. Bu arastmnamdakj
ok:ul yoneticilerinin etik acidan gerceklestirdikleri liderlik ozelliklerinin
belirlemektir. Arastirma konum ve amacim 1~1gmda tez damsmanim olan
Gokmen DAGLI ile birlikte belirledigimiz 10 adet acik uclu
aramaktayim. Arastirmaya ok:ul miidfuii ve ogretmenler katilacaktrr, XUI.Lllllll\;.,l..Li:IJ.
ahnan cevaplar tez icerisinde kullanilmasi amaclanmaktadir,
bulundugu kagida sahsi bilgiler yazilmayacaknr. Gorusmenin
stirecegini dii~iinmekteyim. Toplanan veriler yalmzca ben
tarafindan gorulecektir, Arastirmamda bana yardimci
tesekknrlerimi sunanm.
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Gorii§me Sorulan
Ogretmealere Yonelik Sorular

1 )Okul yoneticinizin etik davranislan baglammda ho§gorii durumu iizerine
di.i§ilnceleriniznelerdir?
2)0kul yoneticinizin etik davramslan baglammda sorumluluk durumu
iizerine d~ilnceleriniz nelerdir?
3)0kul yoneticinizin etik davramslan baglammda tarafsizhk durumu iizerine
di.i§ilnceleriniznelerdir?
4)0kul yoneticinizin etik davramslan baglammda esitlik durumu iizerine
du~ilnceleriniznelerdir?
5)0kul yoneticinizin etik davramslan baglammda diiriistliik ve dogruluk
durumu iizerine d~unceleriniz nelerdir?
6)0kul yoneticinizin etik davramslan baglammda kurumsal baghllk durumu
iizerine du~ilnceleriniznelerdir?
7)0kul ycneticinizin etik davramslan .p~gl~da

insan ili§kileri durumu

uzerine dustinceleriniz nelerdir?
8)0kul yoneticinizin etik davramslan p~g\~da

aeikhk durumu uzerine

dil§ilncelerinizn~lerdir?
9)0kul yonetigi.JJ.izin etik davramslan J:,~gl~nda adalet durumu uzerine
dustmceleriniz nelerdir?
1 O)Okul yoneticinizin etik davramslan baglammda saygi ve sevgi durumu
iizerine dii~ilnceleriniznelerdir?
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Mudnrlere Yonelik Sorular
1 )Okul yoneticisi olarak etik davranislar baglaminda ho~gorii durumunuz uzerine
dusunceleriniz nelerdir?
2) )Okul yoneticisi olarak etik davranislar baglaminda sorumluluk durumunuz
uzerine dusunceleriniz nelerdir?
3)0kul yoneticisi olarak etik davranislar baglaminda tarafsizhk durumunuz uzerine
dusunceleriniz nelerdir?
4)0kul yoneticisi olarak etik davranislar baglaminda esitlik durumunuz uzerine
dusunceleriniz nelerdir?
5)0kul yoneticisi olarak etik davranislar baglaminda diiriistliik ve dogruluk
durumunuz uzerine dusunceleriniz nelerdir?
6)0kul yoneticisi olarak etik davranislar baglaminda
uzerine dusunceleriniz nelerdir?
7)0kul yoneticisi olarak etik davranislar baglaminda insan .••..• ~.11&.1.~"
uzerine dusunceleriniz nelerdir?
8)0kul yoneticisi olarak etik davranislar baglaminda aeikhk dururnunµz.µ.z~r.i.p.~
dusunceleriniz nelerdir?
9)0kul yoneticisi olarak etik davranislar baglaminda adalet
dusunceleriniz nelerdir?
1 O)Okul yoneticisi olarak etik davranislar baglaminda saygr ve
uzerine dusunceleriniz nelerdir?
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EK-2:0nay Belgesi

KUZEY KIBRIS. TURK CUMHURiYETi
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
iLKOGRETiM DAiRESi MUDURLUGU

Sayi: iOD.0.00-35/2014/lB

Saym Duygu_ERAY,
Yakm Dogu Universitesi,
Lefkosa.

MiidurUigtimUzebagli 23 Nisan Ilkokulu ve Gelibolu Ilkokulu'nda
ogretmenlere uygulamak istediginiz "ilkogretim Okullarmda Gorev Yapan
Etik Liderlik Ozelliklerinin Ogretmen Algtlarma Gore Degerlendirilmest"
sorulan, Talim ve Terbiye Dairesi Miidilrliigutarafindan incelenmistir,
Yapilan inceleme sonucunda cahsmanm uygulanmasi, gizlilik ve gonulluluk
riayet_edilmesi kaydiyla uygun goriilm~tiir. Ancak anket sorulanm uygulamadan
mttdnrltikleri ile temas kurulmasi ve anket tamamlanchktan sonra da sonuclann
Terbiye Dairesi Miidiirliigii'ne iletilmesi hususunda bilgilerinizisaygi ile rica ederim.

@~
AliNizAM
Miidiir

/AA
Tel
(90)(392)228 3136- 228 6893
Fax
(90)(392)228 7158
E-mail meb@mebnet.net
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KUZEY KIBRIS TURK CUMHURi:YETi
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI

iLKOGRETiM DAiRESi MUDURLUGU

Lefkosa, 11 Haziran 2014

Sayu iOD.0.00-35/2014/1~- '· O 6-b

Saym Duygu ERAY,
· Yakm Dogu Universitesi,
Lefkosa.

Mi.idi.irlug(im:£i_ze bagh ilkokullarda gorev yapan okul miidiirleririe uygulamak
istediginiz . "Ilkogretim Okullarmda Gorev Yapan 01ml Yoneticilerini.n Etik Liderlik
· Ozelliklerinin Ogretmen Algilarma Gore Degerlendirilmesi" konulu anket sorulan, Talim

-

ve Terbiye Dairesi Miidiirlilgiitarafindan incelenmistir.
Yapilan inceleme sonucunda eahsmamn uygulanmasi, gizlilik ve goniilliiliik
sorulanrn
ilkelerine riayet edilmesi kaydiyla uygun goriilmil§tiir. Ancak
da
uygulamadan once okul mi.idiirliil<leri ile temas kurulmasi Ve anket 'IAJ.!Li:UlllaJ.lu.J..1'.LQ.U
sonuclann Talim ve Terbiye Dairesi Miidiirliigii'ne iletilmesi
ile rica ederim.
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