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ÖNSÖZ 
 

Son yıllarda eğitim yöneticiliği alanında hızlı bir değişim yaşanmaktadır. 

Eğitim kurumlarında özellikle eğitim öğretimin temeli atılan ilköğretim okullarında 

görev yapan okul müdürlerinin yeterlilikleri hergeçen gün daha fazla önem arz 

etmektedir. İlköğretim okul müdürleri hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin 

başarılı olmasında büyük bir etkiye sahiptirler.   

Bu sebeple çalışmamızda ilköğretim okullarında görev yapan okul 

müdürleriyle görüşme yaparak okul müdürlerinin özbilinç, öz yönetim, sosyal bilinç 

ve kişisel yeterlilik – ilişki yönetimi boyutundaki yeterliliklerini araştırmaya 

çalışılmıştır.  

Öncelikle çalışmanın  yazım aşamasındaki yardımlarından dolayı sevgili eşim 

Nevin ŞAHİN TAN’a teşekkürü bir borç bilirim.  

Tüm çalışmalarımın nedeni  ve hayatımın en önemli varlığına, sevgili kızım 

Şevval Özgü’ye bu tezi  ithaf ediyorum…   

 

 

                                                                                                     Özgür TAN 

                                                                                                     Mayıs,2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv 

 

ÖZET 
Türk Eğitim Sistemi içerisinde yer alan ilköğretim okullarında görev yapan 

okul müdürlerinin yeterliliklerini araştıran bu çalışmada ilk bölümünde, alan yazın 

incelenmiş, eğitim yönetiminden ve başarılı okul müdürleri özelliklerinden ele 

alınmıştır. Ayrıca bu bölümde okullarda İnsan Kaynakları Yönetimi üzerinde 

durulmuş ve ülkemizde ilköğretim okul müdürlerini atama kriterleri belirtilmiştir.  

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okul müdürlerinin öz bilinç, öz yönetim, 

sosyal bilinç ve kişisel yeterlilik – ilişki yönetimi boyutunda yeterliliklerini 

belirlemek ve eğitim öğretime etkisini belirtmektir.  

Bu çalışma nitel araştırma olarak tasarlanmış ve yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniğinden yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya ilişkin veriler İstanbul ili, 

Anadolu yakasındaki Beykoz, Ataşehir  ve Ümraniye ilçelerinde bulunan ilköğretim 

okulları içerisinden tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 15 ilköğretim okulunda 

görev yapan okul müdürlerinin görüşmelerinden oluşmaktadır.  

Hazırlanan görüşme soruları iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

kişisel bilgiler formuyla okul müdürlerinin mesleki, kişisel ve eğitim durumları 

bilgileri toplanmaya çalışılmış, ikinci bölümde ise okul müdürlerinin yeterliliklerine 

ilişkin dört bölümden oluşan on sekiz soru hazırlanmıştır. Bu sorulara katılımcıların 

verdiği yanıtlar betimsel olarak analiz edilerek bulgular niceliksel olarak 

sunulmuştur.  

Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgularda okul müdürlerinin çoğu 

katılımcı yönetim anlayışı benimsedikleri gözlenmiştir. Müdürler, kendilerini güçlü 

gördükleri yönleri olarak insan ilişkilerinde başarılı olduklarını belirtmişlerdir. 

Okulların sorunları konusunda çoğunlukla okul binaların yetersiz kaldığı ve okulların 

temizlik işlerini sürdürecek hizmetli sıkıntısı çekildiği görülmüştür. Ayrıca 

müdürlerden bazıları okulun kadrosunu oluşturmada müdürlerin söz sahibi olmaları 

gerektiğini belirtmişlerdir. Bazı müdürler, öğretmenlerin daha etkin ve planlı olarak 

hizmet içi eğitime alınmasını önermişlerdir. Okul müdürleri okullarında sorunla 

karşılaştıklarında birebir görüşerek ikna yolunu seçtiklerini ifade etmişlerdir. 

Müdürlerden bazıları, öğretmenlerin performansından memnun olmadıklarını ve 

okullarında kadro sıkıntısı çektiklerini belirtmişlerdir. Toplam Kalite Yönetimi 
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konusunda ise okul müdürlerinin istekli olmadığı, bunu zorunlu uyguladıkları 

görülmüştür. 

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, çeşitli önerilerin ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. En önemli öneri, okulların fiziki yapısının daha iyi bir duruma 

getirilmesi yönündendir. Ayrıca okul müdürleri ve öğretmenlerinin düzenli ve planlı 

bir şekille her yıl hizmet içi eğitime alınması eğitim ve öğretimdeki başarıyı 

artıracaktır. Bazı müdürlerin belirttiği gibi, İstanbul’da okulların çoğunda uygulanan 

ikili öğretim, eğitimde başarıyı düşürmekte ve bu konuda en kısa sürede çözüme 

varılmalıdır.  

 

Anahtar Sözcükler: İlköğretim okul müdürleri, yeterlilik. 
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ABSTRACT 

 In the first part of this study ,which primary school principals’ competences 

were seeked ,literature was searced ; education management and qualifications of the 

successful school managers were explained. Application of Human Resources 

Management at schools was emphasized and appointment of primary school 

managers was stated.   

 The aim of this study is to define the competences of the Primary School 

Principals in terms of self-awareness,self-management,social awareness and personal 

competences-relationship management and their effects on the education. 

 This study was designed as a qualitative study and half-structured 

interviewing technique was used. The data consists of the ideas of 15 primary school 

principals working in 15 primary schools which were chosen randomly in Beykoz, 

Ataşehir and Ümraniye districts of Anatolian side of İstanbul city. 

 The survey consists of two parts:in the personal information form, 

personal,education and professional data  were collected of those school principals 

mentioned above. In the second part,18 questions related to the competences were 

made in four parts.The answers given to those questions by the participants were 

analysed descriptively and the evidences were presented in quantitive way. 

 In the evidences from the survey, it was observed that most of the principals 

follow the participant management.The principals declared that being successful in 

human relations was their powerful qualities.It was observed that promlems of the 

schools are the insufficient school buildings and lack of cleaners in the schools. 

Moreover, some principals declared that they should have the rights of choosing the 

staff in their schools. Some principals suggested that the teachers should be taken in 

the job training regularly.Some principals also said that when they have problems at 

school,they can solve the problems by talking and persuading. Some principals said 

they weren’t satisfied with the teachers’ performances and the principals suffer from 

lack of teachers at their schools. It was also observed that the principals weren’t 

willing to apply Total Quality Management and they apply it due to obligation. 

 According to the answers given to the survey,some suggestions can be 

made. The most important one is the school buildings should be in better conditions. 

Besides, taking the principals and teachers in job training regularly may improve the 
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success of the education. As some principals declared, having bilateral education 

which is applied in most schools in İstanbul effects the success of the education 

badly and this obstacle should be solved as soon as possible. 

 

 Key words:Primary School Principals,Competences 
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BÖLÜM I 

 

GİRİŞ 

Türk Eğitim Sistemi, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek 

öğretime kadar alt sistemlerden oluşmaktadır. Her sistemde olduğu gibi Türk Eğitim 

Sistemi de bilimsel, ekonomik, sosyal değişikliklerinden  etkilenmektedir. Son 

yıllarda artış gösteren kalite beklentisi özel kurum ve kuruluşlardan beklendiği gibi, 

devlet kurumlarından da beklenir olmuştur. Devletin anayasal görevlerinden biri olan 

eğitim hizmetlerinde de son yıllarda kalite ön plana çıkmıştır. Bunda şüphesiz 

globalleşmenin büyük etkisi vardır. Sistemin bugünkü amacı okur-yazar yetiştirmek 

değil; yaratıcı, girişken, bireyler yetiştirmektir. 

Günümüzün yönetim anlayışının, okul yöneticisinin görevlerinde bir takım 

değişiklikleri de beraberinde getirdiği söylenebilir. Klasik yönetim anlayışında okul 

müdüründen; teknik ve yönetimin kuramsal konularıyla ilgili bilgilere sahip olması 

ve temel görevinin de amaçlara ulaşmak için gerekli olan kaynakları sağlayabilmesi 

ve yönetim süreçlerinde etkinliği sağlamasının beklendiği söylenebilir. 

 Her yöneticinin birinci amacı ,kurumda var olan sorunları belirleme ve 

sorunların çözüm noktasında paylaşımcı bir yönetim anlayışı izleyerek en kısa sürede 

sonuca varmak olmuştur. Okul müdürü yönetim sürecinde beraberinde çalışan 

öğretmenlerin düşünce ve fikirlerinden yararlanarak okulun başarısını artırabilir. 

Okul müdürü okulu temsil eden kişidir. Çoğu kez toplum tarafından kendisinden ve 

kişiliğinden çok okul temsilcisi olarak görülür ve ona göre davranılır. 

  

1.1.Yönetim 

Yönetim yaklaşımlarında olduğu gibi yönetim kavramının tanımında da bir 

görüş birliği sağlanamamış gibi gözükmektedir. Bu nedenle yönetim kavramı bilim 

dallarına göre çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Örneğin, siyasal bilimlerde 

yönetim, bir otorite sistemi, toplum bilimlerinde ise bir sınıf ve saygınlık sistemi 

olarak kabul edilmektedir (Can,1996,s.20). 



 2 

           Yönetim en genel tanımıyla, bir örgütte önceden belirlenmiş işleri yapmak 

üzere bir araya getirilen insanları örgütleyip eş güdümleyerek eyleme geçirme 

sürecidir (Başaran,1989,s.14) 

Bir başka deyişle yönetim ortak amaçların etkili ve verimli bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi için işbirliği yapmış insan grubunun faaliyetleri planlama, 

örgütleme, koordine etme, yöneltme ve denetleme faaliyetlerinin tümünü kapsar 

(Şimşek,2004,s.316). 

Yönetime bu açıdan baktığımızda, yönetici de örgütsel amaçları 

gerçekleştirmek için her türlü kaynağı sağlayıp örgütleyen ve eyleme sevk eden 

kişidir. Kısaca, yönetim, örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için madde ve insan 

kaynaklarının en az para, en az zaman ve en az emek sarf ederek etkili olarak 

harekete geçirilmesi sürecidir (Ersan,1987,s.4) şeklinde tanımlanabilir. 

 

1.1.1. Eğitim Yönetimi 

Eğitim yönetimini eğitim örgütlerinin belirlenen amaçlarını 

gerçekleştirebilmeleri için gerekli insan ve madde kaynaklarını sağlayarak ve etkili 

bir biçimde kullanarak belirlenen politikaları ve alınan kararları uygulamaktır (Kaya 

,1999,s.43). 

Diğer taraftan Başaran(1996,s.12), eğitim yönetimini toplumun eğitim 

gereksinimlerini karşılamak üzere kurulan eğitim örgütünü önceden belirlenen 

amaçlarını gerçekleştirmek için etkili bir şekilde işletmek geliştirmek ve 

yenileştirmek süreci olarak tanımlamaktadır. 

   Eğitim yönetimi, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlükleri, Halk 

Eğitim Merkezleri ve Ders Araçları Merkezleri gibi birimlerin yönetimini 

kapsamaktadır. Bu yüzden eğitim yönetimi, eğitim sistemini bir bütün olarak 

çözümlemeyi ve birleştirmeyi amaçlamaktadır (Bursalıoğlu,1994,s.5). 

1.1.2.Okul Yönetimi 

   İnsanoğlunun bir takım işleri yapmak için örgütlenmesinin başladığı tarihten 

günümüze kadar yönetimsel eylemlerin varlığından söz edilebilir. Birlikte yaşamanın 

vazgeçilmez öğesi olan örgütlenmeyle beraber, yönetim tarzlarının da gelişmeye 

başlandığı söylenebilir. Tarihin çeşitli dönemlerinde insan, toplum, siyaset, eğitim ve 
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toplumların değer yargılarında oluşan değişimlerin yönetim alanında da olduğundan 

bahsedilebilir. 

Yönetimin kapsamlı olarak tanımı şu şekilde yapılabilir; belirli amaçlara 

ulaşmak için başta insanlar olmak üzere, parasal kaynakları, donanımı, demirbaşları, 

hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiriyle uyumlu verimli ve etkin 

kullanabilecek karar alma ve uygulatma süreçlerinin toplamıdır(Eren,1993,s.3). 

Yönetim evrensel özellikli bir süreçtir. Yönetimde yöneticinin karar verme, 

planlama, örgütleme, uygulama, emir ve direktifler verme, denetleme gibi yetkileri 

vardır. Yetkinin kullanılması yöneticiden yöneticiye farklılık gösterir. Yasal metinler 

aynı olduğu halde, yönetim yöntemleri, her kurumda farklıdır. Bu fark, sert yönetici, 

anlayışlı yönetici, çekingen yönetici, kararlı yönetici, kararsız yönetici, etkili 

yönetici, etkisiz yönetici gibi yönetici tipleri ortaya çıkarır (Özsoy,1987,s.65). 

Yönetim anlayışındaki bu farklılıklar eğitim alanında da görülebilir. Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından yapılan yasal düzenlemelerin her okulda farklı şekilde 

uygulanması, okul yöneticilerinin sosyal ve duygusal yeterliliklerinin aynı 

olmadığından gerçekleşebilir. 

Eğitim insan ile yaşam arasında bir köprü olduğundan, toplumdaki değişme 

ve gelişme hızına paralel olarak, insanın eğitilmesi ve yetiştirilmesi de önem 

kazanmaktadır. Okul, insanın çevresinde sürekli oluşan değişikliklere yanıt vermek 

üzere bireyin davranışlarını değiştirmek ve yeni davranışlar kazandırmakla 

yükümlüdür. Bu nedenle eğitim sistemini amaçlarına ulaştırma görevini üzerine alan 

okulun, çevredeki gelişmelere uyum sağlayabilecek ve çevrede beklenen değişmeleri 

oluşturabilecek yeterliğe ulaştırılması gerekir. Toplumdaki sosyal, ekonomik, siyasal 

ve teknolojik değişmeler okuldaki tüm düşünüş ve davranışlarda değişmeleri zorunlu 

kılar. Bu değişimlerden haberdar olma ve onlardan etkili şekilde yararlanma okul 

yöneticisinin temel rolü olmalıdır. Okul yöneticisinin bu rolü oynayabilmesi okul 

yönetimi alanında yetişmiş ve aranılan özellikleri kazanmış olmasını gerektirir.  

Okulun amacı sadece eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek değildir. İçinde 

bulunduğu çevrenin, velinin ve okulda yer alan öğretmen, öğrenci, yardımcı 

personelin istek ve beklentilerini de gerçekleştirmek okulun görevleri arasındadır. Bu 

gerçekleştirme işinde tarafların memnuniyetleri olmayabilir. Çünkü birisinin 

isteğinin karşılanması durumunda diğeri bu durumdan hoşnut olmayabilir. Okul 

yöneticisi, üst yöneticiler de dahil olmak üzere pek çok çıkar gruplarının isteklerini 

karşılamak, onları dengede tutmak zorundadır. Bu da okul yöneticilerinin insanı 



 4 

hedef alan farklı disiplinleri içeren eğitim programlarından geçmesi gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. Değişmelerin ortasında yer alan okullarda öğrenmeye, sadece 

öğrenci gereksinim duymaz. Öğretmenler ve yöneticiler de öğrenme gereksinimi 

içerisindedirler. 

         Okul yöneticisi, okulunu bir sistem olarak algılayıp çözümleyebilen, okuldaki 

madde ve insan kaynaklarını en etkili ve verimli bir biçimde kullanarak okulun 

amaçlarını gerçekleştirecek şekilde harekete geçiren ve yasal yetkiye bağlı olarak 

görev yapan kişidir. Yönetici yönetim süreçlerini uygulayabilme yeterliliğine sahip 

olmalıdır (Demirel,2001,s.193). 

    Yöneticilerin belirlenen hedeflere ulaşmak için kullandıkları yönetim 

süreçlerinin aşağıdaki biçimde özetleyebiliriz: 

 Karar verme, bir sorunun çözümüne ilişkin alternatiflerden en uygununu 

seçmektir. Karar süreci, örgütte değişiklik yapmak, bir çatışmayı önlemek ve 

çözmek amacıyla kullanılır (Erdoğan,2000,s.55). 

 Planlama, “neyin, ne zaman, nerede, nasıl ve kim tarafından yapılacağının 

önceden ararlaştırılması süreci olarak” tanımlanabilir. Başaran, planlamayı 

okulun eğitsel, örgütsel ve yönetsel amaçlarını gerçekleştirmek için gereken 

girdilerin sağlanma ve kullanma yollarının kararlaştırılması süreci olarak 

tanımlamaktadır (Başaran,2000,s.71). 

 Örgütleme (organize etme), bir kuruluşun çalışması için gerekli olan her 

şeyi sağlama, belirlenen amacı gerçekleştirebilmesi için en uygun yapıyı 

kurma olarak tanımlanır. Okulların örgütlenmelerinde ve yönetimlerinde 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikler esas alınmaktadır 

(Erdoğan,2000,s.71). 

 Eş güdümleme, okulda bulunan tüm güçleri birbirine uyumlu biçimde eğitim 

amaçlarına yöneltmedir. Eş güdüm, okulda bulunan ve okulun amaçlarını 

gerçekleştirmek için gereken her türlü gücü konu edinmektedir. Yönetici, 

eğitici ve hizmetli personelin birbirlerini tamamlamadığı durumlarda etkin bir 

yönetimden söz edilemez (Başaran,2000,s.53). 

 İletişim, insan davranışını değiştirmek, kişiler arası ilişkileri geliştirmek, 

görevleri gerçekleştirmek, örgütte bir haberleşme ağı kurmak ve etkili bir 

koordinasyon sağlamak amacıyla kullanılır. Erdoğan’ın belirttiği gibi 

planlama, karar verme, örgütleme, eş güdümleme ve denetim  değerlendirme 
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gibi temel yönetim süreçlerinin başarısı etkili bir iletişime bağlıdır 

(Taymaz,2000,s.41). 

 Denetleme, örgütteki işlerin verilen emirlere, yasalar, planlara, bütçelere 

uygun olarak yapılıp yapılmadığını yönetici tarafından görülmesidir. Eğitim 

sisteminde denetimin amacı okulun etkililiğini sağlamak ve sürdürmektir 

(Kaya,1999,s.126). 

 Değerlendirme, yetersizliklerin ortadan kaldırılması için başvurulan bir 

yoldur. Başka bir ifadeyle iş görenlere daha iyi olmaları için yardım etme 

yoludur (Erdoğan,2000,s.81). Yönetici, öğretmenleri değerlendirirken temel 

olarak onların gelişimini amaçlamalı yani değerlendirme süreci geliştirici 

olmalıdır. Türk Milli Eğitim sisteminde eğitim öğretim süreci ve iş görenleri 

ilgili yönetmelikler çerçevesinde birinci düzeyde okul yöneticisi, ikinci 

düzeyde ilçe il Milli Eğitim Müdürlüklerinin yöneticileri ve üçüncü düzeyde 

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından olmak üzere üç ayrı düzeyde 

denetlenmektedir (Başaran,2000,s.75). 

1.1.3.Eğitim Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 

Eğitim yönetimi alanında son yıllarda geliştirilen ve çağdaş yönetim 

anlayışının eğitim örgütlerine yansıması olarak da adlandırılabilecek yaklaşımları 

aşağıdaki başlıklarla özetleyebiliriz. 

 Yerinden Yönetim 

Yerinden yönetimin okullarda denenen uygulamaları arasında katılmalı 

yönetim ve okula dayalı yönetim dikkati çekmektedir. Katılmalı yönetim çalışanın 

moralini yükseltmekte, takım çalışmalarını özendirmekte ve böylelikle okul 

etkililiğini arttırmaktadır. Rollerin paylaşılması çalışanların kendilerini eşit 

hissetmesini ve daha demokratik bir işyeri atmosferinin oluşmasına neden 

olmaktadır. Böylelikle hiyerarşik bir yapıyı korumak yerine yeni tavır ve tutumların 

gelişmesi sağlanır (Liontos,1996,s.78-akt.Dündar,2007,s.21). 

Okula dayalı eğitim eğitimle ilgili her türlü kararın okulda alınması olarak 

tanımlanmaktadır. Okul temel karar verme birimidir ve kararlar mümkün olan en alt 

birim tarafından alınmalıdır. Okula dayalı yönetim insan kaynaklarının tam olarak 

kullanılmasına fırsat vererek personelin bağlılık ve katılımını yükseltmek suretiyle 

kaliteli kararlar alınmasını sağlar (Özdemir,1998,s.423) 
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 Amaç Odaklı Yönetim 

Klasik yönetim çoğunlukla sorun odaklı çalıştığından çoğu okul yöneticisi 

mesailerini ortaya çıkan sorunları çözmekle harcar ve asıl görevi olan öğrenci 

yetiştirme işini gündemine bile alamaz. Amaç odaklı okul yöneticisi okulun 

performansını iyileştirme konusunda çalışmalıdır. Çünkü okul yöneticisinin başarısı 

ekibine bağlıdır (Ersan,1987,s.84). 

 Süreç Odaklı Yönetim 

Süreç odaklı yönetici öğretmenin çabasını, yeteneklerini ve performansını 

görüp değerlendiren ve öğretmene kendisini geliştirmeye teşvik eden yöneticidir. 

Süreç odaklı yönetim araçlar ile amaçlar, değerlendirme ile amaçlar arasında köprü 

kurar ve insanların ön yargısız olarak büyük tabloyu görmelerine yardımcı olur 

(Imai,1999,s.74). 

 Hedeflerle Yönetim 

Hedeflerle yönetim üstler ve astların ortak amaçlar belirlediği, amaçların 

gerçekleştirilmesini sağlayacak hedefleri saptadıkları bir süreçtir. Hedeflerle yönetim 

sonuca yöneliktir. Tüm taraflarca kabul edilmiş hedef ve performans ölçülerini 

motivasyon, değerlendirme ve kontrol etkinliklerinin temeli saymaktadır 

(Thompson,2003,s.94) 

 Toplam Kalite Yönetimi 

Toplam Kalite Yönetimi, örgüt fonksiyonları ve sonuçlar yerine süreçler 

üzerine odaklaşan, tüm çalışanların niteliklerinin arttırılması ile yönetim kararlarının 

sağlıklı bilgi ve veri toplanması analizine dayandıran, tüm maddi ve manevi örgüt 

kaynaklarını bir bütünlük içinde ele alan bir yaklaşımdır(Ersen,1997,s.5). 

1.1.4. İnsan Kaynakları Yönetimi 

    Günümüz dünyasında örgütler, modern toplumların en önemli unsurları 

arasındadır. Toplumlar başardıkları işlerin tümüne örgütlenmiş çabalar sonucu ulaşır. 

Bu anlamda, örgüt kavramı, yönetim kavramından ayrı düşünülemez. Yönetimde ise, 

her şeyden önce belirlenmiş amaçlara diğerleri ile birlikte çalışarak ulaşma, 

başkalarına işyaptırma ve onların yardımını alma söz konusudur. Başkaları ile 

birlikte çalışma, yönetici ve yönetilen kavramlarını öne çıkarmış, böylece örgütlerde 

insan unsuru, önemli bir bileşen haline gelmiştir. Örgütlerin verimli ve etkili 

olmalarını sağlayan en önemli etken, o örgütün sahip olduğu insan kaynağıdır. Bu 
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nedenle, küresel rekabetin arttığı dünyada değişime ayak uydurmaya çalışan tüm 

örgütler açısından insan kaynaklarının etkili kullanımı, önemli bir öncelik haline 

gelmiştir.  

  İnsan kaynakları yönetimi, örgütte rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla 

gerekli insan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika 

oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir 

disiplindir (Yüksel,1998,s.8). Bu anlamda, çalışanların örgüte olan katkılarını en üst 

düzeye çıkaracak şekilde geliştirilip, örgütle bütünleşmesini amaçlayan insan 

kaynakları yönetimi, örgütsel bütünleşmeyi, işgören katılımını, esnekliği ve çalışma 

kalitesini en üst düzeye çıkaran bir yaklaşımı ifade eder (Starkey ve 

McKinlay,1993,s.8). 

     İnsan kaynakları kavramı, örgütlerin mamul ve hizmet üretimi olarak 

tanımlanan hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullandıkları kaynaklardan birisi olan 

insanı ifade eder. Bu kavram, bir örgütte en üstteki yöneticiden, en alttaki vasıfsız 

personele kadar tüm çalışanları kapsar (Kaynak ve diğerleri,1998,s.15). Bu nedenle, 

işgörenler, örgütlerin sadece değerli bir kaynağı değil, aynı zamanda en önemli 

zenginliğidir. Örgütlerde insan girdisi, diğer girdiler arasında farklı ve yeri 

doldurulamaz bir konumdadır (Sabuncuoğlu, 2000,s.2).  

    Örgütlerde insan kaynakları, örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayan önemli 

bir itici güç konumundadır (Aykaç,1999,s.16). Günümüz örgütleri, hızlı bir değişim 

ve dönüşüm içerisindedir. Bu değişim ve dönüşüm süreci içerisinde örgütlerin 

başarılı olabilmesi, insan kaynaklarının etkili kullanılmasına ve yönetilmesine 

bağlıdır (Çalık, 2003,s.8). Varlığını devam ettirmek isteyen ve başarıyı hedefleyen 

her örgüt, bunları çalışanları sayesinde yapabileceğini unutmamalıdır 

(Açıkalın,1999,s.18).  

     Örgütlerde insanlar, üretim sürecinin bir parçası olmaktan çok üretim ve 

hizmet sürecini belirleyen, yönlendiren ve kontrol eden güç olarak önem 

kazanmıştır.Böylece, iş ortamında insanların rolü değişmiştir. İnsana yapılan bütün 

harcamalar gider değil, yatırım olarak görülmeye başlanmıştır (Fındıkçı,2000,s.10). 

Bu açıdan bakıldığında, insan kaynakları yönetimi mal ve hizmet üreten örgütlerde 

en önemli konulardan biridir. 
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     İnsan kaynakları yönetimi, personel yönetiminden farklı olarak, bireyi örgüt 

içi ve dışında tüm boyutları sorgulayıp işe koşmayı amaçlamaktadır. Yani birey, 

yalnızca örgüt içindeki konumuyla değil, tüm varlığı ve yaşantısıyla bir durum 

olmaktan çok bir süreç olarak kabul edilmektedir (Canman, 2000,s.64). 

     Genel anlamda, insan kaynakları yönetimi bir yandan insanların örgüt içi 

performansını arttırmayı, diğer yandan da çalışanların yaşam kalitesini yükseltmeyi 

amaçlar. İnsan kaynakları yönetiminin amaçları şöyle özetlenebilir 

(Canman,2000,s.64-65) 

 İş gücü aracılığı ile yönetimin örgütsel hedeflerinin gerçekleşmesini 

sağlamak. 

 Çalışanların kapasitesinden yararlanmak ve onların potansiyellerini 

değerlendirmek. 

 Çalışanların ve örgütün performansını arttırmak. 

 İnsan kaynakları yönetiminin politikaları ile örgüt politikalarını 

bütünleştirmek ve örgüt kültürünü şekillendirmek. 

 Kaynakları örgüt gereksinimlerine uyumlu hale getirmek ve performansı 

iyileştirmek için personel ve istihdam politikaları geliştirmek. 

 Çalışanların görünmeyen enerji ve yaratıcılıklarını ortay çıkarabilecekleri bir 

ortam hazırlamak. 

 Takım çalışması, toplam kalite ve yenilik gibi kavramların ortaya çıkacağı 

koşulları sağlamak. 

 Uyumlu örgüt ve yetkinlik için esnek çalışma konusundaki isteğin teşvik 

edilmesi ve özendirmek. 

     İnsan kaynakları yönetimi uygulandığı ülkenin kültür ve geleneklerine, 

örgütlerin yapı, teknoloji, ürün ve pazarına, çok uluslu bir organizasyonun parçası 

olup olmamasına göre farklı şekillerde uygulanmakta ve farklı özellikler 

taşımaktadır. Bu farklılıkların yanı sıra insan kaynakları yönetim sisteminin taşıdığı 

ortak özellikler vardır. Bu özellikler şöyle sıralanabilir (Canman,2000,s.65-66; 

Fındıkçı,2000,s.18-21) 

 İKY üst yönetim tarafından yürütülen bir aktivitedir. 

 İKY nin yürütülmesindeki sorumluluk eylemci birim yöneticilerine aittir. 
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 İKY çalışanların bireysel gelişimini sağlamaya çalışır. 

 İKY güçlü kültür ve değerlere önem verir. 

 İKY istihdam politika ve uygulamalarında uygun ve detaylı bir yaklaşımın 

benimsenmesini içerir. 

 İKY kurumun hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşmayı amaçlar. 

 İKY nin temelinde çalışanların ilişkilerinin yönetilmesi yer alır. 

 İKY de esnek roller ve ekip çalışması önem taşır. 

 Ödüller, performans yetenek ve yeterliliğe göre farklılaşır. 

 İKY insana yönelik yönetim anlayışı ile örgütsel değişimi sağlar. 

1.1.5.Okullarda İnsan Kaynakları Yönetimi 

          Eğitim alanında meydana gelebilecek değişikliklerin merkezleri okullardır. 

Meydana gelebilecek değişikliklerin başarı ile sonuçlanabilmesi, okulda bulunan 

insan kaynaklarının buna inanmalarını, bilgi ve beceri sahibi olmalarını 

gerektirmektedir (Çelikten,2001,s.18). Eğitim kurumlarının temel özelliği, insan 

ilişkilerine dayalı olmasıdır. Yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler, okulların üç 

önemli insan kaynağını oluşturur.  

          Eğitim yönetiminin amacı, eğitim kurumlarını saptanan amaçlara 

ulaştırabilmek için insan ve madde kaynaklarını etkili ve verimli bir biçimde 

kullanarak, belirlenen politikaları ve alınan kararları uygulamaktır (Akçay, 

1996,s.75). Okul yönetimi, eğitim alanına ilişkin politika, karar ve amaçların 

gerçekleştirilmesi ile ilgilenir. Eğitim yöneticileri bunu yaparken, insan ve madde 

kaynaklarını koordine etmek, karar vermek ve grup çabalarını yönlendirmek için 

genel yönetimin teori, teknik, ilke ve metotlarından yararlanır (Kaya, 1999,s.43).  

           Okul yöneticisinin insan ve madde kaynaklarını etkili ve verimli bir biçimde 

yönetmesi, ilişkili olduğu öğretmenler ve diğer personelin rol ve beklentilerini göz 

önüne almasına ve buna göre davranmasına bağlıdır (Erkoç, 2000,s.75). 

          Okullarda insan kaynakları yönetimi yaklaşımının uygulanabilmesi, 

yöneticilerin kendilerini geliştirmelerine, okul personeli ile etkili bir iletişim içerisine 

girmelerine ve onları güdüleyebilecek liderlik özelliklerine sahip olmalarını 
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gerektirmektedir (Ünal, 2000,s.13-14). İnsan kaynakları yönetimi bağlamında, okul 

yöneticilerinin bazı sorumlulukları şunlardır (Taymaz, 2000,s.60). 

 Okulun amaçlarını ve felsefesini açıklamak. 

 Okulun politikalarını saptamak ve tanıtmak. 

 Okul etkinlikleri için ihtiyaçları saptamak. 

 Okulda katılımcı ve demokratik yönetimi geliştirmek. 

 Okulda kişiler ve gruplar arası ilişkileri kurmak. 

 Eğitim ve öğretim etkinliklerini planlamak. 

 Çevrenin desteğini kazanmak. 

 Okul içi ve okul dışı ögelerle iletişim ve eş güdüm sağlamak. 

 Etkili bir işletme yönetimi geliştirmek ve uygulamak. 

 Yapılan çalışmaları sürekli izlemek ve değerlendirmek. 

 

            İnsan kaynakları yönetimi işlevlerine yönelik birçok sınıflandırma 

bulunmaktadır. Ancak, eğitim açısından bakıldığında danışmanlık ve seçme gibi 

işlevlerin merkezce yürütülmesinden dolayı Taymaz’ın (1995) yaptığı sınıflandırma 

okul yönetimi için oldukça işlevseldir. Taymaz, okul yöneticilerinin insan kaynakları 

yönetimi işlevlerini üç ana başlıkta incelemiştir. Bunlar: 

1.  Yetiştirme-Geliştirme 

 a) Adaylık eğitimi, b) Hizmet içi eğitim 

2.  Bütünleştirme 

       a) Güdüleme, b) Özendirme (ödül-ceza, disiplin, yükseltme,  

 moral, motivasyon, yarışma, işe sarma, takım çalışması) 

3.  Değerlendirme 

            Okul yöneticilerin insan kaynakları yönetimine ilişkin rolü, yukarıda 

bahsedilen üç temel işlev açısından, okulda insan kaynaklarının en önemli unsuru 

olan öğretmenleri okulun amaçları doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde 

yönetmektir. Eğitim alanında meydana gelebilecek değişikliklerin merkezleri 

okullardır.meydana gelebilecek değişikliklerin başarı ile sonuçlanabilmesi,okulda 

bulunan insane kaynaklarının buna inanmalarını,bilgi ve beceri sahibi olmalarını 

gerektirmektedir (Çelikten,2001,s.18).Eğitim kurumlarının temel özelliği,insan 
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ilişkilerine dayalı olmasıdır.Yöneticiler,öğretmenler ve öğrenciler,okulların üç 

önemli insane kaynağını oluşturur. 

           Eğitim yönetiminin amacı, eğitim kurumlarını saptanan amaçlara 

ulaştırabilmek için insan ve madde kaynaklarını etkili ve verimli bir biçimde 

kullanarak belirlenen politikaları ve alınan kararları uygulamaktır (Akçay,1996,s.75). 

1.1.6.Okula Dayalı Yönetim 

    Okula dayalı yönetim, son yıllarda eğitimin geliştirilmesi için önerilen en 

önemli bir kaç yenilikten biridir. Karar verme yetkisinin okullara verilmesi 

1980’lerden sonraki en önemli eğitim stratejisidir (Güçlü,2000,s.1). Günümüzde, 

okul çevresinin güçlendirilmesi, yönetim etkinliğinin artırılması ve merkezî 

otoritesinin azaltılması hedeflenmektedir. Okula dayalı yönetim, eğitimde yenileşme, 

personelin yenileştirilmesi, sürekli personel gelişimi, okul faaliyetlerinin 

iyileştirilmesi konuları üzerinde odaklanmaktadır.  

    Okula dayalı yönetim, eğitimle ilgili her türlü kararın okulda alınması 

demektir. Okula dayalı yönetim, eğitim-öğretimi geliştirmek amacıyla okul 

düzeyinde yetki ve sorumlulukların artırılmasına, özerklik ve katılımlı karar almaya 

dayalı, okulları temel karar alma birimi olarak kabul eden eğitimin yerinden yönetim 

biçimidir (Yüksel,1998,s.107).  

    Okula dayalı yönetim, okula karar verme yetkisi ve sorumluluğu vererek 

özerkliği artırır. Bu yönetim şekli, değişim konusunda iç dinamiklerin etkili olduğu 

ve yenileşmelerin sahiplenildiği, yetki paylaşımına gidildiği, okul ve çevresinin 

program, bütçe ve personel seçimi konusunda tam yetkili olduğu bir sistemdir 

(Özdemir,1998,s.30).  

    Okula dayalı yönetimin en önemli başarılarından birisinin, öğrencinin eğitim 

ve öğretim çevresinin geliştirilmesi ve bunun öğrenci performansındaki olumlu etkisi 

olduğu belirtilmektedir. Okula dayalı yönetimde kararların ortak alınması önemlidir. 

Öğretmenler, müdürler, bölge eğitim yöneticileri, veliler, öğrenci ve toplumun diğer 

üyelerinden oluşan grup kararlarının daha yüksek nitelikte kararlar olacağı 

şüphesizdir. Yeni araştırmalar ise, okula dayalı yönetim, eğitimde öğrenci merkezli 

olmada, demokratikleşmede, yetki aktarımında, okulun amaçlarının ve işlevlerinin 

gerçekleştirilmesinde, kültürün yeniden yapılanmasında güçlü bir eğitim reformu 
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hâline gelmelidir. Çünkü, yetkiyi paylaşma ancak eğitim sürecini daha fazla kontrol 

etme ile işe yarar hâle gelecektir (Aytaç,1999,s.69-75).  

Okula dayalı yönetimin dayandığı iki temel ilke vardır (Chapman ,1990:11, 

akt.Güçlü,2000,s.2). 

1.Okullar temel ve birincil karar alma birimidir ve okulu etkileyen kararlar 

mümkün olan en alt düzeyde ve katılıma dayalı olarak alınmalıdır. Özerklik olmadan 

ortak karar alma fazla bir anlam ifade etmez.  

2. Değişim sahiplenmeyi gerektirir. Bu da okulun koşullarına uyma esnekliğinin 

ve tanımlanan değişime uygun katılım ortamıdır.  

Okula dayalı yönetimin temel varsayımları ise şunlardır(Hanson,1998:111-

123,akt.Güçlü,2000,s.2). 

1. Öğrencinin Yükselen Akademik Başarısı: Karar alma yapısındaki değişimlerin 

öğrenci başarısını yükselteceği ve eğitim öğretim uygulamalarını destekleyici yönde 

yaklaşımların gündeme gelmesini sağlayacağı varsayılmaktadır. Karar alma 

yetkisinin dağılımı sayesinde, yönetim, personel seçimi, bütçe ve programların 

kontrolü alanlarındaki değişimlerin eğitimin niteliği yükselteceği varsayılmaktadır.  

2. Sorumluluğun Artması: Ortak sorumluluğun altında yatan varsayım, karar 

alma sürecinde katılımcılar alınan kararların sonuçlarına ilişkin sorumluluğu kabul 

ettiklerinde daha nitelikli kararlar alınacaktır. Okula dayalı yönetimin merkezi olarak 

okullar alındığında öğrenci başarısının yükseleceği ileri sürülmektedir.  

3. Yetkilendirme: Yetkilendirme varsayımı, ortak yönetimin güçlü ve tutarlı bir 

okul kültürünün yaratılmasına ön ayak olacağıdır.  

4. Politik Fayda: Okula dayalı yönetim, okul toplumu üyelerinin özellikle 

velilerin ve öğretmenlerin okula sahipliğini artırır. Okul toplumu üyeleri, okulu 

geliştirebilmek için gerekli en iyi koşulları yaratma fırsatına sahiptir.  

1.1.7. İlköğretim Kurumları Standartları 

İlköğretim Kurumları Standartları (İKS); Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 

ilköğretim okulları ile ilçe, il ve merkezi düzeyde, okulda çocuğa yönelik sunulan her 

türlü hizmete ilişkin verilerin toplanmasına ve gerekli planlamaların yapılmasına 

kaynak oluşturacak bir iç denetim ve öz değerlendirme sistemidir.  
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İKS, okulların belirlenen alanlardaki mevcut durumlarının tespit edilmesi, 

olması gereken durum ile farkın ortaya konulması ve devamında okulların  taşıması 

gereken özelliklerine ulaştırılması amacıyla gerek duyulan geliştirici faaliyetlere 

kaynak oluşturabilmesi  amacıyla yapılan bir çalışmadır.  

 Bu standartlar (MEB,2009) 

1. Eğitim Yönetimi 

2. Öğrenme-Öğretim Süreçleri 

3. Destek Hizmetler olarak 3 Standart Alanında toplanmıştır. Bu Standart 

Alanlarının altında 12 standart ve 43 alt standart yer almaktadır.  

 Standartlar İlköğretim kurumları hizmet ve uygulamalarının, alanları ve 

süreçleri itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı politikalarına, çocuk haklarına ve çocuğun 

yüksek yararına uygunluğunu minimum düzeyde sağlamaya, değerlendirmeye ve 

geliştirmeye yönelik beklenen hedefler veya temel ölçütleri ifade etmektedir. 

 Okullardaki Mevcut Durum ve Kalite Göstergelerine dair verilen bilgilere 

de dayanılarak yapılan değerlendirme sonuçları sistem üzerinden otomatik olarak 

analiz edilerek raporlanacak ve sonuçlar; okul, ilçe, il ve merkez teşkilatı 

birimlerince eğitimi geliştirici çalışmalara kaynaklık edecektir (MEB,2009). 

1.2.Okul Müdürleri  

           Okuldaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin genel amacı bir ülkenin geleceği 

olan çocukların bilgi, beceri ve davranış olarak sağlıklı ve verimli şekilde 

yetişmelerini sağlamaktır. Okuldaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin başında okul 

yöneticileri bulunmaktadır. Okul yöneticilerinin bilgi, beceri ve davranışları başta 

öğrenci ve öğretmenler olmak üzere eğitici olmayan personel ve öğrenci velileri 

üzerinde etkili olmaktadır. Yine eğitim sisteminin temelini okullar oluşturmaktadır. 

Bu yüzden bu kadar önemli olan okul yöneticilerinin belirli yeterliklere sahip olması 

gerekmektedir. 

Okul müdürünün görev tanımı ve görev listesi 2508 sayılı Tebliğler 

Dergisinde yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Müdürlüğü 

Görev Tanımları”nda da yer almaktadır. Bu metin, okul müdürünün görevini şu 

şekilde tanımlamaktadır (MEB, 2000): 
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Müdür, okulun yönetimini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, 

program ve emirler doğrultusunda planlar, organizasyon, koordinasyon görevlerini 

yerine getirir, uygulama ve denetimini yapar. Personelin performansını 

değerlendirerek, yüksek verim elde etmek için tedbirler alır. Okulu ile ilgili 

iyileştirme önerilerini amirlerine sunar. Astlarına yetki ve sorumluluk devrederek, 

işlerin daha rasyonel yürümesini ve astlarının ihtiyaç duyulan alanlarda 

iyileşmelerini sağlar. Ödüllendirilecek personeli tespit eder. Kendisine bağlı 

personelin sicil raporlarını doldurur. Amirleri tarafından istenildiğinde okulu ile ilgili 

faaliyetleri bir rapor halinde sunar, astlarından gelen önerileri değerlendirir. 

Çalışmaları ile ilgili işlerin değerlendirmesini yapar. 

1.2.1.Başarılı Okul Müdürünün Özellikleri 

Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim okulu müdürünün kişisel özelliklerini 

şöyle tanımlamaktadır (MEB, 2009): 

 Türkçe’yi açık anlaşılabilir ve yalın bir şekilde kullanabilen, 

  Misyon ve vizyon sahibi, 

  Temsil yeteneği olan, 

  Liderlik,işletmecilik bilgi ve yeteneklerine sahip, 

  Sevk ve idare yeteneği olan , 

  Dinamik, 

  Ekip çalışması anlayışına önem veren, 

  Kaynakları etkili ve verimli bin şekilde kullanabilen, 

  İyi insan ilişkileri kurabilen, 

  Güvenilir,adil,sabırlı,dürüst ve anlayışlı olan, 

  Objektif değerlendirmeler yapabilen, 

  Problem çözebilen, 

  Muhakeme-mukayese becerisine sahip, 

  Kendisi ile barışık ,eleştiriye açık, 

  Astları ile uyumlu çalışabilen, 

  Yeniklere açık ve kendisini sürekli geliştiren, 

  Yetişkin psikolojisini bilen ve bina göre davranan, 

  Bakanlığın, il ve ilçe yönetiminin teşkilat yapısı ile çalışma sistemini bilen, 
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  Bütçe uygulamaları, inceleme, soruşturma, değerlendirme ve alanındaki 

konularda bilgi tecrübeli ve yönetim bilgisine sahip olma özelliğidir. 

  

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen bu kriterlerde örgütsel etkinliği 

sağlayacak olan okul müdürlerinin yasal düzenlemeler ve yönetim kuramlarını 

bilmeleri ne kadar önemli ise sosyal etkileşim becerilerinin de o kadar önemli olduğu 

söylenebilir. 

1.2.2.Ülkemizde Okul Müdürlerini Atama Krıterleri 

 Yöneticilik görevlerine atanacaklarda aranılan genel şartlar şunlardır (MEB 

,2009).Madde 11: 

 a)  Yükseköğrenim görmüş olmak, 

 b) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak, 

 c) Son yıla ait sicil notu iyi olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 

puandan aşağı olmamak, 

 ç) Son üç yıllık hizmet süresi içinde, yöneticilik görevi olanların yöneticilik 

görevi adli veya idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak, 

 d) Zorunlu çalışma yükümlülüğü gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu 

yöneticiliklerine atanacaklar için ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma 

yükümlülüğünü sağlık veya eş durumu özrüne dayalı olarak erteletmiş, tamamlamış 

ya da  bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak. 

 e) Halk eğitimi merkezi ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine 

atanacaklarda herhangi bir alan öğretmeni olmak; rehberlik ve araştırma merkezi 

yöneticiliklerine atanacaklarda rehber öğretmen veya özel eğitim öğretmeni olmak; 

turizm eğitim merkezlerine atanacaklarda otelcilik ve turizm meslek liselerine atölye 

laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olmak; diğer 

eğitim kurumlarına atanacaklarda ise atanacağı eğitim kurumunda Talim ve Terbiye 

Kurulu kararlarına göre aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak, 

   Anadolu statülü eğitim kurumları, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor 

liseleri ve bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine öncelikle bu eğitim kurumlarında 

görev yapan ya da yapmış olanlar arasından atama yapılır. 

   İkinci fıkrada belirtilen eğitim kurumu yöneticiliklerine atanma şartlarını 

taşıyan aday bulunamaması durumunda diğer eğitim kurumlarında görev yapan 
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adaylar arasından da atama yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılanlar bu 

kurumların yöneticiliklerinden ayrılmaları halinde durumlarına uygun eğitim 

kurumlarına atanırlar.  

      Madde 12: 

1. (C) tipi eğitim kurumu müdürü olarak atanacakların eğitim kurumu 

yöneticiliklerinde en az bir yıl  görev yapmış olmaları, (B) tipi eğitim kurumu 

müdürü olarak atanacakların eğitim kurumu yöneticiliklerinde en az iki yıl görev 

yapmış olmaları ve (A) tipi eğitim kurumu müdürü olarak atanacakların eğitim 

kurumu yöneticiliklerinde en az üç yıl görev yapmış olmaları kaydıyla, boş bulunan 

eğitim kurumu müdürlüklerine atanmak isteyenlerden bu Yönetmelikte öngörülen 

genel şartları taşıyanlar,  valiliklerce yapılacak duyuru üzerine Ek-1’deki Yöneticilik 

İstek Formu ile en fazla beş eğitim kurumu tercih etmek suretiyle valiliklere 

başvuruda bulunurlar.  

2. Başvuruda bulunan adayların değerlendirmeleri Ek-2’deki Yönetici 

Değerlendirme Formu üzerinden yapılır. 

3. Yapılan değerlendirme sonucunda adayların atamaları, tercihleri doğrultusunda 

puan üstünlüğü esasına göre yapılır 

1.3.Okul Müdürlerinin Yeterlilikleri 

Yeterlilik; bilgi, beceri ve tutumları içeren ve işgörenin kendinden beklenen 

rolleri ,beklenen nicelik ve nitelikte gerçekleştirilmesine ,bir davranışı yapmak için 

gereken bilgi ve beceriyi kazanmış olmak olarak tanımlanmaktadır (Demirtaş-

Güneş,2002,s.168) 

 

1.3.1.Yeterlilik Türleri  

            Dr. Daniel Goleman Amerikalı psikolog ve danışmandır. Özellikle, duygusal 

zekayla ilgili yazdığı kitapları farklı dillerde tercüme edilmiştir. 

       Goleman’na göre  yeterlilik dört alanda ve on sekiz yeterlilikle sınırlayabiliriz 

(Goleman,2002,s.262-265). 

Özbilinç 

 Duygusal Öz Bilinç :Duygusal öz bilinci yüksek olan liderler iç sinyallerine 

uyum sağlar, duygularının kendilerini ve iş performanslarını nasıl etkilediğini 
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bilirler. Yol gösterici değerlerine bağlı kalır ve karmaşık bir durumda manzaranın  

bütünü görerek en iyi eylem rotasını seçilirler. Duygusal öz bilince sahip liderler 

açık sözlü ve içtenlikli davranabilir, duygularından açıkça, ya da yol gösteren 

vizyonlarından inançla söz edebilirler.  

 İsabetli Özdeğerlendirme: Öz bilinci yüksek olan liderler, genellikle kısıtlı ve 

güçlü yönlerini bilirler ve kendileriyle ilgili bir mizah duygusuna sahiptirler. 

Geliştirmeleri gereken yönlerini zerafetle öğrenir ve yapıcı eleştiriyle 

geribildirimi hoş karşılarlar. İsabetli özdeğerlendirme, liderin ne zaman yardım 

isteyeceğini ve yeni liderlik güçlerini geliştirirken nereye odaklanacağını 

bilmesini sağlar.  

 Özgüven: Liderlerin yetenekleri konusunda doğru bilgi sahibi olmaları, güçlü 

yönlerine güvenmelerini sağlar. Özgüvenli liderler, zor bir görevi rahatlıkla 

üstlenebilirler. Bu tür liderler çoğunlukla kendilerinden emin oldukları ve 

varlıklarını herkese hissettirdikleri için bir grupta rahatlıkla öne çıkarlar.  

          Teknik yeterlikler göreve ilişkin etkinlik alanlarındaki teknik bilgi ve 

becerilerdir. Görev gereklerini yerine getirebilmek için kullanılacak yöntemler, 

teknikler, süreçler ve işlemlerle ilgili teknik bilgi ve yeterliklerin tümü o görevin 

teknik etkinliklerini oluşturur. Bir teknik yeterliliğin sağlanması çoğu kez başka 

yeterliklerin kazanılmış olmasına bağlıdır. Aynı şekilde bir ilişki teknik 

yeterliliklerle, insancıl ve karar yeterlilikleri arasında da görülebilir. Kendinden 

beklenenleri ve eleştiri yapmayı bilme, bireyin ve durumun özelliklerine göre iletişim 

kurma, yakınmaları yönetebilme, durumu çok yönlü olarak görebilme, sorunu 

olabildiğince çabuk ele alma iletişime ilişkin teknik yeterliliklerdir(Başar,2000,s.22). 

              İkinci grup olan Öz Yönetim altı alt başlık tarafından açıklanmıştır 

(Goleman,2002,s.262-265). 

 Öz Yönetim 

 Özdenetim: Kendi duygularını denetleyebilen liderler rahatsız edici duygu ve 

dürtülerine hakim olmanın, hatta onları yararlı bir biçimde kanalize etmenin 

yollarını bulurlar. Liderlerin yüksek stres altında yada bir kriz döneminde sakin 

kalması ve açık bir zihinle düşünebilmesi - yada zorlu bir durumla karşılaştığında 

bile soğukkanlılığını koruması - bir özdenetim göstergesidir. 

 Saydamlık: Saydam liderler, değerlerin hayata geçirirler. Saydamlık -kişinin 

duyguları, inançları ve eylemleri konusunda başkalarına karşı gerçekten açık 
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olması- dürüstlük yaratır.  Bu tür liderler hata yada kusurları açıkça kabul eder ve 

başkalarının ahlaka aykırı davranışlarına göz yummak yerine karşı çıkarlar.  

 Uyumluluk: Uyumlu liderler, odak yada enerjilerini yitirmeden çok sayıda 

talebin üstesinden gelebilirler ve örgüt yaşamını kaçınılmaz belirsizlerinden 

rahatsız olmazlar. Bu tür liderler yeni zorluklara uyum sağlamak için esnek 

davranabilir, hızlı değişime çabuk ayak uydurabilir ve yeni veriler yada 

gerçekliklerle karşılaştıklarında kıvrak bir zekayla düşünebilirler.        

 Başarma dürtüsü: Başarma dürtüsü güçlü olan liderlerin yüksek kişisel 

standartları, hem kendilerinden hem de yönettikleri kişilerde sürekli olarak  

performans artışını gözetmelerini sağlar. Pragmatiktirler, ölçülebilir ama 

zorlayıcı hedefler belirler ve hedeflerinin değerli ama ulaşılabilir olması için risk 

hesabi yapabilirler. Başarma dürtüsünün bir göstergesi olarak daha iyi iş 

çıkarmanın yollarını öğrenmek ve öğretmektir.  

 İnisiyatif: İstenen sonucu verme yeteneklerine –kendi kaderlerine hükmetmek 

için gerekli şeylere- sahip olduklarını hisseden liderlerin girişimciliği 

mükemmeldir. Beklemek yerine, fırsatları yakalar ya da yaratırlar. Bu tür bir 

lider, geleceğe yönelik daha iyi olasılıklar yaratabilmek için, gerektiğinde 

kırtasiyeciliği delip geçmekte, hatta kuralları esnetmekte duraksamaz. 

 İyimserlik: İyimser bir lider duruma ayak uydurabilir, büyük bir yenilgide 

tehditten çok fırsat görür. Bu tür liderler başkalarına olumlu bir gözle bakar, 

onlardan yapabileceklerinin en iyisini beklerler. “Bardağın yarısı dolu” görüşü, 

gelecekten daha iyi şeyler beklemelerine yol açar.  

 

Eğitim örgütlerinin yapı ve havasında informal iletişimin rolü daha önemlidir. 

Bu bakımdan, okul yöneticisi kişiler ve gruplar arası iletişimi dikkatle izlemelidir. 

Bunu yapabilmesi sosyal psikoloji, grup dinamiği ve grup davranışı gibi alanlarda 

bilgili ve becerili olmasını gerektirir. Okul içinde ve dışındaki iletişim çember ve 

akımlarına yabancı kalan yönetici, iletişimden önce ve sonra gelen diğer yönetim 

süreçlerini gerçekleştirmekte ya zorluk çekecek, ya da başarısızlığa uğrayacaktır 

(Bursalıoğlu, 1998; 113). 

Üçüncü bölüm olan Sosyal Bilinç üç alt başlık altında açıklanmıştır 

(Goleman,2002,s.262-265). 
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Sosyal Bilinç 

 Empati: Empatili liderler, çok çeşitli duygusal sinyallere kulak 

verebildiklerinden, bir kişinin yada grubun hissedilen ama dile getirilemeyen 

duygularını sezebilirler. Bu tür liderler dikkatle dinler ve öteki kişinin bakış 

açısını kavrayabilirler. Empati, liderin geçmişi farklı olan yada başka bir 

kültürden gelen insanlarla iyi geçinebilmesini sağlar.  

 Örgütsel bilinç: Sosyal bilinci keskin  olan bir lider, politik açıdan uyanık 

davranabilir, can alıcı toplumsal ağları görebilir ve kilit iktidar ilişkilerini 

okuyabilirler. Bu tür liderler bir örgütte işlerliği olan siyasal güçler kadar, yol 

gösteren değerleri ve oradaki insanlar arasında geçerli olan sözsüz kuralları 

anlayabilirler.  

 Hizmet: Hizmet yeterliği yüksek olan liderler, müşteriyle doğrudan temas 

halindeki insanların ilişkiyi rayında tutabilmelerini sağlayacak bir duygusal iklim 

yaratırlar. Bu tür bir lider, müşterilerin tatmin olup olmadıklarını dikkatle takip 

ederek gereksindikleri şeyi elde etmelerini sağlar. Ayrıca gerektiğinde görüşmeye 

hazırdır. 

Bir örgütteki insan ilişkilerinin gelişmişlik düzeyinden birinci derecede o örgütün 

yöneticisinin sorumlu olduğu söylenebilir. Günümüz örgütlerinin en temel 

amaçlarından bir tanesi de şüphesiz personellerinin gereksinimlerini karşılamak 

olduğundan ,bunu gerçekleştirecek olan yöneticinin insan ilişlilerinde başarılı olması 

gerekebilir. 

Dördüncü ve son bölüm olan ilişki Yönetimi ise altı alt başlık altında 

açıklanmıştır (Goleman,2002,s.262-265). 

İlişki Yönetimi 

 Esinlenme: Esinleyici liderler, hem ahenk yaratır hem de cazip bir vizyon ya da 

ortak misyonla insanları harekete geçirirler. Bu tür liderler, başkalarından 

istedikleri şeyin timsali olur ve ortak bir misyonu, öteki kişileri izlemeye 

esinlendirecek şekilde dile getirebilirler. Gündelik görevlerin ötesinde ortak bir 

amaç duygusu vererek işi heyecanlı hale getirirler.  

 Etkileme: Bir liderin etkileme gücünün göstergeleri, belli bir dinleyiciye hitap 

edecek doğru şeyi bulmaktan, kilit kişilerden nasıl onay alınacağını bilmeye ve 

bir inisiyatif için destek ağı kurmaya kadar uzanır. Etkileme becerisine sahip bir  

lider ikna edicidir ve bir gruba hitap ederken ilgi uyandırır. 
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 Başkalarını geliştirmek: İnsanların yeteneklerini geliştirmekte usta olan bir lider, 

yardım ettiği kişilerin hedeflerini, güçlü ve zayıf yönlerini anlayarak onlara 

gerçek bir ilgi gösterir. Bu tür bir lider tam zamanında yapıcı geribildirimlerde 

bulunabilir; doğal bir akıl hocası yada eğitmendir.  

 Değişim Katalizörlüğü: Değişim katalizörü olabilen liderler, değişme gereğini 

fark edebilir, statükoya meydan okuyabilir ve yeni düzeni destekleyebilirler. 

Direnişle karşılaşsalar bile değişimin güçlü taraftarı olabilirler, onu cazip bir 

biçimde savunabilirler. Ayrıca değişimin önündeki engelleri aşmanın pratik 

yollarını da bulurlar.  

 Çatışma yönetimi: Çatışmaları en iyi şekilde yöneten liderler, bütün tarafları 

konuşturabilirler. Çatışmayı yüzeye çıkarır, tüm tarafların duygu ve görüşlerini 

dikkate alır ve enerjiyi yeniden grubun ortak ideallerine yönlendirirler.  

 Ekip çalışması ve işbirliği: Takım oyunculuğunda yetenekli olan liderler, bir 

dostluk havasın yaratır ve saygı, yardım ve işbirliğine bizzat örnek oluştururlar. 

Öteki kişilerin kolektif çabaya etkin ve coşkulu bir biçimde katılmalarını sağlar, 

grubun ruhunu ve kimliğini geliştirirler. Salt iş yükümlülüklerinin ötesinde, yakın 

ilişkiler kurup güçlendirmeye de zaman ayırırlar.  

 

Eğitim yönetimi, tamamen insanlar arası ilişkiye dayalıdır. Rollerin yere ve 

duruma göre bilinerek oynanması ilişkiyi olumlu yönde etkiler (Özsoy, 1987: 66). 

Eğitim kurumunun yöneticilerinin insan ilişkilerindeki başarısını iyi bir yöneticiliğin 

ilk adımıdır denilebilir. Örgütünün istenilen hedeflerine ulaşmasını sağlamak isteyen 

bir yöneticinin örgüt içi iletişimi ve insanlar arası ilişkileri olumlu yönde 

geliştirmesi gerekebilir.  

1.3.2.Okul Müdürünün Sahip Olması Gereken Yeterlikler 

    Kaya (1993,s.134) okul yöneticilerinin şu yeterliklere sahip olması 

gerektiğini belirtmiştir; okulun amaçlarını ve felsefesini açıklamak, okulun 

politikasını saptamak ve tanıtmak, okul etkinlikleri için ihtiyaçları karşılamak, 

okulda katılımcı ve demokratik yönetimi geliştirmek, okulda kişiler ve gruplar arası 

ilişkiler kurmak, öğretim ve eğitim etkinliklerini planlamak, çevre değerlerini 

incelemek ve desteğini kazanmak, okuliçi ve dışı öğelerle iletişim ve eşgüdüm 
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sağlamak, etkili bir işletme yönetimi geliştirmek ve uygulamak, yapılan çalışmaları 

sürekli izlemek ve değerlendirmek .  

        Bursalıoğlu (1975), “Eğitim Yöneticilerinin Yeterlikleri” konulu 

araştırmasında, ilköğretmen okulu yöneticilerinin göstermesi gereken ve göstermekte 

olduğu yeterlikler üzerinde durmuş ve Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerini, okul 

yöneticilerini ve öğretmenleri araştırma kapsamına almıştır. Araştırmada okul 

yöneticilerinin yüksek derecede göstermeleri gereken yeterliklerden bütün deneklerin 

görüş birliği ile destekledikleri şunlar olmuştur: tarafsız değerlendirme yapabilme, 

okul ve çevre güçlerinden yararlanabilme, liderlik , öğrenci rehberliği, okulun bina, 

tesis ve demirbaşlarının kullanma, korunma, araştırma, geliştirme ve yenileme 

alanlarında, çalışanlarının araştırma ve geliştirme çalışmalarına yönelmesinde 

rehberlik ve öğreticilik yapabilme, okulunda olumlu bir hava yaratabilmek için, ortak 

kararların uygulanmasına ortak olabilme, okul personelinin yönetiminde görev, rol 

ve statüleri tanımlayabilme, okul ve çevre ilişkilerinde, basınla olan ilişkilerinde 

tarafsız ve olumlu davranış gösterebilme. 

       Binbaşıoğlu (1983) “Eğitim Yöneticiliği” adlı çalışmasında; iyi bir okul ve 

eğitim yöneticiliği ile ilgili araştırmaların, iyi bir okul ve eğitim yöneticisinin iyi bir 

lider olması gerektiği üzerinde durduklarını belirterek iyi bir eğitim yöneticisinde 

bulunması gereken nitelikleri sıralamaya çalışmıştır. Bu nitelikler: konumun verdiği 

güç yerine, geniş bilgi ve yeterli coşkuya sahiptir, yetkilerini bilgece kullanmasını 

bilir, herkese karşı anlayışlı ve eşit davranır, örgütünü ve amaçlarını iyi tanır, 

çevresindekilerle iyi ilişkiler kurar, sorunların kendisine gelmesini beklemez, 

sorunları kendisi arar, yüreklidir, üzerine aldığı işleri sorumluluk duygusuyla 

sonuçlandırır, önerilerini ve programlarını dikkatle planlar, uygular ve uygulatır, bir 

öneriyi savunabilir ya da bir öneriye yapılacak karşı koymaları dikkatle 

yanıtlayabilir, okul yöneticiliğinde demokrasiye inanır ve onu uygular, bütün 

tartışma ve kararlarında içten, tarafsız ve dürüsttür, iş arkadaşlarını da öyle olmaya 

özendirir, çalıştığı örgütün amaçları, başarıları ve kullandıkları araçlar hakkında 

doğru bilgi verir, eğitime inanır ve öğrencinin yararlarını herşeyin önünde tutar, 

tutum ve giyimine özen gösterir, düşünerek konuşur ve görüşlerini inandırıcı bir 

biçimde düzgün bir dille açıklar, her fırsatta iş arkadaşlarının morallerini 

yükseltmeye çalışır, onları övmekten çekinmez, iş arkadaşlarının çabalarını düzene 
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koymayı (eşgüdüm sağlamayı) bilir, okulla toplumun işbirliği yapmasını sağlar, 

okulu topluma, toplumu da okula yaklaştırmaya çalışır, yetki ve görevlerini 

başkalarına bırakmayı bilir, olayları, adları ve çehreleri anımsayabilir. 

1.4.  Problem 
           Küresel değisimin çok hızlı olduğu günümüzde iyi yönetim ve liderlik, eğitim 

kurumlarının kalitesinde ve öğrencilerin eğitimsel kazanımlarında fark yaratmaktadır.Bu 

çalışmada İstanbul ili sınırları içindeki ilköğretim  okullarında görev yapan okul 

müdürlerinin yeterlilikleri nasıldır? 

1.5. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, İstanbul ili sınırları içerisinde 3 ilçede bulunan 

ilköğretim okul müdürlerinin yeterliliklerini ortaya koymaktır.  

1.6. Araştırmanın Alt Amaçları 

1. Okul müdürlerinin yabancı dil bilme, yüksek lisans yapıp yapmama, yeni 

teknolojileri takip etmeleri nasıl bir dağılım göstermektedir? 

2. Okul müdürlerinin, MEB’nın genel amaçlarının gerçekleşme düzeyine ilişkin 

görüşleri nelerdir? 

3. Okul müdürlerinin ilişki yönetimi ve liderlik konularındaki görüşleri 

nelerdir?   

4.  İlköğretim okulu müdürlerinin genel yöneticilik becerisi  nasıldır?                                                              

1.7. Araştırmanın Önemi 

   Yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve değişimler, bireyin buna bağlı  

olarak toplumun sürekli olarak geliştirilmesini gerektirmektedir. Çok  hızla gelişen 

teknoloji  ile birlikte iş hayatı da hızla değişmeye  ve  gelişmeye başlamıştır. Bu  hız 

da başarıyı  yakalamak bireyin  kendini  her  alanda geliştirmesine bağlıdır. Yani, 

bireyin, kendini tanıması, karşısındaki kişileri anlaması, karşılaştığı problemlere 

etkili çözümler bulabilmesi gibi birtakım  becerilere sahip  olması zorunlu hale  

gelmiştir.Bu   becerilerin  bireye erken  yaşta kazandırılması    gerekliliği    eğitim 

sistemimizi ilgilendirmektedir. Bağımsız karar verebilen, eleştirel düşünebilen, 

sorunların üstesinden gelebilen bireyler yetiştirmenin yolu duygusal zekalarının 

gelişimleriyle ilgili olduğundan, eğitim sistemimiz içinde öğrencilerin bu 
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yeteneklerini geliştirici çalışmalar yapılmalıdır. Bireylere bu becerileri 

kazanmalarında yardımcı olacak olan okul  yöneticilerinin, kendilerinin güçlü ve 

zayıf yönlerini bilmesi, ne derece kendilerini tanıdıkları, karşılarındakileri 

anladıkları, problemler karşısında etkili çözümler bulabildikleri belirlenip eksik  

noktalar varsa  bunların tamamlanması için bir takım öneriler geliştirilebilir.  

1.8. Araştırmanın Varsayımları 

Bu araştırmada, şu sayıtlılardan hareket edilmiştir. 

1.  Eğitim liderlerinin yeterlilikleri eğitimin kalitesini artırır.  

2.  Okul müdürleri, uygulanan ankete içtenlikle yanıt vermişlerdir. 

1.9. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 Araştırma, 2009- 2010 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde  3 ilçedeki 15 

ilköğretim okullarında (devlet )   görev yapan okul müdürleriyle sınırlıdır.  

1.10. Tanım ve Kısaltmalar 

MEB: Milli Eğitim Bakanlığı 

İÖ: İlköğretim Okulu 

T.K.Y. Toplam Kalite Yönetimi 

İ.K.Y. İnsan Kaynakları Yönetimi 

1.11. İlgili Araştırmalar 

1.11.1. Yurt İçinde  Yapılan Araştırmalar 

 

 Veli (2006), “İlköğretim okulu müdürlerinin toplumsal liderlik yeterliklerinin 

belirlenmesi” konulu araştırması ilköğretim okulu müdürlerinin toplumsal liderlik 

yeterliklerini belirlemek; müdür, öğretmen ve veli algılarıyla okul müdürlerinin 

toplumsal liderlik yeterliklerinin bilgi ve davranış boyutlarını ortaya çıkarmak; 

cinsiyet, mesleki kıdem, müdürlükteki kıdemi, öğrenim düzeyi ve okul büyüklüğü 

değişkenlerine göre ilköğretim okulu müdürlerinin toplumsal liderlik yeterlikleri 

arasında anlamlı fark olup olmadığını incelemeye yöneliktir. Araştırmada çalışma 
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evreni olarak Bakırköy ilçesi ilköğretim okulu müdürleri alınmıştır.İlçede bulunan 27 

ilköğretim okulu müdürünün tamamı, her okulun öğretmen sayısının üçte biri 

oranında öğretmen ile öğretmen sayısı kadar da veli araştırmaya dahil edilmiştir. 

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Elde edilen bulgulardan ilköğretim okulu 

müdürlerinin bilgi boyutunda toplumsal liderlik yeterlikleri kaynak gruplar 

tarafından farklı düzeylerde algılandıkları görülmüştür. 

   Munis (2006), “İlköğretim okullarında görev yapan müdürlerin kişisel ve 

yönetsel profilleri (Gaziantep İli örneği) [The personal and administrative profiles of 

the school principals working at primary schools (A case study in Gaziantep)]” 

araştırmasında Gaziantep ilindeki resmi ilköğretim okullarında görev yapan 

müdürlerin kişisel ve yönetsel profillerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Çalışmada 128 ilköğretim okulunda görevli okul müdürün, “Kişisel özellikleri, 

Yöneticilik becerileri ve Yönetsel süreçler” açısından profilleri çıkarılmaya 

çalışılmıştır. Anket Gaziantep ili  Şahinbey ve Şehitkamil merkez ilçelerindeki 

ilköğretim okullarında görev yapan 128 okul müdürü ve 550 öğretmene 

uygulanmıştır. Bulgulara göre,  müdürlerinin tamamına yakınının erkek, orta yaşın 

üstünde, kıdemli, genel lise artı eğitim fakültesi mezunu, yüksek lisans veya doktora 

yapmamış, yarısının kendine ait evi, çoğunluğunun özel arabası olan, sigara ve 

alkolden hoşlanmayan, cep telefonu, kredi kartı ve bilgisayar kullanan, medyayı 

takip eden, sendika faaliyetlerine az katılan, teknolojiye duyarlı, bir profil çizdikleri 

sonucuna ulaşılmıştır.  

       Keser (2007), “Ortaöğretim okul müdürlerinin yetki ve sorumluluklarını 

kullanma derecelerinin belirlenmesi [Determining the extend to which high school 

principals exercise their authority and responsibilty]” adlı araştırması ortaöğretim 

okullarında görevli okul müdürlerinin kendilerine verilen yetki ve sorumlulukları 

kullanma derecelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.Araştırmanın evrenini, 2005-

2006 eğitim-öğretim yılında Gaziantep ili merkez ilçeleri olan Şahinbey ve 

Şehitkamil’de bulunan tüm resmi ortaöğretim okulunda görev yapan okul müdürleri 

oluşturmaktadır.Yapılan istatistiksel işlemler sonucunda okul müdürlerinin 

kendilerine verilen yetkileri kullanarak sorumluluklarını yerine getirebildikleri ortaya 

çıkmıştır. Okul müdürlerinin mezun oldukları eğitim kurumu, görev yaptıkları okul 

türü ve okullarının bulunduğu sosyoekonomik çevre değişkenleri açısından yetki ve 

sorumluluklarını kullanma derecelerine ilişkin algıları arasında istatistiksel bakımdan 

anlamlı farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır.  
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         Şahin (2007)‘’İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Kişiler Arası İletişim Becerileri 

ve Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişki’’adlı  çalışmasında ilköğretim 

okulu yöneticilerinin kişiler arası iletişim becerileri ve çatışma yönetimi stratejileri 

arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın evrenini, 2005-2006 Eğitim Öğretim yılında Antalya ili merkez ilçe 

sınırları içerisindeki devlet ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 369 yönetici 

ve 3980 ilköğretim okulu öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada 90 ilköğretim okulu 

yöneticisi anketi ile 486 ilköğretim okulu öğretmeni anketi değerlendirmeye 

alınmıştır. Veri toplama aracı olarak ilköğretim okulu yöneticilerinin kişiler arası 

iletişim becerileri ve çatışma yönetimi stratejileri konusunda araştırmacı tarafından 

geliştirilen bir ölçme aracı kullanılmıştır. Üç bölümden oluşan ölçeğin birinci 

bölümde kişisel bilgilerini, ikinci bölümde ilköğretim okulu yöneticilerinin kişiler 

arası iletişim becerilerini, üçüncü bölümde ise ilköğretim okulu yöneticilerinin 

çatışma yönetimi stratejilerini belirlemeye yönelik maddelere yer verilmiştir. 

Araştırma sonucunda, ilköğretim okulu yöneticilerinin kişiler arası iletişim becerileri 

hem öğretmenler hem de yöneticilerin kendileri tarafından yüksek bulunmuştur. 

Ancak ilköğretim okulu yöneticilerinin kendilerini kişiler arası iletişim becerilerini 

sergileme konusunda öğretmenlerin görüşlerine göre daha fazla yeterli buldukları 

belirlenmiştir. İlköğretim okulu yöneticilerinin çatışma yönetimi stratejilerine ilişkin 

yönetici ve öğretmen    görüşlerinin ise     birbirini         destekler nitelikte     olduğu 

görülmektedir. Buna  göre  yöneticiler çatışma yönetimi  sürecinde en fazla  problem 

çözme stratejisini sonra sırasıyla uzlaşma, hükmetme ve kaçınma stratejilerini 

kullanmaktadırlar. Çatışmaların aynı zamanda birer etkileşimsel ve iletişimsel 

süreçler olduğu göz önünde bulundurulursa hem yönetici hem de öğretmenlerden 

elde edilen çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre kişiler arası iletişim 

becerilerinin çatışma yönetiminde çok önemli bir yordayıcı olduğu sonucu ortaya 

çıkarmaktadır. 

              Albayrak (2002), “ ilköğretim okulu yöneticilerinin bireysel problem çözme 

becerileri”  ile ilgili araştırmasında, ilköğretim okulu yöneticilerinin problem çözme 

becerilerini; cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu, yöneticilikteki mesleki kıdem 

ve yas gibi değişkenlere göre incelenmiş ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar bulmuştur. İlköğretim okulu yöneticilerinin problem çözme konusunda 

kendilerini yetersiz olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. 
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1.11.2.  Yurtdışında Yapılan Araştırmalar  

         Darroch (2006), “Effective School Leadership Practices [Etkili Okul Liderliği 

Uygulamaları]” konulu araştırmanın amacı; okul yöneticilerinin çağa uygun 

sürdürülebilir ve etkili liderlik anlayışlarını ortaya koymaktır. Çalışma sadece bir ili 

ve devlet okullarını kapsamaktadır. Sürekli okul gelişimini öngören etkili bir okul 

liderliğinin nasıl olması gerektiği konusunda okul müdürleri ile yüz yüze yapılan bir 

çalışmadır. Çalışma aynı zamanda; katılımcı bir okul yönetimi ve herkese kaliteli bir 

eğitim imkanı sunma konusunda da okul yöneticilerinin görüş, düşünce ve önerilerini 

ortaya koymaktadır. 

Brian (2007), “An Anolysis of the Relationships between Servant Leadership, 

school culture and student achievement [memur liderlik, okul kültürü ve öğrenci 

başarısı arasındaki ilişkilerin analizi]” adlı araştırmanın amacı, Missouri’deki 

ilköğretim okullarında atanmış (memur) müdürler, okul kültürü ve öğrenci başarısı 

arasındaki ilişkileri ortaya koymak ve analiz etmektir. Araştırmaya 62 ilköğretim 

okulundan 677 öğretmen katılmıştır. Araştırma sonucuna göre eğitim lideri 

davranışının hem okul kültürü oluşmasında hem de öğrenci başarısı üzerinde önemli 

bir etkisinin olduğunu, yine okul kültürünün öğrenci başarısına önemli bir etkisinin 

olduğunu ve yönetimsel davranışla okul kültürünün birlikte öğrenci başarısını 

etkilediği ortaya çıkmıştır.  

Gwen (2006), “Invitational leadership in public schools [devlet okullarına 

katılımcı okul liderliği]” adlı araştırma; katılımcı liderlik uygulamalarının yapıldığı 

etkili okullarla, bu tür liderlik uygulamalarının olmadığı okullar arasındaki farkı 

ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya, Midwestern Eyaletinden 178 okul 

müdürü ve öğretmen katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre katılımcı liderlik 

uygulamalarının görüldüğü okullarla diğer okullar arasında eğitim kalitesi açısından 

açık bir fark olduğunu ayrıca bu tür bir eğitim kalitesi açısından eğitim liderliği 

tarzının uygulandığı okullarda yöneticinin (müdürün) kadın veya erkek olmasının 

eğitim kalitesinde herhangi bir kaybın sebep olmadığını da ortaya koymuştur.  

1.11.3.Araştırmaların Değerlendirilmesi 

 Ülkemizde ilköğretim okulu müdürleri ile ilgili yapılan çalışmalar 

incelendiğinde,çoğunlukla okul müdürlerinin duygusal zeka ve yönetim 

konularındaki yeterlilikleri inceleyen çalışmalar olduğu görülmektedir.Bu çalışmalar 
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yöneticilik konusunda okul müdürleri kendilerini başarılı bulduklarını ortaya 

koymuştur. 

 Yurt dışında okul müdürleri üzerine yapılan araştırmaların büyük bir kısmı 

liderlik üzerine olduğu görülmektedir.Bu çalışmalarda liderlik özellikleri belirtilmiş 

ve okul müdürlerinin liderlik tarzlarını ortaya koymaya çalışılmıştır.Lider okul 

müdürünün okulun başarısında önemli bir yer teşkil ettiği görülmüştür.  
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BÖLÜM II 

YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli  

Araştırmada veri toplamak amacıyla, ilköğretim okul müdürleriyle yarı 

yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilecektir. Tarama modeli geçmişte ya da 

şuanda var olan bir durumu, var olduğu biçimiyle betimlemeyi amaçlayan bir 

araştırma yaklaşımıdır. Tarama modelinde araştırmaya konu olan birey yada nesne 

kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar,2002,s.77) 

Nitel araştırma, algıların ve olayların doğal bir ortamda gerçekçi bir şekilde ortaya 

konmasını nitel bir sürecin izlendiği araştırmalar olarak tanımlanabilir. Nitel 

araştırmalarda yaygın olarak kullanılan üç tür bilgi toplama tekniği vardır. Bunlar 

görüşme, gözlem ve yazılı doküman incelemesidir (Yıldırım ve Şimşek,2004,s.10).  

  Görüşme sözlü iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir (Karasar,2002,s.165). 

Görüşme kaynak kişinin ilgi, görüş, tutum ve davranışlarını ortaya çıkarmak üzere 

iki kişi arasında serbest bilgi değişimi sağlayan sosyal ortamı yaratmak için 

düzenlenir (Balcı,2001,s.180). Görüşmeler değişik biçimlerde sınıflandırılmaktadır. 

Ancak en yaygın sınıflandırma biçimi yapılandırılmış görüşme, yarı yapılandırılmış 

görüşme ve yapılandırılmamış görüşme olarak yapılan üçlü sınıflamadır 

(Karasar,2002,s.167).  

Bu çalışmada kullanılacak olan yarı yapılandırılmış görüşme sorularının ve 

ilkelerinin önceden belirlendiği ancak görüşme yapılan kişinin konuya ilişkin ilgi ve 

bilgi düzeyine göre esnek davranılabilecek bir görüşme tekniğidir. Yarı 

yapılandırmış görüşme araştırmacının yapılandırılmış görüşmenin kesin sınırlarından 

ayrılarak konu hakkında başka verilere ulaşmasını sağlamaktır (Altunışık ve 

Diğerleri,2002,s.84).  

    Bu araştırmanın verileri ilköğretim okullarındaki okul müdürleriyle yarı 

yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmıştır.  
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2.2. Evren ve Örneklem 

     Bu araştırmanın çalışma evrenini, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 

bağlı 3 ilçedeki 15 devlet ilköğretim okullarında görev yapan okul müdürleri 

oluşturmaktadır. Nitel araştırmada örneklem seçiminde genelleme kaygısı 

olmamakla birlikte çeşitli etmenler nitel araştırmada örneklem seçiminin gerekliliğini 

gündeme getirmiştir. Bu etmenlerden birincisi günümüz toplumlarının kendi içinde 

ve kendine özgü çeşitli katmanlara ayrılmasıdır. Her katmanın kendi başına bir 

örneklem olarak belirlemesi ve araştırmanın yürütülmesi pek olanaklı değildir. İkinci 

etmen araştırmanın ilgili durumlara genellenmesi gereksinimidir. Üçüncü etmen 

nicel araştırma yapan araştırmacıların nitel araştırmanın güvenilirlik ve kendine özgü 

güçlü yanlarını yansıtmak için nicel araştırma kapsamına giren bazı örneklem 

tekniklerini nitel araştırma deseni içinde kullanma istekleridir. Amaçlı örneklem 

yöntemleri başlı başına nitel araştırma deseni içinde geliştirilmiş olan araştırma 

yöntemleridir. Bu nedenle amaçlı örnekleme zengin bilgiye ulaşılacak durumların 

ayrıntılı bir şekilde ortaya konmasında etkili olmaktadır (Yıldırım ve Şimşek,2004,s. 

78-82) Bu araştırmada amaçlı örneklem yöntemi kullanılacaktır. Amaçlı örneklem 

yöntemi doğrultusunda  okul müdürleri için iki ölçüt belirlenmiştir. Belirlenen 

ölçütler şunlardır.  

1- Merkezi okullarda görev yapan ilköğretim müdürleri 

2- Merkeze uzak okullarda görev yapan ilköğretim müdürleri 

2.2.1.Araştırmaya Katılan Müdürler 

     Araştırma yapılacak okullar belirlendikten sonra okul müdürlerine telefon 

edilmiş ; araştırma ve araştırmacı hakkında kısa bilgi verildikten sonra görüşme için 

randevu talep edilmiştir.Randevulara gidilerek yüz yüze müdürlerle 

görüşülmüştür.Görüşmeleri gönüllü olarak kabul eden müdürlere araştırmacı 

tarafından hazırlanan sözleşme (Ek 2) imzalatılmıştır.Sözleşmede araştırmanın amacı 

ve nasıl gerçekleşeceği gibi bilgiler vardır.Müdürlerle kararlaştırılan gün ve saatlerde 

görüşmeler yapılmıştır. (Ek 3 ‘de görüşme takvimi yer almaktadır). 
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     Araştırmanın katılımcıları İlköğretim Okulu Müdürleridir. Araştırma toplam 

15 katılımcı ile yürütülmüştür. Katılımcılardan 13’ü erkek,2’si bayandır. 

Tablo 2.1. 

Katılımcılara İlişkin Kişisel Bilgiler 

No Kod Adı  Müdürlük  Toplam Hizmet   Müdürlük       Okul Yönetimi       Eğitim          Medeni                                                                                                                              

                   Kadrosu          Süresi                Süresi             Eğitimi  Almış      Durumu          Hali 

1 Hüseyin   Kadrolu          16 Yıl ve Üstü     16 Yıl ve Üstü       Evet                Ön Lisans         Evli   

2 Galip       Kadrolu          11-15 Yıl               0-5 Yıl                  Evet                 Lisans              Evli      

3 Mehmet   Kadrolu          16 Yıl ve Üstü    16 Yıl ve Üstü         Evet                 Lisans              Evli   

4 Ali           Kadrolu          16 Yıl ve Üstü       6-10 Yıl                Evet           Yüksek Lisans         Evli   

5 Mustafa    Kadrolu      16 Yıl ve Üstü      16 Yıl ve Üstü          Evet                  Lisans             Evli   

6 Ömer        Kadrolu       16 Yıl ve Üstü     16 Yıl ve Üstü           Evet             Ön Lisans             Evli   

7 Ahmet      Kadrolu          16 Yıl ve Üstü       11-15 Yıl              Evet                 Lisans              Evli   

8 Önder      Kadrolu           16 Yıl ve Üstü        16 Yıl ve Üstü       Evet               Lisans             Evli   

9 Murat       Kadrolu         16 Yıl ve Üstü         6-10 Yıl                 Evet                 Lisans             Evli   

10 Kadir      Kadrolu         16 Yıl ve Üstü       16 Yıl ve Üstü         Evet                 Lisans             Evli   

11 Sedat       Kadrolu         11-15 Yıl               0-5 Yıl                    Evet                 Lisans            Evli   

12 Barış       Kadrolu         16 Yıl ve Üstü     16 Yıl ve Üstü           Evet             Ön Lisans          Evli   

13 Kemal     Kadrolu         11-15 Yıl              0-5 Yıl                     Evet           Yüksek Lisans      Evli   

14 Şevval    Kadrolu         16 Yıl ve Üstü       6-10 Yıl                   Evet              Ön Lisans           Evli   

15 Nevin      Kadrolu         11-15 Yıl              6-10 Yıl                  Evet            Yüksek Lisans      Evli   

 



 31 

  Görüşme yapılan müdürlere ilişkin kişisel bilgiler Tablo 2.1. ‘de 

görülmektedir. Katılımcıların hepsi kadrolu okul müdürleridir.Katılımcılardan 

onbirinin 16 yıl ve üstü,dördü de 11-15 yıl hizmet süresi vardır.Okul müdürlerinin 

yedisinde 16 yıl ve üstü,birinde 11-15 yıl,dördünde 6-10 yıl,üçünde de 0-5 yıl okul 

müdürü hizmet süresi bulunmaktadır.Okul müdürlerinin hepsi okul yönetimi üzerine 

eğitim almıştır.Katılımcılardan dört müdür ön lisans,sekiz müdür lisans ve üç müdür 

yüksek lisans mezunudur.Katılımcıların hepsi evlidir. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve 

okul müdürlerinin genel profillerini ortaya çıkarmayı amaçlayan görüşme yöntemi 

kullanılacaktır. Görüşme soruları dört  bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde öz 

bilinç ile ilgili sorular ve ikinci bölümde  öz yönetim ile ilgili sorular,üçüncü 

bölümde sosyal bilinç ile ilgili sorular ve son bölümde kişisel yeterlilik ve ilişki 

yönetimi ile ilgili sorular  olacaktır. Görüşme formu hazırlanırken bazı ilkelere 

dikkat edilecektir. Bu ilkeler şöyle sıralanabilir (Yıldırım ve Şimşek ,2004,s.113-

118) . 

 Kolay anlaşılabilir sorular yazma, deneyimlerle ilişkilendirilen odaklı sorular 

hazırlama 

 Açık uçlu ve yönlendirmeyen sorular hazırlama  

 Yanıtı çok boyutlu olabilecek sorular sormaktan kaçınma 

 Alternatif sorular hazırlama  

 Farklı türden sorular yazma ve soruları mantıklı bir biçimde düzenleme 

Taslak olarak hazırlanan görüşme sorularının geçerlilik çalışması için Beykoz 

ilçesindeki 1 okul müdürüne uygulanacaktır. Sağlanan dönütler doğrultusunda 

gerekli düzeltmeler yapılarak son şekli verilip, örneklem kapsamındaki okullarda 

görev yapan müdürlerle görüşmeler yapılmıştır. 

Araştırmacı tarafından alan yazın incelenerek bir görüşme formu (Ek 2) 

geliştirilmiştir. Görüşme formuna, Goleman(2002) yönetici yeterlilik kriterleri baz 

alınarak aşağıda yer alan son şekli verilmiştir. 
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Eğitim Yönetiminde Yeterlilik Üzerine İlişkin Sorular 

1.Okul müdürü olarak yönetim konusunda kendinizi değerlendirir misiniz? (öz 

değerlendirme) 

2.Okul yönetimi üzerine kendinizi güçlü gördüğünüz yönünüz nedir? (öz güven) 

3.Okul yönetimi sürecinde karşınıza çıkan sorunlar var mı? (uyumluluk) 

4.Sorun anlarında bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? (öz denetim) 

5.Duygu ve düşüncelerinizi iş arkadaşlarınız ve veliler ile paylaşıyor musunuz? 

(saydamlık) 

6.Okulunuzun başarısı konusunda görüşünüz nedir? (başarma dürtüsü) 

7.Okul yönetimi sizce yönetmelik ve kanunları uygulamak mıdır? (inisiyatif) 

8.Birlikte çalıştığınız idareci ve öğretmenlerin performansı hakkında düşünceleriniz 

nedir? (iyimserlik) 

9.Eğitim-öğretim alanında meydana gelen yenilikleri yakından takip edip okulunuzda 

uyguluyor musunuz? (uyumluluk) 

10.Okulunuzda görev yapan öğretmenlerinin yaşadığı sorunlar hakkında bilginiz 

varmı? (örgütsel bilinç) 

11.Öğretmenler ile ne sıklık ve hangi konular üzerine toplantı yapıyorsunuz? 

(empati) 

12.Veliler ile olan iletişiminiz nasıl? (hizmet-duygusal iklim) 

13.Okulunuzun vizyonu ve misyonu nedir? Öğretmenlerin bu sürece yaptıkları katkı 

sizce yeterli mi? (esinleme) 

14.Öğretmenler kurulu toplantıları sizce ne derece faydalı ve toplantıyı kim 

yönetmektedir? (etkileme) 

15.Okulunuzda görev yapan öğretmenlerinin hedefleri ve gelecekleri hakkında 

bilginiz var mı? (başkalarını geliştirmek) 

16.Okulunuzda değişmesini düşündüğünüz bir eğitim ve yönetim anlayışı var mı? 

(değişim katalizörlüğü) 

17.Öğretmenler arasında bir sorun ortaya çıktığında bu süreci nasıl yönetirsiniz? 

(çatışma yönetimi) 

18.Yönetim sürecinde yetki ve sorumluluklarınızı ne derece paylaşıyorsunuz? (ekip 

çalışması ve işbirliği) 
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2.4.Veri Toplama Süreci   

          Araştırma verileri 5 Mayıs 2010-12 Mayıs 2010 tarihleri arasında toplanmıştır. 

Görüşmeler müdürlerin okulda bulundukları zamanlar dikkate alınarak planlanmıştır. 

           Görüşmeler sırasında kişisel bilgi formu(Ek 1),görüşme formu, görüşme 

kılavuzu,sözleşme,  ses kayıt cihazı ve kalem kullanılmıştır.Görüşmeler 20 ile 70 

dakika arasında sürmüştür. 

2.4.1. Görüşme Kılavuzu 

         Görüşme kılavuzu, görüşmecinin kaynak kişi ile ilk karşılaştığı andan ayrıldığı 

ana kadar devam eden görevlerini, değişen ayrıntılarda içeren bir belgedir 

(Karasar,2006:169).Görüşmelerden önce araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme 

kılavuzunda(Ek 5),görüşmecinin kendisinin nasıl tanıtacağı,amacını nasıl 

açıklayacağı,soruları nasıl soracağı,kayıt işlemlerini nasıl yapılacağı ve katılımcıdan 

beklentilerinin neler olduğu yer almıştır. 

2.4.2. Görüşme İlkeleri 

          Araştırmanın amacı ve sonuçların nasıl değerlendirileceği araştırmacı 

tarafından katılımcılara açıklanmış ve gönüllü olarak araştırmaya katılmayı kabul 

ediyorsa görüşme yapılmıştır.  

          Tüm görüşmeler araştırmacı tarafından birebir yapılmıştır. Araştırmacı 

tarafından ses kayıt cihazı kullanılması istenmiş fakat okul müdürlerinin istememesi 

dolayısıyla not alma tekniği kullanılmıştır. Tutulan notların araştırmacı dışında hiç 

kimse tarafından okunmayacağı belirtilmiştir. 

          Görüşmeler sırasında katılımcılara ‘müdür bey’ veya ‘müdüre hanım’ şeklinde 

hitap edilmiştir. Görüşmeler esnasında araştırmacı yansız olmaya özen göstermiştir. 

Görüşme sorularına katılımcıların rahat bir şekilde cevap verebilmesine dikkat 

edilmiştir.Katılımcı konu dışına çıktığında uygun bir dille söylenmiş ve katılımcının 

açıklama istediği sorularda yönlendirme yapılmadan kısa açıklama yapılmıştır. 
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2.5. Verilerin Dökümü ve Analizi 

          Yarı yapılandırılmış görüşmede okul müdürlerinin görüşme sorularına 

verdikleri yanıtlar, betimsel analiz tekniği ile çözümlenerek her bir soruya verilen 

yanıtların dökümü ve analizi yapılacaktır. Görüşmeler sırasında araştırmacı 

tarafından tutulan notlar hiçbir değişiklik yapılmadan görüşme formuna dökümü 

yapılmıştır.Değerlendirme sonucunda her bir soru maddesinin altında yer alacak 

kategorilerin olduğu ‘Görüşme Kodlama Anahtarı’ (Ek 6) kayıt formu 

oluşturulmuştur.  

2.6. Güvenirlik 

           Görüşme soruları GOLEMAN(2002)’ın yönetici yeterlilik kriterlerinin okul 

müdürlerine uyarlanması sonucu yapıldığından buna uygun olarak soruların  son 

şekli verilmiştir. 
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BÖLÜM III 

BULGULAR 

            Bu bölümde görüşme yapılan müdürlerin, görüşme sorularına verdikleri 

yanıtlardan elde edilen bilgiler, araştırma bulguları olarak yer almaktadır.Görüşme 

sorularına müdürler birden fazla cevap verebilmişlerdir.Bu nedenle frekanslar toplam 

katılımcı sayısından fazla olabilmektedir. 

3.1. “Okul Müdürü Olarak Yönetim Konusunda Kendinizi Değerlendirir 

misiniz?” Sorusuna İlişkin Bulgular 

              Müdürlere ilk olarak ‘Okul müdürü olarak yönetim konusunda kendinizi 

değerlendirir misiniz?’ cevap sorusu sorulmuş ve müdürler çeşitli vermiştir. 

Müdürlerden alınan yanıtlar ve frekans dağılımı Tablo 3.1.’de görülmektedir. 

              

 Tablo 3.1. 

            Müdürlerin ‘Okul Müdürü Olarak Yönetim Konusunda Kendinizi 

Değerlendirir misiniz?’ Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Yanıtlar                                                                                                                       f 

a) Kuralları uygulayan ama çok katı olmayan bir okul müdürüyüm.                          1 

b) Demokratik bir okul yöneticisiyim.                                                                         3 

c) Kuralcı bir müdür değilim.Lider bir müdürüm.                                                       1 

d) Şeffaf bir okul müdürüyüm.Bazende yapamadığım işler olduğunda  sinirliyi       1                                                                          

e) Çağdaş yönetim anlayışı içinde yönetim yapmaktayım.                                         1        

f) Paylaşımcı bir yöneticiyim.                                                                                      2 

g) Öğretmenlerle diyalog ve sevgi-saygı içinde olan bir eğitim yöneticisiyim.          2 

h) Baskıcı okul müdürü değilim.                                                                                  1 

ı) Doğrudan karar vermeyen ,iyi düşünüp sonra karar veren okul müdürüyüm.         1 

j) Kendimi gelişmeye açık danışmayı seven bir yönetici olarak görüyorum.              1 

k) İş ve işlerde eğer okul müdürü kendini bilmiyorsa başarısız olur ama ben  

   kendimi  başarılı buluyorum.                                                                                     1 

l) Tatlı sert  bir okul müdürüyüm.                                                                                1 

 

Görüşler Toplamı                                                                                                     16 
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        Tablo 3.1. incelendiğinde müdürlerden 1’i (Sedat) kuralları uygulayan ama çok 

katı olmayan bir okul müdür olduğunu,3’ü (Kemal,Barış,Kadir) demokratik bir okul 

yöneticisi olduğunu,1’i (Şevval) kuralcı olmayan lider bir okul müdürü olduğunu,1’i 

(Nevin) şeffaf bir okul müdürü olduğunu ama başarısız olduğu zamanlar sinirli 

olduğunu,1’i (Ömer) çağdaş yönetim anlayışı içinde olduğunu,2’si (Murat,Ahmet) 

paylaşımcı olduğunu,2’si (Önder,Mehmet) öğretmenlerle sevgi saygı içinde olan bir 

eğitim yöneticisi olduğunu,1’i (Kadir) baskıcı okul müdürü olmadığını, 1’i (Kadir) 

doğrudan karar vermeyen iyi düşünüp karar veren okul müdürü olduğunu,1’i (Galip) 

kendini gelişmelere açık danışmayı seven bir yönetici olduğunu,1’i (Mustafa) kendin 

iyi tanıyan ve başarılı bir okul müdürü olduğunu,1’i (Hüseyin) tatlı sert bir okul 

müdürü olduğunu belirtmiştir. 

        Katılımcılardan Sedat Bey “Kurallari uygulama taraftarıyım. Aksi takdirde 

kaybolup gidersin. Derse giriş çıkış olsun, tören olsun bu konularda sıkıntı yaşarsın. 

Ama kendimi katı bir yönetici görmüyorum. Biraz kuralcıyım.” şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. Bu soruyla ilgili olarak Nevin Hanım “Şeffaf bir okul müdürüyüm. 

Katılımcıyım ama mevzuatçıyım. Demokratik olduğumu düşünüyorum ama 

yapamadığım işler olduğunda sinirli bir idareciyim.” şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Mehmet bey “Sevgi hoşgörü benim yönetim anlayışımdır. Saygı öncelikli olmalı ve 

demokratik yaşam tarzı okul idaresince paylaşılmalı.”  şeklinde görüş 

bildirmişlerdir.Müdürlerden Önder bey “Öğretmenlerle diyalog içinde sevgi, saygı 

içinde eğitim yönetimini sağlıyorum. Öğretmenlere müdürlük sıfatıyla gibi değil 

ağabey gibi yaklaşırım.”şeklinde görüş bildirmişlerdir.Murat bey bu konu ile ilgili 

olarak “Genelde paylaşımcı, demokratik ve TKY ye önem veren fikir almaktan 

hoşlanan bir okul müdürüyüm ” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Kadir  bey bu konu 

ile ilgili olarak “ Baskıcı değilim. Karşılıklı çözüm noktası ararım. Olaylar 

karşısında doğrudan karar vermeyen, iyi düşünüp karar veren, demokratik 

yöneticiyim.” şeklinde görüş bildirmişlerdir.Mehmet  bey bu konu ile ilgili olarak “ 

Sevgi hoşgörü benim yönetim anlayışımdır. Saygı öncelikli olmalı ve demokratik 

yaşam tarzı okul idaresince paylaşılmalı” şeklinde görüş bildirmişlerdir.Şevval 

hanım ise “Kuralcı müdür değilim, lider müdürüm. Ve rehberlik yapmayı severim. 

Vizyonu olan bir okul müdürü olarak kendimi görüyorum ” şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. 
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3.2. “Okul Yönetimi Üzerine Kendinizi Güçlü Gördüğünüz Yönünüz Nedir?” 

Sorusuna İlişkin Bulgular 

     Müdürlere ‘Okul yönetimi üzerine kendinizi güçlü gördüğünüz yönünüz nedir?’ 

sorusu yöneltilmiştir.Müdürlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımı 

Tablo 3.2.’de görülmektedir. 

 Tablo 3.2. 

         Müdürlerin ‘Okul Yönetimi Üzerine Kendinizi Güçlü Gördüğünüz 

Yönünüz nedir?’ Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Yanıtlar                                                                                                                      f 

a) Bireysel ve insani ilişkilerim güçlüdür.                                                                   5 

b) Mesleğimi çok seviyorum                                                                                       1 

c) İşine sağdık, zamanında gelip giden bir müdür olarak görüyorum.                        1 

d) İletişim ve rehberlik konularında kendimi güçlü görürüm.                                     1 

e) Düşüncelerim hep ileriye dönüktür. Bu da başarıda bana katkı sağlar.                   1 

f) Yönetim konusunda da tecrübem vardır.                                                                  1 

g) Olaylardan çabuk etkilenmeyip,ani karar vermemem                                              2 

h) Öğretmenlerimin isteklerini göz ardı etmemem.                                                      1 

ı) Öğretmenlerle dayanışma içinde bulunuşum.                                                           1 

j) Okul yöneticisi değil okul lideri olma                                                                       1 

k) Karar almada demokratik katılıma önem verme.                                                     1 

l) Mevzuat bilgim iyidir.                                                                                               1 

m) Öğrenci yetiştirmekte kendimi başarılı buluyorum.                                               1 

n) Uyumlu ve güleryüzlü davranışlarım                                                                       1 

 

Görüşler Toplamı                                                                                                     19 

 

              Tablo3.2. incelendiğinde müdürlerden 5’i (Galip,Mehmet,Ali,Murat,Şevval) 

bireysel ve insani ilişkilerinin güçlü olduğunu,1’ i (Mehmet) mesleğini çok 

sevdiğini,1’i (Hüseyin) işine sadık ve okula zamanında geldiğini,1’i (Mustafa) 

iletişim ve rehberlik konusunda kendini güçlü gördüğünü,1’ i (Mustafa) 

düşüncelerinin hep ileriye yönelik olduğunu,1’i (Galip) yönetim konusunda tecrübeli 

olduğunu,2’si (Kadir,Kemal) olaylardan çabuk etkilenmeyip ani karar 

vermediğini,1’i (Önder) öğretmenlerin isteklerini göz ardı etmediğini,1’i (Ahmet) 

öğretmenlerle dayanışma içinde olduklarını,1’i (Ömer) okul yöneticisi değil eğitim 
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lideri olduğunu,1’i (Nevin) karar almada demokratik katılıma önem verdiğini, 1’i 

(Şevval) mevzuat bilgisinin iyi olduğunu,1’i (Barış) öğrenci yetiştirmede başarılı 

olduğunu,1’i (Sedat) uyumlu ve güleryüzlü davranış sergilediğini belirtmişlerdir. 

 Ömer bey bu konu ile ilgili olarak “Okulun yöneticisi değil, okulun 

lideriyim” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Sedat bey bu konu ile ilgili olarak “Uyumlu 

bir insanım. Çatışma konularında çözüm bulurum. Güler yüzlüyümdür. Herkesle 

anlaşırım” şeklinde görüş bildirmişlerdir.Nevin hanım ise “ Karar almada 

demokratik katılıma öncelik veririm ” şeklinde görüş bildirmişlerdir.Kemal bey ise 

“Önemli kararları hemen almam, bir iki gün düşünürüm. Kişi ile görüşmem gereken 

konuları sadece onunla görüşürüm. Yasal olmalı herşey. Masal dahi olsa yasal 

olmalı ” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Barış bey “Öğrenci yetiştirmekte kendimi 

güçlü görüyorum. Bence yetiştirilemeyecek öğrenci yoktur ” şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. 

 

3.3. “Okul Yönetimi Sürecinde Karşınıza Çıkan Sorunlar Var mı?” Sorusuna 

İlişkin Bulgular 

            Müdürlere ‘Okul yönetimi sürecinde karşınıza çıkan sorunlar var mı?’ sorusu 

yöneltilmiştir.Müdürlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımı Tablo 

3.3.’de görülmektedir.  
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Tablo 3.3. 

   Müdürlerin ‘Okul Yönetimi Sürecinde Karşınıza Çıkan Sorunlar Var mı?’ 

Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Yanıtlar                                                                                                                      f 

a) Okul idaresi olarak birlikte çalışacağımız öğretmenleri kendimiz seçemiyoruz    2 

b) Bazı öğretmenlerde istemeyerek çalışıyor ve öğretmenin çok kullandığı sağlık  

    izinler                                                                                                                       5 

c) Hizmetli sorunu var                                                                                                 2 

d) Yazışmalara bakacak memur sıkıntımız var.                                                          1 

e) Okulun en büyük sorunu bina sorunudur                                                                3 

f) Eğitim  materyali  yetersiz .Okulda olması gereken fen labarotuarı yok. 

   Kütüphane de yetersizdir.Atölye olmamasından dolayı görsel dersler iyi 

   yapılmamaktadır.                                                                                                       1 

g) Veli sorunları da var. Velinin eğitim seviyesinin düşük oluşu                                6 

h) En önemlisi okulun kalabalık oluşu                                                                         1 

ı)  En önemli olan ikili öğretim. İstanbul’un en büyük sıkıntısı bu                              1 

j)  Öğrenci disiplini konusunda yönetmelik yetersiz                                                    1 

k) Zorunlu sekiz yıl eğitim bazı sorunları ortaya çıkarıyor. Bana göre daha erken  

    yaşlarda öğrencinin ilgi ve yeteneğine bağlı olarak sınıflara ayrılması gerekiyor.  3 

l) Okulun giderlerini karşılamada güçlük çekiyoruz.                                                   3 

m) Kadrolu öğretmen sayısının azlığı                                                                           1 

 

Görüşler Toplamı                                                                                                     30 

             

  Tablo 3.3. incelendiğinde müdürlerden 2’si (Murat,Ali) öğretmen kadrosunu 

kendilerinin seçmesi gerektiğini,5’i (Nevin,Önder,Kadir,Ahmet,Ali) bazı 

öğretmenlerin istemeyerek çalıştıklarını ve çok sık izin kullandıklarını,2’si 

(Barış,Galip) hizmetli sorunu yaşadıklarını,1’ i (Ali) okulda memur sıkıntısı 

olduğunu,3’ü (Kemal,Galip,Mustafa) okulun bina sıkıntısı olduğunu,1’ i (Mehmet) 

eğitim materyallerinin yetersiz olduğunu,6’sı 

(Sedat,Nevin,Şevval,Ömer,Kadir,Hüseyin) velinin eğitim seviyesinin düşük 

olmasından dolayı veli sorunları olduğunu,1’ i (Hüseyin) okulun öğrenci sayısının 

çok fazla olduğunu,1’i (Mustafa) ikili öğretimin İstanbul’un en büyük sorunu 

olduğunu,1’si (Mustafa) öğrenci disiplini konusunda yönetmeliğin yetersiz 
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olduğunu,3’ ü (Sedat,Kemal,Mustafa) 8 yıllık zorunlu eğitimin sorunlara neden 

olduğunu,3’ü (Barış,Şevval,Galip) okulun giderlerini karşılamada güçlük 

çektiklerini,1’i (Şevval) kadrolu öğretmen sayısının yetersiz olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Önder bey bu konu ile ilgili olarak “Öğretmenlerin sağlık izinlerinin çok 

olması” şeklinde görüş bildirmişlerdir.Murat bey bu konu ile ilgili olarak “Okulun 

giderlerini karşılamakta güçlük çekiyoruz. Okulun spor salonu yok. Güvenlik sistemi 

yok. Park alanı yetersiz. Bir de mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar var. Diğer bir 

deyişle istediğimiz gibi hareket edemiyoruz. Kısıtlamalar var. Örneğin öğretmen 

seçme hakkın yok.” şeklinde görüş bildirmişlerdir.Ahmet  bey bu konu ile ilgili 

olarak “var, genel sistemden kaynaklanan sorunlar var. Bakanlıktan tutun, bütün 

okul müdürlerine kadar herkes zorunlu hizmet içi eğitim almalı, okulun bütçesi 

hesaplanıp özel idare tarafından okula para aktarımı yapılmalıdır. Taşrada öğrenci 

sayıları yoğun olduğundan sıkıntılar yaşanıyor. Bütün MEB personeli en az iki yılda 

bir tam teşekküllü hastaneden sağlam raporu almalısı ve okulda çalışabilir raporu 

alması gerekiyor” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Galip bey bu konu ile ilgili olarak 

“Bina yetersizliği en büyük sorunumuz. Bakım ve tadilatta sıkıntısı yaşıyoruz. 

Öğretmen sıkıntısı var okulumuzda, norm kadro yetersiz ama çevre ve güvenlik 

sorunumuz yok. En önemlisi de kadrolu hizmetlimiz yok, çalıştırdığımız bir kişi var, 

onun parasını karşılamakta sıkıntı yaşıyoruz” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Mustafa 

bey ise “Çok sorun var. En önemli olan ikili öğretim. İstanbul’un en büyük sıkıntısı 

bu. Ve öğrenci disiplini konusunda yönetmelik yetersiz. Ekonomik sorunlar var. Anne 

baba ilişkileri de öğrencinin başarısını etkiliyor. Bazı veliler çocuklarına gereken 

özeni göstermiyor. Zorunlu sekiz yıl eğitim bazı sorunları ortaya çıkarıyor. Bana 

göre daha erken yaşlarda öğrencinin ilgi ve yeteneğine bağlı olarak sınıflara 

ayrılması gerekiyor.”şeklinde ifade etmişlerdir. Ali bey ise “Var, öğretmen 

atamaları ve okul idaresi olarak birlikte çalışacağımız öğretmenleri kendimiz 

seçemiyoruz. Bazı öğretmenlerde istemeyerek çalışıyor. Birde hizmetli sorunu var. 

Okul bahçesinde güvenlik elemanımız yok. Ve buna ek olarak yazışmalara bakacak 

memur sıkıntımız var.” şeklinde ifade etmişlerdir. Sedat bey ise “Personel 

konusunda uyumsuz olanlar var, sürekli itiraz edenler var. Öğrenci konusunda ise 

kesintisiz sekiz yıl olması iyi değil, beş artı üç olmalı, beşinci sınıftan sonra 

yönlendirme olmalı, velilerin durumlarında öğrenci etkiliniyor. Eğer evde şiddet 
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varsa öğrenciye yansıyor, okulumuzun fiziki olarak sıkıntısı yok. Sadece spor 

salonumuz yok. Birde kütüphanemiz küçük” şeklinde ifade etmişlerdir.   

 

3.4. “Sorun Anlarında Bu Süreci Nasıl Yönetiyorsunuz?”  Sorusuna İlişkin 

Bulgular 

            Müdürlere ‘Sorun anlarında bu süreci nasıl yönetiyorsunuz?’ sorusu 

yöneltilmiştir.Müdürlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımı Tablo 

3.4.’de görülmektedir. 

Tablo 3.4. 

            Müdürlerin ‘Sorun Anlarında Bu Süreci Nasıl Yönetiyorsunuz? ’ 

Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Yanıtlar                                                                                                                       f 

a) Sorunun üzerine giderim. Kaçmak yerine o sorunu en kısa zamanda çözmem  

    gerektiğini bilirim                                                                                                     3 

b) Tecrübeli kişilerden görüş alırım.                                                                            1 

c) Sorunu anlayama çalışırım.                                                                                      2 

d) Her sorunda karşılıklı dinleyerek                                                                             7 

e) Sorunları kriz haline getirip hep birlikte katılımcı olarak çözmeye çalışırım          1 

f) İkna yöntemini kullanırım.                                                                                        2 

g) Soruna karşı sağduyulu davranırım                                                                          1 

 

Görüşler Toplamı                                                                                                      17 

        

 Tablo 3.4. incelendiğinde müdürlerden 3’ü (Ali,Önder,Kemal) sorunun 

üzerine gittiğini ve kısa zamanda sorunu çözmek gerektiğini,1’i (Galip) tecrübeli 

kişilerden görüş aldığını,2’si (Mehmet,Murat) sorunu anlamaya çalıştığını, 7’si 

(Galip,Hüseyin,Kadir,Ahmet,Sedat,Nevin,Barış) her sorunda karşılıklı dinleyerek 

çözüme ulaştığını,1’i (Mustafa) sorunu kriz haline getirip birlikte katılımcı olarak 

sorunu çözmeye çalıştığını,1’ i (Şevval) ikna yöntemini kullandığını,1’ i (Ömer) 

soruna karşı sağduyulu davrandığını belirtmişlerdir.  

Önder bey bu konu ile ilgili olarak “ Anında karar, dikkatli ve kırıcı olmadan 

sonucu çözmeye çalışırım. ” şeklinde görüş bildirmişlerdir.Galip  bey  bu konu ile 

ilgili olarak “Teke tek görüşüp olayı anlayarak barıştırma yoluna giderim. Eğer 

ciddiyse amirlerinden yardım alırım, yönetmelik son çözümdür. İdareci olduğum 
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süre zarfında hiçbir zaman soruşturma taraftarı olmadım ve çalıştığım okullarda 

soruşturma olmamıştır” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Kemal bey “Sorunu anlamak 

önemlidir. Anında tedbir alınması gerekir. Bazılarını öğretmenler kurulunda 

konuşursun. Ama öğreci rahatsızlığı ise hemen sorunu çözmen gerekir” şeklinde 

görüş bildirmişlerdir. Şevval hanım “İkna yöntemini kullanırım. Karşilikli konuşarak 

çözmeye çalışırım. Genellikle ikna ederim. Pek sorun çıkmaz” şeklinde görüş  

bildirmişlerdir. 

 

3.5. “Duygu ve Düşüncelerinizi İş Arkadaşlarınız ve Veliler ile Paylaşıyor 

musunuz?” Sorusuna İlişkin Bulgular 

           Müdürlere ‘Duygu ve düşüncelerinizi iş arkadaşlarınız ve veliler ile 

paylaşıyor musunuz?’ sorusu yöneltilmiştir.Müdürlerin bu soruya verdikleri yanıtlar 

ve frekans dağılımı Tablo 3.5.’de görülmektedir. 

 

Tablo 3.5. 

           Müdürlerin ‘Duygu ve Düşüncelerinizi İş Arkadaşlarınız ve Veliler ile 

Paylaşıyor musunuz? ’ Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Yanıtlar                                                                                                                       f 

a) Paylaşırım, tabiî ki herkesle değil yakın gördüklerimle  2 

b) Okul birtakım çalışmasıdır. Herkese yakın ve eşit davranırım  1 

c) Öğretmen kurulunda öğretmenlerle ve veliler ile ise veli toplantılarında                

    düşüncelerimizi yansıtırız                                                                                        4 

d) Mutlaka paylaşırım, karar alınacaksa bilgi açısından herkesle paylaşırım.     

     Fikirlerini alırım                                                                                                      4 

e) Paylaşırım. Rahatsız olduğum konuları onlara anlatırım.                                        1 

f) Herzaman ama gerçek, samimi ve okulla alakalı konularda                                     1 

g) Açık açık her konuda düşüncelerimi paylaşırım.                                                     3 

 

Görüşler Toplamı                                                                                                     16 

            

 Tablo 3.5. incelendiğinde müdürlerden 2’si (Ali,Ömer) herkesli değil sadece 

yakın gördükleri kişiler ile duygu ve düşüncelerini paylaştıkları,1’i (Mehmet) okulun 

bir takım çalışması olduğu ve herkese yakın ve eşit davrandığını,4’ü 

(Hüseyin,Önder,Murat,Sedat) öğretmenlerle kurul toplantılarında ve veliler ile veli 
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toplantısında görüştüklerini, 4’ü (Mustafa,Kadir,Sedat,Kemal) mutlaka paylaştığını 

ve karar alma sürecinde onların görüşlerini aldığını,1’ i (Galip) paylaştığını ve 

rahatsız olduğu konularıda belirttiğini,1’i (Ahmet) her zaman paylaştığını ama 

samimi ve okulla alakalı konular olduğunu,3’ü (Nevin,Barış,Şevval) her konuda 

düşüncelerini paylaştığını belirtmiştir. Önder bey bu konu ile ilgili olarak “ İş 

arkadaşlarımla paylaşırım ama velilerle sadece eğitim öğretim konusunda 

görüşürüm. ” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Şevval hanım  bu konu ile ilgili olarak 

“Paylaşırım. Velilerle konuşurum. Onlara rehberlik etmeye çalışırım. Aile 

sıkıntılarını, çocukları ile ilgili konularda konuşuruz. Okula doktor psikolog 

getiririm. Geçen sene aile destek programı yaptım. Başarılı geçti ” şeklinde görüş 

bildirmişlerdir.Mehmet bey “Okul birtakım çalışmasıdır. Herkese yakın ve eşit 

davranırım. Her sabah herkese günaydın derim. Veli toplantılarında velileri iyi 

dinlerim ” şeklinde görüş bildirmişlerdir.Ali bey “Paylaşırım, tabiî ki herkesle değil 

yakın gördüklerimle ” şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

 

3.6. “Okulunuzun Başarısı Konusunda Görüşünüz Nedir?” Sorusuna İlişkin 

Bulgular 

              Müdürlere ‘Okulunuzun başarısı konusunda görüşünüz nedir?’ sorusu 

yöneltilmiştir.Müdürlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımı Tablo 

3.6.’de görülmektedir. 

Tablo 3.6. 

                 Müdürlerin ‘Okulunuzun Başarısı Konusunda Görüşünüz Nedir?’ 

Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Yanıtlar                                                                                                                       f 

a) SBS başarımız iyi değil.   1 

b) Okulumuzun başarısı her geçen gün artmaktadır.                                                    5 

c) Çevreye göre başarılı değil, daha başarılı olmalıyız.                                               2 

d) Çok başarısız bir okul                                                                                               1 

e) Çok başarılı bir okul değil                                                                                        2 

f) Başarı sadece S.B.S. sınavı olmamalı.Eğer kaynaştırma öğrencisini iyi bir birey  

    yapabiliyorsak bu başarıdır.                                                                                      2 

g) Çevreye göre başarılı ama yeterli değil                                                                    3 

 

Görüşler Toplamı                                                                                                      16 
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              Tablo 3.6. incelendiğinde müdürlerden 1’i (Sedat) S.B.S. başarısının iyi 

olmadığını,5’ i (Kemal,Önder,Kadir,Galip,Hüseyin) okulun başarısının hee geçen 

gün artmakta olduğunu,2’si(Mustafa,Mehmet) okulun çevreye göre başarılı 

olmadığını ve daha başarılı olmaları gerektiğini,1’ i (Nevin) çok başarısız okul 

olduklarını,2’ si (Şevval,Ali) çok başarılı okul olmadıklarını,2’si (Kemal,Ahmet) 

başarının sadece S.B.S. olmaması ve kaynaştırma öğrencilerinin iyi bir birey olarak 

mezun edebilmenin başarı olduğunu,3’ü (Barış,Önder,Murat) okulu çevreye göre 

başarılı olduğunu ama yeterli olmadığını belirtmişlerdir.  

Ömer bey bu konu ile ilgili olarak “Sınıflarda öğrenci sayısının normal 

olması, öğretmenlerimizin özverili çalışması, velilerle işbirliği yaparak başarımızı 

artırıyoruz. Ataşehirde altıncı sıradayız ” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Galip bey 

bu konu ile ilgili olarak “Anket sonucuna göre orta seviyedeyiz. Eğer öğretmen 

sorunu çözülürse eminim başarı artacaktır. Öğrenci aile yapısı başarıyı etkilemekte 

okulda anne baba ayrı çocuklar var, onların başarısı düşük” şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. Mustafa  bey ise “Aslında çevreye göre başarılı değil, daha başarılı 

olmalıyız. Birde neye göre başarılıyız. Davranış yönünden yüzde seksen öğrenci iyi. 

SBS başarısı ise % 18 civarlarında. Başarı bilgimi davranış mı geçen sene 16 

öğrenci Anadolu Lisesi’ni 12 öğrenci Anadolu Meslek Lisesi’ne kayıt yaptırdı. İlçede 

beşinci ya da altıncı sıradayız. ” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Mehmet  bey bu 

konu ile ilgili olarak “ Veli portföyü ile alakalı. Sosyo-ekonomik koşulları velilerin 

öğrencilerin başarısını etkilemekte, ilgili velilerin çocukları daha başarılı ama bazı 

velilerin çocukları da anne baba duyarsız olduğundan başarısızdır. S.B.S. konusunda 

ise yüzde yirmi başarımız var” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Ali bey ise “Merkezde 

olmayan imkanlar bizim okulda var . Örneğin her sınıfta internetimiz var, akıllı 

tahtamız var. Kütüphanemiz büyük ama yinede SBS başarımız iyi değil. Çünkü 

elimizdeki hamur yani öğrenci iyi değil, Beykoz’un gerisindeyiz. Geçen sene 45 

öğrenciden 3 tanesi Anadolu lisesini kazandı. 8 Tane de Anadolu meslek lisesini 

kazanan var. Bunun en büyük etkeni çevre etkisi. Çocuklar  çevre köylerden taşımalı 

olarak bu okula geliyorlar. Buda eğitimi biraz etkiliyor. ” şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. Nevin hanım “ Çok başarısız bir okul. Başarıların bireysel olduğunu 

düşünüyorum. Kurumsal çalışma yapamıyoruz ” şeklinde görüş bildirmişlerdir 
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3.7. “Okul Yönetimi Sizce Yönetmelik ve Kanunları Uygulamak mıdır?” 

Sorusuna İlişkin Bulgular 

             Müdürlere ‘Okul yönetimi sizce yönetmelik ve kanunları uygulamak mıdır? ’ 

sorusu yöneltilmiştir.Müdürlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımı 

Tablo 3.7.’de görülmektedir. 

Tablo 3.7. 

                  Müdürlerin ‘Okul Yönetimi Sizce Yönetmelik ve Kanunları 

Uygulamak mıdır? ’ Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Yanıtlar                                                                                                              f 

a) Değildir. Amir memur ilişkisinin dışına çıkarım                                                  3 

b) Değildir. Kanunları her an uygulamak kolay değildir. Kendi inisiyatifini  

     kullanmak ta önemlidir.                                                                                         1 

c) Kanun ve yönetmelikleri çiğnemeden özveri ve ileriyi görerek sevk ve idareyi  

    yasalar çerçevesinde işletmektir.                                                                            1 

d) Yönetmelik kapsamında paylaşımcı, sorun üreten değil sorun çözen olmalıdır.   1 

e) Yönetmeliğe mecburuz.                                                                                      1 

f) Yönetmelik ve kanunlar basamaktır.Ama önemli olan liderlik vasfıdır.               3 

g) Esnek olmak önemlidir.                                                                                      2 

h) Birincisi kanun ve yönetmeliktir ama müdürün yaratıcı zekası önemlidir.    1 

ı) İnisiyatif kullanmak önemlidir.                                                                           1 

j) Okulun amaçlarına göre yönetmek önemlidir.                                                   1 

 

Görüşler Toplamı                                                                                                 15 

 

              Tablo 3.7. incelendiğinde müdürlerden 3’ü (Ali,Barış,Şevval) amir memur 

ilişkisi dışına çıktığını,1’ i (Mehmet) kanunları heran uygulamanın zor olduğunu ve 

inisiyatif kullanma gerektiğini,1’ i (Hüseyin) kanun ve yönetmelikleri çiğnemeden 

yasalar çerçevesinde okulu yönetmek gerektiğini,1’i (Mustafa) yönetmelik 

kapsamında sorun üreten değil çözüm idare anlayışı olması gerektiğini,1’i (Nevin) 

yönetmeliği uygulama mecburiyeti içinde olduklarını,3’ü (Murat,Ömer,Kemal) 

yönetmelik ve kanunlarını amaç değil araç olarak kullanarak liderlik vasfını ön 

planda olması gerektiğini,2’si (Önder,Galip) esnek olmanın önemli olduğunu,1’i 

(Ahmet) müdürün yaratıcı zekasının önemli olduğunu,1’i (Kadir) inisiyatif 
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kullanmak önemli olduğunu,1’ i (Sedat) okulu amaçlara göre yönetmek gerektiğini 

belirtmişlerdir.  

Önder bey bu konu ile ilgili olarak “ ” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Murat 

bey bu konu ile ilgili olarak “Yönetmelik ve kanunlar başarı için bir basamaktır. 

Ama bunlarla birlikte okul müdüründe idarecilik vasfı olmalıdır.” şeklinde görüş 

bildirmişlerdir.Ömer  bey bu konu ile ilgili olarak “Tamamen kanun işi değildir, 

yöneticinin bu konudaki özel yeteneği önemlidir. Örneğin ikna etme gibi, iş 

arkadaşları ile sürekli olumlu tavır ve tutum içinde olması gerekir. Yönetmelik 

çerçevesinde kalınılır” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Mustafa  bey ise “ Bu değil. 

Eğitim yöneticisi lider olmalıdır. Yönetmelik kapsamında paylaşımcı, sorun üreten 

değil sorun çözen olmalıdır. Ama yönetmeliğe mecburuz. Örneğin S.B.S. denemesi 

yapamıyoruz. Bir nevi yönetmeliği uygulamak zorundayız” şeklinde görüş 

bildirmişlerdir.Sedat bey ise “ Hayır, okul amaçlarına uygun olara yönetmektir. 

Yönetmelik ve kanunlar olacak ama herşey olmamalı bunlar nasıl uygulanır 

tartışılır, mesela yönetmeliğe gore sınıflar yirmi otuz kişi olmalı ama şu an sınıflar 

kırk, elli kişi” şeklinde görüş bildirmişlerdir..  

 

3.8. “Birlikte Çalıştığınız İdareci ve Öğretmenlerin Performansı Hakkında 

Düşünceleriniz Nedir?”  Sorusuna İlişkin Bulgular 

               Müdürlere ‘Birlikte çalıştığınız idareci ve öğretmenlerin performansı 

hakkında düşünceleriniz nedir?’ sorusu yöneltilmiştir.Müdürlerin bu soruya 

verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımı Tablo 3.8.’de görülmektedir. 
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Tablo 3.8. 

                Müdürlerin ‘Birlikte Çalıştığınız İdareci ve Öğretmenlerin 

Performansı Hakkında Düşünceleriniz Nedir? ’ Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Yanıtlar                                                                                                                      f 

a) Arkadaşlar özverili çalışıyor.                                                                                  3 

b) Çalıştığım ekipte kayıtsız olanlar da vardır. Yani iş heyecanın kaybetmiş,  

    öğretmenliği basit gören öğretmenler var.                                                              2 

c) Değişen müfredata göre öğretmenin performansı geliştirilmeli ve hizmetiçi  

    eğitime alınmalı.                                                                                                      1 

d) Çok yeterli değil                                                                                                      2 

e) Birlikte çalıştığım müdür yardımcısı tecrübelidir                                                   1     

f) Kadrolu öğretmenlerin performansı iyi ama sözleşmeli öğretmenlerin düşük        1 

g) Yöneticinin başarı öğretmenin performansını etkiler.                                             2 

h) Memnum değilim.Çünkü idareciler çalışacağı ekibi kendi seçmeli.                       2 

ı) Kadromuz iyi ama harekete geçirmek lazım.                                                           1 

j) Öğretmenleri değerlendirme metodlarımız ilkel ve yetersiz.                                   1 

 

Görüşler Toplamı                                                                                                    16 

            

   Tablo 3.8. incelendiğinde müdürlerden 3’ ü (Ali,Ömer,Önder) öğretmen ve 

idarecilerin ve öğretmenlerin özverili çalıştıklarını,2’ si (Mehmet,Nevin) 

öğretmenlerden bazılarının heyecan ve isteklerini kaybettiklerini,1’ i (Hüseyin) 

öğretmenlerin hizmetiçi eğitime alınması gerektiğini,2’ si (Mustafa,Ali) 

öğretmenlerin performansın yeterli olmadığını,1’ i (Galip) birlikte çalıştığı müdür 

yardımcısının tecrübeli olduğunu,1’ i (Şevval) kadrolu öğretmenlerin performansının 

iyi olduğunu ama sözleşmeli öğretmenlerin düşük olduğunu,2’ si (Kemal,Kadir) 

yöneticinin başarısı öğretmenin performansını etkilediğini,2’ si (Barış,Mustafa) 

öğretmen ve idarecilerin performansından memnun olmadığını çünkü kendi ekibini 

seçmek istediğini,1’ i (Sedat) öğretmen ve idareci kadrosunun iyi ama motivasyon 

eksikliği olduğunu,1’ i (Ahmet) öğretmen değerlendirme metodlarının ilkel ve 

yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Önder bey bu konu ile ilgili olarak “İdareci ve 

öğretmenlerimin performansına güveniyorum” şeklinde görüş bildirmişlerdir.Ahmet 

bey bu konu ile ilgili olarak “Ölçme ve değerlendirme metodları ilkel. 

Değerlendirme formları yetersiz. Öğretmenleri iyi değerlendiremiyoruz. Çünkü dini 
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inanç, sendika, siyasi görüş bunlar etkiliyor. Öğretmende öğretmeni değerlendirmeli, 

eğitim fakültesi mezunu olan öğretmenler donanımlı öğretmen empati konusunda 

güçlü olmalı, okulun iklimi çok iyi, öğretmenlerimiz iyidir. T.K.Y. bir yaşam biçimi, 

T.K.Y.’ nin standart bir formu olmamalı, mesela Hakkari ile İstanbul’daki bir okulu 

bir tutamazsın. Öğretmen herşeyin üstündedir. Öğretmen dik durmalıdır. Geleceğin 

insanını yetiştiren öğretmen yalakalık yapmamalıdır. Öğretmen politik olmamalı, 

sınıfta tarafsız davranmalıdır.” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Hüseyin bey ise “ 

Değişen müfredata göre öğretmenin performansı geliştirilmeli ve hizmetiçi eğitime 

alınmalı. İdareciler iyi ama hepsi bir değil.” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Mehmet 

bey ise “Önemli bir handikaplardan biridir. Çalıştığım ekipte kayıtsız olanlar da 

vardır. Yani iş heyecanın kaybetmiş, öğretmenliği basit gören öğretmenler var. Bazı 

öğretmenlerin ekonomik sorunları var. Bu da onları etkiliyor. Bazıları da yeterli 

donanıma sahip değil ve önemli olan biride ücretli öğretmenler var, onlar okulu 

geçici görmekte ve iyi çalışmamaktadırlar.” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Kemal 

bey “Yönetenlerde biter, insanların önünü açar, güçlerini ellerine verip sorumluluk 

verirsen onlarda kendilerini geliştirir. Haftabaşı yönetim toplantısı yaparız. 

Haftasonu Cuma günü değerlendirme yaparız. Toplantılarda öğretmenlere yön 

vermeye çalışırız. Ama bazı öğretmenler görevini yapıp başka birşeye karışmıyorlar. 

Öğretmenlerden yüzde yirmisi idealist ama ben yüzde yirmisini geçen bir okul 

görmedim. Öğretmenin hedefi ideali eksik, çok fazla sorgulayan öğretmen görmedim, 

genelde akıntıya kapılıp gidiyorlar” şeklinde görüş bildirmişlerdir.   

 

3.9. “Eğitim-Öğretim Alanında Meydana Gelen Yenilikleri Yakından Takip 

Edip Okulunuzda Uyguluyor musunuz?”  Sorusuna İlişkin Bulgular 

              Müdürlere ‘Eğitim-öğretim alanında meydana gelen yenilikleri yakından 

takip edip okulunuzda uyguluyor musunuz? ’ sorusu yöneltilmiştir.Müdürlerin bu 

soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımı Tablo 3.9.’de görülmektedir. 
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Tablo 3.9. 

             Müdürlerin ‘Eğitim-Öğretim Alanında Meydana Gelen Yenilikleri 

Yakından Takip Edip Okulunuzda Uyguluyor musunuz’ Sorusuna Verdikleri 

Yanıtlar 

Yanıtlar                                                                                                                      f 

a) Takip ediyorum. Görsel materyalin derslerde kullanılması önemli. Okulumda     8 

    buna ağırlık veriyorum.  

b) Uygulamaya çalışıyoruz. Teknoloji konusunda işbirliği içinde olduğumuz     

     kurumlar var.                                                                                                           1 

c) Bakanlıktan ileri gidiyorum. Örneğin yıllar önce kamera sistemini okulumuza  

    kurduk.                                                                                                                     1 

d) Elimizden geldiğince.                                                                                              1 

e) İmkanımız yok.                                                                                                        1 

f) Müfredat değişiklerini takip ederim.                                                                         1 

g) Okulumuzda Comenius eğitim projeleri yapıyoruz.                                                1 

h) Takip ediyoruz.Öğretmen akademisi ile çalışmalarımız var.                                   1 

 

Görüşler Toplamı                                                                                                     15 

         Tablo 3.9. incelendiğinde müdürlerden 8’i (Ali, Mehmet, Ömer, Kadir, 

Sedat,Barış,Nevin,Galip) takip ettiğini ve görsel materyalin derslerde kullanılmasına 

önem verdiğini,1’ i (Hüseyin) takip etmeye çalıştıklarını ve işbirliği içinde oldukları 

kurumlar olduğunu,1’ i (Mustafa) teknoloji konusunda ileri düzeyde olduklarını,1’ i 

(Ali) imkanları boyunca takip ettiklerini,1’ i (Önder) imkanlarının olmadıklarını,1’ i 

(Ahmet) müfredat değişiklerini takip ettiğini,1’ i (Kemal) okulunda Comenius eğitim 

projesi yaptıklarını,1’ i (Şevval) takip ettiklerini ve Garanti Bankasını ve M.E.B. 

işbirliği ile gerçekleştirilen Öğretmen Akademisi ile çalışmalrının olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Kemal  bey bu konu ile ilgili olarak “Okulumuzda uygulayabileceklerimizi 

uyguluyoruz. Comenius eğitim projelerimiz var. Bu benim eserim. Projelerine 

katılıyoruz ” şeklinde görüş bildirmişlerdir.Şevval hanım “Takip ederim. Okulda 

uygularım. Garanti bankası ile milli eğitim bakanlığının ortaklaşa çalışma yaptığı 

öğretmen akademisi ile çalışmamız var. Yaptığım toplantılarda çocuklarla ilgili 

psikolojik sorunlar üzerine öğretmenlerle konuşur uzmanlardan yardım almalarını 
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sağlarım” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Mehmet bey “ Tabiî ki okulda bütün 

sınıflara akıllı tahta yapacağız. Eğitim de görselliğe önem veriyorum” şeklinde ifade 

etmişlerdir. Ali bey de “Takip ediyorum. Görsel materyalin derslerde kullanılması 

önemli. Okulumda buna ağırlık veriyorum ” şeklinde ifade etmişlerdir. Galip bey ise 

“Takip etmeye çalışıyorum. Yönetmelik olsun, yönetim konusunda olsun, internetten 

faydalanıyorum. Sınıflarımızda internet bilgisayar ve projeksiyon vardır” şeklinde 

ifade etmişlerdir.  

 

3.10. “Okulunuzda Görev Yapan Öğretmenlerinin Yaşadığı Sorunlar Hakkında 

Bilginiz Var mı?”  Sorusuna İlişkin Bulgular 

          Müdürlere ‘Okulunuzda görev yapan öğretmenlerinin yaşadığı sorunlar 

hakkında bilginiz varmı?’ sorusu yöneltilmiştir.Müdürlerin bu soruya verdikleri 

yanıtlar ve frekans dağılımı Tablo 3.10.’de görülmektedir. 

 

Tablo 3.10. 

           Müdürlerin ‘Okulunuzda Görev Yapan Öğretmenlerinin Yaşadığı 

Sorunlar Hakkında Bilginiz Var mı? ’ Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Yanıtlar                                                                                                                      f 

a) Tabiî ki öğretmen sorunlarını bilirim.                                                                    10  

b) Ciddi karşılaştığımız sorun yok                                                                              1 

c) Ne derece bilgimiz var bilemiyorum ama bizi ilgilendiren konularda vardır.        1 

d) Kira, yol, ulaşım sorunları var. Çözüm mercii biz değiliz.                                     1 

e) Öğretmenler okul sorunlarını benimle paylaşırlar.                                                  1 

f) Bazı öğretmenlerde kişisel sorunlarını benimle paylaşırlar.                                    1 

g) Fazla değil                                                                                                                1 

 

Görüşler Toplamı                                                                                                     16 

      Tablo 3.10. incelendiğinde müdürlerden 10’u (Ali,Şevval, Kemal,Barış, 

Sedat,Kadir,Ahmet,Ömer,Önder,Murat) öğretmenlerin sorunlarını bildiklerini,1’ i 

(Mehmet) ciddi karşılaştıkları sorun olmadığını,1’ i (Hüseyin) idareyi ilgilendiren 

konularda bilgi sahibi olduklarını,1’ i (Mustafa) öğretmenlerin kira,yol ve ulaşım 

sorunlarını olduğunu ama çözüm mercii olmadıklarını,1’ i (Galip) öğretmenlerin 
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okul sorunlarını kendisiyle paylaştığını,1’ i (Galip) öğretmelerin kişisel sorunlarını 

kendisiyle paylaştıklarını,1’ i (Nevin) fazla bilgisinin olmadığını belirtmiştir.  

Önder bey bu konu ile ilgili olarak “Bütün öğretmenlerin neredeyse hepsinde 

ekonomik sorunlar var. Bu da büyük şehirde yaşamanın bir sonucu” şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. Galip  bey bu konu ile ilgili olarak “Öğretmenler okul sorunlarını 

benimle paylaşırlar. Bazı öğretmenlerde kişisel sorunlarını benimle paylaşırlar. Her 

sabah öğretmenlere hal hatırlarını sorarım. Onların yüzlerinden durumlarını 

anlarım ” şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Ali bey ise “Tabiî ki öğretmen sorunlarını bilirim. En büyük sorun yerleşim 

sorunu. Öğretmenler için lojman yapılmalı. Ve öğretmen okulun yakınlarında 

oturmalıdı” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Kemal bey “Doğal olarak bilgimiz 

oluyor, problemi olan öğretmenleri anlayabilirsiniz. Çözüm bulmaya çalışıyoruz. 

Eğer öğretmenin kafası rahat değilse problem sana da yansır” şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. 

 

3.11. “Öğretmenler İle Ne Sıklık ve Hangi Konular Üzerine Toplantı 

Yapıyorsunuz?” Sorusuna İlişkin Bulgular 

         Müdürlere ‘Öğretmenler ile ne sıklık ve hangi konular üzerine toplantı 

yapıyorsunuz? ’ sorusu yöneltilmiştir.Müdürlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve 

frekans dağılımı Tablo 3.11.’de görülmektedir. 

Tablo 3.11. 

         Müdürlerin ‘Öğretmenler İle Ne Sıklık ve Hangi Konular Üzerine 

Toplantı Yapıyorsunuz? ’ Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Yanıtlar                                                                                                                        f 

a) Yönetmeliğe bağlı kalmadan ayda bir ya da iki toplantı yaparım.                           3 

b) Gerekli gördüğüm konularda ve öğretmenin fazla zamanını almadan istediğimi 

    aktarırım.                                                                                                                   5 

c) İki veya üç ayda bir öğretmenlerle toplantı yapılır                                                   3 

d) Toplantıda eğitim sorunları, öğrenci eğitimi ve öğretimi konularında konuşulur    4 

e) Hergün yapabiliriz.Çünkü sayımız az.                                                                      1 

f) Yönetmelik gereği toplantı yaparız.                                                                          4 

g) Öğretmene görev hatırlatma için toplantı yaparım.                                                  1 

 

Görüşler Toplamı                                                                                                      21 
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              Tablo 3.11. incelendiğinde müdürlerden 3’ü (Ali,Mehmet,Sedat) 

yönetmeliğe bağlı kalmadan ayda bir ya da iki toplantı yaptığını,5’i 

(Ali,Ömer,Ahmet,Kadir,Barış) gerekli gördüğü konularda ve öğretmenin fazla 

zamanını almadan düşüncelerini öğretmene  aktardığını,3’ü (Hüseyin,Önder,Kemal) 

iki veya üç ayda bir öğretmenlerle toplantısı yaptığını,4’ü 

(Hüseyin,Ömer,Şevval,Nevin) toplantıda eğitim sorunları, öğrenci eğitimi ve 

öğretimi konularında konuşulduğunu,1’ i (Murat) hergün toplantı yapabileceklerini 

çünkü öğretmen sayısının az olduğunu,4’ ü (Ahmet,Kadir,Sedat,Şevval) yönetmelik 

gereği toplantı yaptıklarını,1’i (Nevin) öğretmene görev hatırlatma için toplantı 

yaptığını belirtmişlerdir. 

Murat  bey bu konu ile ilgili olarak “Ben yönetirim. Herşeyin mutlaka bir 

faydası vardır ama toplantıların daha etkin bir hale getirilmesi lazım. Bu 

toplantılarda sorunlar ortaya konur,çözümler bulunmaya çalışır, paylaşım sağlanır” 

şeklinde görüş bildirmişlerdir. Ahmet  bey bu konu ile ilgili olarak “Yönetmelik 

gereği zümre, klüp, okul gelişimi konularında ve bunların dışında okulla ilgili 

konularda toplantı yaparız. Herkes okulla ilgili konuşabilir. Ama bazı okul müdürleri 

karşıt görüşleri sevmez, farklı yapıda müdür yardımcıları var, farklılık iyidir, 

öğretmenler özlük haklarını savunmalıdırlar ” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Ali bey 

ise “Çok faydalı. Okulla ilgili her şey bu toplantılarda tartışılır. Toplantıyı ben 

yönetirim ama öğretmenler pasif değildir ” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Kemal 

bey “ Toplantı yönetimi en büyük sorun. Toplantıyı yapmak ve zamanında başlatmak 

en büyük sıkıntı. Çünkü toplantılar rutinleşiyor. Toplantıdan once gündemi 

öğretmene sunmalısın. Gündemsiz asla toplanmam. Öğretmenler için gündem 

maddesi koyarım. Toplantıyı zamanda başlar, zamanında bitiririm. Kırk dakikayı 

geçmez. Bir iki ayda bir toplantı yaparım. Herkes görüşünü söyler” şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. 

 

3.12. “Veliler İle Olan İletişiminiz Nasıl?” Sorusuna İlişkin Bulgular 

            Müdürlere ‘Veliler ile olan iletişiminiz nasıl?’ sorusu 

yöneltilmiştir.Müdürlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımı Tablo 

3.12.’de görülmektedir. 
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Tablo 3.12. 

             Müdürlerin ‘Veliler İle Olan İletişiminiz Nasıl?’ Sorusuna Verdikleri 

Yanıtlar 

Yanıtlar                                                                                                                      f 

a) Problemim olmadı, velilerle iletişimim iyidir.                                                        8 

b) Velileri iyi dinlerim. Onların önemli olduğunu hissettiririm.                                2 

c) Veli iletişimi önemlidir. Benim velilerle iletişimim fena değildir                          2 

d) İletişim kurmaya çalışıyoruz. Velilerin her türlü hakkı varmış gibi görünüyor.    1 

e) Fena değil.Yeterlidir.                                                                                               2 

f) Veli herzaman bana ulaşabilir.                                                                                 1 

 

Görüşler Toplamı                                                                                                     16 

            

   Tablo 3.12. incelendiğinde müdürlerden 8’ i  (Ali,Galip,Şevval, Sedat, 

Kadir,Barış,Ömer,Önder) velilerle iletişiminin iyi olduğunu,2’ si (Mehmet,Kemal) 

velileri dinleyip onlara önemli olduklarını hissettirdiklerini,2’ si (Hüseyin,Sedat) veli 

ile iletişimin önemli olduğunu ve kendi iletişiminin fena olmadığını,1’ i (Hüseyin) 

iletişim kurmaya çalıştığını ama velinin kendini her zaman haklı gördüğünü, 2’ si 

(Nevin,Murat) iletişiminin yeterli olduğunu,1’ i (Ahmet) velinin her zaman kendine 

ulaşabildiğini belirtmiştir. 

Ömer  bey bu konu ile ilgili olarak “Velilerle olan iletişimim iyidir. Velileri 

okuldan soğutmam. Bilinçlendirme yoluna giderim. Öğrencinin sağlık, beslenme, 

ders çalışma konusunda velilere bilgi veririm. Bu yönetimin baş koşuludur. Velilerle 

iletişimim iyidi” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Nevin hanım  bu konu ile ilgili olarak 

“Veli toplantılarına katılmaya çalışıyorum. Hergün veli ile görüşürüm. Velilerin 

okula bakışını ve okul ile ilgili düşüncelerini alırım. İlişkim fena değildir” şeklinde 

görüş bildirmişlerdir. Barış bey ise “Veli her konuda bana ulaşır. Telefonum her 

zaman açıktır. Her konuda arayabilirler. Görüşme saatim yok. Bütün saatler 

serbest” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Şevval hanım “Velilerle iletişimim çok iyi. 

Kavga eden aile bireylerini barıştırmak için bana gelirler. Ortak yol bulurum. Geçen 

senelerde resmi nikahı olmayan aileler için yetmişiki çift toplu nikah töreni yaptık. 

Güzel bir çalışma oldu ” şeklinde görüş bildirmişlerdir. 
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3.13. “Okulunuzun Vizyonu ve Misyonu Nedir? Öğretmenlerin Bu Sürece 

Yaptıkları Katkı Sizce Yeterli mi?”  Sorusuna İlişkin Bulgular 

               Müdürlere ‘Okulunuzun vizyonu ve misyonu nedir? Öğretmenlerin bu 

sürece yaptıkları katkı sizce yeterli mi? ’ sorusu yöneltilmiştir.Müdürlerin bu soruya 

verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımı Tablo 3.13.’de görülmektedir. 

 

Tablo 3.13. 

             Müdürlerin ‘Okulunuzun Vizyonu ve Misyonu Nedir? Öğretmenlerin 

Bu Sürece Yaptıkları Katkı Sizce Yeterli mi? ’ Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Yanıtlar                                                                                                                       f 

a)  Öğretmenin bu konudaki katkısı iyidir.                                                                  4 

b) Demokratik yaşam biçimi benimseyen, Atatürkçü ,ülkesini seven, çalışmayı   

    seven kuşaklar yetiştirmektir.                                                                                 15 

c) Öğretmenin katkıları yeterli değildir.                                                                       8 

d) Öğretmenler üzerine düşeni yapıyor.                                                                       2 

e) T.K.Y. konusunda bilgim yok.                                                                                 2 

f) T.K.Y. konusunda pek başarılı değiliz.                                                                    2 

g) Henüz bilgim yok                                                                                                     1 

h) T.K.Y. çok büyük bir sorun.                                                                                    1 
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 Tablo 3.13. incelendiğinde müdürlerden 4’ü (Ali,Mehmet,Önder,Ahmet) 

öğretmenin katkısının iyi olduğunu,15’ i (Tüm Müdürler)okullarının vizyon ve 

misyonunun demokratik yaşam biçimi benimseyen,Atatürk İlke ve İnkılaplarını 

bağlı, ülkesini seven çalışkan kuşaklar yetiştirmek olduğunu ,8’ i 

(Hüseyin,Mustafa,Galip,Kadir,Barış,Kemal,Şevval,Nevin) öğretmen katkısının 

yeterli olmadığını,2’ si (Murat,Ömer) öğretmenlerin üzerine düşen görevi yerine 

getirdiğini,2’ si (Önder,Nevin) T.K.Y. konusunda bilgisi olmadığını ,2’si 

(Kadir,Kemal) T.K.Y. konusunda pek başarılı olamadıklarını,1’ i (Sedat) henüz 

okulda yeni göreve başladığı için bilgisinin olmadığını,1 ‘i (Barış) T.K.Y. ‘nin büyük 

bir sorun olduğunu belirtmişlerdir.  

Önder bey bu konu ile ilgili olarak “Bunlar yeni çıktı. Bilmem. Bunlardan pek 

anlamam. Ama öğretmenler özveriyle çalışıyorlar, örneğin öğretmenin sabahın 
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yedisinde okula gelmesi bir başarı ve hizmettir” şeklinde görüş bildirmişlerdir.Ömer  

bey bu konu ile ilgili olarak “Okulumuz misyonu öğrencilerinin bireysel yeteneklerini 

dikkate alarak öğrenmelerini, bilgi becerelerini ve özgüvenli olmalarını, çevresiyle 

iyi ve olumlu iletişim kurarak olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerine çağın 

gelişen imkanlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını, gelişen teknolojiyi 

izleyip kullanabilmelerini, liderlik özelliklerinin yanısıra işbirliği ve ekip 

çalışmalarına yatkın bireyler eğitmektir.Okulumuzun vizyonu ise bilim ve 

teknolojinin farkında olan gelişim ve değişime açık, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul 

eden, değerlerini yaşayan ve yaşatan hoşgörü sahibi farklılıkları zengin kabul eden 

en az bir dili çok iyi bilen, yüksek moral değerine sahip kendine güvenen, katılımcı, 

kendini sorgulayan, etkili ve nitelikli , çağdaş, demokratik bireyler yetiştirmektir.  

Öğretmenin katkısı yeterlidir ” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Kadir  bey bu konu ile 

ilgili olarak “TKY konusunda pek başarılı değiliz. Pek gönüllü yok.Okulumuzun 

amacı MEB’in genel amaçlarını gerçekleştirmektir ” şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Sedat bey “oluş nedenimiz okulun amaçlarını gerçekleştirmek, sürekli gelişim, 

sorunların çözümü, yeniliklerin takip edilmesi ve başarı bu bizim misyonumuz. 

Stratejik  planlar yapıyoruz. İlk beş yılda Ümraniye’de ilk beşe girmek istiyoruz. 

Öğretmenin kalitesi önemli. Yeni olduğumdan öğretmenleri daha iyi tanıyamıyorum” 

şeklinde görüş bildirmişlerdir. Kemal bey “T.K.Y. konusunda tecrübeliyim. Daha 

once seminerler verdim. Formatörlük yaptım,ama bazı öğretmenlere angarya 

geliyor. Misyon ve vizyon okulumuzun var mı bilmiyorum genelde kağıt üzerinde 

kalıyor, iyi bir vizyon ve misyon belirlenmeli. Okulumuzun T.K.Y.  dosyasına 

bakmadım, öğretmenler kendi görevleri olmadığını, sadece idarecilerin görevi 

olduğunu düşünüyorlar. Bence öğretmenlere T.K.Y. çalışması için ek ders verilmeli 

ama T.K.Y. de gönüllülük önemli” şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

   

3.14. “Öğretmenler Kurulu Toplantıları Sizce Ne Derece Faydalı ve Toplantıyı 

Kim Yönetmektedir?”  Sorusuna İlişkin Bulgular 

              Müdürlere ‘Öğretmenler kurulu toplantıları sizce ne derece faydalı ve 

toplantıyı kim yönetmektedir?’ sorusu yöneltilmiştir.Müdürlerin bu soruya verdikleri 

yanıtlar ve frekans dağılımı Tablo 3.14.’de görülmektedir. 
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Tablo 3.14. 

           Müdürlerin ‘Öğretmenler Kurulu Toplantıları Sizce Ne Derece Faydalı 

ve Toplantıyı Kim Yönetmektedir? ’ SorusunaVerdikleri Yanıtlar 

Yanıtlar                                                                                                                      f 

a) Çok faydalı.                                                                                                           15  

b) Toplantıyı ben yönetirim ama öğretmenler pasif değildir.                                   15 

c) Toplantıyı ben yönetirim ve öğretmen söz hakkı alma taraftarı değil                    1 
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            Tablo 3.14. incelendiğinde müdürlerden 15’i (Tüm Müdürler) çok faydalı 

olduğunu,15’ i (Tüm Müdürler) toplantıyı kendisinin yönettiğini ama öğretmenlerin 

toplantıda söz hakkı alabildiklerini,1’ i (Nevin) toplantıyı kendisinin yönettiğini ve 

öğretmenlerin söz alma isteğinin yetersiz olduğunu belirtmiştir. bey bu konu ile ilgili 

olarak “ ” şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Önder  bey bu konu ile ilgili olarak “Ben yönetirim. Toplantılar bence 

faydalıdır. Yapacaklarımız, yaptıklarımız bu toplantılarda görüşülür ve karara 

bağlanır. Toplantılar uzun sürmez ” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Galip  bey bu 

konuda “Yüzde yüz gereklidir. Yönetmelik konuşulur, bir önceki yıl alınan kararlar 

ne derece uygulanmış buna bakılır ve gelecek yıl için plan yapılır. Tabi ki toplantıyı 

müdür yönetir, öğretmenler dinler. Bizim okulda ise okulun sorunlarının 

konuşulduğu bir toplantı yapılmakta öğretmenlerin görüşleri alınmaktadır. 

Öğretmen toplantı boyunca pasif değildir. Görüşlerini ifade edebilir.”şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. Sedat bey “Yapılması önemlidir. Toplantıyı okul müdürü yönetmeli 

ama herkes söz hakkı almalıdır. Öğretmen toplantıya hazırlıklı gelmeli, bir önceki 

eğitim öğretim tartışılmalı ve gelecek için planlar yapılmalı. Gündem maddeleri için 

öğretmenden görüş alınmalıdır.”şeklinde görüş bildirmişlerdir. Nevin hanım “ Çok 

faydalı yararlı toplanıtlardır. Ama öğretmenin toplantıya  katılımı yok. Öğretmen 

toplantılar sürecinde söz hakkı almaya çekiniyor. Şu haliyle ben yönetiyorum. Bu 

ideal birşey değildir.”şeklinde görüş bildirmişlerdir. Barış bey “Zaman iyi 

ayarlanırsa çok faydalı. Okul müdürü yönetir, öğretemenler söz hakkı alır, istediği 

eleştiriyi yapabilirler. Ben öğretmenleri birebir eleştirmem. Onlar beni eleştirebilir. 

”şeklinde görüş bildirmişlerdir  
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3.15. “Okulunuzda Görev Yapan Öğretmenlerinin Hedefleri ve Gelecekleri 

Hakkında Bilginiz Var mı?”  Sorusuna İlişkin Bulgular 

              Müdürlere ‘Okulunuzda görev yapan öğretmenlerinin hedefleri ve 

gelecekleri hakkında bilginiz var mı?’ sorusu yöneltilmiştir.Müdürlerin bu soruya 

verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımı Tablo 3.15.’de görülmektedir. 

 

Tablo 3.15. 

               Müdürlerin ‘Okulunuzda Görev Yapan Öğretmenlerinin Hedefleri ve 

Gelecekleri Hakkında Bilginiz Var mı? ’ Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Yanıtlar                                                                                                                      f 

a) Biraz bilgim vardır                                                                                                   3 

b) Genç arkadaşların özellikle yüksek lisans yapmalarını isteği olduğunu  

    görüyorum                                                                                                                3 

c) Öğretmenin hedefi öğretmektir                                                                                1 

d) Yok. Sadece müdür yardımcılarının hedeflerini bilirim.                                         1 

e) Birçoğundan haberim var.                                                                                        5 

f) Öğretmenlerin ilk hedefi çocuklarına iyi bir eğitim aldırmaktır.                             1 

g) Sınıfları ile ilgili konulardaki hedeflerini bilirim.                                                    1 

h) Bazıları idareci olmak istiyor, bazısı para kazanabilecekleri okula gitmek istiyor. 1 

ı) Merkezi okullara gitmek.                                                                                           1 
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              Tablo 3.15. incelendiğinde müdürlerden 3’ü (Ali,Ahmet,Sedat) biraz bilgisi 

olduğunu, 3’ü (Mehmet,Ahmet,Barış) genç öğretmenlerin yüksek lisans yapma 

isteğini bildiklerini,1’ i (Hüseyin) öğretmenin hedefinin öğretmek olduğunu,1’ i 

(Mustafa) sadece müdür yardımcılarının hedeflerini bildiğini,5’ i 

(Hüseyin,Murat,Ömer,NevinKemal) birçoğundan haberi olduğunu,1’ i (Önder) 

öğretmenlerin ilk hedefinin kendi çocuklarına iyi eğitim imkanı sağlamak 

olduğunu,1’ i (Kadir) öğretmenlerin sınıfları ile ilgili hedeflerini bildiğini,1’ i 

(Şevval) öğretmenlerin bazılarının idareci olmak istediğini,1’i (Nevin) öğretmenlerin 

merkezi okula gitmek istediklerini belirtmiştirler. 
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Mehmet bey bu konu ile ilgili olarak “Genç arkadaşların özellikle yüksek 

lisans yapmalarını isteği olduğunu görüyorum. Onlara destek veririm ” şeklinde 

görüş bildirmişlerdir. Kemal bey “Öğretmen görüşme notlarım vardır, onların 

vizyonunu, misonunu,  hedeflerini sorar, not alarım,  analiz ederim, ekibimin gücünü 

görmek beni mutlu eder. Gücünü bilirsin. Öğretmeni tanımak zorundasın, hedeflerini 

tek başına yapamazsın. Takım başarısı önemli. Örneğin satranç bilen bir öğretmenin 

yoksa satrançta şampiyon olmayı düşünmek hayaldir. Herşey öğretmene bağlı ” 

şeklinde görüş bildirmişlerdir. Şevval hanım “Bazıları idareci olmayı planlıyor. 

Bazıları para kazanabilecekleri okullara tayin olmak istiyorlar. Bazıların hedefleri 

yok ” şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

 

3.16. “Okulunuzda Değişmesini Düşündüğünüz Bir Eğitim ve Yönetim Anlayışı 

Var mı?”  Sorusuna İlişkin Bulgular 

            Müdürlere ‘Okulunuzda değişmesini düşündüğünüz bir eğitim ve yönetim 

anlayışı var mı?’ sorusu yöneltilmiştir.Müdürlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve 

frekans dağılımı Tablo 3.16.’de görülmektedir. 

 

Tablo 3.16. 

            Müdürlerin ‘Okulunuzda Değişmesini Düşündüğünüz Bir Eğitim ve 

Yönetim Anlayışı Var mı? ’ Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Yanıtlar                                                                                                                      f 

a) Değişmesini düşündüğüm bir konu yok.                                                                4 

b) Yönetimde sevgi hoşgörü hakim olmalı                                                                 1 

c) Tekli öğretime geçilmeli                                                                                         1 

d) Eğitim öğrenci merkezli olmalı.                                                                              1 

e) Disiplinli bir idareci olmalıyım.                                                                              1 

f) Herkes kendi işini yapmalı.                                                                                      1 

g) Okul müdürü çalışacağı yardımcıları kendi seçmeli.                                              2 

h) Memur zihniyetinden vazgeçilmeli.                                                                        1 

ı) Günlük ders saati 4 saat ve artı 2 saat seçmeli olmalı.                                             1 

j) Branş derslikleri yapılmalı.                                                                                       1 

k) Eğitimde görselliğe önem verilmeli.                                                                        1 
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          Tablo 3.16. incelendiğinde müdürlerden 4’ü (Ali,Hüseyin,Galip,Ömer) 

değişmesini düşündüğü konunun olmadığını,1’i (Mehmet) yönetimde sevgi hoşgörü 

hakim olması gerektiğini,1’i (Mustafa) tekli öğretime geçilmesini,1’i (Nevin) 

eğitimin öğrenci merkezli olmasını,1’i (Şevval) disiplinli bir idareci olması 

gerektiğini,1’i (Kemal) herkesin kendi işini yapması gerektiğini,2’si (Barış,Murat) 

okul müdürünün birlikte çalışacağı yardımcıları kendilerin seçebilmelerini,1’i 

(Sedat) memur zihniyetinden vazgeçilmesi gerektiğini,1’i (Kadir) günlük ders saati 4 

saat ve artı 2 saat seçmeli olması gerektiğini,1’i (Ahmet) branş dersliklerinin 

yapılmasını,1’i (Önder) eğitimde görselliğe önem verilmesini beldirmişlerdir.  

Murat bey bu konu ile ilgili olarak “Tam rayına koyamıyoruz. İdareciler çok 

değişiyor. Memurlar iyi çalışmıyor. Okul müdürleri kendi ekibini seçmeli ve daha 

uzun sure birarada çalışmalılar ” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Ahmet  bey bu 

konu ile ilgili olarak “Mevzuatın dışında yapılacak şeyler vardır, okul öncesi branş 

derslikleri gibi birçok konu vardır, ama öğretmen önemlidir. Bence il milli eğitim 

müdürü profesor olmalı, örneğin Japonya’da birinci sınıfa yeni öğretmeni vermezler 

ama bizde bırakın yeni öğretmen ücretli öğretmenler var” şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. Hüseyin bey ise “Eğitim anlayışı bence değişmeli. Tekli öğretime 

geçilmeli, fiziki olarak uygun okullar olmalı, yönetim anlayışı olarak ise yenilik 

yapamıyorsun. Ve başarılı olduğunda takdir edilmiyorsun. Bu da insanı soğutuyor ” 

şeklinde görüş bildirmişlerdir 

 

3.17. “Öğretmenler Arasında Bir Sorun Ortaya Çıktığında Bu Süreci Nasıl 

Yönetirsiniz? ”  Sorusuna İlişkin Bulgular 

             Müdürlere ‘Öğretmenler arasında bir sorun ortaya çıktığında bu süreci nasıl 

yönetirsiniz?’ sorusu yöneltilmiştir.Müdürlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve 

frekans dağılımı Tablo 3.17.’de görülmektedir. 
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Tablo 3.17. 

          Müdürlerin ‘Öğretmenler Arasında Bir Sorun Ortaya Çıktığında Bu 

Süreci Nasıl Yönetirsiniz? ’ Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Yanıtlar                                                                                                                     f 

a) Konuşurum                                                                                                             4 

b) Sorun eğitim ve öğretimi etkiliyorsa yönetmelik neyse onu uygularım.               2 

c) Sorun çıktığında birebir ikna yolu ile olayları çözdüm.                                         7 

d) Büyük sorun ise amirlerime danışıp öğretmenlerin yer değiştirilmesini isterim.   1 

e) Bir gün karşılıklı düşünmeleri isterim.                                                                    1 

f) Öncelikle olayı soğutmaya çalışırım.                                                                       1 

g) Tarafları dinlerim.Ama çözüm olmazsa otoritemi kullanırım.                                1 
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Tablo 3.17. incelendiğinde müdürlerden 4’ü (Ayhan, Hüseyin, mer, 

Ahmet)konuşarak,2’si (Ali,Mustafa) sorun eğitim ve öğretimi etkiliyorsa 

yönetmeliğe göre davrandığını, 7’si     (Mehmet, Hüseyin, Murat, Sedat, Barış, 

Kemal, Şevval) birebir ikna yolunu denediğini,1’i (Galip) amirlerine danıştığını,1’i 

(Önder) tarafların birgün karşılıklı düşünmelerini istediğini,1’(Kadir) olayı 

soğutmaya çalıştığını,1’i (Nevin) konuşma çözüm olmadığında otoritesini 

kullandığını bildirmişlerdir. 

                  Hüseyin  bey bu konu ile ilgili olarak “Konuşarak sorunlara 

çözülebileceği konusunda idare tarafından ikna yoluyla çözerim. Yoksa gerekeni 

yaparım ” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Nevin hanım bu konu ile ilgili olarak 

“Öğretmenler arasında sorun olması beni rahatsız eder. Tarafları dinlerim. Eğer 

anlaşma olmaz ise otoriterim kullanırım” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Barış bey “ 

Birebir görüşerek.  Çok olur okulumda, ama çözerim. Soruşturma bugüne kadar 

açmadık. Bazı öğretmenlerin sorunlar hakkında ruhları bile duymaz ” şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. Şevval hanım “Önce tek tek görüşürüm. Daha sonra  uzlaşma yoluna 

giderim. Bunun eğitimini aldım.  Okulumda pek sorun çıkmaz” şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. 
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3.18. “Yönetim Sürecinde Yetki ve Sorumluluklarınızı Ne Derece 

Paylaşıyorsunuz? ”  Sorusuna İlişkin Bulgular 

               Müdürlere ‘Yönetim sürecinde yetki ve sorumluluklarınızı ne derece 

paylaşıyorsunuz? ’ sorusu yöneltilmiştir.Müdürlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve 

frekans dağılımı Tablo 3.18.’de görülmektedir.            

 

Tablo 3.18. 

          Müdürlerin ‘Yönetim Sürecinde Yetki ve Sorumluluklarınızı Ne Derece 

Paylaşıyorsunuz? ’ Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Yanıtlar                                                                                                                     f 

a) Okulumda müdür yardımcısı kadrolu değil. Vekil arkadaşta derslere yoğun  

     girdiğinden pek fazla paylaşım yapamıyorum                                                       1 

b) Müdür yardımcılarına sorumluluk veririm ve tabiî ki yetkiyi de onlarla  

     paylaşırım                                                                                                               7 

c) Müdür yardımcısı konusunda onlara düşen görevler verilmekte ve görevlerini  

    yapmaktadırlar                                                                                                         1 

d) Paylaşmak zorundayım. Çünkü gelecek onların, her şeye ulaşmak ve kontrol  

    altına almak imkansız.                                                                                              1 

e) Yetkilerimi paylaşırım. Herşeyi ben bilirim değildir. Başarılı idare paylaşımdan  

    geçer.                                                                                                                         1 

f) Yetkimi paylaşırım kabul görür; ama sorumluluk allanında kabul zor görür.          1 

g) Müdür yardımcılarıma görev paylaşımı yaptım.                                                      2 

h) Yetkilerimi paylaşırım ama sorumluluk benimdir.                                                   1 
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Tablo 3.18. incelendiğinde müdürlerden 1’i (Ali) okulunda çalışan müdür 

yardımcısının vekil olduğunu ve derslere yoğun girdiğinden dolayı paylaşım 

yapamadığını,7’si (Galip, Kemal, Barış, Sedat,Kadir,Ahmet,Önder) müdür 

yardımcıları ile sorumluluk ve yetkilerini paylaştıklarını, 1’i (Hüseyin) müdür 

yardımcılarına görev verdiğini,1’i (Mustafa) paylaşmak zorunda olduğunu,1’i 

(Galip) yetkilerini paylaştığını çünkü başarılı idarenin paylaşımdan geçtiğini,1’i 

(Nevin) yetki paylaşımının kabul gördüğünü ama sorumluluk almanın 

görmediğini,2’si (Şevval,Murat) müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı 



 62 

yaptığını,1’i (Ömer) yetkileri paylaştığını ama sorumluluğun kendinde olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Kadir  bey bu konu ile ilgili olarak “İnisiyatif veririm. Müdür yardımcılarının 

yetkileri vardır, öğretmenlere denetim görevini veririm ” şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. Nevin hanım  bu konu ile ilgili olarak “Sonsuz paylaşırım. İki müdür 

yardımcısı var. Bunlar yetki paylaşımında sesini çıkarmaz ama sorumluluk almada 

burun kıvırırlar ” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Kemal bey “E-okul şifresini bile 

daha önceki müdür paylaşmamış, ama ben herşeyi paylaşırım.Eğer kararları onlarla 

alıyorsam herşeyi paylaşmalısın. Paylaşımcıyım. Her müdür yardımcısının 

görevlerini heryıl değiştiririm. Mesela, e-okul, taşınır işlem gibi her konuda bilgi 

sahibi olmalılar. Kendi astlarımızı gelişim içinde tutarsak daha rahat ederiz ” 

şeklinde görüş bildirmişlerdir. Barış bey “Hepsini paylaşırım. İmza yetkisi veririm 

ama a. koyup atın derim ” şeklinde görüş bildirmişlerdir. 
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BÖLÜM IV 

 

SONUÇ,TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu bölümde, araştırma bulgularına dayanılarak ulaşılan sonuç ve öneriler yer 

almaktadır.  

4.1. Sonuç ve Tartışma  

          Tartışma kısmında, araştırma bulguları alan yazımla karşılaştırılarak 
sunulmuştur.  
 

4.1.1.Okul Müdürlerinin Yönetim Konusunda Özdeğerlendirmeleri (Öz 

değerlendirme) 

Öncelikle görüşme yapılan okul müdürlerinden  kendilerini yönetim 

konusunda değerlendirmeleri istenmiştir. Müdürlerin çoğu katılımcı bir yönetim 

anlayışı, hoşgörü ve sevgiye dayalı, ani karar vermeyen, çağdaş bir yönetim anlayışı 

içinde olduklarını belirtmişlerdir. Bazı müdürlerde kendilerini baskıcı olmayan, 

şeffaf ve demokratik müdürler olarak ifade etmişlerdir.  

Müdür ne ise okul odur deyimi bayatlamış bir okul klışesidir. Okulun 

niteliğini belirlemede okul müdürünün konumunun önemini vurgulamaktadır. Bu 

yargının en demokratik okul ortamı için bile geçerli olabileceği ileri sürülebilir. İster 

buyrukla, ister örnekle  ister açık bir eylemle ister ima ile olsun yönetici programının 

niteliğini etkiler. Bu etki en açık ifadesini okulun eğitim felsefesinde ve hedeflerinde 

bulur. Bu felsefe ve hedefler ister yazılı olarak ifade edilmiş olsun ister olmasın, ister 

açıkça ister kapalı olarak ifade edilmiş olsun okulun işleyişine yön verir, yön gösterir 

(Aydın,2007,s.199). 

 

4.1.2.Okul Müdürlerinin Kendilerini Güçlü Gördükleri Yönleri (Öz Güven) 

Müdürlerin bazıları bireysel ve insani ilişkilerde başarılı olduklarını bazı 

müdürler ise kendilerini rehberlik konusunda güçlü olduklarını söylemişlerdir. 

Müdürlerden biri ise kendinin uyumlu ve güleryüzlü oluşunu güçlü yönü olduğunu 

söylemiştir. Bir okul müdürü de okul müdürü olmadığını, okulun lideri olduğunu 

belirtmiştir. Başka bir okul müdürü ise olaylardan ve sorunlardan çabuk etkilenmeyip 

ani karar vermemesini güçlü yönü olduğu şeklinde ifade etmiştir. 

 



 64 

Eğitim yönetiminde lider yöneticilere ihtiyaç vardır. Başarılı ve kaliteli 

okulların başında lider yöneticiler bulunur. Lider yöneticilerin eğitim ağındaki 

başarıları sadece kültürel alanda kalmayıp öğretmen ve öğrenciyi de etkilemektedir. 

Lider yönetici, öğretmeni ve öğrencisi ile gücüne güç katacağını bilir. Lider bir 

yöneticinin önderliğinde görev yapan öğretmenler zamanlarını öğretmen evinde oyun 

oynayarak geçirmezler. Kendilerine araştırma ortamı sağlanır. Ve zamanın verimli 

kılacak faydalı çalışmalara rehberlik edilir. Öğretmenlerin onur ve kişiliklerine saygı 

gösterilir (Çağlayan,2002,s.46).  

İş görenlerin davranışlarını, iş verimini, insanlarla ilişkilerini etkileyen stres, 

iş ortamında meydana gelen bir değişimin etkileri ile ilgilidir. Yönetici, yönetim 

felsefesini insanın önemli bir örgütsel beşeri sermaye olduğu fikrinden hareket 

ederek değiştirmek ve düzenlemek, katı otokratik düzenlemeler yerine,insan 

kaynağına önem veren bilgi paylaşımını, katılımcılığı, yetkilendirmeyi ve takım 

çalışmasını ön planda tutan öğrenen organizasyonlar şeklinde yapılandırılmış 

demokratik ve güdülendirici bir yönetim biçimine dönüştürerek, yeni bir örgüt iklimi 

yaratma ile örgütte çalışanların iş çevresi stresi azaltabilir (Eren,1998,s.223-245). 

 

4.1.3.Okul Yönetimi Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunlar (Uyumluluk) 

Müdürlerden çoğu veli sorunu yaşadıklarını belirtmişlerdir. Velilerin eğitim 

seviyesinin düşük olması ve velilerin eğitime verdiği önemin düşük olmasının 

eğitimde başarıyı düşürdüğünü ifade etmişlerdir. Bir kısım müdür ise öğretmenlerin 

gereksiz kullandıkları sağlık ve mazeret izinlerini sorun olarak belirtmişlerdir. Bazı 

müdürler ise okul binalarının yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. Müdürlerden 

bazıları öğretmen ve idare kadrolarını belirlemede okul müdürünün yetkisinin olması 

gerektiğini söylemişlerdir.  

Problem çözme becerisini okul yöneticiliği açısından değerlendirecek 

olursak; bir okulda müdür, öğretmen, veli, öğrenci ve çevre halkı iş birliği halinde iyi 

çalışmazsa, okulun bina, eşya, ders aracı ve bahçesi iyi kullanılmazsa, okulun 

çalışmalarından verimli sonuçlar alınamaz. Bütün bunların sorunsuz ve düzenli idare 

edilmesi, problemlerin üstesinden gelmeyi bilmekten geçer. 

Okullar iyi yönetilirse, çalışmalarda başarılı sonuçlar alınır ve amaçlarını 

gerçekleştirebilir. Bu bakımdan okul yöneticiliğinde problem çözme becerisi önemli 

bir yere sahiptir. 
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Sorunlar, eğitim sistemlerinin gelişme dinamizmini yükselten, gelişime yön 

veren itici güçtür. Bu anlamıyla sorunu olmayan bir eğitim sistemi düşünmek 

oldukça zordur. Bu yüzdendir ki eğitim sistemindeki sorunların da çözümüne bizzat 

eğilmek ve sorunlarla mücadele yollarını iyi tanımak gerekir. Yöneticiler her konuda 

karar almak ve uygulamak yeteneğine sahip olmayabilirler. Karar bir işin 

yapılmasına başlamak için ilk adımdır (Küçükahmet,2000,s.3). 

Simon, karar vermeyi yönetimin kalbi olarak görmüştür (Kaya,1979,s.70). Bu 

nedenle yöneticinin kendine güveninin olmaması durumunda, karar verme süreci 

gecikecektir. Karar verme sürecini ertelemeyen, zamanında karar veren yönetici 

yönetimde başarıyı beraberinde getirecektir. Aynı zamanda yönetim süreci bir sorun 

çözme sürecidir (Başaran,1996,s.29). 

Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesi için uygun fiziksel koşulların 

hazırlanması eğitim yönetiminin görev alanına girmektedir. Eğitim programının 

etkili biçimde uygulanabilmesi için gerekli ortamın hazırlanmaması halinde 

etkinliklerden istenilen sonucun alınması çok zor olur. Etkinliklerinin niteliklerine 

uygun fiziksel koşulların hazırlanması girişimden istenilen sonucun alınması için bir 

ön koşuldur (Aydın,2007,s.189). 

 

4.1.4.Okul Müdürlerinin Sorun Anlarında Süreci Yönetme Tarzları (Öz 

Denetim) 

Okul müdürlerinin çoğu sorun anında tarafları karşılıklı dinleyerek çözüme 

vardıklarını vurgulamaşlardır. Bazı okul müdürleri sorun anında hızlı hareket ederek 

en kısa sürede çözüme varmaları gerektiğini belirtmişlerdir. Bazı müdürler ise 

öncelikle sorunu iyi anlayarak çözüm noktasında ilerleme sağladıklarını 

söylemişlerdir. 

Problemi çözme yöntemi, problemi anlama ve tanımlama, varsayımsal bir 

çözüm biçimi tasarlama, bu çözüm biçimini doyurucu kanıtlar buluncaya değin 

deneme gibi etkinlikleri kapsayan düşünme ve uygulama yolu olarak tanımlanabilir 

(Oğuzkan,1993,s.135) 

Eğitim kurumları, insan merkezli ve hizmet üretilen kurumlardır. İnsan ve 

hizmetin ağırlıklı olduğu eğitim kurumlarının yönetiminde iyi, uygun, tutarlı kararlar 

alınması, yöneticinin yönetimine ilişkin bilgi ve becerileri kadar, insanlar hakkındaki 

görüş ve beklentileri ile sahip olduğu iyi, doğru ve güzel anlayışı ile ilgilidir 

(Güçlüol,1985,s.16). 
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4.1.5.Okul Müdürlerinin Duygu ve Düşüncelerini İş Arkadaşları ve Velilerle 

Paylaşması (Saydamlık) 

Görüşme yapılan müdürlerin çoğu duygu ve düşüncelerini öğretmen ve 

velilerle paylaştıklarını ifade etmişlerdir. Bazı müdürler karar alma aşamasında veli 

ve öğretmenlerin görüşlerini aldıklarını belirtmişlerdir. Müdürlerden bazıları ise 

öğretmenlerle kurul toplantılarında,  veliler ile ise veli toplantılarında görüştüklerini 

söylemişlerdir. 

Klasik örgüt kuramı açısından yönetim, örgütün sahip oldugu kaynakları belli 

kurallara uygun biçimde saglayıp kullanarak örgüt amaçlarını gerçeklestirme 

sürecidir. Çagcıl yaklasımlarda ise örgütlerin yönetimi sadece örgütün gözle görülen 

kaynaklarının yönetimi olarak anlasılmayıp aynı zamanda örgütün ve üyelerin anlam 

dünyasının da yönetimi biçiminde algılanmaktadır (Sisman,2004,s.17). Liderlik ve 

yöneticilik özdes olmayan ancak birbirini bütünleyen düsünce ve eylemleri 

içermektedir. Çagdas örgütlerde basarılı olmak isteyen yöneticilerin bu bütünlügü 

anlamaları ve yakalamaları bir zorunluluk olarak görülmektedir (Erçetin,2000,s.28). 

 

4.1.6.Müdürlerin Okullarının Başarısı Hakkında Görüşleri (Başarma Dürtüsü) 

Müdürlerden bir kısmı okul başarılarının her geçen gün artmakta olduğunu 

ifade etmişlerdir. Bazıları ise okul başarılarının çevreye göre iyi olduğunu ama 

yinede yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. Bir okul müdürü ise okulunun çok 

başarısız olduğunu vurgulamıştır. Okul müdürlerinden bazıları başarının sadece SBS 

olmadığını kaynaştırma öğrencisini iyi bir birey olarak mezun etmenin de en büyük 

başarı olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

4.1.7.Okul Müdürlerinin Yönetmelik ve Kanunları Uygulama Şekilleri 

(İnisiyatif) 

Müdürlerden çoğu okul yönetiminin tamamen kanunları ve yönetmelikleri 

uygulamak olmadığını inisiyatif kullanmanında önemli bir parça olduğunu ifade 

etmişlerdir. Bazı müdürler ise eğitim yönetiminde lider özellikler taşımanın önemli 

olduğunu belirtmişlerdir. Müdürlerden bazıları okul yönetim sürecinde amir- memur 

ilişkisi içinde değil, daha samimi ve içten ilişki kurarak başarılı bir okul yönetimi 

sürdürdüklerini vurgulamışlardır.  
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Müdür mükemmel bir okulun yaratılmasında en etkili kişidir. Müdürün 

yöneticilik vasfı sınıf içindeki yöneticilik becerisi sınıf içindeki eğitsel gelişmeler 

için kritik önem taşımakta ve bir okulun bütün başarısında önemli bir yer 

tutmaktadır. Çünkü okuldaki öğrenme iklimini, profesyonellik düzeyini ve 

öğretmenlerin moralini etkileyen onun liderliğidir” (Korkmaz,2005,s.402). 

 

4.1.8.Birlikte Çalıştıkları Kişiler Hakkındaki Düşünceleri(İyimserlik) 

Görüşme yapılan okul müdürlerinin çoğu birlikte çalıştıkları idareci ve 

öğretmenlerin performansından memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Bazı müdürler 

öğretmen ve idarecilerin düzenli ve planlı olarak hizmet içi eğitime alınmaları 

gerektiğini ifade etmişlerdir. Bazı müdürler ise başarılı bir okul müdürünün 

öğretmenin performansını iyi yönde etkileyebileceğini ifade etmişlerdir. 

Müdürlerden bazıları ise öğretmenlerin performansından memnun olduklarını 

söylemişlerdir. Bazı müdürler öğretmenlerin istek ve heveslerini kaybettiklerini ve 

motivasyonlarının düşük oldukların belirtmişlerdir.  

Yöneticinin üzerinden atamayacağı bir sorumluluk öğretim kadrosunun 

performansının değerlendirilmesidir. Yönetici her personelin performansında hem 

ilgili kurumlara hem de çevre halkına karşı sorumludur. Çeşitli düzenlemelerle 

performansın düzeyine ilişkin bilgi edinir. Öğretim elemanlarının mesleksel 

gereksinmelerin grup ve birey düzeyinde karşılamaya çalışır. Hizmet içi eğitim 

programlarını bu gereksinimler üzerine oturtur (Aydın,2007,s.203). 

Performans, bir işi yapan bireyin ya da bir kurumun işle amaçlanan hedefe 

yönelik olarak nereye varabildiği başka bir deyişle neyi sağlayabildiğinin nicel 

(miktar) ve nitel (kalite) olarak anlatımıdır (Tınaz,1999,s.389). 

Şimşek’in yaptığı benzer bir tanıma göre genel anlamda; performans, amaçlı 

ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni nicel ya da nitel olarak belirleyen 

kavramdır (Şimşek,2002,s.43). 

Kurumdaki personelin performansı; bedensel ve zihinsel yetenekleri, bilgisi 

ve kişiliğinden oluşan faktörlerin toplamıdır. Kurumun yazılı halde bulunan iş 

tanımına ulaşma derecesi performansının yeterli ya da yetersiz oluşunu 

göstermektedir. Kurum düzeyinde performans, işletme amaçlarının gerçekleştirilmesi 

için gösterilen tüm çabaların değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır 

(Akal,2000,s.1) 
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4.1.9.Eğitim-Öğretim Alanında Meydana Gelen Yenilikleri Takip Etmeleri 

(Uyumluluk) 

Görüşme yapılan müdürlerin çoğu bu konu ile ilgili olarak eğitim ve 

öğretimde meydana gelen yenilikleri takip ettiklerini ifade etmişlerdir. Bazı müdürler 

ise okullarında eğitim öğretimle ilgili proje ve çalışmalar yaptıklarını söylemişlerdir. 

Bazı müdürler müfredat takibi konusunda daha duyarlı olduklarını vurgulamışlardır. 

Müdürlerden bazıları imkanlarının yetersiz olduğunu ve yenilikleri takip etmede 

zorluk çektiklerini söylemişlerdir.  

Eğitim sisteminde öğretim yöntemlerinde ve eğitim teknolojilerinde meydana 

gelen hızlı değişmeler okul yöneticisin vizyoner bir lider olarak stratejik kararlar 

vermesini gerektirmektedir. Okul yöneticisi, okulu geleceğe taşıyacak bir vizyon 

üretmek zorundadır. Eğimsel liderin etkiliği okul ortamında paylaşılan bir vizyon 

oluşturmasına bağlıdır vizyoner liderlik, düşünceye ve duyguya dayalı bireysel 

vizyonun paylaşılan vizyona dönüştürülmesini gerektirmektedir. Bu liderlik biçimi 

eğitimsel liderin duygu ve düşünce yüklü bir liderlik davranışı göstermesini zorunlu 

kılmaktadır (Çelik,1999,s.191). 

 

4.1.10.Okul Müdürlerinin Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Sorunları 

Hakkında Bilgileri (Örgütsel Bilinç) 

Okul müdürlerinin çoğu öğretmenlerin yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi 

sahibi olduklarını söylemişlerdir. Okul müdürleri öğretmenlerin en büyük sorunun 

ikamet , ulaşım  ve ekonomik sıkıntılar  olduğunu vurgulamışlardır. Bazı müdürler 

ise öğretmelerin özel sorunları hakkında kendi ile görüştüklerini söylemişlerdir. 

Yöneticiler ile öğretmenler arası gerçekleştirilen toplantılar iş birliğini takım 

ruhunu pekiştirir. Davranışların temelinde sistemli ve karşılıklı anlayışlar ölçü 

alınmalıdır. Toplantının gündemi ve içeriği belirlenmelidir. Bu toplantılarla yeni 

hedefler, ufuklar ve düşünceler oluşturulur. Toplantının  süreli olması toplantıya 

anlam ve değer kazandırır. Tüm  çalışanların birbirlerine karşı oluşturdukları sevgi 

ve saygı ortamı toplantıya hakim olmalıdır. Toplantılar huzur bozan emir ve 

yasaklarla değil örnek davranışların ciddi alındığı niteliklerle donanmalıdır 

(Çağlayan,2002,s.100). 

İletişim, duygu düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her yolla başkalarına 

aktarılmasıdır. Kişilerarası iletişim, temel olarak duygu ve düşünce alışverişini 
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yürütme şeklidir. Etkileşimin olduğu her yerde iletişim; iletişimin olduğu her yerde 

etkileşim vardır. İletişim, kişiye değil, kişiyle yapılır. İletişim, bir bütündür. İletişim, 

sürekli konuşmak değildir. İletişimde kısalık ve içtenlik, ikna edici olma konusunda 

birbirinin ortağıdır (Çağlayan,2002,s.18). 

 

4.1.11.Okul Müdürlerinin Öğretmenler ile Yaptıkları Toplantılar (Empati) 

Okul müdürlerinin çoğu öğretmenlerle gerekli gördükleri konularda ve 

öğretmenin fazla zamanını almadan toplantı yaptıkların söylemişlerdir. Bu 

toplantılarda eğitim sorunları ve öğrenci eğitimi konularında görüşüldüğünü 

vurgulamışlardır. Bazı müdürler ise toplantıları yönetmelik gereği yaptıklarını 

belirtmişlerdir. Bir okul müdürü ise zaman zaman öğretmenlere görev hatırlatma için 

toplantı yaptığını vurgulamıştır. Bazı müdürler ise sık sık ve okul sorunlarını daha 

fazla büyütmeden toplantı yaptıklarını söylemişlerdir.  

Yapılan araştırmalara göre yardımcı ihtiyacı olan kişilere bu kişilerle empati 

kuranlar kurmayanlara oranla daha fazla yardımda bulunmaktadırlar. Bu sonuç, 

başkalarıyla empati kuranların onlara yardım etme ihtimallerinin arttığını 

göstermektedir.Bu durumun nasıl gerçekleştiği yani empati kurmanın yardım 

davranışını nasıl dönüştüğü konusunda iki kuramsal açıklama vardır. Bunlardan 

birincisine göre sıkıntı içinde bulanan kişi ile empati kuran kişi karşısındakinin 

durumunu anladığı için sıkıntı duyar, ve bu sıkıntıyı gidermek yani kendisini 

rahatlatmak için o kişiye yardımda bulunur. İkinci açıklama ise şöyledir. Sıkıntıda 

bulunan kişi ile empati kurarak onun durumundan haberdar olan kişi diğergam bir 

davranışta bulunarak sıkıntıdaki kişiyi rahatlatmak amacıyla ona yadım eder. 

Yukarıdaki açıklamalardan birincisine göre yardım davranışının temelinde egoist bir 

güdü, ikincisinde ise diğergam bir güdü bulunmaktadır. (Dökmen,2004,s.145)  

 

4.1.12. Okul Müdürlerinin Veliler ile Olan İlişkisi (Hizmet-Duygusal İklim ) 

Görüşme yapılan müdürlerin çoğu velilerle iletişimlerinin iyi olduğunu 

vurgulamışlardır. Bazı müdürler velileri dinlemenin ve onlara değer vermenin okulun 

başarısında önemli bir yer teşkil ettiğini söylemişlerdir. Bazı okul müdürleri ise 

velinin her zaman onlarla iletişim kurabileceğini yalnız  okulla ilgili konularda 

görüştüklerini belirtmişlerdir. Bazı müdürler ise karar alma aşamasında velilerin 

görüş ve isteklerini dikkate aldığını ve katılımcı bir yönetim sergilediğini belirtmiştir.  
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Okul yöneticisinin sorumlulukları ayrıntılı olarak gözden geçirildiğinde çevre 

ile olan yapıcı ilişkilerin önemi daha iyi anlaşılır. Yöneticilik konumu çevrenin okula 

ilişkin beklentilerini ve okulun bu beklentileri karşılama gücünü kavramayı 

gerektirir. Yöneticilik rolü bu beklentilerin ve okulun bu beklentileri karşılama 

gücünü kavramayı gerektirir. Yönetici bu beklentileri öğretim kadrosuna yorumlama 

yeteneğine sahip olmalıdır. Çevrenin beklentilerinin sürekli olarak yeniden gözden 

geçirilmesinde de yöneticiye sorumluluk düşmektedir. Çevre ile ilişkiler konusunda 

yöneticilerin sorumlulukların şu noktalarda toplayabiliriz(Aydın,2007,s.194-195). 

 Çevre kalkınması  

 Eğitim gereksiniminin belirlenmesi 

 Öğretim programının yorumlanması 

 Çevrenin eğitimi desteklemeye özendirilmesi 

 Diğer kuruluşların rolünün yorumlanması 

 Çevresel değerlerin öğretim kadrosuna yorumlanması 

 Okul ile çevre arasında iletişimin kurulması  

 

Okul yöneticilerinin örgüt içi ve örgüt dışı öğelerle etkili bir iletişim ve 

etkileşim sürecine girerek, insan ve madde kaynaklarını sistemin amaçları 

doğrultusunda harekete geçirebilmeleri; yönetim kuram, ilke ve yönetimlerini iyi 

bilmelerini gerektirir (Kaya,1991,s;188). 

 

4.1.13.Okulların Misyon ve Vizyonları ve Öğretmenlerin Bu Sürece Yaptıkları 

Katkı(Esinleme) 

Okul müdürlerinin hepsi  okullarının vizyonunu ,demokratik yaşam biçimini 

benimseyen, Atatürkçü, ülkesini seven, çalışmayı seven kuşaklar yetiştirmek olarak 

tanımlamışlardır. Müdürlerin çoğu T.K.Y. konusunda öğretmenlerin katkılarını 

yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Bazı müdürler ise öğretmenin T.K.Y. konusunda 

katkısını yeterli bulduğunu söylemişlerdir. Müdürlerden bazıları ise T.K.Y. 

konusunda başarılı olmadıklarını ve bazıları ise bilgilerinin olmadığını ifade 

etmişlerdir. Bir okul müdürü ise T.K.Y. nin çok büyük bir  sorun olduğunu 

vurgulamıştır.  

Toplam kalite yönetimi anlayışını okullarda uygulamak mümkündür. 

İşletmelerin yaşadıkları gelişmeler ve sorunlar okullarda da yaşanmaktadır. 
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İşletmeler gibi eğitim kurumları da hızla değişen sosyo ekonomik yapıda ortaya 

çıkan ihtiyaçlara cevap veren kurumlardır. Eğitim kurumlarında toplam kalite 

anlayışının hakim olması için başta milli eğitim olmak üzere tüm eğiticilere önemli 

görevler düşer. Kalite anlayışını okullarda hakim kılmak için öncelikle yöneticilerin 

ve personel zihniyet olarak buna hazır olmaları gerekir. Zihnen hazır olan ve kaliteyi 

önemseyen bir yönetim okulların kapasitelerini artırmak için gerekli fırsat ve desteği 

sağlayan yönetimdir. Okulların öğrenen ve öğreten kurumlar haline gelmesine 

çalışmak  okul yöneticisi, öğretmen ve diğer personelin öğrenme ve gelişme 

ihtiyacını karşılamak için yeni gelişmelerin takip edileceği kaynakların temin 

edilmesi önemlidir (Çağlayan,2002,s.95). 

Vizyon, kişiyi motive eden, heyecanlandıran, mükemmeli yaptıran bir güç, 

geleceğe yön veren, uzun vadeli düşünmeyi sağlayan bir sözleşmedir. Bireyin, 

ailenin, şirketin ve bir okulun yaşamı vizyonu olduğu ölçüde anlamlıdır 

(Erdoğan,2006,s.162). 

Okul kültürü oluşurken kaliteli ve etkili okullar yönetimde vizyon ve 

misyonlarını çok iyi tanımlamalıdırlar. Okul yöneticileri zihinlerindeki mükemmel 

düşünceyi ve heyecanı diğer arkadaşları ile paylaşıp gerçekleştirdiğinde bir vizyon 

kazanır. Bu anlayış hiç kimse tarafından paylaşılmıyor ise bu bir vizyon değil bir 

hayaldir. Vizyon ve misyonun tanımını yaptığımızda bu özelliklerin okul 

kültüründeki etkisini daha iyi anlamış oluruz (Çağlayan,2002,s.81) 

Vizyon bir kurumun, bir teşkilatın geleceğe ait durum tanımlaması olarak 

tanımlanabilir. Vizyon ne olmak istediğimizdir. Misyon ise kısa zaman içinde 

ulaşılması gereken hedeflerin belirlenmesidir. Daha yakın hedeflere ulaşmada 

bilgiler aktarır, kurumun çalışmalarını ve ihtiyaçlarını tanımlar. Bir başka ifade ile 

biz niçin varız sorusuna verilen cevaptır (Çağlayan,2002,s.82). 

Okul yöneticileri okulun kültürünü oluştururken misyon ve vizyon 

kavramlarını önemsemelidirler. Her yöneticinin okula yön verecek vizyonu 

olmalıdır.  
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4.1.14. Okul Müdürlerinin Öğretmenler Kurulu Hakkındaki Görüşleri ve 

Toplantı Yönetme Tarzları (Etkileme) 

Okul müdürlerinin hepsi öğretmenler kurul toplantılarını faydalı bulduklarını 

ifade etmişlerdir. Yine hepsi toplantıyı kendilerinin yönettiklerini ama öğretmenlerin 

toplantı süresince söz hakkı aldıklarını vurgulamışlardır. Bir okul müdürü ise 

öğretmenlerin söz hakkı alma taraftarı olmadığını vurgulamıştır.  

Zümre toplantıları her öğretim yılında en az iki defa birinci ve ikinci kanaat 

dönem başlarında yönetmelik, yönerge ve emirler doğrultusunda yapılır. İkinci 

kanaat dönemi sonunda yılın bir değerlendirmesi olarak üçüncüsü yapılmalıdır. 

Bunların dışında daha başka toplantılarda yapılabilir. Zümre toplantısına okul 

müdürü yada müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, bölüm şefi yada 

zümrenin en kıdemli öğretmeni başkanlık eder. Zümre toplantısında her öğretmen 

gündeme dayalı olarak görüş ve düşüncelerini söyler. Bu görüş ve düşüncenin 

ışığında uygulanabilir kararlar alınır. Bu kararlarla katılımcı demokratik anlayış 

geliştirilir. Her öğretmenin düşünce dünyasında var olan güzellikler seslendirilir. 

Sesli düşünmenin zenginliğinden yararlanılır. Aykırı ve farklı da olsa her düşünce 

böylesi zümrelerde saygınlık görmelidir (Çağlayan,2002,s.136). 

 

4.1.15. Okul Müdürlerinin Öğretmelerin Hedefleri ve Gelecekleri Hakkındaki 

Bilgileri (Başkalarını Geliştirmek ) 

Görüşme yapılan okul müdürlerinin çoğu öğretmenlerin hedefleri ve 

gelecekleri  hakkında bilgilerinin olduklarını ifade etmişlerdir. Bazı müdürler ise çok 

fazla bilgilerinin olmadığını bazı müdürler ise öğretmenin hedefinin öğretmen 

olduğunu söylemişlerdir. Bazı müdürler ise öğretmenlerin hedefleri konusunda 

merkezi okula gitmek, idareci olmak ve para kazanabilecekleri okula gitme olarak 

vurgulamışlardır. Bazı müdürler ise genç öğretmenlerin yüksek lisans yapma isteği 

olduğunu söylemişlerdir.  

Yönetici tüm personel için sürekli bir mesleksel gelişmeye uygun bir ortamın 

hazırlanmasından sorumludur. Sağlam bir personel politikasının çerçevesi içinde bir 

hizmet içi gelişmenin örgütlenmesi ve planlanması için personelle birlikte çalışma 

yönetimsel bir görevdir. Bu basit bir sorun değildir. Belli formüllerle hazır planlarla 

gerçekleştirilemez. Yöneticinin mesleksel sorumluluğu öğretim elemanlarının 

gelişmesini öğretme ve öğrenme sürecinde önemli bir sorun olarak görmesini 

gerektirir. Yöneticinin bu konuda ki rolü danışmanlık, kolaylaştırıcılık ve 
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özendiricilik olarak düşünülebilir. Gerçekte yöneticinin rolü öğretmenliktir. Tüm 

öğretim kadrosu onun sınıfını oluşturmaktadır. Öğretim materyali ve kaynaklar 

öğretim kadrosundan ve çevreden, çevredeki üniversiteden ve eğitimle ilişkili diğer 

kurumlardan elde edilir (Taymaz,2000,s.202-203). 

Yönetimin, öncelikle çalışanların kendilerine ulaşılabilir olduğunu 

göstermesi,  birebir ilişkiler için çalışanları cesaretlendirmesi, demokratik ortamı 

yaratması gerekir. Yönetim daha sonra eğitim, organizasyonun oluşturulması, kaynak 

ayrılması, çalışma süreçlerinin belirlenmesi, performans kültürlerinin oluşturulması, 

yetkilendirme ve kariyer planlama gibi uygulamalarla çalışanların kendilerini ve 

işlerini geliştirme çabalarını destek verdiği ve vereceğini göstermelidir (Yenersoy, 

1999,s.20). 

 

4.1.16. Okul Müdürlerinin Değişmesini Düşündükleri Eğitim ve Yönetim 

Anlayışı (Değişim Katalizörlüğü) 

Görüşme yapılan okul müdürlerinden bazıları değişmesini düşündüğü bir 

konunun olmadığını söylemişlerdir. Bazı müdürler ise okul müdür yardımcılarını ve 

öğretmenlerini kendilerinin seçmeleri gerektiğini ifade etmişlerdir. Müdürlerden 

bazıları günlük ders saatinin dört saat zorunlu ve iki saat seçmeli olarak 

düzenlenmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Bazı müdürler ise tekli öğretime 

geçilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.  

Eğitim ve okul doğaları gereği ahlâk-değer temelli örgütlerdir. Bu örgütlerde 

yöneticinin lider nitelikleri kritik bir değer taşır. Güven veren, insana ve değerlerine 

koşulsuz saygı duyan, bugünkü eylemleriyle geleceği kurduğunu bilen, kendisinin ve 

başkalarının yaşamına ve kalite katmaya odaklanan bir lider, hiçbir yasal gücü 

olmasa da kitleleri etkiler gösterdiği hedefe yönelmelerini sağlayabilir (Summak ve 

Özgan,2006,s.2). 

Toplumdaki sosyal, politik ve ekonomik değişmelerden etkilenen eğitim 

kurumu ve yöneticisinin aynı hızla uyum göstermesi gerekmektedir. Eğitim 

sisteminin temel işlevi bireylerin, topluma uyumunu sağlamak, onları işe ve 

yaşamaya hazırlamak olduğuna göre eğitim toplumun diğer sistemlerinden ne çok 

geri ve nede çok ileri olamaz. Teknik alanlardaki önemli değişme ve gelişmeler 

özellikle eğitimi ve okul yöneticilerinin görüş ve fikirlerinde de aynı derecede de 

değişmelerini zorunlu kılar (Taymaz,2000,s.125). 
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4.1.17. Okul Müdürlerinin Öğretmenler Arasında Ortaya Çıkan Sorunları 

Çözme Tarzları (Çatışma Yönetimi) 

Görüşme yapılan okul müdürlerinden çoğu sorun çıktığında öğretmenleri ikna 

yolu ile olayları çözdüklerini söylemişlerdir. Bazı müdürler ise birebir görüşmenin 

etkili olduğunu ve tarafların karşılıklı düşünmelerini istediklerini ifade etmişlerdir. 

Bazı müdürler ise eğer sorun eğitim ve öğretimi etkiliyorsa yönetmelik neyse onu 

uygulayacaklarını vurgulamışlardır. 

 Güçlüğün sezilmesi, güçlüğün problem olarak tanımlanması, problemin 

çözümüne katkı sağlayabilecek neden-sonuç ilişkilerinin yapılandırılması, 

gözlenebilir doğrulayıcılardan hareketle problemin çözümüne yönelik hipotezlerin 

geliştirilmesi, geliştirilen hipotezin uygulanması ve verilerin toplanması, 

değerlendirme (Aydın,1998,s.55).Bu aşamalar, aynı zamanda bir öğrenme, bir eğitim 

sürecidir. Bu aşamaları uygulayabilen bireyin problem çözmedeki beceriyi kazandığı 

söylenebilir. Karşılaşılan zorlukların ortadan kaldırılmaya ve belirsizliklerin yok 

edilmeye çalışılması problemin çözümü olarak adlandırılabilir. 

Örgütü şöyle tanımlayabiliriz. Örgüt iş ve işlev bölümü yaparak bir otorite 

hiyerarşisi içinde ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların 

faaliyetlerinin koordinasyonudur. Bu tanım bir örgütteki görev alan kişilerin önceden 

tanımlanmış bir takım rollere girerek hiyerarşik bir düzen için de bu rollerin gereğini 

yerine getirmeye çalıştıkları anlamına gelmektedir. Örgütlerin işleyişleri sırasında 

örgüt üyeleri arasında bir takım çatışmalar ortaya çıkabilir. Örgütlerin nitelikleri ile 

ilgili olarak örgüt içi çatışmaların pek çok türü olabilirse de en çok rastlanan 

çatışmalar rol çatışmaları ve ast üst ilişkilerinden doğan çatışmalar olarak iki grupta 

toplanabilir. (Dökmen,2004,s.37). 

Eğitim yöneticisinin izleyeceği iletişim stratejisi ve ilkeleri şöyle 

özetlenebilir: (Bursalıoğlu,1982,s.158) 

● Girişimi başkalarından önce ele almak, 

● Çevresindekilerin katılma ve işbirliğini sağlamak, 

● Çevredeki liderleri de çalışmalara katmak, 

● Katılanları güdülemek, 

● Başarılan işleri ortaya koymak, 

● Söylentilere gerçeklerle engel olmak, 

● İletişim engellerini bilmek ve değerlendirmek, 

● Önemli haberleri tekrarlamak, 
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● Her iletişim aracından yararlanmak, 

● İletişimi aralıksız sürdürmek, 

● Destek ve karşıt güçleri tanımak 

 

4.1.18. Okul Müdürlerinin Yetki ve Sorumluluklarını Paylaşma Tarzları (Ekip 

Çalışması) 

Görüşme yapılan müdürlerden çoğu yetki ve sorumluluklarını paylaştıklarını 

söylemişlerdir. Bazı müdürler ise yetki paylaşımının kabul gördüğünü ama 

sorumluluğun kabul görmediğini belirtmişlerdir. Bazı müdürler ise müdür 

yardımcıları arasında görev paylaşımı yaptıklarını ve her konuda paylaşımcı 

olduklarını söylemişlerdir.  

Örgüt üyelerinin davranışlarını yönledirmede ve eşgüdümlemede başarılı bir 

yönetici çeşitli etkileme yolları kullanır. Yaygın olan ama hergeçen gün çekiciliğini 

kaybeden ve daha az vurgulanan bir etkileme yolu yetkinin kullanılmasıdır. Bir 

etkileme yolu olarak grup süreci teknikleri önem kazanmakta ve artan bir biçimde 

kullanılmaktadır. Yönetimsel liderliğin ölçütü örgüt üyelerinin örgütün amacının 

gerçekleştirilmesinde düzenli ortak çabaya katkıda bulunabilecek biçimde 

etkilenmeleri derecesidir. Bu konuda şu noktalara dikkat edilebilir 

(Aydın,2007,s.165). 

 

 Örgüt üyeleri açısından çekici örgüt amaçlarının saptanması. 

 İlgili personelin tümünün kişiliklerinin ve liderlik becerilerinin vurgulanması.  

 Örgütte olan ilişkilerde doyumla sonuçlanan bireysel deneyimlerin 

sağlanması.  

 Kullanılabilecek herkese gerekli enformasyonun sağlanması. 

 Örgüte bağlılığın geliştirilmesi.  

 Yararlı öneri ve öğütlerin verilmesi 

 Bireylerin gelişimlerinin sağlanması  

 Yöneticiye ve diğer statü liderlerine verilmiş yetkilerin kullanılması.  

 

Yetki, yasal güç, emir verme yada eyleme geçme hakkı olarak tanımlanabilir. 

Yönetim açısından alındığında yetki eyleme geçme yada geçmeme konusunda 

başkalarına emir verme hakkı olarak ifade edilebilir. Kurumlaşmış güç gücün dış 
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gösterisi, başkalarının davranışını etkileyerek karar alabilme gücü, yöneticinin karar 

verme hakkı bir iletişim akımı olarak tanımlanmaktadır (Bursalıoğlu,1982,s.255). 

Goleman, Boyatzıs ve Mckee (2003: 38)’ ne göre  hiçbir canlı tek kanatla 

uçamaz. Tanrı vergisi liderlik, yürekle kafanın (duyguyla düşüncenin) buluştuğu 

yerde kendini belli eder. Duyguyla düşünce, liderin süzülerek yükselmesine olanak 

veren iki kanattır. Etkili bir yönetim için gerçek zekâ ne kadar önemli ise duygusal 

zekâ da o kadar önemlidir. 

Duygusal zekâlı bir liderin rehberliği altındaki insanlar, karşılıklı bir huzur 

duyarlar.Fikirleri paylaşır, birbirinden ders alır, birlikte kararlara varır ve işlerin 

yapılmasını sağlarlar. Büyük bir değişimin ve belirsizliğin ortasında bile odaklı 

kalmalarına yardımcı olan bir duygusal bağ oluştururlar. Belki de en önemlisi, 

başkalarıyla duygusal düzeyde bağlantı kurmaları, işi daha anlamlı hale getirir. 

Böylesi bir bağın nasıl oluşturulacağını bilen kişi ise, duygusal zekâlı liderdir 

(Goleman ve diğerleri, 2003,s.32-33). 

 

4.2.Öneriler 

Araştırma bulguları doğrultusunda, uygulamaya yönelik ve ileri araştırmalara 

yönelik öneriler aşağıda yer almaktadır. 

 

4.2.1.Uygulamaya Yönelik Öneriler 

1. Okulların başarısını artırmak için ilköğretim okul müdürleri için özel olarak   

    “eğitim liderliği proğramları”  hazırlanmalıdır.  

2. İlköğretim okullarının başarısını artırmak için okullararası işbirliği  

    gerçekleştirilerek düzenlemelerin yapılması gerekir. Başarılı okul müdürleri  

    meslektaşlarına danışmanlık yapmalıdırlar. 

3. Okul müdürleri tarafından “okul gelişim ekipleri” daha etkin hale getirilmeli ve   

    tüm öğretmenlerin  bu sürece katkıda bulunmaları sağlanmalıdır. 

4. İlköğretim okulları için yönetici standart ve yeterlilikleri belirlenip okul müdürleri  

    heryıl detaylı değerlendirilmelidir.  

5. Okul müdürlerine daha geniş yetki ve sorumluluk verilmelidir. İnisiyatif  

    kullanabilmesine imkan sağlanmalıdır. 

6. Okul müdürlerini atama kriterleri yeniden gözden geçirilip atanacak okul  

    müdürleri bir eğitim öğretim yılı boyunca okul yönetimi boyunca eğitime  

    alınmalıdır. 
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7. Okulların başarısını artırmak için okul ve veli ilişkisini güçlendirecek çalışmalar  

    yapılmalıdır.  

8. Okul müdürleri öğretmenler arasındaki olumlu rekabet ortamını yaratmalı,  

    öğretmenleri karara katma konusunda dahaa anlayışlı bir yönetim  

    sergilemelidirler.  

9. Öğretmenler için onlara eğitim öğretim süreci içerisinde ve gelecek hedeflerine  

    yol gösterecek kitaplar hazırlanmalı ve öğretmenlere dağıtılmalıdır.  

10. Öğretmenler için ders programı ve müdür yardımcıları için görev dağılımı  

     yapılırken onların görüş ve istekleri ve yetenekleri göz önüne alınmalıdır.  

11. Okulların fiziki yapısını geliştirmek için velilerden ve bölgesel yönetimlerden  

     destek sağlanmalıdır.  

12. Okulların yıllık bütçesi hazırlamalı, bu tutar velilerin desteğiyle değil devlet  

     tarafından karşılanmalıdır.  

13. Her şeyden önce okulun amaçlarına ulaşmada olumlu bir iklim yaratmanın  

     gerekli olduğu bilinmelidir.  

 

4.2.2.Araştırmacılara Yönelik Öneriler 

 

1. İlköğretim okul müdürlerinin eğitim liderliğine bakışını inceleyen bir araştırma  

    önerilebilir.  

2. İlköğretim okul müdürlerinin öğretmenler üzerindeki olumlu etkisini inceleyen bir  

    araştırma önerilebilir. 

3. İlköğretim okul müdürlerinin atama kriterlerini inceleyen bir araştırma önerilebilir.  

4. Öğretmenlerin yeterliliklerini inceleyen bir araştırma önerilebilir.  

5. Okulun başarısında müdürlerin etkisini inceleyen bir araştırma önerilebilir.  

6. Benzer bir araştırma görüşme tekniğinin yanı sıra gözlem yapılarak ta    

    gerçekleştirilebilir.  
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EK-1 

KİŞİSEL BİLGİ FORMU 

 

Sayın Meslektaşım; 

     Cevaplamak için almış olduğunuz ölçek ‘İlköğretim Okul Müdürlerinin 

Yeterliliklerinin Eğitim ve Öğretime Etkisi’ tezinde kullanılacaktır.Vereceğiniz 

cevapların samimiyeti araştırmanın sağlıklı yapılabilmesi açısından oldukça önem 

arz etmektedir.Ölçeği cevaplamayı kabul ettiğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkür 

eder,çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

                                                                                                            Özgür TAN 

                                                                                                      Maltepe Üniversitesi 

                                                                                                Sosyal Bilimler Enstitüsü 

                                                                                                Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

1.Cinsiyet               :  (   ) Erkek              (   ) Kadın 

 

2.Müdürlük Kadronuz     :  (   ) Kadrolu        (   ) Vekil 

 

3.Mesleğinizdeki Hizmet Süreniz   : (   ) 0-5 Yıl    (   ) 6-10 Yıl    (   )11-15 Yıl   (   )16 Yıl 

ve Üstü 

 

4.Okul Müdürlüğündeki Hizmet Süreniz   :   (   ) 0-5 Yıl      (   ) 6-10 Yıl        (   )11-15 Yıl   

  

                                                                        (   ) 16 Yıl ve Üstü 

5.Okul Yönetimi Üzerine Eğitim Aldınız mı?  :  (   ) Evet       (   )  Hayır 

 

6.Eğitim Durumunuz :  (   ) Ön Lisans      (   ) Lisans      (   ) Yüksek Lisans        (   )  

Doktora 

 

7.Medeni Haliniz   :   (   ) Bekar        (   )  Evli         (   ) Dul  
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EK-2 

 
SÖZLEŞME 

 

Sayın İlköğretim Okulu Müdürü, 

 

      Öncelikle,yaptığım araştırma için gerekli olan bu görüşmeye zaman 

ayırdığınızdan dolayı teşekkür ederim. 

      Bu araştırmada İlköğretim Okul Müdürlerinin Yeterliliklerinin Eğitim ve 

Öğretime Yansıması hakkında bilgi toplama amacı yürütülmektedir.Araştırmayı,İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü’nden almış olduğum resmi izin ile yapmaktayım. 

      Sizce uygun yer ve zamanda sizinle bireysel görüşme yapmak 

istiyorum.Görüşme sırasında olabilecek kesintileri önlemek ve zamanı iyi kullanmak 

için ses kaydı yapmak istiyorum.Kayıtlarda yer alacak bilgiler sadece bilimsel veri 

olarak kullanılacak ve veri analizinde yardım alacağım uzman dışında başka hiç 

kimse tarafından dinlenmeyecektir. 

      Araştırma tamamlandıktan sonra sonuçlar istenirse tarafınıza ulaştırılacaktır. 

      Görüşme sürecinde verdiğiniz bilgilerden dolayı size hiçbir şekilde rahatsızlık 

verilmeyeceğine söz veriyorum. 

      Bu açıklamalar doğrultusunda sizin bu çalışmaya gönüllü katıldığınızı ve 

araştırmacı olarak benim de verdiğim sözleri tutacağımı belirten bu sözleşmeyi 

karşılıklı olarak imzalamamızın uygun olacağını düşünüyorum. 

 

 

 

     Görüşen                                                                                        Görüşülen 

 

   Özgür TAN     
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EK-3 

 

GÖRÜŞME TAKVİMİ 

…………………………………………………………………………………………. 

OKUL   ADI                                                                              GÖRÜŞME TARİHİ 

………………………………………………………………………………………… 

BEYKOZ İLÇESİ: 

1.Kavacık İlköğretim Okulu  05.04.2010 

2.Anadolukavağı Mesadet Taylan İlköğretim Okulu 05.04.2010 

3.Tepetarla İlköğretim Okulu 05.04.2010 

4.Sadettin Gökçepınar İlköğretim Okulu 06.04.2010 

5.Paşabahçe İlköğretim Okulu 06.04.2010 

 

ATAŞEHİR İLÇESİ: 

1.Fahriye Vandemir İlköğretim Okulu 06.04.2010 

2.Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu 07.04.2010 

3.Ali Nihat Tarlan İlköğretim Okulu 07.04.2010 

4.Aydın Doğan İlköğretim Okulu 07.04.2010 

5.Fethi İlköğretim Okulu 08.04.2010 

 

ÜMRANİYE İLÇESİ: 

1.Ahmet Kılıçaslan İlköğretim Okulu 08.04.2010 

2.Nihat Sami Banarlı İlköğretim Okulu 08.04.2010 

3.M.Ali Yılmaz İlköğretim Okulu 09.04.2010 

4.Şehit Öğretmen Yasemin Tekin İlköğretim Okulu 09.04.2010 

5.Hekimbaşı İlköğretim Okulu 09.04.2010 
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EK-4 

 

EĞİTİM YÖNETİMİNDE YETERLİLİK ÜZERİNE İLİŞKİN SORULAR 

 

A-Özbilinç ile İlgili Sorular 

1.Okul müdürü olarak yönetim konusunda kendinizi değerlendirir misiniz?(öz 

değerlendirme) 

2.Okul yönetimi üzerine kendinizi güçlü gördüğünüz yönünüz nedir?(öz güven) 

3.Okul yönetimi sürecinde karşınıza çıkan sorunlar var mı?(uyumluluk) 

 

B-Özyönetim ile İlgili Sorular 

1.sorun anlarında bu süreci nasıl yönetiyorsunuz?(öz denetim) 

2.Duygu ve düşüncelerinizi iş arkadaşlarınız ve veliler ile paylaşıyor musunuz? 

(saydamlık) 

3.Okulunuzun başarısı konusunda görüşünüz nedir?(başarma dürtüsü) 

4.Okul yönetimi sizce yönetmelik ve kanunları uygulamak mıdır?(inisiyatif) 

5.Birlikte çalıştığınız idareci ve öğretmenlerin performansı hakkında düşünceleriniz 

nedir?(iyimserlik) 

6.Eğitim-öğretim alanında meydana gelen yenilikleri yakından takip edip okulunuzda 

uyguluyor musunuz?(uyumluluk) 

 

C-Sosyal Bilinç ile İlgili Sorular 

1.Okulunuzda görev yapan öğretmenlerinin yaşadığı sorunlar hakkında bilginiz 

varmı?(örgütsel bilinç) 

2.Öğretmenler ile ne sıklık ve hangi konular üzerine toplantı yapıyorsunuz?(empati) 

3.Veliler ile olan iletişiminiz nasıl?(hizmet-duygusal iklim) 

 

D-Kişisel Yeterlilik ve İlişki Yönetimi ile İlgili Sorular 

1.Okulunuzun vizyonu ve misyonu nedir? Öğretmenlerin bu sürece yaptıkları katkı 

sizce yeterli mi?(esinleme) 

2.Öğretmenler kurulu toplantıları sizce ne derece faydalı ve toplantıyı kim 

yönetmektedir?(etkileme) 
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3.Okulunuzda görev yapan öğretmenlerinin hedefleri ve gelecekleri hakkında 

bilginiz var mı?(başkalarını geliştirmek) 

4.Okulunuzda değişmesini düşündüğünüz bir eğitim ve yönetim anlayışı var 

mı?(değişim katalizörlüğü) 

5.Öğretmenler arasında bir sorun ortaya çıktığında bu süreci nasıl 

yönetirsiniz?(çatışma yönetimi) 

6.Yönetim sürecinde yetki ve sorumluluklarınızı ne derece paylaşıyorsunuz?(ekip 

çalışması ve işbirliği) 
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EK-5 

GÖRÜŞME KILAVUZU 

 

      Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim 

Dalı’nda yüksek lisans yapmaktayım.Bugün yapacağımız bu görüşme,yüksek lisans 

tezimin verilerini oluşturacaktır.Bu nedenle yapacağımız bu görüşme çok önem 

taşımaktadır. 

      Araştırmamın amacı İlköğretim Okul Müdürlerinin Yeterliliklerinin Eğitim ve 

Öğretime Yansıması konusunda okul müdürlerimizin görüşlerini almaktır. 

       Sizinle yapacağımız görüşme hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum.Görüşme 

soruları size benim tarafımdan sıra ile sorulacaktır.Soru ile ilgili anlaşılmayan 

noktalar var ise veya sorunun tekrarlanmasını istiyorsanız lütfen belirtiniz.Sorulara 

vereceğiniz cevapların açık ve net olması araştırma için önem taşımaktadır. 

       Görüşme sırasında ses kaydı yapmak istiyorum. Kayıtlar saklı kalacak ve 

araştırma dışında kesinlikle kullanılmayacaktır. Araştırmada isminiz yer almayacak; 

bunun yerine sizler için belirlenen kod isimler kullanılacaktır. 

       Açıklamaların ardından katılımcıya kişisel bilgi formu verilerek doldurulması 

istenir ve daha sonra katılımcıdan görüşme sırasında ,bir sohbet ortamında olduğu 

gibi rahat olması istenerek görüşme başlatılır.   
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EK-6 

 

GÖRÜŞME KODLAMA ANAHTARI 

 

1.Okul müdürü olarak yönetim konusunda kendinizi değerlendirir misiniz? 

a) Kuralları uygulayan ama çok katı olmayan bir okul müdürüyüm.  

b) Demokratik bir okul yöneticisiyim.  

c) Kuralcı bir müdür değilim.Lider bir müdürüm.  

d) Şeffaf bir okul müdürüyüm.Bazende yapamadığım işler olduğunda sinirliyim.            

e) Çağdaş yönetim anlayışı içinde yönetim yapmaktayım.                                                 

f) Paylaşımcı bir yöneticiyim.                                                                                             

g) Öğretmenlerle diyalog ve sevgi-saygı içinde olan bir eğitim yöneticisiyim.                 

h) Baskıcı okul müdürü değilim.                                                                                        

ı) Doğrudan karar vermeyen ,iyi düşünüp sonra karar veren okul müdürüyüm.               

j) Kendimi gelişmeye açık danışmayı seven bir yönetici olarak görüyorum.                    

k) İş ve işlerde eğer okul müdürü kendini bilmiyorsa başarısız olur ama ben kendimi     

     başarılı buluyorum. 

l) Tatlı sert  bir okul müdürüyüm.                                                                                      

 

2.Okul yönetimi üzerine kendinizi güçlü gördüğünüz yönünüz nedir? 

a) Bireysel ve insani ilişkilerim güçlüdür.  

b) Mesleğimi çok seviyorum  

c) İşine sağdık, zamanında gelip giden bir müdür olarak görüyorum.   

d) İletişim ve rehberlik konularında kendimi güçlü görürüm.  

e) Düşüncelerim hep ileriye dönüktür. Bu da başarıda bana katkı sağlar.  

f) Yönetim konusunda da tecrübem vardır.  

g) Olaylardan çabuk etkilenmeyip,ani karar vermemem                                                     

h) Öğretmenlerimin isteklerini göz ardı etmemem.  

ı) Öğretmenlerle dayanışma içinde bulunuşum.  

j) Okul yöneticisi değil okul lideri olma  

k) Karar almada demokratik katılıma önem verme.  

l)  Mevzuat bilgim iyidir.  
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m) Öğrenci yetiştirmekte kendimi başarılı buluyorum.  

n) Uyumlu ve güleryüzlü davranışlarım  

3.Okul yönetimi sürecinde karşınıza çıkan sorunlar var mı? 

a) Okul idaresi olarak birlikte çalışacağımız öğretmenleri kendimiz seçemiyoruz  

b) Bazı öğretmenlerde istemeyerek çalışıyor ve öğretmenin çok kullandığı sağlık  

    izinleri  

c) Hizmetli sorunu var  

d) Yazışmalara bakacak memur sıkıntımız var.   

e) Okulun en büyük sorunu bina sorunudur                                                                         

f) Eğitim  materyali  yetersiz .Okulda olması gereken fen labarotuarı yok.Kütüphane  

    de yetersizdir.Atölye olmamasından dolayı görsel dersler iyi yapılmamaktadır.                                                                                                              

g) Veli sorunları da var. Velinin eğitim seviyesinin düşük oluşu      

h) En önemlisi okulun kalabalık oluşu                                                                                 

ı)  En önemli olan ikili öğretim. İstanbul’un en büyük sıkıntısı bu   

j)  Öğrenci disiplini konusunda yönetmelik yetersiz   

k) Zorunlu sekiz yıl eğitim bazı sorunları ortaya çıkarıyor. Bana göre daha erken  

    yaşlarda öğrencinin ilgi ve yeteneğine bağlı olarak sınıflara ayrılması gerekiyor.  

l) Okulun giderlerini karşılamada güçlük çekiyoruz.   

m) Kadrolu öğretmen sayısının azlığı   

 

4.Sorun anlarında bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? 

a) Sorunun üzerine giderim. Kaçmak yerine o sorunu en kısa zamanda çözmem  

    gerektiğini bilirim 

b) Tecrübeli kişilerden görüş alırım. 

c) Sorunu anlayama çalışırım.  

d) Her sorunda karşılıklı dinleyerek  

e) Sorunları kriz haline getirip hep birlikte katılımcı olarak çözmeye çalışırım  

f) İkna yöntemini kullanırım.  

g) Soruna karşı sağduyulu davranırım. 

 

5.Duygu ve düşüncelerinizi iş arkadaşlarınız ve veliler ile paylaşıyor musunuz? 

a) Paylaşırım, tabiî ki herkesle değil yakın gördüklerimle        

b) Okul birtakım çalışmasıdır. Herkese yakın ve eşit davranırım        

c)Öğretmen kurulunda öğretmenlerle ve veliler ile ise veli toplantılarında  
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   düşüncelerimizi yansıtırız.  

d)Mutlaka paylaşırım, karar alınacaksa bilgi açısından herkesle paylaşırım.Fikirlerini  

    alırım 

e) Paylaşırım. Rahatsız olduğum konuları onlara anlatırım.   

f) Herzaman ama gerçek, samimi ve okulla alakalı konularda  

g) Açık açık her konuda düşüncelerimi paylaşırım.  

 

6.Okulunuzun başarısı konusunda görüşünüz nedir? 

a) SBS başarımız iyi değil.           

b) Okulumuzun başarısı her geçen gün artmaktadır.    

c) Çevreye göre başarılı değil, daha başarılı olmalıyız.    

d) Çok başarısız bir okul   

e) Çok başarılı bir okul değil   

f) Başarı sadece SBS sınavı olmamalı.Eğer kaynaştırma öğrencisini iyi bir birey   

   yapabiliyorsak bu başarıdır.   

g) Çevreye göre başarılı ama yeterli değil   

 

7.Okul yönetimi sizce yönetmelik ve kanunları uygulamak mıdır? 

a) Değildir. Amir memur ilişkisinin dışına çıkarım            

b) Değildir. Kanunları her an uygulamak kolay değildir. Kendi insiyatifini  

    kullanmakta önemlidir.  

c) Kanun ve yönetmelikleri çiğnemeden özveri ve ileriyi görerek sevk ve idareyi  

    yasalar çerçevesinde işletmektir. 

d) Yönetmelik kapsamında paylaşımcı, sorun üreten değil sorun çözen olmalıdır.    

e) Yönetmeliğe mecburuz.  

f) Yönetmelik ve kanunlar basamaktır.Ama önemli olan liderlik vasfıdır.      

g) Esnek olmak önemlidir.      

h) Birincisi kanun ve yönetmeliktir ama müdürün yaratıcı zekası önemlidir.      

ı) İnisiyatif kullanmak önemlidir.      

j) Okulun amaçlarına göre yönetmek önemlidir.      

 

8.Birlikte çalıştığınız idareci ve öğretmenlerin performansı hakkında 

düşünceleriniz nedir? 

a) Arkadaşlar özverili çalışıyor.  
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b) Çalıştığım ekipte kayıtsız olanlar da vardır. Yani iş heyecanın kaybetmiş,  

    öğretmenliği basit gören öğretmenler var.  

c) Değişen müfredata göre öğretmenin performansı geliştirilmeli ve hizmetiçi  

    eğitime alınmalı.  

d) Çok yeterli değil  

e) Birlikte çalıştığım müdür yardımcısı tecrübelidir        

f) Kadrolu öğretmenlerin performansı iyi ama sözleşmeli öğretmenlerin düşük  

g) Yöneticinin başarı öğretmenin performansını etkiler.  

h) Memnum değilim.Çünkü idareciler çalışacağı ekibi kendi seçmeli.  

ı) Kadromuz iyi ama harekete geçirmek lazım.  

j) Öğretmenleri değerlendirme metodlarımız ilkel ve yetersiz.  

 

9.Eğitim-öğretim alanında meydana gelen yenilikleri yakından takip edip 

okulunuzda uyguluyor musunuz? 

a) Takip ediyorum. Görsel materyalin derslerde kullanılması önemli. Okulumda   

    buna ağırlık veriyorum.  

b) Uygulamaya çalışıyoruz. Teknoloji konusunda işbirliği içinde olduğumuz  

    kurumlar var. 

c) Bakanlıktan ileri gidiyorum. Örneğin yıllar önce kamera sistemini okulumuza  

    kurduk.  

d) Elimizden geldiğince.  

e) İmkanımız yok.  

f) Müfredat değişiklerini takip ederim.  

g) Okulumuzda Comenius eğitim projeleri yapıyoruz.  

h) Takip ediyoruz.Öğretmen akademisi ile çalışmalarımız var.   

 

10.Okulunuzda görev yapan öğretmenlerinin yaşadığı sorunlar hakkında 

bilginiz varmı? 

a) Tabiî ki öğretmen sorunlarını bilirim.  

b) Ciddi karşılaştığımız sorun yok   

c) Ne derece bilgimiz var bilemiyorum ama bizi ilgilendiren konularda vardır.    

d) Kira, yol, ulaşım sorunları var. Çözüm mercii biz değiliz.   

e) Öğretmenler okul sorunlarını benimle paylaşırlar.    
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f) Bazı öğretmenlerde kişisel sorunlarını benimle paylaşırlar.   

g) Fazla değil   

 

11.Öğretmenler ile ne sıklık ve hangi konular üzerine toplantı yapıyorsunuz? 

a) Yönetmeliğe bağlı kalmadan ayda bir ya da iki toplantı yaparım.  

b) Gerekli gördüğüm konularda ve öğretmenin fazla zamanını almadan istediğimi  

    aktarırım.  

c) İki veya üç ayda bir öğretmenlerle toplantı yapılır   

d) Toplantıda eğitim sorunları, öğrenci eğitimi ve öğretimi konularında konuşulur.  

e) Hergün yapabiliriz.Çünkü sayımız az.  

f) Yönetmelik gereği toplantı yaparız.  

g) Öğretmene görev hatırlatma için toplantı yaparım.  

 

12.Veliler ile olan iletişiminiz nasıl? 

a) Problemim olmadı, velilerle iletişimim iyidir.   

b) Velileri iyi dinlerim. Onların önemli olduğunu hissettiririm.  

c) Veli iletişimi önemlidir. Benim velilerle iletişimim fena değildir  

d) İletişim kurmaya çalışıyoruz. Velilerin her türlü hakkı varmış gibi görünüyor.  

e) Fena değil.Yeterlidir.  

f) Veli herzaman bana ulaşabilir.  

 

13.Okulunuzun vizyonu ve misyonu nedir? Öğretmenlerin bu sürece yaptıkları 

katkı sizce yeterli mi? 

a)  Öğretmenin bu konudaki katkısı iyidir.   

b) Demokratik yaşam biçimi benimseyen, Atatürkçü ,ülkesini seven, çalışmayı   

    seven kuşaklar           yetiştirmektir.  

c) Öğretmenin katkıları yeterli değildir.  

d) Öğretmenler üzerine düşeni yapıyor.  

e) T.K.Y. konusunda bilgim yok.  

f) T.K.Y. konusunda pek başarılı değiliz.  

g) Henüz bilgim yok  

h) T.K.Y. çok büyük bir sorun.  
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14.Öğretmenler kurulu toplantıları sizce ne derece faydalı ve toplantıyı kim 

yönetmektedir? 

a) Çok faydalı.        

b) Toplantıyı ben yönetirim ama öğretmenler pasif değildir.        

c) Toplantıyı ben yönetirim ve öğretmen söz hakkı alma taraftarı değil   

 

15.Okulunuzda görev yapan öğretmenlerinin hedefleri ve gelecekleri hakkında 

bilginiz var mı? 

a) Biraz bilgim vardır  

b) Genç arkadaşların özellikle yüksek lisans yapmalarını isteği olduğunu görüyorum  

c) Öğretmenin hedefi öğretmektir  

d) Yok. Sadece müdür yardımcılarının hedeflerini bilirim.  

e) Birçoğundan haberim var.  

f) Öğretmenlerin ilk hedefi çocuklarına iyi bir eğitim aldırmaktır.  

g) Sınıfları ile ilgili konulardaki hedeflerini bilirim.  

h) Bazıları idareci olmak istiyor, bazısı para kazanabilecekleri okula gitmek istiyor.  

ı) Merkezi okullara gitmek.  

 

16.Okulunuzda değişmesini düşündüğünüz bir eğitim ve yönetim anlayışı var 

mı? 

a) Değişmesini düşündüğüm bir konu yok.  

b) Yönetimde sevgi hoşgörü hakim olmalı  

c) Tekli öğretime geçilmeli  

d) Eğitim öğrenci merkezli olmalı.  

e) Disiplinli bir idareci olmalıyım.  

f) Herkes kendi işini yapmalı.  

g) Okul müdürü çalışacağı yardımcıları kendi seçmeli.  

h) Memur zihniyetinden vazgeçilmeli.  

ı) Günlük ders saati 4 saat ve artı 2 saat seçmeli olmalı.  

j) Branş derslikleri yapılmalı.  

k) Eğitimde görselliğe önem verilmeli.  
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17.Öğretmenler arasında bir sorun ortaya çıktığında bu süreci nasıl 

yönetirsiniz? 

a) Konuşurum  

b) Sorun eğitim ve öğretimi etkiliyorsa yönetmelik neyse onu uygularım.  

c) Sorun çıktığında birebir ikna yolu ile olayları çözdüm.  

d) Büyük sorun ise amirlerime danışıp öğretmenlerin yer değiştirilmesini isterim.   

e) Bir gün karşılıklı düşünmeleri isterim.  

f) Öncelikle olayı soğutmaya çalışırım.  

g) Tarafları dinlerim.Ama çözüm olmazsa otoritemi kullanırım.  

 

18.Yönetim sürecinde yetki ve sorumluluklarınızı ne derece paylaşıyorsunuz? 

a) Okulumda müdür yardımcısı kadrolu değil. Vekil arkadaşta derslere yoğun  

    girdiğinden  pek fazla paylaşım yapamıyorum  

b) Müdür yardımcılarına sorumluluk veririm ve tabiî ki yetkiyi de onlarla paylaşırım  

c) Müdür yardımcısı konusunda onlara düşen görevler verilmekte ve görevlerini  

    yapmaktadırlar 

d) Paylaşmak zorundayım. Çünkü gelecek onların, her şeye ulaşmak ve kontrol altına 

    almak imkansız.  

e) Yetkilerimi paylaşırım. Herşeyi ben bilirim değildir. Başarılı idare paylaşımdan  

     geçer.   

f) Yetkimi paylaşırım kabul görür; ama sorumluluk allanında kabul zor görür.  

g) Müdür yardımcılarıma görev paylaşımı yaptım.  

h) Yetkilerimi paylaşırım ama sorumluluk benimdir. 
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