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ÖZ 

 
ÖĞRETMENLERE GÖRE ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN ETİK 

LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL 

BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

Yüksek Lisans Tezi 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 

Hazırlayan: Hülya Şimşek Erdoğan 

 

Bu araştırmanın temel amacı; öğretmenlere göre ortaokul yöneticilerinin etik 

liderlik özellikleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 

Araştırma betimsel tarama modelindedir. 

Araştırmanın evreni, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı İstanbul ili Maltepe ilçesinde 

yer alan tüm devlet ortaokullarıdır. Bu kapsamda Maltepe ilçesinde yer alan 26 devlet 

ortaokulda yer alan 1162 öğretmenden evreni temsil edecek örneklem büyüklüğü 

hesaplanmış ve 288 sonucuna ulaşılmıştır. Evrendeki okullara 500 form dağıtılmış ve 363 

kullanılabilir  form edinilmiştir. 

Araştırmada veri toplamak için kullanılan form, üç bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde, öğretmenlere ait kişisel bilgilerin bulunduğu kişisel bilgi formu yer 

almaktadır. İkinci bölümde  etik liderlik davranışlarına ait 4 boyutu kapsayan ve toplam 

44 soruluk, 5 dereceli likert tipi bir “Etik Liderlik Ölçeği” mevcuttur. Üçüncü bölümde 

18 maddelik “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” yer almaktadır. Öğretmenlerden öncelikle kişisel 

bilgilerini toplamak amacıyla geliştirilmiş anketi doldurmaları, ardından Okul 

Müdürünün Etik Davranış Ölçeğini ve Örgütsel Bağlılık Ölçeğini cevaplamaları 

istenmiştir. 

Veri toplama araçları olan ölçekler kodlanmış, veriler ‘SPSS for Windows’  

programına aktarılmış analizleri yapıldıktan sonra da analiz tabloları yorumlanmıştır. 

Öğretmenlerin, yöneticilerin etik liderlik davranışları ve  alt boyutlarındaki 

algılarının cinsiyet, medeni durum, yaş, mesleki kıdem, branşlarına göre bir farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir. Öğretmenlerin örgütsel bağlılığı ve alt boyutlarının 

cinsiyet, medeni durum, yaş, branşlarına göre bir farklılık göstermediği tespit edilirken, 



 

vii 
 

öğretmenlerin mesleki kıdem süresi arttıkça devam bağlılığının da arttığı tespit edilmiştir.  

Yöneticilerin iletişimsel etik, iklimsel etik, karar vermede etik davranışıyla ve davranışsal 

etiğiyle öğretmenlerin normatif bağlılığı arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 

Yönetici iletişimsel etik, iklimsel etik davranışıyla ve davranışsal etiği ile, öğretmenlerin 

duygusal bağlılığı arasında da pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır.  

Araştırmada yapılan istatistiksel analizler sonucunda öğretmenlerin örgütsel 

bağlılık düzeylerinin, okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile değişim gösterdiği 

tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Yönetici, Liderlik, Etik, Etik Liderlik, Örgüt, Örgütsel Bağlılık. 
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ABSTRACT 

 
ACCORDING TO THE TEACHERS,THE RELATIONSHIP 

BETWEEN THE TEACHERS AND THE ETHICAL LEADERSHIP 

CHARACTERISTICS OF THE MIDDLE SCHOOL 

ADMINISTRATORS AND THE ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT OF THE TEACHERS 
 

Master / PhD 

Educational Administration And Planning 

 Programme/ Educational Sciences 

Maltepe University Graduate School of Social Sciences, 2018 

Hülya Şimşek Erdoğan 

 

The main purpose of this research is to determine the relationship between the 

teachers and the ethical leadership characteristics of the middle school administrators and 

the organizational commitment of the teachers. The research is in the descriptive scanning 

model. 

The universe of the research is all state secondary schools located in the province 

of Maltepe in the province of Istanbul in 2015-2016 academic year. In this context, the 

sample size to represent the universe from 1162 teachers in 26 state secondary schools in 

Maltepe province was calculated and reached 288 results. 500 forms were distributed and 

363 forms were filled in the schools in the universe. 

The form used for collecting data in the research consists of three parts. In the first 

part, personal information is located on the teacher's personal information form that 

asked. In the second part, there is a "Ethical Leadership Scale" with a total of 44 questions 

(5-point Likert type) covering 4 dimensions of ethical leadership behaviors. In the third 

part, there is an "Organizational Commitment Scale" which has 18 items. Teachers were 

asked to complete a questionnaire developed primarily to gather demographic 

information and then asked the School Principal's Ethical Behavior scale Questionnaire 

and the Organizational Commitment scale Questionnaire. 

Scales which are data collection tools were coded and data transferred to 'SPSS 

for Windows' package program were analyzed. 

It was determined that the perceptions of teachers', principals' ethical leadership 

behaviors and subscales did not show any difference according to gender, marital status, 
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age, occupational seniority, branches. It was determined that the organizational 

commitment and sub dimensions of the teachers did not show any difference according 

to gender, marital status, age, branches, it was determined that the continuing 

commitment of the teachers increased as the duration of professional seniority increased. 

There is a positive relationship between managers' communicative ethics, climatic ethics, 

ethical behavior in decision making, behavioral ethics and normative commitment of 

teachers. There is also a positive relationship between managerial communicative ethics, 

climatic ethical behavior and behavioral ethics, and teachers' emotional attachment. 

As a result of the statistical analyzes conducted in the research, it was determined 

that the level of organizational commitment of the teachers changed with the ethical 

leadership behaviors of the school administrators. 

 

Keywords: Manager, Leadership, Ethics, Ethical Leadership, Organizational, 

Organizational Commitment. 
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BÖLÜM 1. PROBLEM 

 

Ortaokul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı 

arasındaki ilişkinin anlamlandırılması amacıyla, liderlik, etik, etik liderlik, örgütsel 

bağlılık ana başlıkları altında kuramsal çerçeve verilmiş ardından amaç, önem, 

varsayımlar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. 

 

1.1.Liderlik Kavramı 

 
Günümüzde gerçekleşen baş döndürücü yenilikler ve teknoloji gelişimiyle birlikte 

kurum yöneticilerinden de beklentiler artmıştır, yönetici niteliklerinin yanında liderlik 

özellikleri sergilemeleri de beklenmektedir. 

Son dönemde “liderlik” ve “lider” kavramları oldukça ilgi çekmiş ve bu konuda 

birçok araştırmacı inceleme yapmaya başlamıştır. Lider ve liderlik kavramları çok eski 

zamanlardan beri var olmasına rağmen son dönemde bilimsel alanda ilgi çekmiş ve birçok 

tanımı yapılmıştır. 

İnsanlar,  toplu şekilde yaşayan ve birbiriyle sürekli iletişimde olan sosyal 

varlıklardır. Oluşabilecek bir kaosun önüne geçmek, amaçlarını gerçekleştirmek için 

onlara yol gösterecek yetenekli ve kararlı bir liderin varlığı her daim önemli olmuştur. 

Liderlik, İngilizce kökenli bir sözcüktür ve fiilin kökü “lead” dir. Amerikan 

İngilizcesinde sıklıkla kullanılır. İngiltere İngilizcesinde anlamdaş sözcükleri olarak 

“head” ile “headship” sözcüklerinin kullanıldığı görülür. Türkçede liderlik sözcüğünün 

karşılığı olarak “önderlik” ve “yederlik” sözcükleri de kullanılsa da genelde tercih edilen 

“liderlik” sözcüğüdür (Şişman, 2014,s.2-3) 

Liderlik kavramının özünde, belirlenen amaçların hayata geçirilmesi için 

çalışacak kişilerin etkilenmesi ve davranışlarına yön verilmesi vardır. Lider işte tam da 

bu etkileme ve davranışlara yön verecek kişidir. Lider, örgütün amaçları doğrultusunda 

gelişimi sağlamakla yükümlü kişi olarak, bunu astlarına zorla ve biçimsel otoritesini 

kullanarak değil onların gönlünü kazanarak yaptırmalıdır ki etkili olabilsin.  

Yukl ve Mahsud (2010,s.83), bir lider için şu yönergeleri önerir: 

 Durumu teşhis etmek ve her bir durum için uygun liderlik davranışı türünü 

belirlemek için acil durum teorilerini kullanmayı öğrenir. 
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 Durumla ilgili çeşitli davranışların nasıl kullanılacağını öğrenerek 

esnekliği artırır. Bir lider, davranışların iyileştirilmesi için tespit ettiği 

yöntemleri kullanır. Bunlar; çoklu kaynak geri bildirimi, davranışsal 

modelleme, rol oynama ve yürütme koçluğu içerir. 

 Liderler vekillerini yaratırken durumu proaktif olarak etkiler. Örneğin; 

yakın denetim ve yol göstericiliği ihtiyacını azaltmak için yetkili astlarını 

iyi seçebilir. 

 

Liderlik, değişen yüzyılın getirdikleriyle beraber tekil bir kavram olmaktan öte 

takım çalışması gerektiren bir kavrama dönüşmüştür. Bir liderin kişileri etkileyen ve 

onlarda saygı uyandıran nitelikleri ön plana çıkmazsa, takipçileri olmayacak ve destek 

görmeyecektir. Lider, herkesin baktığı ama göremediği yönde farklı düşünceler 

yaratabilen ve görebilen kişi olmalıdır (Aslan, 2013, s.24-25). 

En fazla etkiye sahip olan ve liderlik sorumluluğunu taşıyacağı beklenen kişi 

liderdir, diğerleri ise onun takipçileridir. Alternatif bir kavrama göre, liderlik bir grubun 

üyeleri arasında paylaşılan ve her sosyal grupta doğal olarak ortaya çıkan sosyal bir 

süreçtir. Bu yüzden liderlik, bireyden çok örgütün bir öğesidir (Hoy ve Miskel, 2012, 

s.376). Liderlik, ne tür bir organizasyon olduğuna bakılmaksızın bir organizasyondaki 

etkinliği teşvik etmede önemli unsurlardan biridir. Bir kuruluş için uygun bir liderlik 

tanımaması büyük bir kayba yol açabilir. Çünkü farklı liderlik farklı sonuçlar verebilir. 

Bu nedenle, organizasyona uygun olan uygun bir liderliğin belirlenmesi çok önemlidir 

(Salvaraja ve Pihie, 2017, p: 153). 

Liderlik, kavramsal açıdan tanımlanmasının hem kolay hem de zor olduğu bir 

özelliğe sahiptir. Kolaydır, zira pek çok kaynakta “ Başkalarının etkileyebilme 

yeteneğidir.” şeklinde tanımlanmıştır. Zordur nasıl lider olunabileceği açık ve net 

değildir. Bennis’in “Liderlik, güzelliğe benzer, bilirsiniz ama tanımlayın denildiğinde 

tanımlanması zordur. ”şeklindeki ifadesi, bu saptamayı doğrulamaktadır. Ancak bilinen 

bu özelliğine karşın liderliği anlayabilmek tanımlanmasını gerektirmektedir (Aslan, 

2013, s.24). 

Liderlik tanımlarının özünde insanları etkileyebilme ve amaç kavramları öne 

çıkmaktadır.  
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1.2.Liderlik ve Yöneticilik Farkı 

 
Yönetim; insan, teknoloji, bilgi vs. örgüte ait olan kaynakları, belirlenmiş kurallar 

dahilinde sağlayıp verimli kullanarak örgütün varmaya çalıştığı amaçlarını 

gerçekleştirme sürecidir (Şişman, 2014, s.17). Yönetici ise buyruğu altındaki insan 

grubunu belirlenmiş amaçlara vardırmak için uyum ve işbirliği dahilinde çalıştıran 

kişidir. Başka bir deyişle insanları iş görmek için kullanarak başarıya ulaşan kişidir 

(Eren,2013,s.8). 

Yönetici ve lider kavramları sık sık birbirinin yerine kullanılan, aralarındaki farkın 

sezilmesinde güçlük yaşanan kavramlardır. Liderlerin en büyük gücü başarıya götürecek 

bir ekip kurabilmek ve bu ekibin başarısını devam ettirmesini sağlamaktır 

(Erkutlu,2014,s.4-5) Yöneticilerse hiyerarşinin verdiği gücü kullanarak yaptırım 

uygulabilme yetkileriyle astlarının gözünü korkuturlar. 

Yönetici, kısa vadeli görüşlere sahip, taklid eden, mevcut durumu muhafaza 

etmeye çalışan, işleri doğru yapmaya ve yaptırmaya uğraşan, kar-zarar açısından 

düşünen, kontrolcü bir kimseyken; lider, uzun vadeli düşünen, özgün, gözünü geleceğe 

çevirmiş, yenilikçi, mevcut duruma meydan okuyan, insanlar üzerine yoğunlaşan, 

geliştirici bir kimsedir (Şişman, 2014, s.18). 

Özetle yönetimin esasında otorite, kurallar, emir verme, kontrol etme vs. varken 

liderliğin temelinde duygular, değerler, başarı için risk alabilme, ortaya çıkabilecek ani 

değişimlerle mücadele edebilme ve insanların gönlünü kazanabilme vardır. Okul 

yöneticilerinin aynı zamanda liderlik davranışları da sergilemeleri beklenir. Başarılı 

okullarda yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, okulun başarılı olmasınında okul 

yöneticilerinin liderlik özelliklerini sergilemelerinin de payı büyüktür (Şişman, 2014, 

s.17-18). 

 

1.3.Liderin Güç Kaynakları 

 

Güç kaynaklarıyla ilgili yapılan sınıflamalar arasında en çok bilineni ve 

kullanılanı French ve Raven’in sınıflamasıdır. Onlara göre liderin önemli beş güç kaynağı 

vardır: 
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1.3.1. Ödüllendirme Gücü (Reward): 

Bu güç türünün etkili olabilmesi için ödül cezbedici olmalı ve yönetici ödülü 

verebilecek kaynaklara sahip olmalıdır. Öğretmenler, ödül beklentisi ile müdürün 

isteklerini yerine getirebilirler. Bu noktada ödülün uyum davranışı ile ilgili olması 

ve müdürün etkileme çabasının etik ve doğru olması önemlidir (Hoy ve 

Miskel,2012,s.209). 

 

1.3.2. Zorlayıcı Güç (Coercive): 

 Temelinde cezalandırma olan bu güç, çoğunlukla direnişle karşılaşır 

(Aslan,2013,s.86). Zorlayıcı gücün etkisi, cezanın şiddeti ve kesin oluşu ile 

yakından ilgilidir. Ceza, kınama, ek görevler, sıkı denetim, katı kurallar şeklinde 

olabilir. Cezanın olumsuz sonuçlara yol açması kaçınılmazdır (Hoy ve 

Miskel,2012,s.209). 

 

1.3.3. Yasal Güç (Legitimate): 

Bu güç türü otoritenin gücüdür, yasalardan aldığı gücü kullanır. Çalışanlar bu 

gücü üstlerinin kullabilme yetkisini en baştan kabul ederler ve liderin bu 

gücünden etkilenirler (Güney,2015,65). Tarafsızlık alanının dışı söz konusu 

olduğunda yasal güç, etkisini yitirmektedir. Okul müdürünün öğretmenlerden 

notları zamanında ve doğru teslim etmeleri hususuna vurgu yapması konunun bir 

yönünü oluştururken notlar üzerinde değişiklik yapma önerisinde bulunması diğer 

yönünü oluşturmaktadır. Birinci isteğin yasal olması tartışma götürmezken ikinci 

isteğin yerine getirilmesi tartışmalıdır (Hoy ve Miskel,2012,s.204). 

 

1.3.4. Uzmanlık Gücü (Expert): 

Göreviyle ilgili yetkin ve becerikli olan liderlerin güç türüdür. 

Bilginin yararlılık düzeyi, uzmanlık gücünün sınırlarını belirlemektedir. 

Uzmanlık düzeyine ulaşabilmek ve astlarca kabul görebilmek için zaman 

gerektiğinden yeni yöneticiler bu güç türüne sahip olabilmek için aceleci 

davranabilmektedirler. Yeni okul müdürlerinin yeni uygulama ve girişimlerinin 

gönüllü olarak kabul görmesi için öncelikle yönetsel becerilerini bilinçli bir 
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şekilde uygulayabildiklerini göstermek durumundadırlar (Hoy ve Miskel, 2012, 

s.210). 

 

1.3.5. Karizmatik Güç (Referent): 

Liderin karakter özelliklerinin etkileyici olması ve liderin izleyicilerinin ona 

benzeme arzusundan kaynaklanan güç türüdür (Alkan,2016,s.75). Olağanüstü 

niteliklere sahip olan lidere karşı duyulan kişisel güven ve onun örneklik 

durumuyla ilgilidir. Karizmatik otorite liderin kişisel niteliklerine bağlı olarak 

büyük oranda rasyonel olmayan, duygusal ve hissi özellikler taşımaktadır. 

Oldukça baskın kişisel özelliklere bağlı olan karizmatik liderin otoritesi, grup 

içinde ortak değer yönelimiyle ortaya çıkmakta ve lidere yönelik güçlü bir 

adanmışlık ve özdeşleşme ile belirgin hale gelmektedir (Hoy ve Miskel, 

2012,s.204). 

 

Söz konusu beş güç türü, örgütsel ve kişisel olmak üzere daha genel iki temel 

kategoride sınıflandırılabilir. Ödül, zorlayıcı ve yasal güç türleri örgütsel kategoriye dahil 

olmaktadır. Örgüt içerisinde konum yükseldikçe güce sahip olma potansiyeli de 

artmaktadır. Buna karşın karizmatik ve uzmanlık güç türleri kişilik, liderlik stili, bilgi ve 

kişilerarası iletişim becerileri gibi daha çok bireysel niteliklere dayanmaktadır. Kısaca 

bazı güç türleri örgütsel kontrole bağlı olarak ortaya çıkmakta iken bazıları da kişisel 

özelliklere dayanmaktadır (Hoy ve Miskel,2012,s.210). 

 

1.4. Klasik Liderlik Kuramları 

Kuramlarla gelişen bilim, gelişime devam etmek için yapılan araştırmaların en üst 

seviyede ürettikleri yeni bilgilerdir (Karasar, 2013,s.9). Hiçbir kuram son şeklini almış 

değildir, yeni veriler karşısında yetersiz kalan kuramlar yerlerini daha geçerli olanlara 

bırakırlar. Kuramların, olgular ve olaylar arasındaki ilişkilerin daha iyi anlaşılmasında 

oynadıkları rolün önemi yadsınamaz. Liderlik kuramlarının da okula ve okul yönetimine 

ilişkin olguların anlaşılmasında okul yöneticilerine yardımcı olduğu, onlara rehberlik 

ettiği bilinmektedir. Bu nedenle de öncelikle liderlik kuramlarının incelenmesi ve 

anlaşılması gerekmektedir (Gedikoğlu, 2015,s.29-30). 
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İskoçyalı tarihçi Thomas Carlyle 1840’lı yıllarda insanlık tarihini anlamanın en 

iyi yolunun tarihin oluşumuna etki etmiş olan ve olağanüstü karizma, zekâ, ahlâk ve 

erdeme sahip büyük insanların ve kahramanların yaptıklarının incelenmesi olduğunu 

iddia etmiştir. Aynı dönemde İngiliz bilim insanı Francis Galton’da benzer görüşler ileri 

sürmüştür. Böylece liderlik konusundaki ilk yaklaşımlar olan Büyük Adam (great man) 

Kuramları tartışılmaya başlanmıştır. Bu kuramlar liderlik için gerekli olan kapasitenin 

doğuştan geldiğini varsayarlar. Yani, bu yaklaşıma göre “lider olunmaz, lider doğulur.” 

Genellikle lider olağanüstü özellik ve niteliklere sahip bir kahraman veya bir mitolojik 

figür gibi düşünülmüştür. Lider, koşullar gerektirdiğinde ortaya çıkar ve bu da onun hiçbir 

biçimde kaçamayacağı bir kaderdir. Bu kuramların ortaya atıldığı dönemlerde lider, 

özellikle askeriyede, erkeklere özgü, maskülen, bir uğraş alanı olarak görülmüştür. Ancak 

zaman içerisinde liderliğin sadece büyük insanlar ve kahramanlarla sınırlı kalamayacağı 

görüşü yaygınlık kazanmış ve liderliği açıklamak üzere başka kuramsal açılımlar 

yapılmıştır (Gedikoğlu, 2015,s.30). 

 

Literatürde liderlikle ilgili kabul gören kuramlar: Özellikler Kuramı, Davranışsal 

Kuram ve Durumsallık Kuramı şeklinde sıralanmaktadır. Bu kısımda bu üç kuram genel 

hatlarıyla incelenecektir.  

 

1.4.1. Özellikler Kuramı 

 

Özellikler Kuramı yüz yıl öncesine dayanır. Bu kuramın meydana gelmesinde en 

büyük katkı Büyük Adamlar Yaklaşımının savunucularıdır. Dünya tarihinde yer etmiş 

Atatürk, Gandhi gibi büyük adamların kişisel özelliklerinin araştırmalara konu olmasıyla 

bu kuram ortaya çıkmıştır. 

Tarihteki büyük insanların kişisel özelliklerinin araştırılmaya başlanması, lider 

özelliklerinin doğuştan geldiği düşüncesini kabul ettiklerini gösterir (Dikmen,2012,s.35).  

Özelikler Yaklaşımınca lider olarak seçilen kişinin karakter özellikleri diğer grup 

üyelerinden farklı ve üstündür. Ve bu o kişinin lider olarak kabul görmesinin nedenidir. 

Bu konuda yapılan araştırmalara bakıldığında ortaya çıkan gerçek, farklı 

çevrelerden ve eğitim seviyesinden gelen farklı insanların da başarılı lider 

olabildikleridir. Bunun gerekçesi ise lideri oluşturanın çevre olmasıdır. Kişisel özellikler 
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liderliğin bir bölümünü kapsar, çünkü liderin belli bir niteliği ancak bir grubun ona 

gereklilik duymasından dolayı önemli olmaktadır (Eren, 2013,s.502). 

Özellikler Kuramları, işgörenlerin gereksinmelerini, lider işgören ilişkilerini ve 

durumsal etmenleri göz ardı etmiştir. Özellik kuramlarının etkili lider özelliklerini 

belirlemedeki yetersizliği, izleyenlerin ve işgörenlerin gereksinmelerini göz ardı etmesi 

gibi sınırlılıkların olması, liderlik kuramları hususunda başka türlü araştırmalara neden 

olmuş ve farklı liderlik kuramlarının geliştirilmesine ön ayak olmuştur (Gedikoğlu, 

2015,s.31). 

 

1.4.2. Davranışsal Kuramları 

 

Liderlerin özeliklerinden öte liderin davranışlarıyla ilgilenen yaklaşımdır. 

Başlangıçta liderlerin bireysel özelliklerini belirlemek üzerine yoğunlaşan kuramlar, 

yirminci yüzyılın ortalarından itibaren liderlerin işgörenlerine karşı sergiledikleri 

davranışlara odaklanmıştır. Bunun en temel sebebi özellik kuramlarının etkili liderlerin 

karakteristik özelliklerini belirlemedeki yetersizlikleri olmuştur. Bunun yanında o 

dönemlerde psikoloji alanında yapılan araştırmaların gözlenebilir davranışlar üzerinde 

yoğunlaşmasıdır. Davranış kuramına göre liderleri belirleyen faktörler kişisel özellikleri 

değil, işgörenlerle ilgili anlayışları ve onlara karşı sergilemiş oldukları davranışlardır 

(Gedikoğlu,2015.s.31). 

Davranışsal yaklaşım, liderlik yaklaşımlarının gelişmesinde önemli bir rol 

oynamıştır. Klasik liderlik ve davranışsal liderlik yaklaşımları tek bir liderlik tarzına 

yönelmiş olup liderin içinde bulunduğu durum ve şartların değerlendirilmemesi nedeniyle 

eleştirilmiştir (Şimşek,2013,s.10). 

Davranışsal Liderlik Kuramının gelişiminde öncülük eden bilim insanlarının 

yaptıkları araştırmalara bakıldığında, öne çıkan çalışmaların başlıcalarının şunlar olduğu 

görülmektedir: 

 Ohio State Üniversitesi  Çalışmaları 

 Michigan Üniversitesi Çalışmaları 

 Blake ve Mouton’un Yönetim Gözeneği Kuramı 

 X ve Y Kuramları 

 Likert’in Sistem 4 Modeli 
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Davranışsal liderlik yaklaşımlarının çalışmalarından biri 1945 senesinde başlayan ve 

asker, sivil yöneticiyi kapsayan Ohio State Üniversitesi’nin liderlik çalışmalarıdır. 

Bu araştırmalar, liderin nasıl olması gerektiğini, liderde varolan belli davranış 

kalıplarının meydana çıkarılmasını, üstlerin astlarıyla iletişimleri sırasında sergiledikleri 

davranışlar üstüne yoğunlaşmıştır, bin sekiz yüze yakın liderlik davranış şekli 

bulunmuştur. Bu çalışmaların sonucunda, yapıyı harekete geçirme ve anlayış gösterme 

(kişiyi önemseyen) olarak bağımsız iki boyut tanımlanmış, yapıyı harekete geçirme; 

yetki, görev ve sorumlulukları tanımlama, örgütleme, kadrolama, iletişim kanallarını 

oluşturma vb. davranışları kapsar. Anlayış gösterme (kişiyi önemseyen) ise güven, 

karşılıklı saygı, arkadaşlık, destek ve grup üyelerinin çeşitli gereksinimlerine ilgi 

gösterme davranışlarını kapsar (Durmuş,2014,s.13). 

Michigan Üniversitesi araştırmalarında lideri açıklayan önemli iki davranış şekli 

ortaya çıkmış, ilki bireye odaklanan, diğeri ise göreve odaklanan davranıştır (Erkutlu, 

2014,s.9): 

 Birey odaklı liderler, astlarıyla samimi ve yakın ilişkiler kurmakta ve onların 

duygularına, ihtiyaçlarına ilgi göstermektedirler. Ayrıca astların tutum ve 

davranışlarına saygı duyarlar. Onların kişisel gelişimleri çaba sarf ederler. 

 Görev odaklı liderler ise iş süreçleri ve işle ilgili kurallara, prosedürlere 

yönelir, sonuç odaklı davranış sergilerler. Onlar için önemli olan belirlenmiş 

ilke ve yöntemlere göre astlarının çalışıp çalışmadığıdır ve sürekli kontrol 

eden, otoritesini kullanan davranış sergilerler. 

 

Ohio Çalışmalarından çıkan sonuç liderlik tarzının tek boyutlu olmadığı, hem görev 

hem de insan odaklı liderlik tarzının üstün başarı sağlayabildiği görülmüştür. Michigan 

Araştırmaları ise kişiye yönelen bir liderlik davranışının daha etkin olduğu sonucuna 

ulaşmıştır (Erkutlu,2014,s.10) . 

Blake ve Mouton tarafından geliştirilmiş olan ve Yönetim Gözeneği Kuramı olarak 

adlandırılan kuram, örgütsel liderliğin boyutlarını açıklaması bakımından önemlidir. Bu 

kuram esasen Ohio State ve Michigan Üniversitelerinde yapılmış olan araştırmalarla ve 

onların bulgularıyla geniş ölçüde benzerlik göstermektedir.  
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Yönetim Gözeneği Kuramı lider davranışlarının iki boyutu üzerinde durmuştur. 

Birinci boyut liderin iş görenlere karşı yönelimini, ilgisini; ikinci boyut ise işe ve üretime 

yönelimini yansıtmaktadır  (Gedikoğlu,2015,s.33). 

Davranışsal Liderlik Kuramlarından diğeri de 1960 senesinde psikolog D. Mc 

Gregor’un ortaya attığı X ve Y teorileridir. 

 

Tablo 1 X ve Y Kuramları 

X Kuramı Varsayımları Y Kuramı Varsayımları 

Ortalama biri çalışmayı sevmez ve fırsat 

buldukça işten kaytarır. 

İşte zihinsel ve fiziksel çaba ortaya koymak, 

oyun oynamak veya dinlenmek kadar doğal 

bir şeydir. Ortalama bir insan uygun koşullar 

altında sorumluluk almaktan kaçmaz. 

Bu yüzden de gereken çabayı ortaya 

koyabilmeleri için birçok iş görenin 

korkutulması, kontrol edilmesi ve 

cezalandırılmakla tehdit edilmesi 

gerekmektedir. 

İnsanlar amaçlarını gerçekleştirebilmek için 

öz yönlendirme ve öz denetim yaparlar. 

Normalde bir insan yönlendirilmek ister, 

sorunluluktan kaçar, fazla bir hırsı yoktur ve 

her şeyden önce güvende olmayı arzu eder. 

İş görenler örgütsel sorunların çözümünde işe 

koşabilecekleri hayal gücüne, özgünlüğe ve 

yaratıcılığa çok geniş ölçüde sahiptirler ve 

modern işletmelerde insanların bu 

potansiyelleri kısmen kullanılmaktadır. 

Kaynak: Gedikoğlu, Tokay. Liderlik ve Okul Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık, 2015, s.32 

 

Bu teori, iki çeşit insan yapısının olduğunu ortaya koymuştur. X teorisine göre 

insanlar tembel varlıklardır ve ancak otorite ve baskıyla yönetilebilirler. Y teorisine göre 

ise insanlar yaradılışları gereği tembel varlıklar değillerdir, demokratik yöntemlerle 

yönetilebilirler, o zaman potansiyelleri de ortaya çıkacaktır (Dikmen, 2012, s. 569).  

Tablo değerlendirildiğinde X kuramını benimsemiş bir lider baskıcı ve otoriter bir 

tavır takınacaktır. Ama Y kuramını benimseyen bir lider demokratik ve yapıcı bir yol 

izleyecektir. 

Likert ve arkadaşları, yöneticilerle yapılan görüşmelerin sonucunda dört tür liderlik 

modeli geliştirmişlerdir. Rensis Likert’in 4 çeşit liderlik modeli şunlardır (Aslan, 

2013,s.125): 
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Sistem 1. İstismarcı Otokratik:  Bu modelde liderler astlarına güvenmez ve söz 

hakkı tanımaz. Korku hakimdir ve üstlerin astlarıyla iletişimi ve paylaşımı yoktur. 

 

Sistem  2. Yardımsever Otokratik: Bu modelde lider bazen astlarına fikir danışır, 

babacan tarzda bir liderliktir. Başarılarının ödüllendirilir ama sıkı denetim de 

uygulanır.  

 

Sistem 3. Katılımcı: Çalışanlara lider genellikle fikir danışır, lakin son kararı kendisi 

verir. Güven bu modelde kısmen yerleşmiştir. 

 

Sistem  4: Demokratik: Bu modelde lider, astlarına sürekli fikir danışır,astlar 

kendilerini rahat hisseder. Güven tam anlamıyla kuruma yerleşmiştir. Takım 

çalışmasının ve deokrasinin olduğu liderlik tarzıdır. 

 

Likert’in araştırmaları, verimliliği yüksek grupların Sistem 3 ve  4 tipi  yönetimlerken, 

verimliliği düşük grupların Sistem 1 ve 2 tipi yönetimler olduğunu ortaya çıkarmıştır  

(Erkutlu,2013,s.48). 

 

1.4.3. Durumsallık Kuramları 

 

Durumsallık kuramları, her zaman geçerli bir liderlik özelliği ve davranışının söz 

konusu olmadığı görüşüne dayanan kuramlardır (Şişman, 2014,s.6). 

Bu kuram aynı zamanda Koşul-Bağımlılık Yaklaşımı” olarak da adlandırılmaktadır. 

Genel varsayıma göre farklı koşulların farklı liderlik tarzlarını gerektirmesidir. Liderliği 

açıklamaya çalışan bir kuram, “koşullar” değişkenini de modele katmak zorundadır 

(Erkutlu,2014,s.13).  

Liderin içinde bulunduğu ortama göre değişkenlik gösterdiğini savunan “durumsal 

yaklaşım” ile ilgili yapılan çalışmalarda ortaya çıkan çeşitli teoriler bulunmaktadır, 

bunlardan bazıları şunlardır: 
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- Fiedler’in Durumsallık Kuramı 

- Yaşam Döngüsü Kuramı 

- Yol-Amaç Kuramı  

- Reddin’in Üç Boyutlu Liderlik Modeli 

 

Fiedler’in Durumsallık Kuramı’na göre, liderlerin her ortamda işe koşabilecekleri en 

iyi ve tek bir liderlik stili yoktur. Bir yönetici için en iyi liderlik tarzını ortam belirler. Bir 

örgütte karşılaşılan bir yönetimsel sorunun çözümü ortama etki yapan etmenler tarafından 

belirlenir. Örneğin, işlerin oldukça rutin, standart işlemlerle yapıldığı bir ortamda 

yönlendirici liderlik tarzı oldukça başarılı sonuçlar doğururken, daha dinamik ve esnek 

bir ortamda katılımcı liderlik daha başarılı sonuçlar verebilir. Bu yüzden bu kurama göre 

bir lider belli bir örgütte son derece başarılıyken diğer bazı örgütlerde aynı başarıyı 

gösteremeyebilir (Gedikoğlu,2015,s.35). 

Fiedler’in Modelinde liderin davranışını ölçmek amacıyla arkadaş canlısı/arkadaş 

canlısı değil gibi iki uçlu, “En Az Tercih Edilen İş Arkadaşı Ölçeği(LPC)” kullanılmıştır. 

Bu ölçekle liderin görev sırasında çalışmayı en az tercih ettiği arkadaşını değerlendirmesi 

istenmiştir. Lider kusur bulmaya meyilli cevaplar verdiyse “İş Odaklı”; öte yandan 

çalışmayı istemediği kişi için daha az olumsuz ifade kullandıysa “İlişki Odaklı” olarak 

değerlendirilmiştir (Aslan,2013,s.133-134). 

Birbirine tezat olan konulardan elde edilmiş LPC ölçeği 18 boyuttan oluşan bir 

ölçektir. Puanlamalar 1-8 arası yapılıp, her boyutun aldığı toplam puanlar elde edilmek 

suretiyle lider etkinliği belirlenmektedir. (8) en yüksek puanı temsil ederken, (1) en düşük 

puanı göstermektedir. En yüksek LPC puanına sahip lider en çok tercih edilen lider 

profilini çizmektedir. Bu durumda liderin astlarına verdiği önem üst seviyededir. LPC 

puanı düşük bulunan lider ise bireysel ilgiden öte işe yönelik davranış eğilimi yüksek 

olarak tanımlanmaktadır (Dikmen,2012,s.63-64). 

Hersey ve Balanchard adlı düşünürler, Bale ve Mouton’un iki boyutlu kuramından 

yola çıkarak yeni bir kuram geliştirmişlerdir. Bu kurama göre astların olgunluk seviyeleri 

ile ilgili durumsal değişkenlik vardır. Astlar zayıf bir eğitim seviyesine sahipse ve 

kendilerine güvenleri de düşükse liderlerinden beklentileri daha iyi eğitim almış ve 

kendilerine güvenen astların liderlerinden beklentilerinden farklı olacaktır 
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(Eren,2013.s.517). Eğer astların olgunluk düzeyleri artarsa liderle olan sosyal bağları öne 

çıkacaktır. 

Bu teoriye göre  astların olgunluk düzeyi dörde ayrılmaktadır.. Bunlar emir verme 

(M1), ikna etme (M2), karara katma(M3) ve yetki vermedir(M4).  

 

Şekil  1 Liderlik Davranışı İle İzleyicilerin İlişkisi 

 

Kaynak: Güney, Salih. Liderlik. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2015,s.401. 

 

M-1: Emir Verme(Telling): Lider, olgunluk seviyesi düşük astlar olduğundan onların 

yetişmesini ve beceri kazanmasına çalışmalıdır.Astlara yapacakları işi öğretmelidir. 

 

M-2: İkna Etme(Selling): Biraz daha fazla olgunluk düzeyine sahip astlar olduğundan 

lider, astlarıyla ve görevle daha iyi ilişkiler kurmalıdır. 
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M-3: Karara Katma(Participating): Olgunluk düzeyi yüksek astlar olduğundan lider, 

göreve daha az astlara daha yoğun ilgi göstermelidir. 

M-4: Yetki Verme(Delegating): Olgunluk düzeyi çok yüksek astlar olduğundan lider, 

göreve ve astlara daha az ilgi gösterir; çünkü astlar amaçları gerçekleştirmek  için kendi 

kendilerine yeterler (Güney, 2015,s.401). 

 

Başarılı lider davranışlarıyla ilgili yeni denebilecek bir çalışma da House ve 

Mitchell’in ortaya attığı yol-amaç teorisidir. Bu teoride liderin astları nasıl etki altına 

aldığı, görev amaçlarının nasıl algılandığı ve amaca ulaşma yollarının neler olduğu 

üzerinde durulmaktadır (Eren,2013,s.515). Bu teoriye göre lider astlarının 

motivasyonunu; ödüllendirme yolunu açıklığa kavuşturarak(yol) ve astlarca önem verilen 

ödülleri artırarak(amaç) artırabilir. Bu yaklaşım, takipçilerin amaçlarına ulaştıracak 

kişisel ödüller yoluyla motive edildiğini varsayan verimlilik ve iş tatminini artırmaya 

odaklıdır (Aslan,2013,s.137). Bazı deneysel dayanaklara sahip gerçekçi bir kuram 

olmasının yanı sıra asıl biçimiyle oldukça basit olduğu ve bazı insanların güdülenme 

ihtiyacına uygunken tüm insanlar için uygun olduğu söylenemez (Eren,2013,s.517). 

 Reddin, Yönetsel Izgara ve Ohio Eyalet Üniversitesi çalışmalarına etkililik 

kavramını ekleyerek liderliğin üç ana  boyutu üzerinde değişkenlik gösterdiğinden 

bahsetmektedir. Bu sebepten Reddin’in kuramı, üç boyutlu (three dimensional) kuramı, 

3-D kısaltması ile bilinmektedir. Reddin, liderlik tarzlarının tamamının her zaman, her 

alanda etkili olamayacağını düşünmüş ve olaya etkililik boyutunu da ekleyerek literatüre 

yeni bir yaklaşım getirmiştir (Erkutlu, 2014,s.71). 

Reddin teorisinde, liderin başarısına sonuç odaklı yaklaşarak liderin başarısını, 

harcadığı çabanın ötesinde elde ettiği sonuca dayandırmıştır. Etkililiği “Görünüşte 

Etkililik” ve “Kişisel Etkililik” olarak ayırmıştır. Reddin’e göre lider etkililiği, durumlara 

uygun liderlik tarzını gerçekleştirmeye dayanır. Lider içinde bulunduğu durumu 

kavrayabilmeli ve gerektiğinde değiştirebilmelidir. Reddin, göreve ve ilişkilere dönük 

olmayı esas alan dört temel yaklaşım belirlemiştir (Aslan,2013,s.135-136). Bunlar: 

 

- Kopuk Lider: Bu lider kurallara bağlı yaşar ve insan ilişkilerine önem vermez. 

- İlgili Lider: İnsan ilişkileri çok yüksek olan bu lider, astlarıyla iletişim kurarken 

üstlerini çalışanlarına gösterdikleri ilgiye göre değerlendirir. 
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- Bütünleşmiş Lider: Yüksek insan ilişkilerine sahip bu lider, yüksek görev 

boyutundadır aynı zamanda. Ekip çalışmasına önem verir ve iletişeme açıktır. 

- Adanmış Lider: Astlarıyla iletişimi düşük olan bu lider, astlarını çalışmalarıyla 

üstlerini güç ve otoriteyi kullanışlarıyla değerlendirir. Cezayı astları üzerinde 

kullanır.  

 

Reddin’e ait bu modelde göreve ve ilişkilere yönelik lider davranışlarının 

birleşimleri sonucunda gelişen dört liderlik tarzının koşullara göre etkili olup 

olmayacağı üzerinde çalışılmıştır. 

 

1.5. Modern Liderlik Kuramları 

 

Geçmiş liderlik yaklaşımları ile liderlik kavramının tam olarak açıklanamamış 

olması liderlik alanında yeni ve güncel yaklaşımları meydana çıkarmıştır.  

Bu bölümde genel olarak ele alacağımız liderlik kuramları şunlardır: 

- Dönüşümcü Liderlik 

- Etkileşimci Liderlik  

- Karizmatik Liderlik 

- Hizmetkâr Liderlik 

- Vizyoner Liderlik 

- Etik Liderlik 

 

1.5.1. Dönüşümcü Liderlik 

 

Değişim yaşamın her hücresinde vardır. Bütün sosyal sistemlerin yaşam 

kültürlerini ve yönetim şekillerini gelişen teknoloji ve hızlanan iletişimle etkilemektedir. 

Bu değişim ve gelişim sürecinde liderlik de ön plana çıkmaktadır. Geleneksel liderlik 

anlayışının artık yeterli gelmediği günümüzde değişim temelli bir liderlik anlayışı ihtiyacı 

doğmuştur. Bu liderlik anlayışının dönüşümcü liderlik olduğu düşünülmüştür 

(Erkutlu,2015,s.81). 
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Dönüşümcü liderliğin temel amacında fazlasıyla hızlı değişen çevreye adapte 

olmak ve örgütsel dönüşümün sağlanması önem taşır. Dönüşümcü liderlik, örgütte aniden 

ve etkili oluşan değişimi geliştirmeye yönelik bir liderlik şeklidir (Baltacı, 2013,s.16).  

Dönüşümcü lider, geleceğin resmini görür ve bunu çalışanlarına gösterir, 

çalışanlarına güvenerek ve sorumluluk vererek coşku ile çalışmalara katılımlarını sağlar, 

farklı düşünce ve özelliklerden yararlanarak yenilik getiren düşüncelerin ortaya çıkmasını 

teşvik eder (Baltacı, 2013,s.17).  

 

1.5.2. Etkileşimci Liderlik 

 

Etkileşimci liderler, örgütte her şeyin öngörüldüğü biçimde, aksamadan devam 

etmesini sağlarlar. Bu nedenle de mevcut uygulamaları izlerler ve işgörenlerin başarılı 

olup olmadıklarını belirlerler. Sonucuna göre de iyi performansı ödüllendirirler, iş 

görenlerin başarılarını takdir ederler veya yetersizlikleri düzeltirler. Etkileşimci liderler, 

statükonun devamını sağlayabilmek için ödül ve ceza yöntemine başvururlar ve sıkça 

denetim yaparlar. Ödül, yapılan işe ve ortaya konulan performansa göre verilir, ayrıca 

güç kullanırlar ve bu yüzden de bu liderlerin otokratik liderlik özelliğini gösterirler 

(Gedikoğlu,2015,s.52). 

Etkileşimci lider kavramı, lider ve izleyicileri arasındaki karşılıklı değişimlerin  

önemine dikkat çeker. İzleyiciler, liderlerinin istediği işi yaparlarsa liderleri tarafından 

ödüllendirilirler. Bu tip liderlik nerdeyse tüm kurum ve kuruluşların her düzeyinde 

görülebilir. Dönüştürücü liderler, izleyicilerinin gereksinimleriyle ile ilgilenen, moral 

verip güdülenmelerini artırarak beklenenin üstünde performans göstermelerini sağlayan 

liderlerdir (Güney, 2015, s.411). 

Bir amaca erişmek için iki kişi hiçbir yere bağlı olmadan anlaşıp hizmet ve mal 

alışverişi yapabilirler, burada ortak çıkarlar için iş birliği yaparak çaba göstermek yerine  

pazarlık söz konusudur. Bu şekildeki liderliğe etkileşimci liderlik adı verilir. Eğer bir 

insan, liderlik sürecini kullanarak izleyicilerinin amaç ve değerlerini değiştirerek onları 

şekillendirebiliyorsa bunun adına dönüşümcü liderlik denir. Bass (1990)’a göre 

dönüşümcü liderlik, etkileşimci liderlikten önemli ölçüde farklıdır. Dönüşümcü liderlik,  

ilerleme ve gelişme hakkında daha fazla endişe duymaktadır. Dahası, dönüşümcü liderlik, 
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iletişimsel liderliğin takipçiler üzerindeki etkilerini artırır (Stone, Russell ve 

Patterson,2003). 

 

1.5.3. Karizmatik Lider 

 

Liderlik kavramları açıklanırken “karizma” sözcüğü son yıllarda sık sık 

kullanılmaya başlanmış ve liderlikte de karizmanın çok önemli olduğu kanısına 

varılmıştır. Lider olabilmek için karizma tek başına yeterli olmamakla birlikte liderliğin 

önemli özelliklerinden biri olarak kabul edilmiştir ve “karizmatik liderlik” kavramı ortaya 

konmuştur (Celep,2014,s.1). 

Karizma, Yunanca bir kelime olmakla beraber “hediye” anlamına gelir. Hediye 

olarak kabul edilen şeyler; kâhinlik, öğreticilik, yöneticilik, âlimlik ve tedavi edicilik gibi 

niteliklerdir. Karizma sözcüğü, ayrıcalıklı güç sahibi üstün insanlara hastır.Bu gücün ilahi 

bir başlangıca sahip olduğu düşünülür ( Güney, 2015, s. 423). 

Karizmatik liderler çoğunlukla kriz durumlarında ortaya çıkarlar. Durum, 

izleyiciler üzerinde stres yarattıysa o anda durumu yönetebilecek bir lidere gereksinim 

duyulur.  

Sahip oldukları güçlü nitelikler ve çekicilik onlara doğuştan verilir. Karizmaları 

gizemlidir ve gizeminin bozulmaması gerekir. İzleyenler bu karizmatik nitelikleri 

yüzünden onlara bağlıdırlar. Koşulsuz şartsız liderlerine teslim olmuşlardır.  

Karizmatik liderler, doğuştan gelen çekici ve güçlü özelliklerinden dolayı diğer 

liderlerden ayrılırlar. Liderlerin karizmatik yönlerinde hep bir gizem vardır ve gizemini  

korumaktadır, karizmatik liderler, karizmalarını kullanarak onları izleyenler üzerinde 

büyük bir etki ve bağlılık yaratırlar. İzleyenler kendilerini kayıtsız şartsız liderlerine 

teslim etmektedirler (Güney, 2015, s.424). 

Bilimsel verilerle karizma özelliğinin ortaya konma zorluğu yüzünden 

araştırmacılar diğer liderlik çeşitlerine kaymışlardır (Işık,2014,s.41). 

 

1.5.4. Hizmetkâr Liderlik 

 

Greenleaf’ın “The Servent as Leader” adlı makalesinde liderin aynı zamanda bir 

hizmetkâr olduğuna dair ifadesiyle gündeme gelmiş bir liderlik çeşididir. Hizmetkâr 
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liderlik yaklaşımı, Greenleaf‟e göre hizmetkâr liderin önceliği hizmet etmek olmalıdır. 

Sonrasında yönlendirici güçleri olan bu insanlar seçim yaparak lider olurlar. 

Hizmetkârlığı liderlik ile harmanlarlar. Greenleaf, yapmış olduğu tanımlamalarla 

hizmetkâr liderliğin merkezine fedakâr olmak ve kişisel çıkarlardan vazgeçmeyi 

koymaktadır (Durmuş,2014,s.26-27). 

Hizmetkâr liderlikle ilgili yapılan çalışmalardan biri de Patterson’a aittir. 

Patterson (2005) hizmetkâr liderlik tarzını takipçilere ve sonrasında organizasyona 

odaklanan liderlik şekli olarak açıklar. Patterson’ un Hizmetkâr Liderlik Modeli’nin 

unsurları: Sosyal veya ahlaki sevginin kanıtlanması, alçakgönüllü davranma, özverili, 

vizyoner olma, güven, yetkilendirme ve hizmettir (Aslan,2013,s.220). 

Hizmetkâr liderliği ölçmek üzere pek çok çalışmada Liden ve diğerleri (2008) 

tarafından geliştirilen “Hizmetkâr liderlik ölçeği” kullanılmıştır. Orijinal ölçek 5’li Likert 

ölçeğine göre oluşturulmuş, içinde 28 madde ve 7 faktör bulunan bir ölçektir (Erkutlu, 

2014,s.128). 

Hizmetkâr lider, kendisinde barındırdığı tüm potansiyeli, izleyicilerinin iyiliği 

için isteyerek harcayan bir gönül insanıdır, izleyenlerin ona bağlılığı ise saf bir güven ve 

dürüstlük çerçevesindedir. Bu tip bir liderlik, mutlaka karşılıklı mutluluğu da 

doğuracaktır. 

 

1.5.5. Vizyoner Liderlik 

 

Vizyon, gelecekte olmasını arzu ettiklerimizi bugünden düşlemek, hayal etmektir. 

Bu yüzden de vizyon, örgütün gitmek istediği yönü gösteren bir pusula gibidir. Vizyon 

geliştirmek ise, içinde bulunulan durumu ve gelecekte olabilecekleri inceleyip 

değerlendirerek geleceğe ait kestirimler yapmak ve bu kestirimlere göre örgütün temel 

hedeflerini ve stratejilerini belirlemektir (Gedikoğlu,2015,s.54). 

Vizyon, bir liderin gelecekte yaratmak istediği ideal örgütü betimler ve vizyon 

bildirgesi olarak ortaya konulur. Vizyon çoğu zaman somut örneklerle, hikâyelerle ve 

çeşitli benzetmelerle ifade edilir. Örneğin, bir çiçekçinin “biz çiçek satmıyoruz, güzellik 

satıyoruz,” benzetmesi gibi. Vizyon bazen misyon, strateji, felsefe ve amaç kavramlarıyla 

karıştırılır. Ancak, bu kavramlar vizyondan farklı anlamlar içermektedirler. Misyon, 

örgütün varlık sebebini ve temel uğraşının ne olduğunu ifade eder. Strateji, bir örgütün 
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misyonunu nasıl gerçekleştireceği ile ilgilidir. Felsefe, örgütün ilkelerini ve değerlerini 

kapsar. Amaç ise örgütün neyi başarmak istediğinin, ne elde etmek istediğinin somut bir 

ifadesidir(Gedikoğlu,2015,s.54). 

Vizyoner liderlik, takipçilere gelecekte olunmak istenen yerin kişiyi cezbeden ve 

somutlaştırılan haliyle sunulmasıdır(Aslan,2013,s.151-152). 

21. yüzyılın hızlı değişen ve gelişen yaşam şekline uygun liderlik türlerinden biri 

de vizyoner liderliktir. Vizyoner liderlik özelliklerini taşıyan yöneticilere gereksinim 

duyulduğunu ama bir yöneticinin bu tür bir lider olabilmesi için de birçok özelliği 

bünyesinde toplaması gerektiğini söyleyebiliriz. 

 

1.6. Etik Kavramı 

 

 Her insan kendi yaşam deneyiminde adil olmadığını düşündüğü için kızıp 

üzüldüğü olaylar yaşar. İnsan sosyal bir varlık olduğundan her gün diğer insanlarla 

etkileşim içindedir. Bu etkileşim sırasında yaşananlar doğrultusunda haksızlığa uğrayıp 

uğramadığını ortak bir haklılık anlayışından yola çıkarak yorumlar. Vicdan adını 

verdiğimiz içsel muhasebemiz, diğer insanlara olan davranışlarımızı şekillendirir. 

Haksızlık yapmamak, adil, olmak, ahlaklı olmak gibi kavramlar etik kavramının içinde 

yer alan sözcüklerdir. Peki, “etik” nedir ya da ne değildir?  

 İnsan gerçekleştireceği eylemleri seçme özgürlüğüne sahiptir ama bu seçimleri 

yaparken çeşitli ölçütleri kullanarak karar vermelidir. İşte bu ölçütler insanların 

yaşamlarınca oluşturdukları değerler vasıtasıyla bir yargıda bulunmalarına olanak verir. 

İnsanın tüm davranışlarının altında bir değer yargısı yatar. Örgütteki huzuru ve iş 

verimliliğini sağlamak, çalışanların eylemlerinin doğru değerlere yaslanmasıyla mümkün 

olur. Bu sebeple etik, değerleri inceler (Yılmaz,2006,s.24). 

 Etiğin bazı temel kavramları bulunur. Bu temel kavramlar içerisinde; iyi-kötü, 

doğru-yanlış, dürüstlük, eşitlik, özgürlük, sorumluluk, vicdan, erdem, ahlak yasaları, 

adalet, tarafsızlık, ahlaksal karar ve eylemler vardır. İyi ve doğru, önemli iki kavramdır 

(Alkan,2016,s.47-48). 

 Yunanca karakter anlamına gelen “ethos” sözcüğünden türeyen etik, istenilen bir 

hayatın araştırılması ve anlaşılmasını içerir. Daha geniş bir bakış açısı ile etik; bütün 

etkinlik ve amaçların yerli yerine konulması, neyin yapılacağı ya da yapılamayacağının, 
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neyin isteneceği ya da istenemeyeceğinin, neye sahip olunacağı ya da olunamayacağının 

bilinmesidir (Aydın,2013,s.17). 

 Zaman zaman birbirinin yerine kullanılan iki sözcüktür ahlak ve etik, ama 

Ahlak(moralite), sıklıkla kişisel yaşamla ve kurallarla ilişkilendirilir. Çoğu filozof, “etik” 

sözcüğünü ahlakın felsefi olarak incelenmesi anlamında kullanarak etiği daha üst düzey 

bir felsefi düşünce haline getirir. Genellikle etiğin, uygulamaya yönelik “Burada ve şimdi 

ne yapmalıyım?” gibi ahlaki sorulara daha geniş, şematik ya da kuramsal bir bakış 

açısından incelemek üzere, bunları sormanın ötesine geçmesi bakımından ahlaktan farklı 

olduğu düşünülür (Haynes,2014,s.20-21).  

 

1.6.1. Yönetsel Etik 

 

 Yönetsel etik, meslek etiğinin bir alt bölümüdür. Yönetsel etik, doğru davranışları 

belirlemek için bir örgüt için gerekli olan ilke ve standartlardır. Etik sadece doğru-yanlış, 

iyi-kötü ayrımı değil iyiyi ve doğru olanı kesin yapma kararlılığıdır. Yönetsel etik, ilke 

ve standartları belirleyerek yöneticilerin önlerine çıkan çıkar çatışmaları ve ikilemlerde 

onlara çözüm sunar (Sökmen, 2016,s.39). 

 Toplumsal etkenler (inançlar, töreler, toplum kültürü vs.), birey davranışlarının 

etik standartlara uygunluğunu belirlemede esas alınmakta ve etik davranışları belirleyici 

rol oynamaktadır (Aydın,2012). 

  

1.6.2. Meslek Etiği 

 

 Meslek etiği kavramından önce meslek kavramının ne olduğunu bilmek gerekir. 

Her birey bir meslek sahibi olmalıdır ki toplumda kendine bir yer edinsin ve maddi 

yönden ihtiyaçlarını karşılayabilsin. Aynı zamanda meslek sahibi olan birey, toplumda 

saygınlık kazanacağı gibi sosyal bir çevre edinmekte de sıkıntı çekmez, meslek sahibi 

olmak kişinin işe yaradığını düşünerek özgüven kazanmasını da sağlayacaktır. 

 Meslek sözcüğünün içeriğinde üretmek ve karşılığında kazanç elde etmek vardır. 

Yapılan üretim mal veya hizmet olabilir. Belli eğitimler görerek sistemli bilgi ve 

becereleriler kazanmış olmak gerekir, toplumun belirlediği etik değerleri de içinde 

barındırır (Aydın,2013,s.2).  
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Ahlaki değerlerin, yaşanılan dönemin şartlarına göre değişebildiğini söyleyebiliriz. 

Hatta kişiden kişiye bile zaman zaman farklılık gösterebilmektedir ya da bir dönem 

olumlu yorumlanan bir olay şartların değişimiyle birlikte olumsuz olarak nitelenebilir. 

Lakin meslek etiği söz konusu olduğunda evrensel ve değişmez değerlerin ışığında 

oluşmuş ilkelerin olması gerekliliği vardır.  

Özetleyecek olursak mesleki etik, bir mesleğe mensup bireyler arasında bilinen ve 

uygulanan ilke ve değerleri ifade eder. Mesleki etik, dürüst davranmayı,adil davranmayı 

ve adalaetsizliğe karşı çıkmayı gerektirir. Güçlü gruplar tarafından yaptırımlarıyla 

belirlenmiş bu ilkeler evrensel bir kabul görmüşse o meslek mensuplarının genel ve ortak 

davranış biçimleri belirlenmiş demektir.  

 

1.7. Etik Kapsamındaki Çalışma Alanları 

 

 Bilimsel anlamda etik; meta-etik, normatif etik ve uygulamalı etik olarak üç 

alanda ele alınmaktadır. Meta-etik, ahlaki önermeleri ve varsa onların gerçek değerlerini 

anlamlandırma ve açıklama kaygısı taşır. Diğer bir ifadeyle mata-etik, neyin doğru neyin 

yanlış olduğunu konuştuğumuzda nasıl anlayacağımızı, fikir yürüteceğimizi ve ne demek 

istediğimizle ilgilenir (Sökmen,2016,s.33). 

 Normatif etik, bizim ahlaki eylemlerimizin içeriğine karar vermemizle ilgilenir. 

Normatif etik kuramları, eylemlere rehberlik sağlamayı amaçlar ve ne yapmalıyım? 

Sorusunun yanıtını verecek süreçleri tanımlamayı hedefler (Aydın,2013,s.18). 

 Uygulamalı etik, etik teorisinin gerçek yaşam koşullarına uygulanmasına 

çabalayan felsefe disiplinidir (Sökmen,2016,s.33). Belli özel alanlarda ortaya çıkan etik 

sorunların tartışılması için kriterler yaratma ve bu özel alanlarda bu kriterlerin insan 

davranışlarında uygulanması ile ilgilenir (Aydın,2013,s.18). Bu kapsamda uygulamalı 

etik, “Kürtaj ahlaki mi?”, “Ötenazi hakkı olmalı mı?”, “Pozitif ayrımcılık doğru mu?”, 

“Hayvanların hakları var mıdır?” gibi sorulara yanıt aramaktadır (Sökmen,2016,s.33). 

 

 

 

 



 

21 
 

1.8. Etik Liderlik 

 
Sivil toplum kuruluşlarının son dönemlerde artışı, demokratik uygulamaların 

çoğalması, örgütlerin etik davranışa ve liderliğe olan ihtiyacını artırmıştır. 

Bunun yanında yaşanan finansal skandallar, pek çok lidere duyulan güveni sarsmış 

ve piyasalarda güvensizlik hâkim olmaya başlamıştır. Dolayısıyla liderin çalışanlar 

tarafından benimsenmesi, ahlaklı ve ya etik davranış göstereceğine ilişkin genel kanaat 

olmadan mümkün gözükmemektedir (Aslan,2013,s.210).  

Dünyanın birçok yerinde, iş ortamlarında cinsel istismarlar, yaşlılara ve çocuklara 

yönelik istismarlar artık kanıksanan olaylara dönüşmüştür. Çok sayıda insanın çeşitli 

sosyal ve psikolojik sorunlar yaşadığı bu gibi olaylar sonucunda, toplumlar etik arayışına 

girmekte ve toplumları bu gibi olumsuzluklardan arındıracak etik liderlere özlem 

duyulmaktadır (Gedikoğlu,2015,s.60). 

 İyi ve doğru sözcüklerinin önemli olduğu etik kavramı, neyin doğru neyin yanlış 

olduğunu ortaya koyan bir disiplindir. Bir liderin, topluma hitap edebilmesi ve onları 

peşinden sürükleyebilmesi için en başta güven duyulan bir  kişi olmalıdır. 

İçselleştirilmemiş etik kavramıyla lider, toplumuyla özdeşleşemez, çünkü etik ve liderlik 

birbiriyle paralel olan kavramlardır. Etik bir lider, kişileri yargılamadan kabul eden, onları 

anlamaya çalışan ve onların bireysel inanç ve farklılıklarına saygı gösteren bir tutuma 

sahip olmalıdır (Akdoğan,2016,s.2). 

 Lider, işgörenlerin davranışlarını etkileyerek onları örgütün belirlenmiş 

amaçlarına yönlendirebilen bir güçtür. İşte tam bu noktada liderin elindeki gücü nasıl 

kullandığına bakmak gerekir. Bazı kurumlarda ortaya çıkan skandallar, liderliğin etik 

boyutuna önem katmıştır. Liderliğin etik boyutunun evrensel değerler üzerine kurulması 

gerekliliği ortaya konulduğundan etik liderlik kavramı literatüre girmiştir 

(Alkan,2016,s.3). 

Öncelikle belirtilmesi gereken, etik liderlerin, ancak ahlaki davranan kişilerden 

oluşan toplumlarda var olabileceği gerçeğidir, çünkü bir toplumda kişiler etik davranırsa 

etik düşünce ve davranışa sahip organizasyonları oluşturacaklar ve bu organizasyonlarda 

da etik liderler ortaya çıkabilecektir (Aslan,2013,s.210). Ahlaki değerlere sahip liderler, 

başkalarını da bu yönde güdüleyebilir ve iyeye, doğruya yöneltebilirler.  
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Etik liderliğin altı bileşeni vardır(Gedikoğlu,2015,s.60-61-62): 

 Liderin Karakteri: Liderin karakteri etik liderlik için en temel 

özelliklerden biridir. Bir liderin güçlü bir karaktere sahip olması demek 

onun ahlaklı, iyi ve erdem sahibi bir insan olduğu anlamına gelmektedir. 

Karakter, bir bireyin kim olduğunu belirleyen bir özellik olup zaman 

içerisinde geliştirilebilir ve ya güçlendirilebilir.  

 Liderin eylemleri: Liderin eylemleri, amaçlarına hangi yolları izleyerek 

ve hangi araçları kullanarak ulaştığı ile ilgilidir. Etik liderler amaçlarına 

ahlaki araçları kullanarak ulaşırlar. Bir liderin amaçlarına hangi araçları 

kullanarak ulaştığı etik bir lider olup olmadığının en önemli göstergesidir.  

 Liderin Amaçları: Bir liderin benimsemiş olduğu amaçlar onun 

değerlerini yansıtır. Anlamlı ve değerli amaçlar seçmek bir etik liderin 

alabileceği en önemli kararlardır. Bu süreçte liderin bireylerin, örgütlerin 

ve toplumun yararlarını düşünmesi son derece önemlidir. 

 Liderin Dürüstlüğü: Bir örgütte işgörenler liderlerinin dürüst olmasını 

her şeyden çok isterler. Liderlerin her koşulda hep doğruyu ve gerçeği 

ifade etmeleri onların sahip olabileceği en önemli özelliktir. 

 Liderin Gücü: Bir lider, başkalarına alışkanlıklarını, inançlarını, tutum 

ve davranışlarını değiştirme konusunda etki yapabildiğinden güç sahibi 

bir insandır. Bir liderin sahip olduğu gücü hangi amaçlara yönelik 

kullandığı onun etik liderlik anlayışı ile ilgili bir konudur. 

 Liderin Değerleri: Değer, insanların önem atfettikleri, kıymetli 

gördükleri düşünce, inanç ve eylemlerdir.Etik liderler güçlü değerlere 

sahiptirler ve örgütlerinde olumlu değerlerin yaygınlaşmasını isterler. 

 

1.9.Etik Liderin Özellikleri 

 

Etik liderin örgüt vizyonunu belirleyen ve çalışanları örgüt hedeflerine 

yöneltebilen güce sahip olmasından kaynaklı tüm paydaşlarına karşı sorumluluk 

duygusuyla hareket etmesi gerekmektedir (Alkan,2016,s.69).  
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Etik liderin davranışları örgüt iklimini belirleyecek ve örgütün gelişmesi için en 

önemli faktör olacaktır. İşgörenlerin liderlerine olan güvenini ve bağlılığını sağlamak için 

etik bir lider şu özelliklere sahip olmalıdır:  

 İçtenlik ve Dürüstlük: Güvenilir, sorumlu, görev bilincine sahip ve 

kararlı olmayı içerir. Dış etkilere aldırmadan her durumda etik 

davranabilme olanağı verir. Hiçbir kişisel kazanç, dış ödül ve karşılık 

beklemeden diğerlerinin iyiliği için çalışabilmek etik liderlikte önemli bir 

özelliktir (Celep,2014,s.33). 

 Dışa dönüklük: Sosyal yönleri ağır basan, iletişim kurmakta 

zorlanmayan, hareketli, enerjik insanlar dışa dönük olarak tanımlanır. 

Grubun diğer üyeleriyle güçlü iletişim sahibidir (Alkan,2016,s.70). 

 Açıklık: Hayal gücü yüksek, meraklı, artistik, iç görülü olmaktır 

(Celep,2014,s.32). 

 Nörotizm(Duygusal Kararlılık): Stresli bir durumu yönetebilme, 

üstesinden gelip gelememe ile ilişkilidir(Alkan,2016,s.70). 

 Başkaları Tarafından Kabul Görebilir Olma: Başkaları için fedakârlık 

yapabilen, güvenilir, nazik ve iş birlikçi davranış göstermektir. Etik 

liderler, başkalarının iyiliği için güdülenmiştir, dikkatlidirler, kendilerini 

izleyenlerin ve toplumun iyiliğini isterler(Celep,2014,s.32). 

 Deneyime Açıklık: Bu tür deneyime açık bireyler grup içinde 

yaratıcılıklarıyla dikkat çekerler, çünkü birey özgün fikirlere sahiptir ve 

sanatsal konulara meyillidir (Alkan,2016,s.70). 

 Öz disiplin/Sorumluluk: İşlerini düzenli bir şekilde plan ve program 

dahilinde yapan, sorumluluk bilincine sahip ve başarılı olmak  güdüsü 

yoğun olan bireylere atfedilen özelliklerdir (Alkan, 2016,s.70). 

 Etik Yargı Düzeyi: İlkeli bir akıl yürütme için bireylerin üst düzeyde 

etiksel değerlendirme kapasitesine sahip olmaları gerekir. Etik liderler bu 

yolla izleyenlerinin hakkını gözetme ve adil olma gibi davranışları 

sergileyebilirler (Celep,2014,s.33). 

 Denetim Odağı: Bireylerin olaylar üzerinde kendilerinin mi yoksa dış 

etkenlerin mi denetim sahibi olduğuna ilişkin inançlarıdır. İç denetim 

odağına sahip olan bireyler, kendilerini etkileyen olaylar üzerinde daha 
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çok denetim sahibi görürler. Dış denetim odağına sahip bireyler, bu olaylar 

üzerinde kader ya da daha güçlü bireylerin etkili olduğuna inanırlar. İç 

denetim odaklı bireyler daha çok etik davranmaya meyillidirler. Olaylar 

üzerinde kendilerini daha fazla sorumlu hissederler (Celep,2014,s.33). 

 Kendini İzleme: Bireyin kendini diğerlerine nasıl tanıttığı ve nasıl bir 

izlenim bıraktığı ile ilgilidir. Kendilerinin farkında olduklarından 

gerektiğinde ortama ayak uydurabilirler (Celep,2014,s.34). 

 Etik Farkındalık: Etik farkındalık, diğerleri üzerinde etkisi olacak önemli 

kararlar alırken düşünülmesi gereken etik ilkeleri algılama ve bunlara 

duyarlı olma kapasitesidir(Celep,2014,s.34). 

 Güdüleyici, destekleyici ve Güç Verici Olma:  Etik yöneticiler, etik ve 

değerler konusundaki söylemleriyle, etik davranışlarıyla izleyenlerine 

model olurlar. Ödül ve disiplin kullanarak etik ilkelerini liderlik 

programlarının bir parçası yaparlar. Bu denli açık bir tutum etik lidere 

izleyicilerine etik iletiler verme olanağı sağlar(Celep,2014,s.34). 

 İş görenlerin Etiksel Hesapverebilirliğini Sağlama: Etik liderler sıkça 

etik ilkeleri gündeme getirerek etik iletileri daha dikkat çekici hale 

getirirler. Ayrıca kendilerini izleyenlerle etik konularında konuşup açık ve 

net standartlar koyarlar ve bu standartlara uyulup uyulmadığını takip 

etmek için ödül ve ceza mekanizmalarını kullanırlar. İş görenler 

diğerlerinin davranışlarının ödüllendirilmesine ya da cezalandırılmasına 

bakarak kendi davranışlarına şekil verirler (Celep,2014,s.34). 

 

 

1.10. Bir Etik Lider Olarak Okul Müdürü 

 

Okul, İnsanların kişiliğinin biçimlendiği, eğitim hizmetinin verildiği yerdir. 

Dünyanın her ülkesinde benzer ya da farklı şekillerde örgütlenmiş, hedefi bazı amaçları 

gerçekleştirmek olan birçok okul vardır (Şişman,2014,s.19). 

Her gün okula gelen okul müdürleri farklı farklı sorunlarla baş etmeye ve onları 

çözmeye çalışırlar. Günümüzde yaşanan değişim ve gelişimler birçok alanı etkilediği gibi 

eğitimi de etkilemektedir. Okul müdürleri, değişen yaşam koşullarına göre velileri ve 



 

25 
 

öğrencileri hazırlamak yükümlülüğünü taşımaktadırlar. Çağdaşlaşan yaşamın 

beraberinde getirdiği sorunlarla mücadele etmek eğitimden ve eğitim liderinden 

beklenmektedir (Şişman,2014,s.19-20). 

Eğitim yönetimi ve bunun bir alt alanı olan okul yönetimi, devletin eğitim 

politikalarını ve yetkili organların bu politikalar doğrultusunda saptadığı genel ve özel 

eğitim amaçlarını gerçekleştirmekle yükümlüdür (“Kaya,1993,s.43”Aktaran: Aydın, 

2012, s.193). Eğitim yöneticileri için yasa ve politikalar kadar mesleki etik ilkelere uymak 

da önemli olmalıdır (Aydın,2013,s.77). 

Okul lideri; dürüstlük, tarafsızlık ve etik ölçüler içerisinde gerçekleştireceği 

davranışları yoluyla tüm öğrencilerin başarılarını destekleyen, öğretmenlerin okullarında 

güven ve huzur içinde iş doyumu yaşayarak çalışmalarını sağlayan liderdir. Etik lider 

olarak okul müdürlerinin modern toplumlarda eğitim amacı ve etkili okul oluşturmada 

liderliğin rolü, genel ahlak anlayışları, okul toplumunun sahip olduğu değerler, meslek 

etiği ve eğitim felsefesi gibi konularda bilgi sahibi olması gerekir.  

Bir etik lider olarak okul müdürünün aşağıdaki davranışlara sahip olması beklenir 

(Gedikoğlu, 2015,s.63):  

 Eğitimin bireysel, toplumsal ve ekonomik gelişmeye yapacağı katkılara, 

 İnsan haklarına, her öğrencinin özgürce, nitelikli bir eğitim alma hakkına 

sahip olduğuna, 

 Etik ilkelerin okuldaki tüm öğretim ve yönetim süreçlerinde özenle 

uygulanması gerektiğine, 

 Öğrencilerin ve öğretmenlerin yararlarını her türlü kişisel çıkarın üstünde 

tutmaya, 

 Sahip olduğu gücü başta öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere, herkesin 

yararına olacak biçimde kullanmaya, 

 Makamının sağladığı etkiyi okulun tüm paydaşlarının hizmetinde olacak 

biçimde yapıcı ve üretken bir yaklaşımla kullanmaya, 

 Şefkatli ve sevecen bir okul ortamı oluşturması gerektiğine, tüm içtenliği 

ile inanmalıdır. 
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Okul yöneticileri tüm gün karmaşık bir ortamda önemli kararlar vermek zorunda 

kalırlar. Verilen bu kararlar, belli ilke ve standartlara dayanmalıdır. Okul yönetimi içinde 

birçok paydaşını bulunduran bir kurum olduğundan sıklıkla sorunlarla yüz yüze gelmesi 

olasıdır. İşte bu gibi duırumlarla başa çıkabilmek adına doğru kararlar verebilmeli, bunu 

da etik ilkeler ışığında yapmalıdır. Etik lider, iyiyi ve doğruyu temsil eden etik değerler 

sistemini geliştiren kişidir (Ayata,2013,s.29). 

Okul yöneticisinin uyacağı etik ilkeler konusunda Amerika’da 1973’te Okul 

İşletme Görevlileri Derneği, Amerikan Personel Yöneticileri Derneği ve Ulusal Kadın 

eğitimcileri Konseyi, yöneticiler için bazı etik ilkeleri kabul etmişlerdir Kabul edilen 

ilkelere göre, eğitim yöneticileri (Aydın, 2012, s.201): 

 

a) Bütün karar ve eylemlerinde, öğrencilerin iyiliğini temel değer olarak kabul 

ederler.  

b) Mesleki sorumluluklarını doğruluk ve dürüstlükle yerine getirirler.  

c) Bütün bireylerin yurttaşlık ve insan haklarını gerektiği gibi korur ve 

desteklerler.  

d) Bölge, eyalet ve ulusal yasalara uygun davranır ve doğrudan ya da dolaylı 

olarak devleti yıkıcı ve bozucu örgütlere katılmaz ve bu örgütleri desteklemezler.  

e) Eğitim kurulunun eğitim siyasaları ile yönetsel kural ve düzenlemelerini 

uygularlar. 

f) Politik, toplumsal, ekonomik veya diğer tür kazançlar sağlamak için mesleki 

konumlarını kullanmaktan kaçınırlar,  

g) Yalnızca uygun kurumlardan alınmış akademik derece veya mesleki 

sertifikaları kabul ederler,  

h) Mesleki etkililiklerini artırmak için sürekli araştırma ve mesleki gelişme 

sağlamanın yollarını ararlar,  

i) Bütün anlaşmalara, sona erinceye kadar ya da sona erdirilinceye kadar uygun 

davranırlar. 

j) Eğitim amaçları ile tutarlı olmayan yasa, siyasa ve düzenlemelerin düzeltilmesi 

için uygun önlemlerin alınmasının yollarını ararlar. 
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 Sadece yöneticilik vasıflarını yerine getiren ve bunu yasal güç kaynağını 

kullanarak emret- itaat et mantığıyla çalışanlarına yaptırtan yöneticilerin yeterliliklerinin 

sorgulandığı bu son dönemde, okul müdürlerinden öğretmenlerin, velilerin ve 

öğrencilerin beklentisi artmıştır. Öğretmenler; etik ilkeler ışığında, adil bir yönetim 

altında şevkle çalışmak arzusundadırlar. 

 Etkili bir etik lider olabilmek için okul müdürü (Gedikoğlu,2015,s.64) : 

 Kişisel ve mesleki değerlerini sürekli gözden geçirerek eksikliklerini 

tamamlamalıdır. 

 Öğretmenleri daha yüksek performans sergileyebilecekleri bir biçimde çalışmaya 

isteklendirecek değer, inanç, tutum ve davranışlar sergilemelidir. 

 Muhatabı olan tüm insanlara adil, eşit ve saygılı davranmalıdır. 

 Konumunu kişisel çıkar sağlamak yerine, eğitimin niteliğini artırmak yönünde 

kullanmalıdır. 

 Öğretmenlerin, öğrencilerin, okulun diğer çalışanlarının ve velilerin 

mahremiyetlerini korumalıdır. 

 Okul toplumunun değerlerine değer vermeli ve onlara duyarlılıkla yaklaşmalıdır. 

 Öğretmenlerin, öğrencilerin ve okulun diğer çalışanlarının yasal haklarına saygı 

göstermelidir. 

 Okulu kamunun denetimine açmalı ve paydaşlarına hesap vermeye hazır 

olmalıdır. 

 Çalışanların yasa, yönetmelik ve sözleşmelerden doğan haklarıno adalet anlayışı 

içerisinde uygulamalıdır. 

 Yasa, yönetmelik ve sözleşmelerin kendisine yüklediği yükümlülükleri 

sorumluluk ve hesap verebilirlik anlayışı içinde yerine getirmelidir. 

 

Etik liderliğin alt boyutları; iletişimsel etik, iklimsel etik, karar vermede etik, 

davranışsal etik olarak ele alınmıştır (Yılmaz, 2006, s.88-89). 
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1.11. Yönetimde Uyulması Beklenen Etik İlkeler 

 
Adalet: Bir toplum içinde yer alan tüm bireylerin eşit hak ve sorumluluğa sahip olmasını 

ifade eder, her birey aynı haklara sahiptir ve din, dil, ırk vb. farklılıklar, toplumun 

bireylerine tanınması gereken temel eşit hak ve ödevlerin dağıtımını engellememelidir. 

Eşitlik: Faydaların, zorlukların ve hizmetlerin dağıtımında belirlenen sınırları içerir. 

Eşitlik kavramı dürüstlük ve adaletle bağlantılıdır.  

Dürüstlük ve Doğruluk: Dürüstlük, samimi davranmayı gerektirir, doğruluk ise daima 

gerçekleri içerir. Dürüst ve doğru olan insan, etrafında güvene dayalı ilişkiler kurar. 

Kurumların yönetiminde sahtelik ve yalan varsa örgüt gelişemez ve sahtelik üzerine 

kurulmuş olur. Yalan, doğruluk ve dürüstlük kavramlarıyla bağdaşmaz. İnsanları 

aldatmaya yönelik olan yalan kavramı, yönetimde genellikle güven ortamının olmayışına 

dayanır. Ya da korkudan ileri gelir.   

Tarafsızlık: Tarafsızlık yansız ve nesnel davranmayı, deneye gözleme, kanıta dayanmayı 

ve somut veriler üzerinden hareket etmeyi gerektirir (Aydın,2012,s.68). 

Sorumluluk: Kişiye ait görevin yapılması gereken şekilde yerine getirilmesine denir. 

Kişi görevini, yapılması gerekenleri zamanında yerine getirmelidir. Aynı zamanda 

eylemlerinin sonuçlarını üstlenebilmelidir.  

İnsan Hakları: Tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir.  İnsanlar 

arasında herhangi bir ayrım gözetilmeksizin  herkesin faydalanabileceği haklardır.  

İnsan Sevgisi (Hümanizm): İnsanları insan oldukları için, varoluşlarından kaynaklı 

sevmektir. İnsancıl çabalar çerçevesinde insanlarım eğitilmesini ve bunu yaparken 

insanların kişiliklerinin de göz önünde bulundurulmasını içerir. 

Sadakat(Bağlılık): İş görenlerin örgütlerinde kalma istekleri, örgütteki üyeliklerini 

devam ettirme isteklerdir (Aydın,2012,s.74). 

Hukukun Üstünlüğü: Hukuk, bir devletin bünyesindeki tüm mekanizmaların, 

belirlenmiş yasa ve kurallar çerçevesinde yürütüleceği anlamına gelir. Her devlet, yasa 

ve kuralların belirlediği görev ve yetkilere sahiptir. Hiç kimse bu görev ve yetkileri aşma 

hakkına sahip değildir (Topsoy, 2014, s.15).   

Sevgi: Sevgi, insanın mutlu olmasını sağlayan içsel gücüdür. Sevgi dolu olan ve insanlar, 

diğer insanlarla kolay iletişim kurabilir ve güvene dayalı ilişkiler kurabilirler. 

Kendileriyle barışıktırlar. 
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Hoşgörü: Hoşgörü, insanların farklılıklarına duyulan saygıyı içerir. Hem bireysel hem 

de toplumsal anlamda başkalarının inanç ve düşüncelerine,her ne kadar o inanç ve 

düşünce onaylanmasa da, saygı göstermek, özgürlük tanımak hoşgörülü olmanın 

gereklerindendir. 

Nezaket ve Saygı: İncelik sahibi olan ve başkalarına karşı saygılı davranan kişilere 

nezaketli denir. Saygı ise başkalarına karşı davranışlarında ölçülü, nazik ve dikkatli 

davranmayı gerektirir. Diğer insanları rahatsız etmekten çekinmek duygusudur. 

(Topsoy,2014,s.16).  

Tutumluluk: Kişinin sahip olduklarını geleceği de düşünerek değerlendirmesidir. Gerek 

özel yaşamda gerekse iş yaşamında kişiler harcamalarına dikkat etmelidir.  

Demokrasi ve Laiklik:  Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya 

devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir 

(Topsoy,2014,s.16). Laiklik ise yönetenlerin yönetme yetkilerini Tanrı’dan ya da dinden 

değil, halktan aldıkları bir yönetim biçimidir (Aydın,2012,s.77). 

Olumlu İnsan İlişkileri: Yöneticilerin başta sahip olması gereken niteliklerden birisi 

olumlu insan ilişkilerine sahip olmalarıdır. Çünkü işgörenlerin çalışmasıyla hedeflenen 

geleceğe ve amaçlara varılabilir (Aydın, 2012).  

Emeğin hakkını verme: Emek, kişilerin harcadığı zaman ve güçtür. Harcanan emeğin 

karşılığı, kişinin bünyesinde bulunduğu kurum tarafından maddi ve manevi olarak verilir. 

İş görenlerin yüksek iş gücüne ulaşabilmesi için emeklerinin karşılığını almaları şarttır.  

Yasa dışı emirlere karşı direnme: Kamu görevlileri, bazen üstleri tarafından verilen 

yasalara aykırı emirleri yerine getirmektedirler. Halbuki hukuki olmayan emirlerin yerine 

getirilmesi konusunda yöneticiler net bir tavır sergilemelilerdir (Aydın,2012,s.84). 

Mahremiyet- Gizlilik: Kişilerin kendilerine ait olan bilgileri ne zaman, nasıl ve ne 

kadarının başkalarıyla paylaşılabileceğine karar verme hakkıdır (Aydın, 2012,s.84). 

Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı: Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile 

diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında 

kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları korur ve her an hizmete hazır halde 

bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar (Resmi Gazete, 04.04.2018).  
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1.12. Yönetimde Etik Dışı Davranışlar 

 
Ayrımcılık: İnsanlar, farklı ırk, renk, dil, din, cinsiyet, doğum yeri vs. sahibi olabilirler, 

bu gibi farklılıklardan kaynaklı kişileri aşağılama, dışlama faaliyetlerinin tümüne 

ayrımcılık denir (Topsoy,2014,s.19). 

Kayırmacılık: İş yaşamından aile yaşamına kadar birçok alanda kayırmacılık kendisini 

hissettirmektedir. Kamu yönetiminde karşılaşılan kayırmacılık, kurum ve kuruluşlara 

etkinlik ve veremlilik açısından bir katkı sağlamadığı gibi örgüt yönetimine de ciddi 

zararlar vermektedir. Kayırmacılık, kamu hizmetlerine girişte, objektif kriterlerin dikkate 

alınmayarak, akrabalık, eş-dost olma, siyasal yandaşlık gibi subjektif ölçütlerin geçerli 

olmasıdır (Yatkın,2015,s.205). 

Rüşvet: Hakkı olmayan bir çıkar sağlama ve diğerlerinin hakkını gasp etmektir. 

Psikolojik yıldırma (Mobbing): Uzun süre boyunca kişi ya da kişilere uygulanan 

psikolojik baskı ve yıldırma işidir. Bir kişiyi istemli bir şekilde dışlamak, aşağılamak ve 

alay ederek saygınlığını azaltmakla yapılabilir (Topsoy,2014,s.19). 

İhmal: Yöneticilerin kendilerine verilmiş görev ve yükümlülükleri savsaklamasına ihmal 

denir ( Aydın,2012,s.87). 

Sömürü (istismar): Çıkar sağlamaya yönelik insan ya da nesnelerin adaletsiz 

kullanımıdır (Aydın,2012,s.87). 

Bencillik: Bencil davranma, etik dışı davranışların en önemli sebeplerinden birisi olarak 

kabul edilir. İnsanlar çıkarları söz konusu olduğunda etik dışı davranışları sergilemeye 

meyillidirler. Bencil kişiler, her şeyden önce kendilerini ve çıkarlarını düşünürler.  

Yozlaşma ve Yolsuzluk: Toplumsal yaşamda ve devlet örgütünde kurallar belli olduğuna 

göre; devletin, toplumun ya da bireylerin zararına yol açan, kamu görevlisinin herhangi 

bir çıkar elde etmeye dönük kuraldışı yetkisini kullanması yolsuzluk olarak 

değerlendirilmektedir (Yatkın,2015,s.207). 

Şiddet-Saldırganlık: Yıkıcı sonuçları olan şiddet,  beden gücüyle veya sözlerle  insanlara 

ya da nesnelere zarar verme eylemidir. Şiddet kavramı içinde saldırganlığı da barındırır.  

İş İlişkilerine Politika Karıştırma: Yöneticilerin, önemli vasıflarından biri de tarafsızlık 

olmalıdır. Kurum içindeki insanları politik görüşlerine göre değerlendirmemelidir. Çünkü 

politize olan yöneticiye karşı kamu görevlileri, sorunlarını çözmek için yöneticiden fazla 

politikacıyı aracı  görür (Aydın,2012,s.91).  
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Hakaret ve Küfür: Hakaret ve küfür, kalıplaşmış sözcüklerle başkasının karakterine ve 

kişiliğine yapılan sözlü saldırıdır (Aydın,2012,s.91).  

Bedensel ve Cinsel Taciz: Cinsel taciz, aciz olana yapılan söz atma, el kol hareketi 

yapmakla başlayan ırza geçmeye kadar varan geniş bir yelpaze içinde yer alan haksız ve 

kötü niyetli davranışları çağrıştırır (Sökmen,2016,s.96). Cinsel taciz, günümüzde birçok 

çalışanı rahatsız eden önemli bir sorundur. 

Görev ve Yetkinin Kötüye Kullanımı: Yetkisini kötüye kullanan bir görevlinin, bu 

yetkiyle yapılacak işleri bir yana bırakarak, kendine ya da başkalarına çıkar sağlar, 

başkalarına ya da kuruma zarar verirse yetkisini kötüye kullanıyor demektir 

(Aydın,2012,s.92).  

Dedikodu: Kişileri arkalarından yanlı yorumlarla  çekiştirerek gerçekleştirilen çeşitli 

zararlara yol açabilen yanlış iletişim tarzıdır (Aydın,2012,s.93). 

Zimmet: Kamu görevlisinin para ya da mal niteliği taşıyan kamusal bir kaynağı, yasalara 

aykırı olarak kişisel kullanımı için harcaması ya da kullanması olarak tanımlanabilir. 

(Aydın,2012,s.93). 

Dogmatik Davranış: Önceden var olan ama şu anda geçerliliği kalmamasına rağmen 

kişinin o inanca bağlı kalma durumuna dogmatik denir.  Dogmatik bir kişi, kendi düşünce 

ve inançlarını değiştirmek ve kendini yenilemek konusunda direnç gösterir (Aydın, 

2012,s.93-94).  

Yobazlık-Bağnazlık: Gelişmeye ve yenileşmeye kapalı, kendi düşüncelerinin su 

götürmez doğrular olduğuna inanan ve hiçbir şekilde tartışmaya yanaşmayan hatta kendi 

gibi düşünmeyenlere şiddetle saldıran, hoşgörüsüz ve anlayışsız insanlara bağnaz ve 

yobaz denir. Bu şekilde yönetilen kurumların bünyesinde huzur ve güvenin hâkim olduğu 

bir ortam yoktur. 

Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Yukarıda görüldüğü gibi mevzuatta yeri olmayan, 

bireyler arasında mağduriyete ve haksızlığa yol açan bütün usulsüz uygulamalar etik dışı 

davranış olarak kabul edilmektedir. Günümüz yöneticileri çalışanları için, doğru ve yanlış 

davranışların neler olduğu konusunda net, verimli ve etik olarak sağlıklı bir ortam 

oluşturmak durumundadır.   
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1.13. Örgütsel Bağlılık Kavramı 

 

1930’lu yıllarda insan öğesinin örgüt ve yönetim açısından önemi anlaşılmaya 

başlanmıştır, özel ya da kamu sektörü olması fark etmeksizin insan, kurumların üretimi, 

üretiklerinin kalitesi ve verimliliğinin sağlanmasında başat faktördür. Örgütsel bağlılık, 

iş görenlerin kurumu ve amaçlarını benimseyip içselleştirmesinde, kurumda kalmak isteği 

duymasında, örgütle ilgili faydalı faaliyetlere katılmasında, örgütte yenilikçi ve yaratıcı 

bir tavır sergilemsinde önemli bir olgudur (Durna ve Eren,2005,s.210). 

Örgütsel bağlılığın tanımı konusunda varılan bir anlaşma yoktur, araştırmacıların 

bu kavrama farklı farklı anlamlar yüklediği görülür. Meyer ve Allen, çeşitli tanımların üç 

grupta toplanabileceğini ifade etmişlerdir. Buna göre bağlılık, örgüte karşı duygusal bir 

yönelim, örgütten ayrılmanın getireceği maliyetlerin farkında olma ve örgütte kalmayı 

sağlayan bir manevi mecburiyet olarak görülebilir. Hangi tanımı kullanılırsa kullanılsın , 

bağlılık duyan çalışanların örgüt içinde kalma olasılığı, bağlılık duymayanlara göre daha 

yüksektir (Doğan,2013,s.66-67): 

Örgütsel bağlılık kavramının tanımını; iş görenlerin örgütte kalmak istemeleri, 

örgütün tüm etkinliği, çıkarı ve başarısı ile kendini bağdaştırma, iş görenin örgüte karşı 

olan bağlılık tutumu ve çalıştığı örgütün başarılı olabilmesi için gösterdiği çaba şeklinde 

özetlememiz mümkün olabilecektir. 

O’Reilly ve arkadaşlarına göre iş göreni örgüte bağlayan psikolojik bağ üç şekilde 

olabilir. Bunlar (Aktaran: Celep 2014,s.16): 

a) Uyum: İş öğrenin örgütteki tutum ve davranışları, örgütte diğer iş görenlerle 

birlikte oluşturduğu ortak inançlardan dolayı değil, belli ödüller kazanmaya 

yöneliktir. Bu durumda uyum, diğer iş görenlerin beklentilerinden öte, iş 

görenin kendisince önemli olan ödülleri edinmek için izlediği bir yolu ifade 

eder. 

b) Özdeşleşme: Birey doyurucu ilişkiler oluşturabildiğinde gerçekleşmektedir. 

Bu da bireyin örgütün değerlerini ve elde ettiklerini kendisininmiş gibi kabul 

etmeden grubun bir parçasıymış gibi gurur duymasını ifade eder. 
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c) İçselleştirme: Bireyin, örgütün etkili tutum ve davranışlarının kendi değerleri 

ile eş değer olmasından dolayı örgütü kabul etmesidir.  

 

Şekil  2 Örgütsel Bağlılığın Genel Modeli 

Kaynak: Doğan, Ebru Şengül(2013), Türkmen Kitabevi, İstanbul, s.100. 

 

Örgütsel bağlılıkta iş gören bulunduğu örgüte karşı güçlü bir bağ ile bağlıdır.Örgüt 

içinde çalışan bireylerin birbirlerini sevmesi ve beraber çalışmaktan duydukları mutluluk, 

örgütün değerlerini ve amaçlarını kabul edip onaylaması örgüte olan bağlılığın 

artmasında önemli etkenlerdir. Bu bağlılık duygusu, iş görenlerin çalışma 

performanslarını arttıracağı gibi işe geç gelme, işten ayrılma ve devamsızlık sorunlarına 

da çözüm getirecektir. İş görenler örgüte duydukları sadakat duygusundan kaynaklı 

örgütün geleceği ve başarısı için daha fazla çaba göstereceklerdir. Örgüte bağlılık 

tutumunda; yaş, örgüt içi kıdem gibi bireysel değişkenler ve iş dizaynı, yöneticinin 

liderlik vasıfları gibi örgütsel değişkenler önemli rol oynamaktadır.  Örgüt ile birey 

arasındaki bağı güçlü kılacak kişi olarak yönetici, üyeleri için doğru şeyler yaparsa, 

bilmelidir ki, örgüt çalışanları örgütlerine daha yüksek duygularla bağlanacaklardır. 
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Örgütsel bağlılığın, örgütün içsel işleyişinde etkin sonuçlar doğuran, örgütü ve 

bireyleri ayrı ayrı etkileyen, örgütün geleceğini ve verimliliğini etkileyen önemli bir unsur 

olduğu görülür. 

1.14. Örgütsel Bağlılık Sınıflandırılmaları 

 

Örgütsel bağlılık hususunda farklı sınıflandırmalar farklı araştırmacılar tarafından 

ileri sürülmüştür.. Bu araştırmada, örgütsel bağlılık hususunda Meyer ve Allen, Mowday, 

O’Reilly ve Chatman, Katz ve Kahn, Etzioni, Buchanan II ve Wiener ’in görüşlerine yer 

verilmiştir. 

 

1.14.1. Meyer ve Allen’in Üç Boyutlu Bağlılık Sınıflandırması 

 

Örgütsel bağlılık, kırk yılı aşkın bir süredir üzerinde bilimsel araştırmalar yapılan 

ve hala ilgi odağı olan bir konudur. Bağlılık, başta çalışanın örgütle olan duygusal bağı, 

eğer örgütten ayrılırsa karşısına çıkacak maliyetler ile ilgili olarak tek boyutlu teorik bir 

yapı olarak tanımlanmıştır. Bağlılığın duygusal boyutu, örgütle duygusal bağı; devam 

bağlılığı boyutu da, örgütten ayrılmanın kendisine getireceğini düşündüğü “algılanan 

maliyetleri” ifade etmektedir. Var olan boyutlara Allen ve Meyer normatif bağlılık 

boyutunu eklemiştir (Doğan,2013,s.91). 

1.Duygusal Bağlılık: Çalışanların örgütleriyle kurdukları güçlü bağları ve 

bütünleşmeyi ifade eder. Örgütte kalmayı tercih edenler herhangi bir zaruretten değil 

kendileri istedikleri için örgütte kalmayı seçerler. (Balay,2014,s.27). 

2.Devam Bağlılığı: Bu boyut, çalışanın eğer örgütten ayrılırsa karşısına çıkacak 

maliyetleri göze almasını ve bunu kabul etmesini anlatır. Devam bağlılığında, çalışanın 

örgütten ayrılması durumunda, örgütteki yatırımlarını ve yararlanmalarını kaybetmesinin 

maliyeti yüksek oluyorsa o kişi örgütüne bağlanır (Balay, 2014,s.28). 

3.Normatif Bağlılık: Normatif bağlılık, örgütsel misyon, hedef, politika ve 

faaliyet tarzları ile ilgili olan ve birey tarafından içselleştirilen inançları da kapsamaktadır. 

Normatif bağlılık iş görenin kendini örgüte görev ve sorumluluk duygusu gereği 

bağlılığını ifade etmektedir (Gül,2014,s.25). 

Üç bağlılık şekli arttığında iş görenler örgütte kalmaya devam etmektedirler. 
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1.14.2. Mowday’ın Sınıflandırması 

 

 Mowday, Steers ve Porter (1979) örgütsel bağlılığı, bireyin davranışları 

aracılığıyla faaliyetlerine ve örgüte olan ilgisini güçlendiren inançlarına bağlanması 

şeklinde tanımlayarak, davranışsal bağlılık ve tutumsal bağlılık olarak iki boyutta 

sınıflandırmıştır. Tutumsal bağlılık, çalışanın örgütsel amaçlarla özdeşlemesi iken, 

davranışsal bağlılık, çalışanın davranışsal faaliyetlere bağlılığıdır. Tutumsal bağlılık, 

bireylerin örgütsel amaçlarda özdeşlemesini ve bunlar doğrultusunda çalışmaya istekli 

olmasını yansıtır. Diğer tarafta, davranışsal bağlılık bağlılığa nitelendirilmiş bir 

yaklaşımdır ve bireylerin davranışsal eylemlerinin bağlayıcı sonuçları olarak ifade edilir 

(Aktaran: Serin 2011,s. 66-67). 

 

1.14.3. O’Reilly III ve Chatman’ın Sınıflandırması 

 
O’Reilly ve Chatman, örgütsel bağlılığı çalışanın örgütüne duyduğu psikolojik 

bağlılık olarak değerlendirmiş ve bu konuyu üç boyutta açıklamıştır (Balay,2014,s.29). 

 Uyum: Bu boyutun temal amacı, belirlenmiş dış ödülleri kazanmaktır. 

Kişiler belli kazanımları elde etme ve verilebilecek cezalardan kurtulma  

temeline davranışlarını oturturlar. 

 Özdeşleşme: Diğer örgüt çalışanlarıyla yakın sosyal ilişkiler kurmak 

isteği vardır. Kişiler, kendilerini diğer kişi ve gruplarla ilişkilendirdiğinde 

özdeşleşme meydana gelir.  

 İçselleştirme: Tamamen bireysel ve örgütsel değerler arasındaki uyuma 

bağlıdır. Kişiler iç dünyalarını örgütteki diğer insanların değer yargılarıyla 

ahenkli kıldığında bu boyut gerçekleşir.  

 

Uyum, ödül-maliyet değerlendirmesini öne çıkararak bireyi araçsal algılara; 

özdeşleşme ve içselleştirme ise, örgütün beklentilerine dönük sonuçlara yöneltmektedir 

(Balay,2014,s.29). 
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1.14.4. Katz ve Kahn’ın Sınıflandırması 

 
 Katz ve Kahn (1977), örgüte bağlılığın bir örgüt ortamındaki iş görenleri, 

rollerinin gereklerini yerine getirmeye yani onları örgüte bağlılık duymaya yönelten farklı 

ödüllere dayalı devreler olduğunu ileri sürmüşlerdir. İş görenlerin örgüt içindeki 

eylemleri, iç ve dış ödüllerin birleşiminin bir sonucudur. İç ödüller anlatımsal devreyi, 

dış ödüller ise araçsal devreyi ifade etmektedir. Anlatımsal ve araçsal devreler ayrımı 

kişilerin örgüte bağlılığının niteliğini belirtmektedir. İçsel bakımdan ödüllendirici olduğu 

durumlarda, anlatımsal devre söz konusudur. Diğer yandan kişiler, rollerini sadece 

aldıkları paralar karşılığında yapabilirler. Buna benzer dış ödüllerin güdüleyici olduğu 

durumlarda araçsal devreden bahsedilmektedir (Aktaran: Balay 2014,s.29-30). 

 

1.14.5. Etzioni’nin Sınıflandırması 

 

Etzioni, örgütsel bağlılığı, üyelerin örgüte bağlılıkları bakımından üçe 

ayırmaktadır. Buna göre en olumsuz uçta negatif-yabancılaştırıcı (alienative), ortada nötr-

hesapçı ve en olumlu uçta ise pozitif-moral bağlılık vardır. Yabancılaştırıcı bağlılık, 

birey, örgütü cezalandırıcı veya zararlı gördüğü zaman meydana gelirken; nötr veya 

hesapçı bağlılıkta bireyler bağlılık düzeylerini, güdülerini karşılayacak şekilde 

ayarlayabilirler. Moral bağlılık ise, standartlar ve değerler içselleştiğinde ve örgüte 

bağlılık göreceli olarak ödüldeki değişmelerden etkilenmediği zaman gerçekleşir. Ayrıca 

yabancılaştırıcı bağlılıkta kişi, psikolojik olarak örgüte bağlılık duymamasına rağmen, 

üye olarak kalmaya zorlanırken, nötr-hesapçı bağlılıkta kişi, verilen ücrete karşılık olarak 

bir günde çıkarılması gereken iş normuna uygun ölçüde bir bağlılık ortaya koymaktadır. 

En olumlu uçta yer alan pozitif-moral bağlılıkta ise birey, örgütün amacını ve örgütteki 

işini özde değerli saymakta ve işi, her şeyden önce ona değer verdiği için yapmaktadır. 

Gerçek hayattaki örgütteki birçoğunun bu ayırımların sentezini içerdiği söylenebilir 

(Balay, 2014,s.25-26).  

 

1.14.6. Buchanan II’nin Sınıflandırması 

  

Bağlılığı, örgütün amaç ve değerlerine adanma olarak değerlendiren ve bir 

kimsenin, rolüne, araçsal bir değerden ayrı olarak, örgütün kendi iyiliği için bağlılık 



 

37 
 

duyması olarak tanımlayan Buchanan II de örgütsel bağlılığı üç gruba ayırmaktadır 

(Balay, 2014,s.30).  

 Özdeşleşme (Idenfication): Bireylerin, örgütün değerlerini ve amaçlarını 

kendilerine aitmiş gibi sahiplenip benimsemesidir.  

 Sarılma (Involvement): Kişinin, işinde sergilediği rolün gerektirdiği 

eylemlere ruhsal bağlılık göstermesidir. 

  Sadakat (Loyalty): Kişinin örgütüne duygusal anlamda bağlı olması ve 

olumlu hisler beslemesidir.  

   

1.14.7. Wiener’in Sınıflandırması 

 
Wiener, araçsal güdüleme (araçsal bağlılık) ve örgütsel bağlılık (normatifmoral 

bağlılık) ayırımına dayanan kuramsal modelin kurucusudur. Onun değerlendirmesinde 

araçsal güdüleme, hesapçı, yararcı, kendi ilgi ve çıkarlarına dönük olmayı ifade ederken; 

normatif-moral bağlılık ise değer veya moral temeline dayanan güdüleme ile 

gerçekleşmektedir. Bu moral ve normatif inançlar, içselleşmiş baskılar yaratmak suretiyle 

kişinin, örgütsel amaç ve çıkarları karşılayacak biçimde davranmasını sağlar. Böylece 

araçsal güdüleyici eylemler kişinin kendisine yönelimli iken, normatif güdüleyici 

eylemler örgütsel eğilimler taşır (Balay,2014,s.26-27). 

 

1.15. Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler 

 

Örgütler varlıklarını devam ettirebilmek ve gelişim sağlayabilmek için çalışanlara 

ihtiyaç duyarlar. Çalışanların örgütte kalmaya istekli olmaları, onların örgütlerine 

duydukları bağlılıkla ilişkilidir. Neticede örgütsel bağlılık, çalışanların örgütten 

ayrılmalarını önleyen bir faktör olarak karşımıza çıkar.Bu bölümde örgütsel bağlılığı 

etkileyen bireysel ve örgütsel faktörler ele alınmıştır.  

 

1.15.1. Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Bireysel – Demografik Faktörler 

 

Kişisel özelliklerin örgüte bağlılık üzerindeki etkisini araştıran pek çok araştırma 

yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda kişisel özellik olarak; yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, 

medeni hal, örgütte çalışma süresi ve çalışma şekli ele alınmıştır. 
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Cinsiyet: Cinsiyetin bağlılığa etkisine yönelik yapılan araştırmaların bulguları 

birbirinden oldukça farklıdır. Bazı araştırma bulgularına dayanarak evli kadınların, aile 

içindeki rolleri nedeniyle çalıştıkları örgüte karşı erkeklerden daha fazla örgütse 

adanmışlığa sahip oldukları ileri sürülmüştür (Celep,2014,s.27-28). Kadınların 

örgütlerine bağlılıklarının erkeklere nazaran fazla olduğu görülmüştür. Bu durumun 

nedeni olarak kadınların bulundukları yerleri elde etmek için erkeklerden çok fazla engeli 

aşmış oldukları iddia edilmiştir. Daha fazla engeli aşan kadın için bulunduğu pozisyon 

daha önemli hale gelmektedir (Gürkan,2006,s.35).  

İş modeli kuramında ise kadınların ve erkeklerin aynı istihdam koşullarında, 

çalıştıkları örgüte aynı düzeyde bağlılık sergileyecekleri iddia edilmiştir. Bazı 

araştırmalarda kadınların erkeklerden daha yüksek düzeyde devam bağlılığına sahip 

olduğu bulunmuşken; bazı araştırmalarda ise erkeklerin kadınlardan daha yüksek 

düzeyde devam bağlılığına sahip oldukları saptanmıştır (Celep,2014,s.28). 

Yaş: Yapılan araştırmalara göre kişinin yaşı ile örgütüne olan bağlılığı arasında 

pozitif yönlü bir ilişki vardır. Çalışanın yaşı arttıkça bağlılık düzeyi de artmaktadır 

(Doğan, 2013,s.76). Bunun nedeni olarak kişinin yaşının artmasıyla değişik alanlarda 

eğitilme imkanları azaldığından, kişiler çalıştıkları örgüte bağlılık duymaktadırlar. Diğer 

bir araştırmadaysa, gençlerin daha az tecrübe sahibi olması yüzünden daha az iş 

olanaklarına sahip olmalarından dolayı örgütlerine çok daha fazla bağlandıkları öne 

sürülmektedir (Güldiken,2018,s.53). 

Henüz genç olan kişiler, ilk defa iş arama, çalışmaya başlama, eğitim seviyelerine 

en yakın işe girebilme arzuları ve meslekleri için hali hazırda yeterli seviyede yatırımda 

bulunmamış olmalarından ötürü çalışma hayatında başarıya ulaşmış, tecrübe kazanmış 

yaşlı meslek mensuplarına oranla daha az örgütsel bağlılık hissetmektedirler 

(Taş,2017,s.36). 

Medeni Durum: Medeni durum ve örgütsel adanmışlık arasındaki ilişki az sayıda 

kuramsal çalışmada incelenmiş, çoğunlukla örgütsel bağlılık çalışmalarında kontrol 

değişkeni olarak ele alınmıştır. Medeni durum ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki ile 

ilgili olarak Abdullah ve Shaw (1999) tarafından evli iş görenlerin aile sorumlulukları 

nedeni ile maddi yükümlülüklerinin daha fazla olmasından dolayı bekâr iş görenlere göre 

daha yüksek seviyede devam bağlılığına sahip olabilecekleri iddia edilmektedir (Aktaran: 

Celep,2014,s.28). 
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Evli olmayan çalışanların evli olan meslektaşlarına göre daha etkin ve girişken 

davranmaları olanaklıdır; çünkü evli kişilerin ailelerine karşı sorumlulukları ve 

yükümlülükleri vardır, herhangi bir iş ya da yer değişimi yaptıklarında bu tüm ailenin 

yaşantısını etkileyecektir. Bu da evli kişilerin iş değiştirme konusunda daha çekingen 

davranmalarına yol açabilir (Güldiken,2018,s.54). Evli erkeklerin evli kadınlara kıyasla 

örgütlerine daha bağlı olduğu görülmüştür; çünkü evlilik erkeklerin yaşamını 

düzenlerken kadınların sorumluklarını ve iş yükünü çoğaltır. 

Eğitim: Eğitim düzeyi yükselen bireyin beklentileri de yükseleceğinden bağlılık 

düzeyi azabilir (Celep,2014,s.29). Çünkü yüksek bir eğitim alan kişi yüksek beklentilere 

sahip olacaktır. Bir kuruma mecbur olma gibi bir durumu olmaz, alternatif iş imkanları 

fazla olacağından istediği zaman kurumunu değiştirebilir. 

Örgütte Çalışma Süresi: Çalışanların örgütlerinde çalıştıkları süre fazla 

olduğunda kazanımları da fazlalaşacağından örgütsel bağlılıkları artacaktır. Kişi yapacağı 

muhakemede örgütünden ayrılırsa kendisine sağlanan faydaları da kaybedeceğinin 

farkındadır. Bu tür durumlarda kişinin kendisine sağlanan faydaları kaybetmemek üzere 

iş yerine daha çok bağlanması beklenir (Güldiken, 2018,s.54 ). 

Çalışma Şekli: Çalışma şekli iş görenin kadrolu ya da sözleşmeli çalışmasını 

ifade eder. Kadrolu çalışanlar, örgütlerine daha bağlıyken, sözleşmeli çalışanlar iş 

garantilerinin olmadığını düşünerek örgütlerine daha az güven duyarlar. 

 

1.15.2.  Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Örgütsel Faktörler 

 

Örgütsel bağlılığı etkileyen örgütsel faktörler; iş görenlerin is ve çalışma hayatına 

ilişkin faktörleri içermektedir. Bu faktörlerin hangi dinamiklerden oluştuğu konusu; 

birçok araştırmacı tarafından ele alınmıştır. Örgütsel bağlılığı etkileyen faktörlerle ilgili 

olarak O‟Reilly, C. & Chatman, J. (1986), demografik faktörlerin örgütsel bağlılık 

üzerindeki etkilerinin nispi olarak daha az; örgütsel ödüller ve iş değerlerinin ise, örgütsel 

bağlılıkla daha güçlü bir ilişki içinde olduğunu öne sürmüştür. Diğer bir deyişle; örgütsel 

bağlılığı etkileyen demografik faktörlerin; örgütsel faktörlere göre örgütsel bağlılığı daha 

az etkiledikleri ifade edilebilmektedir (Aktaran: Şan,2017,s.26). 
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Bu çalışmada; işin niteliği ve önemi, rol çatışması ve belirsizliği, yönetim tarzı ve 

liderlik, ücret düzeyi, örgütsel kültür, örgütsel adalet ve örgütsel ödüller üzerinde 

durulmuştur.  

İşin Niteliği ve Önemi:  Cohen (1992)’e göre, genellikle alt düzeydeki çalışanlar 

için yaş, medeni durum, eğitim gibi kişisel faktörler örgütsel bağlılığı daha çok etkilerken, 

üst düzeydeki çalışanlar için örgütsel özellikler örgütsel bağlılığı daha çok etkilemektedir. 

Bu tür üst düzeydeki çalışanlar için kararlara katılma, rol belirsizliği ve otonomi gibi 

değişkenler, bağlılık açısından daha önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır (Aktaran: 

Şimşek,2013,s.44).  

 Rol Çatışması ve Belirsizliği: Role ilişkin değişkenler meslek iş görenleri 

arasında örgütsel bağlılığı belirlemede önemli olabilir. Bunlardan biri mesleki rol 

çatışmasıdır. Rol çatışmasının örgüt ortamında bağlılık üzerindeki olumsuz etkileri, 

davranışsal olmasa da çoğunlukla psikolojik olarak kendi kabuğuna çekilme ve ilgisizlik 

şeklinde olmaktadır. Böyle zamanlarda rol çatışması deneyimi yoğundur ve iş doyumu 

aynı derecede düşüktür. Bu deneyimi yaşayan iş gören duygusal olarak bir boşunalık 

duygusu yaşar ve iş arkadaşlarından umutsuz bir uzaklaşma girişiminde bulunur 

(Balay,2014,s.69). 

Örgütsel rollerin yerine getirilmesinde, kişinin gerilim ve belirsizlik 

yaşamamasının, örgütsel kabul(rıza) olarak düşünülebileceği ileri sürülmüştür. Benzer 

şekilde rol gerilimi ve belirsizliğinin var olması, örgüt dışı alternatiflerin çekiciliğinin 

artması ile sonuçlanır. Bu da örgüte bağlılığı düşürür (Balay,2014,s.70). 

 Yönetim Tarzı ve Liderlik: Örgüt yönetim tarzının çalışanların hedefleriyle 

uyumlu olabilmesi, örgüt bağlılığını da artırmaktadır ve bu noktada, liderlik de diğer 

önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim sektöründe de, yöneticilerin 

yönetim tarzlarının ve liderlik vasıflarının eğitimciler üzerindeki etkisi tartışılmazdır 

(Şan,2017,s.27). 

Demokratik bir ortamın hüküm sürdüğü, esnek bir yönetimin iş görenlerin örgüte 

bağlılığını artıracağı ve fikirlerini beyan etmek konusunda daha özgür hissedecekleri 

öngörülmektedir. Eğer yönetim, çalışanların fikirlerine değer verildiği, çalışanların karar 

sürecine aktif katılımının sağlandığı bir ortam oluşturursa iş görenler örgütü 

sahiplenecekleri ve kendilerine değer verildiğini hissedecekleri için fedakârca çalışacak 
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ve örgütlerine bağlı bir davranış sergileyeceklerdir. Ama otokratik, ilgisiz, sert ve aşırı 

denetimci yönetim tarzında iş görenlerin örgütlerine olan bağlılıkları azalacaktır. 

Ücret Düzeyi: Çalışanlar için oluşturulmuş ücret sistemi de, örgütsel bağlılık 

adına önemli bir unsurdur ve ücret, çalışanın örgüt içerisindeki yerini ve statüsünü 

belirlemesi açısından önemlidir. Ücretler, örgüt tarafından sağlanan önemli bir unsurdur 

(Şan, 2017,s.27).İş görenlerin kazanç düzeyi veya kendilerine yapılan ödemenin, örgütsel 

bağlılıklarını etkilediği yönündeki görüşler, araştırmalarla desteklenmiştir. Kazançlar, 

örgüt tarafından sağlanan önemli bir ödül olup, işin çekiciliğini belirlemekte, iş görene 

yapılan daha fazla bir ödeme, genellikle daha üst düzeyde örgütsel bağlılık ile 

sonuçlanmaktadır (Balay,2014,s.76). 

 Ücret düzeyi, çalışanların yaşam standartlarını belirleyen önemli bir unsurdur. 

İnsanlar, yüksek ücretli işlerde çalışabilmek için hayat boyu iyi eğitim almaya çalışırlar, 

iş yerlerinde yüksek çaba gösterir ve iyi bir kariyer planlarlar. Bu sebeplerden iş 

yerlerinden aldıkları ücret konusunda sıkıntı yaşayan iş görenlerin örgüte bağlılıkları 

düşeceğinden devamsızlık yapma, sorumluluk almaktan kaçınma ve alternatif iş 

fırsatlarını değerlendirme gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. 

 Örgütsel Kültür: Örgüt kültürünün tanımı konusunda tam bir görüş birliği 

olmamakla birlikte bu konuda yapılmış tanımlardan örgüt kültürünün, örgütü diğer 

örgütlerden ayıran ve örgüt üyeleri tarafından paylaşılan bir anlamlar sistemini ifade ettiği 

konusunda geniş bir fikir birliği vardır (Doğan,2013,s.9). 

Kültür, bir örgütle diğerleri arasındaki farklılıkları yaratan sınırları belirler; 

çalışanlara kimlik duygusu kazandırır, örgütsel bağlılığı artırır ve sosyal sistemi 

güçlendirir. Kültür bir anlamda, çalışanların ne söylemeleri ve yapmaları gerektiğine 

ilişkin uygun davranış standartları oluşturarak, örgütü bir arada tutmaya yardımcı olan bir 

sosyal tutkaldır ve çalışanların tutum ve davranışlarını şekillendiren bir kontrol 

mekanizması işlevi görür (Doğan,2013,s.12).  

Örgütsel bağlılığın güçlü olduğu bir örgütte güçlü bir örgüt kültürünün varlığı 

görülür. Örgüt kültürü oluşturulduğunda çalışanlar kendilerini o örgütün bir parçası 

olarak görürler. Örgüt ile çalışanlar bütünleşir ve örgütün amaçlarını gerçekleştirebilmek 

için birlik ve beraberlik içinde çalışırlar. Örgüt herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya 

kalırsa örgüt kültürünün güçlü oluşu önlerindeki sorunu el birliğiyle ve fedakârca 

yapılacak çalışmalarla aşmalarını da sağlayacaktır. 
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Örgütsel Adalet: İş görenler çalıştıkları örgüte emek ve zaman verir ve bunun 

karşılığında da para, mevki vb. kazanırlar. Kazanımlarını diğer iş arkadaşlarıyla 

kıyaslayarak örgütün adaletine dair kafalarında bir algı oluştururlar. Eğer aynı zamanda 

işe başlayan, benzer işleri yapan iki çalışana farklı ücretler verilirse, diğerine göre düşük 

ücret alan çalışanın örgüte bağlılığı düşer; çünkü çalışan örgütün adaletli bir ortamının 

olmadığı kanaatine varacaktır.  

Çalışanlar,  denk işlere aynı ücretin ödenmesini, örgüt kurallarının herkese 

herhangi bir ayrımcılık yapılmadan eşit uygulanmasını, mesailerde ve izinlerde eşit 

haklara sahip olmayı, örgütün sağladığı imkânlardan diğerleriyle eşit bir şekilde 

faydalanmayı ister. 

Örgütsel Ödüller: Ödüller, yönetimin başarılı performans sergileyen çalışanına 

"teşekkür" mesajını iletmesinin iyi bir yoludur. Gösterilen gayret karşısında alınan ödül, 

örgütün gelecekteki faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde güdüleme aracı olarak da 

önemli bir faktördür. Örgütler, amaçlarına ulaşmada çalışanlarını etkilemek ve onları 

motive etmek için çeşitli ödüller kullanmaktadırlar. Ödemeler, ücret dışı yan gelirler, 

statüde ilerleme, tanınma, terfi, bir işe ya da projeye başlama ve bitirme sorumluluğu veya 

daha esnek denetleme gibi kişisel olmayan ödüller de çalışanın bağlılık duymasında etkili 

olmaktadır (Şimşek,2013,s.50). 

 

1.16. Örgütsel Bağlılık Sonuçları 

Randall (1987), örgütsel bağlılık düzeyleri ile bu düzeylerin bireye ve örgüte yönelik 

olumlu ve olumsuz sonuçlarını irdelemiştir. Bu bağlamda düşük, ılımlı ve yüksek örgütsel 

bağlılık ile bunların olumlu ve olumsuz sonuçlarından bahsedilebilir (Aktaran: 

Balay,2014,s.93). 

 

1.16.1. Düşük Örgütsel Bağlılık 

 
Bu bağlılık düzeyinde birey, kendisini örgüte bağlayan güçlü tutum ve 

eğilimlerden yoksundur. Düşük örgütsel bağlılığın bireye ve örgüte dönük önemli 

sonuçları vardır. 

Olumlu Sonuçları: Düşük düzey örgütsel bağlılığı olan iş görenler, üst 

yöneticilerine karşı hissettikleri korkuyu bir kenara bırakarak, hataları ve yanlışları 

rahatça ifade eder hale gelebilmektedirler. Böylece gizlenen ya da ortaya konulmasından 
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çekinilen konular ifade edilerek, örgütün bu konulara dikkatini çekilmesini 

sağlayabilmektedirler (Akten,2014,s.38). Birey örgüte düşük düzeyde bağlılık duyduğu 

için alternatif iş olanaklarını araştıracağından bu durum, insan kaynaklarının daha etkili 

kullanımını sağlayabilir (Balay,2014,s.93). 

Örgütsel düzeyde de düşük bağlılık, işlevsel olabilir. Çünkü daha yüksek iş gören 

devri ve devamsızlık, yıkıcı ve düşük performans gösteren iş görenlerin potansiyel 

zararlarını sınırlandırabilir. Bu tür iş görenlerin örgütü bırakması demek, diğer iş 

görenlerin tutumlarının iyileşmesi ve bunlar yerine alınacak iş görenlerin örgüte yeni 

beceriler getirmesi demektir (Balay,2014,s.93). 

 

Olumsuz Sonuçları: Örgüte düşük düzeyde bağlılık gösteren bireyler, bireysel 

ve grup bağlılığının sağlanmasında çok fazla çaba göstermedikleri için örgüt içinde en az 

değerli ve duygusuz iş görenler olarak tanımlanırlar. Düşük örgütsel bağlılık gösteren 

bireyler yöneticiler tarafından gözden çıkarıldıkları için yukarıya terfi etme şansları 

oldukça düşüktür. Bu tür bireyler düşük bağlılıkları nedeniyle ayrıca gelir kaybı, iş 

güvenliği kaybı, soyutlanma, karakter aşınması, kendisinden beklenmeyen görevleri 

yapma ve rahatsız edilme gibi ağır kişisel bedeller ödemek zorunda kalırlar 

(Balay,2014,s.94). 

 

1.16.2. Ilımlı Örgütsel Bağlılık 

 
Ilımlı örgütsel bağlılık düzeyi, iş görenlerin örgütle özdeşlemelerinin ve 

bağlılıklarının olması gereken düzeyde gerçekleşmediği bir durumu ifade etmektedir. 

 

Olumlu Sonuçları: Ilımlı bağlılık, bireyin örgütüne sınırsız sadakat duymadığı 

bağlılık düzeyidir. Bu düzeyde yer alan iş görenler, sistemin kendilerini yeniden 

şekillendirmesine karşı çıkmakta ve bu yüzden birey olarak kimliklerini korumak için 

çaba göstermektedirler (Balay,2000). Bu bağlılık profilinde iş görenlere ve dolayısıyla 

örgüte dönük olumlu sonuçlardan dolayı örgütte hizmet süresi artabilmekte, örgütten 

ayrılma isteği az olabilmekte ve daha büyük iş doyumuna ulaşılabilmektedir. Ilımlı 

bağlılık birey ve örgütün karşılıklı değer uyumunu yansıttığından bireye dengeli inisiyatif 

ve kişisel tercih olanağı vermekte, böylece sonuçta dengeli bir bağlılık düzeyi ortaya 

çıkmaktadır (Balay, 2014,s.96).  
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Olumsuz Sonuçları: Örgüte ılımlı düzeyde bağlılık her zaman olumlu sonuçlar 

doğurmayabilir. Bu düzeydeki iş görenler topluma sorumluluk ile örgüte sadakat arasında 

bir bocalama ya da çatışma yaşarlar. Bu da kararsızlığa ve örgütün verimsiz işleyişine yol 

açabilir (Balay, 2014,s.97).  

 

1.16.3. Yüksek Örgütsel Bağlılık 

 
Bu bağlılık düzeyindeki birey, örgüte güçlü tutum ve eğilimlerle bağlıdır. 

 

Olumlu Sonuçları: Bireye, meslekte başarı ve ücrette doyum sağlayabileceği gibi 

örgüt, iş görenin sadakatine karşılık ona yetki devrederek ve onu üst pozisyonlara 

getirerek bir şekilde ödüllendirmektedir. Yüksek düzeyde bağlılık duyan iş görenler, 

kendi kararlarını kendileri almakta ve dış etkenlerden (kötü amaçlı insanlar gibi) daha az 

etkilenmektedirler (Akten,2014,s.40).    

“Örgüte sadık ol ki örgüt de sana sadık olsun” anlayışı vardır. Örgüt, iş görenin 

sadakatine karşılık ona yetki devrederek ve onu üst pozisyonlara getirerek bir şekilde 

ödüllendirir. Yüksek düzeyde örgütüne bağlı olan iş görenler aynı zamanda örgütün en 

değerli üyeleri olurlar. Bu iş görenlerin; işin kendisinden, örgütteki geleceklerinden, 

denetimden, iş arkadaşlarından, ödemedeki eşitliğin bir yansıması olarak da ücretlerinden 

doyumları yüksektir (Balay,2014,s.97). 

 

Olumsuz Sonuçları: Randall’a (1987) göre, yüksek düzeyde örgütsel bağlılığın 

örgüt açısından olumsuz sonuçları da vardır. Örgüt yüksek derecede verim ve 

sorgulanmayan sadakatten yarar sağlasa da bu bağlılık türünün verimlilik üzerinde 

olumsuz etkileri olduğu ileri sürülmektedir. Böylece örgüt, kendisine yüksek düzeyde 

bağlılık gösteren, ancak örgütün gerektirdiği koşullara uymayan iş görenleri kendisine 

çekebilir (Aktaran:Balay,2014,s.101). Yüksek örgütsel bağlılık, bazen yaratıcılığı 

baskılayabilir ve iş dışında stresli ilişkilere neden olabilmektedir. 

 
1.17. Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı 

 

Eğitim kurumu toplumun uyumlayıcı kurumlarından biri olarak toplumun 

bireyleri arasında oluşan eğitsel ilişkileri düzenler. Bir toplumda her bireyin, yaşamını 
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sürdürmek, toplumsal üyelik, görev ve rollerini yerine getirmek, toplumda kendisine 

yaraşır bir konum kazanmak için gerekli davranış kalıplarını öğrenmesi gerekir. Bu 

davranış kalıplarının evde ve aile ortamında öğrenilmesi güçtür. Bu işlevi bugün eğitim 

ve öğretimin gerçekleştirildiği okullar yerine getirmektedir (Balay, 2014,s.11). 

 Eğitimin çağdaş görevi toplum ve bireylerin sorunlarını çözmektir. Kişiler, 

insanca yaşama gereksinimini bugün her zamankinden daha fazla hissetmektedirler. Bu 

gereksinimin karşılanması her yerde kaliteli eğitim kurumlarına sahip olmaktan geçer. Bu 

koşulun sağlanması da okulda birinci dereceden iş görenler olarak yönetici ve 

öğretmenlerin hem nicel hem de nitel açıdan yeterli ve donanımlı olmalarını gerektirir 

(Balay,2014,s.11). 

Bir örgütün başarılı olabilmesi için çalışanlarının örgütsel bağlılığı fazlasıyla 

önemlidir. Örgütüne bağlı çalışan, örgütünün daha iyiye kavuşması için gayretle çalışır 

ve fedakârlıktan kaçınmaz. Son yıllarda öğretmen bağlılığına ilişkin çalışmaların 

sayısında da bir artış gözlemlenmektedir. Çünkü öğretmenin okuluna, öğrencilerine olan 

bağlılığı o okulun başarısı için önemli bir etkendir. 

Örgütlerine bağlı olan iş görenler için önemli olan, içsel güdülenmedir. 

Öğretmenler, öğretime, okullarına, öğrencilerine bağlanabilmektedir ve davranış 

örüntüleri önem verilen bağlılık nesnelerine göre değişebilmektedir. Çalışma 

özelliklerinin içsel güdülenmeyi sağlayan ödüllerden biri olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 

durum özellikle eğitim örgütlerinde daha da önem kazanmaktadır. Öğretmenlerin kendi 

çabaları sonucunda doğrudan bir başarı elde ettiklerinde işlerine, okula ve öğrencilerine 

bağlılıkları artmaktadır (Celep,2014,144). 

 Öğretmenlerin okula karşı olan bağlılığının prediktörlerini (kestirimcilerini)  

inceleyen birçok çalışma vardır. Ashburn (1989), okul ortamının, öğretmenler için 

bağlılığın en büyük prediktörü olduğunu ileri sürmektedir. Burada, öğretmen 

memnuniyeti olgusunda olduğu gibi, bir öğretmenin o ortam hakkındaki kişisel yorumu 

tarafından oynanan rolü düşünmek önemlidir. Mowday, Steers ve Porter (1982), çalıştığı 

kuruma yüksek düzeyde bağlılık gösteren öğretmeni okulunun amaçlanan başarıya 

ulaşmasında kendisinden beklenenin dışında daha fazla çaba gösteren ve çalışmaları 

göstermelik gerçekleştirmesinin ötesinde içinden gelerek, arzu ederek sürdüren ve bunu 

devam ettiren çalışan olarak ifade etmiştir. (Aktaran: Serin,2011,s.78). 
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 Yapılan araştırmalar, öğretmenlerin okula ilişkin üç bağlılığını öne çıkarmıştır. 

Bunlar; okul için çaba gösterme isteği, okulda çalışmaya devam etme isteği ve okulun 

eğitimsel amaç ve değerlerini kabuldür. Eğitim iş görenlerinin okula bağlılığı ve işten 

doyumu, okul etkililiğinde önemli bir öğedir. Shann’ın (1998) araştırma bulguları, 

öğretmen-öğrenci ve öğretmen-ebeveyn ilişkilerinin iş doyumu ve önemi bakımından 

büyük değer taşıdığını göstermiştir. Araştırma bu çerçevede, düşük düzeyde başarı 

gösteren okullarda görev yapan öğretmenlerin, öğretmenler arası ilişkisi ve okulun eğitim 

programı bakımından yüksek düzeyde başarı gösteren okullardaki öğretmenlerden daha 

doyumsuz olduklarını ortaya koymuştur. Bulgular ayrıca yöneticilerin, öğretmenleri 

karar alma sürecine katarak ve aynı zamanda eğitimsel reformlar üzerinde odaklanarak, 

öğretmenlerin örgütsel bağlılığı ve doyumunu azaltan konular üzerinde durmalarının 

gerekliliğine dikkat çekmektedir. İşlerinde yüksek düzeyde doyum sağlayan ve 

örgütlerine güçlü bir biçimde bağlılık duyan iş görenlerin, geri çekilme davranışlarından 

sakındıkları ve işlerine bağlılıkta devam ettikleri görülmüştür (Aktaran: 

Mercan,2006,s.28).   

 

1.2. Amaç 

Bu araştırmanın amacı öğretmenlere göre ortaokul müdürlerinin etik liderlik 

davranışları sergileme düzeyleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi 

saptamaktır. Bu amaçla aşağıdaki sorular cevaplandırılmıştır: 

1. Öğretmenlere göre ortaokul müdürlerinin etik liderlik sergileme düzeyleri nedir? 

2. Ortaokul öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri nedir? 

3. Öğretmenlerin demografik özellikleri ile etik liderlik ve örgütsel bağlılık arasında 

ilişki var mıdır? 

4. Ortaokul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel 

bağlılık düzeyleri arasında ilişki var mıdır? 

 

1.3. Önem 

Hızla değişen ve gelişen dünyada, bu değişime gelişerek ayak uydurmak, 

toplumların geleceğini aydınlatır. Bu görevi yerine getirmekle sorumlu eğitim 

kurumlarının, iyi nesiller yetiştirmek başat görevidir, bu sebeple eğitim kurumlarını 

yöneten liderlerin davranışları etik ilkeler dâhilinde olursa o kurum daha iyiye ve güzele 
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doğru ilerleyecektir. Kurumunu seven ve bağlı olan öğretmenler, nesillerimizi iyi 

yetiştirmek için daha fazla gayret edeceklerdir. Öğretmenlerin örgütsel bağlılığı ile okul 

yöneticilerinin etik liderlik davranışları arasındaki ilişki bu sebeplerle önem taşımaktadır. 

 

1.4. Varsayımlar 

 
Bu araştırmada aşağıdaki varsayımlardan (sayıltılardan) hareket edilmiştir: 

1. Öğretmenlerin anket sorularına verdikleri cevaplar gerçek düşüncelerini 

yansıtmaktadır. 

2. Öğretmenlerin etik liderlik ve örgütsel bağlılık ile ilgili bilgi sahibi olduğu ve 

ankette yer alan sorulara cevap verebilecek düzeyde mesleki yeterliliklere sahip 

oldukları kabul edilmiştir. 

 

1.5. Sınırlılıklar 

 
1. Bu araştırma 2015-2016 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Maltepe ilçesinde yer 

alan resmi ortaokullardaki öğretmenlerden elde edilen veriler ile sınırlıdır.  

2. Araştırma, veri toplama aracı olarak kullanılan anket, ölçekler ve istatistiksel 

çözümleme yöntemleri ile sınırlıdır. 

 

1.6. Tanımlar 

 
Etik: Etik; neyin yapılması gerektiğini, hangi davranışın iyi olduğunu, neyin 

hayata anlam kazandırdığını gösterir. Ahlakın özünü, kökenini ve gelişmesini, ahlak 

standartlarını, bu standartların tarihsel karakteristiklerini belirleyen kanunları ele alır 

(“Rosentthal ve Yüdin” 1997, Aktaran: Yılmaz, 2006, s.24-25). 

Liderlik:  Belirli bir durum ve koşullar altında amaca ulaşmak için başkalarının 

davranışlarını ve eylemlerini etkileme sanatıdır (Şimşek, 1999, s.176, Akt: Yılmaz, 2006, 

s.14).  

Yönetici: Yönetici, emrine verilmiş bir grup insanı belirli birtakım amaçlara 

ulaştırmak için ahenk ve işbirliği içinde çalıştıran bir kimsedir. Diğer bir deyimle 

başkaları vasıtasıyla iş gören ve başarıya ulaşan kimsedir (Eren,2013,s.8).  
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Etik liderlik: Etik değerlerin liderlik becerisi ile harmanlanmasına ve ortaya 

çıkan sürece etik liderlik denilebilir. Bireylerin inanç, kişisel farklılıklarını kabul eden 

etik liderlik önyargısız bir tutum ortaya koymalıdır (Akdoğan,2016,s.2). 

Örgütsel bağlılık:  İş görenlerin örgütte kalmak istemeleri, örgütün tüm etkinliği, 

çıkarı ve başarısı ile kendini bağdaştırma, iş görenin örgüte karşı olan bağlılık tutumu ve 

çalıştığı örgütün başarılı olabilmesi için gösterdiği çabadır.   
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BÖLÜM 2. YÖNTEM 

 

Bu bölümde, araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veriler ve toplanması, 

verilerin çözümü ve yorumlanması ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

 

2.1.Araştırma Modeli 

 

Araştırma tarama modelindedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ortaokullarda 

çalışan müdürlerin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları 

arasındaki ilişki, öğretmenlere anket ve ölçekler uygulanarak belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 

betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da 

nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir 

şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 2014. s. 77). 

 

Araştırma kapsamında öğretmenlere göre yöneticilerin liderlik davranışları 4 alt 

boyutta: “İletişimsel Etik”, “İklimsel Etik”, “Karar Vermede Etik” ve “Davranışsal Etik”; 

öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ise 3 alt boyutta “Duygusal Bağlılık”, “Devam 

Bağlılığı” ve “Normatif Bağlılık” olarak incelenmiştir. 

 

2.2 Evren ve Örneklem 

 

 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul ili Maltepe ilçesindeki devlet 

ortaokullardaki öğretmenler araştırmanın hedef kitlesini oluşturmaktadır. 

İstanbul İlinin Maltepe ilçesinde yer alan resmi ortaokulların tümü araştırmanın 

evrenidir. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Maltepe ilçesinde bulunan 26 resmi  

ortaokulda 1162 öğretmen bulunmaktadır. Söz konusu ana kitleyi temsil edecek örneklem 

büyüklüğü %95 güven aralığında  ± % 5 örnekleme hatası ile 288 olarak hesaplanmıştır. 

Anket ve iki ölçekten oluşan form, evrende bulunan 26 resmi ortaokula dağıtılmış, 

dağıtılan 500 formdan 363 kullanılabilir form edinilmiştir. 
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2.3  Verilerin Toplanması 

 

Araştırmada veri toplamak amacıyla kullanılan form, üç bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde, öğretmenlere ait kişisel bilgilerin sorulduğu bir anket, ikinci bölümde 

44 maddeden oluşan Etik Davranış Ölçeği (ELÖ) , üçüncü bölümde ise 18 maddeden 

oluşan Örgütsel Bağlılık Ölçeği yer almaktadır.  

Araştırmanın bağımsız değişkenleri hakkında veri toplamak amacıyla geliştirilen 

anket, öğretmenlerin demografik özelliklerine yönelik “cinsiyet”, “medeni durumu”, 

“yaş”, “meslekteki kıdem”, “okuldaki kıdem”, “şu anki okul müdürüyle çalışma süresi, 

“okuldaki branş” sorularından oluşmaktadır. 

Bu araştırmada okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ile öğretmenlerin 

örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemek için “Etik Liderlik Ölçeği” ile 

“Örgütsel Bağlılık Ölçeği” birlikte kullanılmıştır. Yılmaz (2005) tarafından geliştirilen 

“Etik Liderlik Ölçeği (ELÖ)” öğretmen görüşlerine göre, okul yöneticilerinin etik liderlik 

düzeylerini belirlemek için geliştirilmiştir. Bu ölçek 44 maddeden ve 4 alt boyuttan 

oluşmaktadır. Etik Liderlik Ölçeği; hiçbir zaman (1), nadiren (2), bazen (3), sık (4), her 

zaman (5) şeklinde cevaplandırılmıştır. 

Üçüncü bölümde örgütsel bağlılığı ölçmeye yönelik Meyer ve Allen tarafından 

geliştirilen ve 18 maddeden oluşan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Veri 

toplama aracında 5’li likert tipi ölçekten yararlanılmıştır. Öğretmenlerin örgütsel 

bağlılıkları 3 alt boyutta incelenmiştir. Örgütsel Bağlılık Ölçeği; kesinlikle katılıyorum 

(5), kısmen katılıyorum (4), kararsızım (3), katılmıyorum (2), kesinlikle katılmıyorum (1) 

şeklinde cevaplandırılmış ve puanlanılmıştır. 

Veri toplama formları, araştırmacı tarafından 2016 yılının Mayıs ayında Maltepe 

ilçesinde yer alan tüm resmi ortaokullara dağıtılmış ve toplanmıştır. Anket ve ölçeklerin 

uygulaması neticesinde araştırmacı tarafından 363 kullanılabilir cevaplı form elde 

edilmiştir.  

 

2.4 Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

 

Araştırmada veri toplama araçları ile elde edilen bilgilerin çözümlenmesi SPSS 

22 paket programı kullanılarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. Verilerin 
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analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma tanımlayıcı istatistikleri ile 

ortalamalarrın karşılaştırılması amacıyla bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans 

analizleri kullanılmıştır, boyutlar arası ilişkinin varlığını araştırma için ise korelasyon 

analizlerinden yararlanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin alt boyutlarının incelenmesinde faktör 

analizleri, oluşan alt boyutların güvenilirliklerinin ölçülmesi amacıyla da Cronbach’s 

Alpha katasayılarından yararlanılmıştır.  

Varyans analizlerinde gruplar arası homojenliği test etmek amacıyla Levene Testi 

uygulanmış olup gruplar arası homojenlik var ise F testi, homojenlik yok ise Welch testi 

kullanılmıştır. Hangi gruplar arasında farklılık olduğunun tespiti ise F testi kullanıldığı 

durumlarda Bonferroni, Welch testi kullanıldığı durumlarda ise Games Howell testi ile 

yapılmıştır. 

Bağımsız gruplar t-testi: İki grubun verdiği cevapların ortalamalarının birbirinden 

farklı olup olmadığını araştırma için kullanılan parametrik bir test yöntemidir.  

Tek yönlü varyans analizi: İkiden fazla grubun verdiği cevapların ortalamalarının 

bir birinden farklı olup olmadığını araştırma için kullanılan parametrik bir test 

yöntemidir. 

Yapılan analizlerde 363 katılımcıdan elde edilen veriler kullanılmıştır. Ayrıca 

soruların, alfa katsayısına ne derecede ve ne yönde etkide bulunduklarını saptayabilmek 

için; “Değişken Silindiği Taktirde Ölçeğin Alfa Katsayısı” (Alpha if Item Deleted) değeri 

hesaplanmıştır.  

Ortaokul yöneticilerinin etik liderlik özelliklerine etki eden unsurlar için 

belirlenen 4 alt boyutun güvenilirlik değerleri sırasıyla 0,983 (iletişimsel etik) , 0,968 

(iklimsel etik) , 0,900(karar vermede etik) ve 0,696 (davranışsal etik) olarak bulunmuştur. 

Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına etki eden unsurlar için belirlenen 3 alt 

boyutun güvenilirlik değerleri sırasıyla 0,858 (normatif bağlılık), 0,829 (duygusal 

bağlılık), 0,646 (devam bağlılığı) olarak bulunmuştur.  

Güvenirlik analizi sonuçlarına göre müdürlerin etik liderlik davranışlarına ilişkin 

ölçeğin ve öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına ilişkin ölçeğinin tamamı ve ortaya çıkan 

alt boyutları oluşturan ölçekler geçerli güvenirlik değerlerine sahiptir. Ölçeklerin 

güvenilir olması demek, kendilerini oluşturan maddelere verilen cevapların toplanabilir 

olduğunu ifade etmektedir. 
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BÖLÜM 3. BULGULAR VE YORUM 

 
Bu bölümde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ortaokullarında çalışan 

müdürlerin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki 

ilişki öğretmen görüşleri esas alınarak anket ve ölçeklerle belirlenmeye çalışılmıştır.  

Araştırma kapsamında yöneticilerin liderlik davranışları dört alt boyutta: “İletişimsel 

Etik”, “İklimsel Etik”, “Karar Vermede Etik” ve “Davranışsal Etik”; öğretmenlerin 

örgütsel bağlılık düzeyleri ise üç alt boyutta “Duygusal Bağlılık”, “Devam Bağlılığı” ve 

“Normatif Bağlılık” olarak incelenmiştir. 

 

3.1. Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

 

Bu alt bölümde örneklem grubunun demografik özelliklerine göre dağılımı 

frekans ve yüzde tanımlayıcı istatistikleri kullanarak incelenmiştir. 

 

 

 

Tablo 2 Demografik Değişkenlere İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılım Tablosu 
  

Sayı % Cevap Verenler 

İçinde % 

Cinsiyet Kadın 243 66,9 73,6 
 

Erkek 87 24,0 26,4 
 

Cevap Yok 33 9,1   
 

Toplam 363 100,0  100,0 

Medeni Durum Evli 253 69,7 78,3 
 

Bekar 70 19,3 21,7 
 

Cevap Yok 40 11,0   
 

Toplam 363 100,0  100,0 

Yaş 30 ve altı 70 19,3 21,7 
 

31 - 40 164 45,2 50,8 
 

41 - 50 66 18,2 20,4 
 

51 ve üstü 23 6,3 7,1 
 

Cevap Yok 40 11,0   
 

Toplam 363 100,0  100,0 

Meslekteki Kıdeminiz 1 - 5 Yıl 67 18,5 20,6 
 

6 - 10 Yıl 65 17,9 20,0 
 

11 - 20 Yıl 146 40,2 44,9 
 

21 ve üstü 47 12,9 14,5 
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Cevap Yok 38 10,5   

 
Toplam 363 100,0  100,0 

Okuldaki Kıdeminiz 1 Yıl ve daha az 73 20,1 22,8 
 

2 - 5 Yıl 189 52,1 59,1 
 

5 - 10 Yıl 31 8,5 9,7 
 

10 Yıl ve üstü 27 7,4 8,4 
 

Cevap Yok 43 11,8   
 

Toplam 363 100,0  100,0 

 

 

 

 Araştırmaya katılanların %73,6’sı kadın, %26,4’sı erkektir. Araştırmaya katılan 

kadın öğretmenlerin sayısı erkeklerden fazladır. 

 

 Araştırmaya katılanların medeni durumlarına bakıldığında evli katılımcıların 

oldukça fazla olduğu görülmektedir. Evli katılımcıların oranı %78,3 iken bekar 

katılımcıların oranı %21,7’dir.  

 

 Araştırmaya katılanların %50,8’i 31-40, %20’4 ‘ü 41-50, %21,7’si 30 ve altı yaş 

grubunda bulunurken 51 yaş ve üstünde yer alan katılımcıların oranı %7,1’dir. 

Katılımcıların yaş gruplarının dağılımına bakıldığında 31-40 yaş aralığındaki 

katılımcıların sayısı fazladır. 

 

Müdürünüzle Birlikte Çalışma 

Süresi 

1 Yıl ve daha az 97 26,7 30,1 

 
2 - 5 Yıl 200 55,1 62,1 

 
5 - 10 Yıl 22 6,1 6,8 

 
10 ve üstü 3 ,8 0,9 

 
Cevap Yok 41 11,3   

 
Toplam 363 100,0  100,0 

Branş Bilişim Teknolojileri 11 3,0 3,6 
 

Türkçe 61 16,8 19,9 
 

İngilizce 36 9,9 11,7 
 

Matematik 56 15,4 18,2 
 

Sosyal Bilgiler 24 6,6 7,8 
 

Fen ve Teknoloji 42 11,6 13,7 
 

Beden E. ve Diğer 77 21,2 25,1 
 

Cevap Yok 56 15,4   
 

Toplam 363 100,0  100,0 
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 Araştırmaya katılanların meslekteki kıdemlerine bakıldığında; 20,6’sı 1-5 yıl, 

%20,0’ı 6-10 yıl, %44,9’u 11-20 yıl, %14,5’u 21 yıl ve üstüdür. Meslekteki 

kıdemi 11-20 yıl arası olanların oranı %44,9 ile en yüksektir.  

 

 

 Araştırmaya katılınların % 22,8’i 1 yıl ve daha az, % 59,1’i 2-5 yıl, % 9,7’si 5-10 

yıl, % 8,4’ü ise 10 yıl ve üstü okul kıdemine sahiptir. Diğer bir ifade ile 2-5 yıl 

arası kıdeme sahip olanlar diğer kıdem yıllarına sahip olanlardan fazladır. 

 

 Araştırmaya katılanların % 30,1’i 1 yıl ve daha az, % 62,1’i 2-5 yıl, % 6,8’i 5-10 

yıl, % 0,9’u ise 10 yıl ve üstünde okul müdürleriyle birlikte çalışmaktadırlar. 

%62,1 ile 2-5 yıl arasında müdürleriyle çalışanların oranı en fazladır. 

 

 Araştırmaya katılanların % 3,6’sı bilişim teknolojileri, % 19,9’u  Türkçe , %7,8 

sosyal bilgiler, % 13,7’si fen ve teknoloji, % 11,7’si İngilizce, % 18,2’si 

matematik, % 25,1’i beden eğitimi ve diğerleri branşındadır.  

 

 Araştırmaya katılanların tamamı öğretmendir. 

 

 

3.2. Okul Yöneticilerinin Etik liderlik Davranışlarına İlişkin Bulgular 

 
Bu alt bölümde okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları aritmetik ortalama ve 

standart sapma tanımlayıcı istatistikleri kullanılarak incelenmiş ve analiz sonuçları 

Tablo 3’te sunulmuştur.   

 

Tablo 3 Ortaokul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri ile İlgili Betimleyici 

İstatistikler Tablosu 
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1 Öğretmenleri teşvik 

eder. 

Sayı 

8 31 65 98 126 35 363 

3,9

2 

1,085 

  
% 2,2 8,5 17,9 27,0 34,7 9,6 100   
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2 Kendi düşüncelerini, 

sevgiyi temel alan 

yaklaşımla yaymaya 

çalışır. 

Sayı 

13 27 59 95 133 36 363 

3,9

4 

1,129 

  
% 3,6 7,4 16,3 26,2 36,6 9,9 100   

3 Geleceğe dönük somut 

hedefler koyar. 

Sayı 

6 23 66 112 121 35 363 

3,9

7 

1,009 

  
% 1,7 6,3 18,2 30,9 33,3 9,6 100   

4 Kendi işlerini 

sorumluluk duygusu 

içerisinde yapar. 

Sayı 

0 10 33 95 189 36 363 

4,4

2 

,794 

  
% 0,0 2,8 9,1 26,2 52,1 9,9 100   

5 Kendi kendini 

değerlendirebilir. 

Sayı 

10 27 64 87 137 38 363 

3,9

7 

1,109 

  
% 2,8 7,4 17,6 24,0 37,7 10,5 100   

6 Hatalarını kabul eder. Sayı 

21 23 76 82 124 37 363 

3,8

1 

1,202 

  
% 5,8 6,3 20,9 22,6 34,2 10,2 100   

7 Bencil davranışlar 

sergilemez. 

Sayı 

24 26 57 70 149 37 363 

3,9

0 

1,268 

  
% 6,6 7,2 15,7 19,3 41,0 10,2 100   

8 Öğretmenlerin 

yaratıcılığının ortaya 

çıkması için uygun 

ortam hazırlar. 

Sayı 

18 23 75 92 119 36 363 

3,8

3 

1,160 

  
% 5,0 6,3 20,7 25,3 32,8 9,9 100   

9 Öğretmenlere adaletli 

davranır. 

Sayı 

15 22 50 95 143 38 363 

4,0

1 

1,133 

  
% 4,1 6,1 13,8 26,2 39,4 10,5 100   

10 Öğrenme konusunda 

isteklidir. 

Sayı 

3 17 40 100 166 37 363 

4,2

5 

,928 

  
% 0,8 4,7 11,0 27,5 45,7 10,2 100   

11 Çözümler üretmede 

sistemli yaklaşır. 

Sayı 

9 26 59 90 141 38 363 

4,0

1 

1,090 

  
% 2,5 7,2 16,3 24,8 38,8 10,5 100   

12 Öğretmenlerin farklı 

düşünebileceğini kabul 

eder. 

Sayı 

14 25 58 91 133 42 363 

3,9

5 

1,140 

  
% 3,9 6,9 16,0 25,1 36,6 11,6 100   
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13 Tartışmalarda 

yapıcı ve anlayışlı 

katılır. 

Sayı 

14 22 58 85 148 36 363 

4,01 1,135 

  
% 3,9 6,1 16,0 23,4 40,8 9,9 100   

14 Doğru sözlüdür. Sayı 3 10 29 95 189 37 363 4,40 ,846 
  

% 0,8 2,8 8,0 26,2 52,1 10,2 100   
15 Dürüst davranır. Sayı 3 11 25 101 186 37 363 4,40 ,842 
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% 0,8 3,0 6,9 27,8 51,2 10,2 100   

16 Olaylar karşısında 

cesaretli davranır. 

Sayı 

15 21 47 90 151 39 363 

4,05 1,135 

  
% 4,1 5,8 12,9 24,8 41,6 10,7 100   

17 Sabırlıdır. Sayı 9 20 36 90 171 37 363 4,21 1,043 
  

% 2,5 5,5 9,9 24,8 47,1 10,2 100   
18 Öğretmenlerin 

başarısını adaletli 

bir şekilde 

ödüllendirir. 

Sayı 

17 29 59 90 130 38 363 

3,88 1,183 

  
% 4,7 8,0 16,3 24,8 35,8 10,5 100   

19 Alçak gönüllüdür. Sayı 9 23 49 76 167 39 363 4,14 1,089 
  

% 2,5 6,3 13,5 20,9 46,0 10,7 100   
20 Okulun kurallarını 

doğru bir şekilde 

oluşturur. 

Sayı 

12 16 58 99 141 37 363 

4,05 1,067 

  
% 3,3 4,4 16,0 27,3 38,8 10,2 100   

21 İnsanlara eşit 

davranır. 

Sayı 

12 14 51 99 150 37 363 

4,11 1,054 

  
% 3,3 3,9 14,0 27,3 41,3 10,2 100   

22 Tüm öğretmenlere 

sevgiyle davranır. 

Sayı 

13 16 50 92 153 39 363 

4,10 1,086 

  
% 3,6 4,4 13,8 25,3 42,1 10,7 100   

23 Öğretmenlere 

şefkatle yaklaşır. 

Sayı 

12 24 54 82 154 37 363 

4,05 1,125 

  
% 3,3 6,6 14,9 22,6 42,4 10,2 100   

24 Tüm koşullarda 

gerçeği söyler. 

Sayı 

6 15 47 93 165 37 363 

4,21 ,978 

  
% 1,7 4,1 12,9 25,6 45,5 10,2 100   

25 İfadeleri gerçeğe 

yakındır. 

Sayı 

4 12 39 101 171 36 363 

4,29 ,903 

  
% 1,1 3,3 10,7 27,8 47,1 9,9 100   

26 Faaliyetleri 

gerçeklik ilkesine 

göre yapar. 

Sayı 

0 18 54 115 137 39 363 

4,15 ,891 

  
% 0,0 5,0 14,9 31,7 37,7 10,7 100   

27 Etrafındaki 

insanlara saygı 

gösterir. 

Sayı 

5 12 30 100 178 38 363 

4,34 ,903 

  
% 1,4 3,3 8,3 27,5 49,0 10,5 100   

28 Bireysel hakları 

korur. 

Sayı 

3 14 40 104 162 40 363 

4,26 ,903 

  
% 0,8 3,9 11,0 28,7 44,6 11,0 100   
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29 İçinde bulunduğu 

toplumun değerlerine 

saygı gösterir. 

Sayı 

4 7 19 106 186 41 363 

4,44 ,804 

  
% 1,1 1,9 5,2 29,2 51,2 11,3 100   
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30 Politik konularda kazanç 

sağlamaya yönelik 

çalışmalarda bulunmaz. 

Sayı 

40 16 26 66 176 39 363 

3,99 1,39

2 

  
% 11,0 4,4 7,2 18,2 48,5 10,7 100   

31 Dini konularda fayda 

amaçlı faaliyetlerde 

bulunmaz. 

Sayı 

46 27 29 61 149 51 363 

3,77 1,48

2 

  
% 12,7 7,4 8,0 16,8 41,0 14,0 100   

32 Ekonomik alanda kişisel 

kazanç sağlayıcı 

faaliyetlerde davranmaz. 

Sayı 

46 11 19 57 182 48 363 

4,01 1,44

9 

  
% 12,7 3,0 5,2 15,7 50,1 13,2 100   

33 Tartışmalar için özgür 

ortamlar yaratır. 

Sayı 

13 28 63 73 145 41 363 

3,96 1,16

6   
% 3,6 7,7 17,4 20,1 39,9 11,3 100   

34 Mesleki sorumluluklarını 

dürüstlük duygusu 

içerisinde yapar. 

Sayı 

6 10 28 95 181 43 363 

4,36 ,906 

  
% 1,7 2,8 7,7 26,2 49,9 11,8 100   

35 Okulda ortak alınan 

kararları etkili biçimde 

uygular. 

Sayı 

6 14 54 97 147 45 363 

4,15 ,979 

  
% 1,7 3,9 14,9 26,7 40,5 12,4 100   

36 Mesleki etkililiğini 

arttırmaya yönelik çaba 

içerisindedir. 

Sayı 

8 16 49 97 150 43 363 

4,14 1,01

5 

  
% 2,2 4,4 13,5 26,7 41,3 11,8 100   

37 Okulda yapılan işlerde 

ölçüyü belirler. 

Sayı 

7 16 46 101 148 45 363 

4,15 ,994 

  
% 1,9 4,4 12,7 27,8 40,8 12,4 100   

38 Kötü sayılabilecek 

alışkanlıklara sahip 

değildir. 

Sayı 

29 12 23 69 186 44 363 

4,16 1,26

6 

  
% 8,0 3,3 6,3 19,0 51,2 12,1 100   

39 Öğretmenler arasında 

arabozucu değildir. 

Sayı 

37 14 23 54 194 41 363 

4,10 1,37

0   
% 10,2 3,9 6,3 14,9 53,4 11,3 100   

40 Merhametlidir. Sayı 6 12 39 75 189 42 363 4,34 ,958   
% 1,7 3,3 10,7 20,7 52,1 11,6 100   

41 Öğretmenlere içten 

davranır. 

Sayı 

8 17 50 87 160 41 363 

4,16 1,03

2   
% 2,2 4,7 13,8 24,0 44,1 11,3 100   

42 Öğretmenleri sahip 

oldukları kişisel 

özelliklerinden dolayı 

yargılamaz. 

Sayı 

26 12 37 71 174 43 363 

4,11 1,23

8 

  
% 7,2 3,3 10,2 19,6 47,9 11,8 100   

43 Yapılan hizmetlerden 

dolayı insanlara minnet 

duygusu besler. 

Sayı 

21 19 59 86 134 44 363 

3,92 1,19

7 

  
% 5,8 5,2 16,3 23,7 36,9 12,1 100   

44 Davranışlarının sınırlarını 

bilir. 

Sayı 

11 11 48 86 167 40 363 

4,20 1,03

6   
% 3,0 3,0 13,2 23,7 46,0 11,0 100   
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Tablo 4 Öğretmenlere Göre Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özelliklerine Etki 

Eden Maddeler  

  
Ortalama ss 

İçinde bulunduğu toplumun değerlerine saygı gösterir. 4,4 0,80 
Kendi işlerini sorumluluk duygusu içerisinde yapar. 4,4 0,79 
Doğru sözlüdür. 4,4 0,85 
Dürüst davranır. 4,4 0,84 
Mesleki sorumluluklarını dürüstlük duygusu içerisinde yapar. 4,4 0,91 
Merhametlidir. 4,3 0,96 
Etrafındaki insanlara saygı gösterir. 4,3 0,90 
İfadeleri gerçeğe yakındır. 4,3 0,90 
Bireysel hakları korur. 4,3 0,90 
Öğrenme konusunda isteklidir. 4,3 0,93 
Tüm koşullarda gerçeği söyler. 4,2 0,98 
Sabırlıdır. 4,2 1,04 
Davranışlarının sınırlarını bilir. 4,2 1,04 
Kötü sayılabilecek alışkanlıklara sahip değildir. 4,2 1,27 
Öğretmenlere içten davranır. 4,2 1,03 
Okulda yapılan işlerde ölçüyü belirler. 4,2 0,99 
Okulda ortak alınan kararları etkili biçimde uygular. 4,1 0,98 
Faaliyetleri gerçeklik ilkesine göre yapar. 4,1 0,89 
Mesleki etkililiğini arttırmaya yönelik çaba içerisindedir. 4,1 1,02 
Alçak gönüllüdür. 4,1 1,09 
Öğretmenleri sahip oldukları kişisel özelliklerinden dolayı yargılamaz. 4,1 1,24 
İnsanlara eşit davranır. 4,1 1,05 
Öğretmenler arasında arabozucu değildir. 4,1 1,37 
Tüm öğretmenlere sevgiyle davranır. 4,1 1,09 
Olaylar karşısında cesretli davranır. 4,1 1,14 
Öğretmenlere şefkatle yaklaşır. 4,0 1,12 
Okulun kurallarını doğru bir şekilde oluşturur. 4,0 1,07 
Öğretmenlere adaletli davranır. 4,0 1,13 
Tartışmalarda yapıcı ve anlayışlı katılır. 4,0 1,13 
Ekonomik alanda kişisel kazanç sağlayıcı faaliyetlerde davranmaz. 4,0 1,45 
Çözümler üretmede sistemli yaklaşır. 4,0 1,09 
Politik konularda kazanç sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmaz. 4,0 1,39 
Geleceğe dönük somut hedefler koyar. 4,0 1,01 
Kendi kendini değerlendirebilir. 4,0 1,11 
Tartışmalar için özgür ortamlar yaratır. 4,0 1,17 
Öğretmenlerin farklı düşünebileceğini kabul eder. 3,9 1,14 
Kendi düşüncelerini, sevgiyi temel alan yaklaşımla yaymaya çalışır. 3,9 1,13 
Öğretmenleri teşvik eder. 3,9 1,09 
Yapılan hizmetlerden dolayı insanlara minnet duygusu besler. 3,9 1,20 
Bencil davranışlar sergilemez. 3,9 1,27 
Öğretmenlerin başarısını adaletli bir şekilde ödüllendirir. 3,9 1,18 
Öğretmenlerin yaratıcılığının ortaya çıkması için uygun ortam hazırlar. 3,8 1,16 
Hatalarını kabul eder. 3,8 1,20 
Dini konularda fayda amaçlı faaliyetlerde bulunmaz. 3,8 1,48 

 

 

Öğretmelerin okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri hakkındaki ifadelere 

katılma düzeyi incelendiğinde, ortaokul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri hakkında 

en fazla katılım olan maddeler: “İçinde bulunduğu toplumun değerlerine saygı gösterir.”, 

“Kendi işlerini sorumluluk duygusu içerisinde yapar.”, “Doğru sözlüdür.”, “Dürüst 

davranır.”, ”Mesleki sorumluluklarını dürüstlük duygusu içerisinde yapar.” maddeleridir.      
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Buradan yola çıkarak  ortaokul yöneticilerinin toplumun değerlerine saygılı, işlerini 

sorumluk duygusunda yapan, doğru sözlü ve dürüst kişiler olduğu diğer konulara göre 

öğretmenler tarafından daha fazla kabul gören düşüncelerdir.  

Ortaokul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri hakkında en az katılım olan 

maddeler: “Bencil davranışlar sergilemez.”, “Öğretmenlerin başarısını adaletli bir şekilde 

ödüllendirir.”, “Öğretmenlerin yaratıcılığının ortaya çıkması için uygun ortam hazırlar.”, 

“Hatalarını kabul eder” ve “Dini konularda fayda amaçlı faaliyetlerde bulunmaz.” 

maddeleridir. Buradan yola çıkarak ortaokul yöneticilerinin bencil olmadığı, başarıyı 

ödüllendiren, öğretmenlerin yaratıcılığının ortaya çıkması için uygun ortam hazırlayan, 

hatalarını kabul eden ve dini konularda fayda amaçlı faaliyetlerde bulunmayan kişiler 

olduğu maddeleri diğer maddelere göre öğretmenler tarafından daha az kabul gören 

düşüncelerdir.  

3.3. Öğretmenlerin Bağlılık Düzeylerine İlişkin Bulgular 

 

Bu alt bölümde öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri aritmetik ortalama ve standart 

sapma tanımlayıcı istatistikleri kullanılarak incelenmiş ve analiz sonuçları tabloda 

sunulmuştur. 

Tablo 5 Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları İle İlgili Betimleyici İstastistikler 

Tablosu 
   

K
es

in
li

k
le

 

K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

K
a

ra
rs

ız
ım

 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

K
es

in
li

k
le

 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

C
ev

a
p

 Y
o

k
 

T
o

p
la

m
 

O
rt

a
la

m
a
 

ss
 

1 Kariyerimin geri kalan 

bölümünü bu okulda 

geçirmek bana büyük bir 

mutluluk verir. 

Sayı 29 25 86 75 89 59 363 3,6 1,25 

  
% 8,0 6,9 23,7 20,7 24,5 16,3 100 

  
2 Bu okulun sorunları bana 

gerçekten kendimin 

sorunlarıymış gibi gelir. 

Sayı 11 25 52 123 96 56 363 3,9 1,06 

  
% 3,0 6,9 14,3 33,9 26,4 15,4 100 

  
3 Okuluma güçlü bir aitlik 

duygusu taşımıyorum. 

Sayı 52 64 69 71 48 59 363 3,0 1,33 

  
% 14,3 17,6 19,0 19,6 13,2 16,3 100 

  
4 Kendimi bu okula "duygusal 

olarak bağlanmış" 

hissetmiyorum. 

Sayı 65 72 60 71 35 60 363 2,8 1,33 
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% 17,9 19,8 16,5 19,6 9,6 16,5 100 

  
5 Okulumda "ailemden biri" 

gibi hissetmiyorum. 

Sayı 69 81 56 64 34 59 363 2,7 1,33 

  
% 19,0 22,3 15,4 17,6 9,4 16,3 100 

  
6 Bu okul benim için önemli 

ölçüde kişisel anlam taşır. 

Sayı 16 31 71 116 68 61 363 3,6 1,10 

  
% 4,4 8,5 19,6 32,0 18,7 16,8 100 

  
7 Şu anda bu okulda çalışmak 

bir istek olduğu kadar benim 

için bir zorunluluktur. 

Sayı 33 73 56 92 49 60 363 3,2 1,27 

  
% 9,1 20,1 15,4 25,3 13,5 16,5 100 

  
8 İstesem bile şu anda bu 

okuldan ayrılmak benim için 

çok zor olur. 

Sayı 34 67 62 76 64 60 363 3,2 1,31 

  
% 9,4 18,5 17,1 20,9 17,6 16,5 100 

  
9 Şu anda bu okuldan 

ayrılmaya karar versem 

hayatımın çok büyük bir 

bölümü altüst olur. 

Sayı 78 94 56 46 32 57 363 2,5 1,30 
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10 Şu anda bu okuldan 

ayrılamayacak kadar az 

seçeneğim var. 

Sayı 51 79 68 61 45 59 363 2,9 1,31 

  
% 14,0 21,8 18,7 16,8 12,4 16,3 100 

  
11 Eğer kendimi bu okula 

bu kadar çok vermemiş 

olsaydım, başka bir 

yerde çalışmayı 

düşünebilirdim. 

Sayı 44 95 80 60 24 60 363 2,8 1,16 

  
% 12,1 26,2 22,0 16,5 6,6 16,5 100 

  
12 Bu okuldan ayrılmamın 

birkaç olumsuz 

sonucundan biri, 

mevcut alternatiflerin 

azlığıdır. 

Sayı 39 84 63 78 36 63 363 3,0 1,24 

  
% 10,7 23,1 17,4 21,5 9,9 17,4 100 

  
13 Şu andaki yöneticimle 

çalışmak için hiçbir 

zorunluluk hissi 

duymuyorum. 

Sayı 37 56 51 76 73 70 363 3,3 1,36 

  
% 10,2 15,4 14,0 20,9 20,1 19,3 100 

  
14 Benim yararıma bile 

olsa, şu anda bu 

okuldan ayrılmanın 

Sayı 44 62 75 67 51 64 363 3,1 1,31 
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doğru olmayacağını 

düşünüyorum. 

  
% 12,1 17,1 20,7 18,5 14,0 17,6 100 

  
15 Şu anda okulumdan 

ayrılırsam kendimi 

suçlu hissederim. 

Sayı 86 87 47 58 24 61 363 2,5 1,30 

  
% 23,7 24,0 12,9 16,0 6,6 16,8 100 

  
16 Bu okul benim 

sadakatimi hak ediyor. 

Sayı 29 47 77 83 63 64 363 3,3 1,24 

  
% 8,0 12,9 21,2 22,9 17,4 17,6 100 

  
17 Okulumun içindeki 

insanlara olan 

sorumluluk hissimden 

dolayı bu kurumdan 

ayrılmam. 

Sayı 39 73 79 67 44 61 363 3,0 1,25 

  
% 10,7 20,1 21,8 18,5 12,1 16,8 100 

  
18 Okuluma karşı kendimi 

borçlu hissediyorum. 

Sayı 78 73 62 59 28 63 363 2,6 1,31 

  
% 21,5 20,1 17,1 16,3 7,7 17,4 100 

  
 

 

Tablo 6 Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarına Etki Eden Maddeler Sıralaması 
 

Ortalama ss 

Bu okulun sorunları bana gerçekten kendimin sorunlarıymış gibi gelir. 3,9 1,06 

Bu okul benim için önemli ölçüde kişisel anlam taşır. 3,6 1,10 

Kariyerimin geri kalan bölümünü bu okulda geçirmek bana büyük bir mutluluk 

verir. 
3,6 1,25 

Bu okul benim sadakatimi hak ediyor. 3,3 1,24 

Şu andaki yöneticimle çalışmak için hiçbir zorunluluk hissi duymuyorum. 3,3 1,36 

İstesem bile şu anda bu okuldan ayrılmak benim için çok zor olur. 3,2 1,31 

Şu anda bu okulda çalışmak bir istek olduğu kadar benim için bir zorunluluktur. 3,2 1,27 

Benim yararıma bile olsa, şu anda bu okuldan ayrılmanın doğru olmayacağını 

düşünüyorum. 
3,1 1,31 

Okulumun içindeki insanlara olan sorumluluk hissimden dolayı bu kurumdan 

ayrılmam. 
3,0 1,25 

Okuluma güçlü bir aitlik duygusu taşımıyorum. 3,0 1,33 

Bu okuldan ayrılmamın birkaç olumsuz sonucundan biri, mevcut alternatiflerin 

azlığıdır. 
3,0 1,24 

Şu anda bu okuldan ayrılamayacak kadar az seçeneğim var. 2,9 1,31 

Kendimi bu okula "duygusal olarak bağlanmış" hissetmiyorum. 2,8 1,33 

Eğer kendimi bu okula bu kadar çok vermemiş olsaydım, başka bir yerde çalışmayı 

düşünebilirdim. 
2,8 1,16 

Okulumda "ailemden biri" gibi hissetmiyorum. 2,7 1,33 

Okuluma karşı kendimi borçlu hissediyorum. 2,6 1,31 

Şu anda bu okuldan ayrılmaya karar versem hayatımın çok büyük bir bölümü altüst 

olur. 
2,5 1,30 

Şu anda okulumdan ayrılırsam kendimi suçlu hissederim. 2,5 1,30 
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Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına en fazla etki eden maddeler arasında “Bu 

okulun sorunları bana gerçekten kendimin sorunlarıymış gibi gelir.”, “Bu okul benim için 

önemli ölçüde kişisel anlam taşır.” ve “Kariyerimin geri kalan bölümünü bu okulda 

geçirmek bana büyük bir mutluluk verir.” ifadeleri ön plana çıkmaktadır. Öğretmenlerin 

örgütsel bağlılıklarına en az etki eden maddeler ise “Okuluma karşı kendimi borçlu 

hissediyorum.”, “Şu anda bu okuldan ayrılmaya karar versem hayatımın çok büyük bir 

bölümü altüst olur.” ve “Şu anda okulumdan ayrılırsam kendimi suçlu hissederim.” 

maddeleridir. 

 

3.4.  Ortaokul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri ve Öğretmenlerin 

Örgütsel Bağlılıklarına Etki Eden Unsurlara İlişkin Faktör ve Güvenilirlik 

Analizleri 

 
Ortaokul yöneticilerinin etik liderlik özelliklerine etki edebileceği düşünülen 44 

kriteri hem gruplandırmaya hem de unsurların tamamı üst boyut olarak kabul edildiğinde 

etik liderlik özelliklerine etki ettiği düşünülen alt boyutları keşfetmek için keşfedici faktör 

analizi uygulanmıştır. Her bir bölüm için örnekleme yeterliliği ölçüsü (measure of 

sampling adequacy), KMO and Bartlett’s testleri yapıldıktan sonra; Faktör analizi 

uygulamak suretiyle araştırma konusunu oluşturan bölümlerin alt boyutları incelenmiştir. 

Çalışma grubundan elde edilen verilerin keşfedici faktör analizine uygun olup olmadığı 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett testi ile açıklanabilir. Kaiser-Meyer Olkin 

değerinin yüksek olması, ölçekteki her bir değişkenin, diğer değişkenler tarafından 

mükemmel bir şekilde tahmin edilebileceği anlamına gelir. Değerlerin sıfır ya da sıfıra 

yakın çıkması durumunda, korelasyon dağılımında, bir dağınıklık olduğu için bu 

değerlere dayalı olarak yorum yapılamaz. Kaiser-Meyer-Olkin testi sonucunda, değerin 

0.50’den düşük olması halinde faktör analizine devam edilemeyeceği yorumu yapılır. Bu 

doğrultuda Barlett Testinin anlamlı ve Kaiser-Meyer-Olkin Testinin ise 0.50’den büyük 

çıkması beklenmektedir. Barlett Testi ve Kaiser-Meyer-Olkin testi sonuçları faktörlerin 

açıkladığı varyans tablosunun altında verilmiştir. KMO değeri 0.972 olarak tespit edilmiş 

ve bu değer örneklem büyüklüğünün faktör analizi için “mükemmel” olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca Barlett küresellik testi sonuçları incelendiğinde ki-kare 

istatistiği=15587,14 ; sd:946  ; p=0,000<0,05 anlamlı çıkmaktadır. 
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Tablo 7 Ortaokul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özelliklerine Etki Eden Unsurlar 

Faktör Analizi, Açıklanan Varyans Tablosu 

 

Faktör Toplam faktör 

yükü 

Açıklanan varyans 

% 

Birikimli açıklanan varyans 

% 

İletişimsel etik 13,430 30,522 30,522 

İklimsel etik 10,505 23,874 54,397 

Karar vermede 

etik 

5,564 12,646 67,043 

Davranışsal etik 4,099 9,316 76,359 

Kaiser-Meyer-Olkin: 0,972 

Bartlett's Küresellik testi: ki-kare istatistiği=15587,14  ; sd:946  ; p=0,000<0,05 

KMO ve Barlett test sonuçları veri sayısının faktör analizi yapmak için yeterli 

olduğunu ve yapılan faktör analizinin anlamlı göstermektedir. Her maddenin hangi 

faktörde yer aldığı ve faktör yükleri aşağıda verilmiştir: 

  

Tablo 8 Öğretmenlere Göre Ortaokul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özelliklerine 

Etki Eden Unsurlar Faktör Analizi, Faktör Yükleri Tablosu 

 
 Faktör Yükleri 

 
1. 

İletişimsel 

etik 

2. 

İklimsel 

etik 

3. Karar 

vermede 

etik 

4. 

Davranışsal 

etik 

B2_23 Öğretmenlere şefkatle yaklaşır. ,800    

B2_17 Sabırlıdır. ,792    

B2_13 Tartışmalarda yapıcı ve anlayışlı katılır. ,785    

B2_44 Davranışlarının sınırlarını bilir. ,783    

B2_22 Tüm öğretmenlere sevgiyle davranır. ,778    

B2_12 Öğretmenlerin farklı düşünebileceğini kabul eder. ,769    

B2_40 Merhametlidir. ,766    

B2_19 Alçak gönüllüdür. ,741    

B2_41 Öğretmenlere içten davranır. ,723    

B2_2 Kendi düşüncelerini, sevgiyi temel alan yaklaşımla 

yaymaya çalışır. 
,708    

B2_27 Etrafındaki insanlara saygı gösterir. ,701    

B2_43 Yapılan hizmetlerden dolayı insanlara minnet duygusu 

besler. 
,673    

B2_33 Tartışmalar için özgür ortamlar yaratır. ,661    

B2_6 Hatalarını kabul eder. ,646    

B2_28 Bireysel hakları korur. ,595    

B2_9 Öğretmenlere adaletli davranır. ,592    

B2_15 Dürüst davranır. ,591    

B2_25 İfadeleri gerçeğe yakındır. ,571    

B2_21 İnsanlara eşit davranır. ,565    

B2_14 Doğru sözlüdür. ,555    

B2_16 Olaylar karşısında cesaretli davranır.  ,819   

B2_3 Geleceğe dönük somut hedefler koyar.  ,793   

B2_10 Öğrenme konusunda isteklidir.  ,714   

B2_11 Çözümler üretmede sistemli yaklaşır.  ,706   
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B2_36 Mesleki etkililiğini arttırmaya yönelik çaba içerisindedir.  ,698   

B2_8 Öğretmenlerin yaratıcılığının ortaya çıkması için uygun 

ortam hazırlar. 
 ,689   

B2_1 Öğretmenleri teşvik eder.  ,678   

B2_20 Okulun kurallarını doğru bir şekilde oluşturur.  ,678   

B2_4 Kendi işlerini sorumluluk duygusu içerisinde yapar.  ,670   

B2_37 Okulda yapılan işlerde ölçüyü belirler.  ,662   

B2_18 Öğretmenlerin başarısını adaletli bir şekilde 

ödüllendirir. 
 ,616   

B2_35 Okulda ortak alınan kararları etkili biçimde uygular.  ,611   

B2_5 Kendi kendini değerlendirebilir.  ,593   

B2_26 Faaliyetleri gerçeklik ilkesine göre yapar.  ,563   

B2_32 Ekonomik alanda kişisel kazanç sağlayıcı faaliyetlerde 

davranmaz. 
  ,871  

B2_38 Kötü sayılabilecek alışkanlıklara sahip değildir.   ,810  

B2_31 Dini konularda fayda amaçlı faaliyetlerde bulunmaz.   ,801  

B2_30 Politik konularda kazanç sağlamaya yönelik 

çalışmalarda bulunmaz. 
  ,799  

B2_39 Öğretmenler arasında arabozucu değildir.   ,759  

B2_7 Bencil davranışlar sergilemez.   ,619  

B2_42 Öğretmenleri sahip oldukları kişisel özelliklerinden 

dolayı yargılamaz. 
  ,533  

B2_29 İçinde bulunduğu toplumun değerlerine saygı gösterir.    ,569 

B2_34 Mesleki sorumluluklarını dürüstlük duygusu içerisinde 

yapar. 
   ,539 

B2_24 Tüm koşullarda gerçeği söyler.    ,526 

 

Faktör analizi sonuçlarına göre birici faktör: İletişimsel etik toplam 20 maddeden, 

ikinci faktör: iklimsel etik toplam 14 maddeden, üçüncü faktör: karar vermede etik 7 

maddeden ve dördüncü faktör: davranışsal etik 3 maddeden oluşmaktadır.  

 

İletişimsel etik alt boyutu:  

B2_23 Öğretmenlere şefkatle yaklaşır, 

B2_17 Sabırlıdır, 

B2_13 Tartışmalarda yapıcı ve anlayışlı katılır, 

B2_44 Davranışlarının sınırlarını bilir, 

B2_22 Tüm öğretmenlere sevgiyle davranır, 

B2_12 Öğretmenlerin farklı düşünebileceğini kabul eder, 

B2_40 Merhametlidir, 

B2_19 Alçak gönüllüdür, 

B2_41 Öğretmenlere içten davranır, 

B2_2 Kendi düşüncelerini, sevgiyi temel alan yaklaşımla yaymaya çalışır, 

B2_27 Etrafındaki insanlara saygı gösterir, 

B2_43 Yapılan hizmetlerden dolayı insanlara minnet duygusu besler, 
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B2_33 Tartışmalar için özgür ortamlar yaratır, 

B2_6 Hatalarını kabul eder, 

B2_28 Bireysel hakları korur, 

B2_9 Öğretmenlere adaletli davranır, 

B2_15 Dürüst davranır, 

B2_25 İfadeleri gerçeğe yakındır, 

B2_21 İnsanlara eşit davranır, 

B2_14 Doğru sözlüdür, maddelerinden oluşmaktadır.   

 

İklimsel etik alt boyutu:  

B2_16 Olaylar karşısında cesaretli davranır, 

B2_3 Geleceğe dönük somut hedefler koyar, 

B2_10 Öğrenme konusunda isteklidir, 

B2_11 Çözümler üretmede sistemli yaklaşır, 

B2_36 Mesleki etkililiğini arttırmaya yönelik çaba içerisindedir, 

B2_8 Öğretmenlerin yaratıcılığının ortaya çıkması için uygun ortam hazırlar, 

B2_1 Öğretmenleri teşvik eder, 

B2_20 Okulun kurallarını doğru bir şekilde oluşturur, 

B2_4 Kendi işlerini sorumluluk duygusu içerisinde yapar, 

B2_37 Okulda yapılan işlerde ölçüyü belirler, 

B2_18 Öğretmenlerin başarısını adaletli bir şekilde ödüllendirir, 

B2_35 Okulda ortak alınan kararları etkili biçimde uygular, 

B2_5 Kendi kendini değerlendirebilir, 

B2_26 Faaliyetleri gerçeklik ilkesine göre yapar, maddelerinden oluşmaktadır.  

 

Karar vermede etik alt boyutu:  

B2_32 Ekonomik alanda kişisel kazanç sağlayıcı faaliyetlerde davranmaz, 

B2_38 Kötü sayılabilecek alışkanlıklara sahip değildir, 

B2_31 Dini konularda fayda amaçlı faaliyetlerde bulunmaz, 

B2_30 Politik konularda kazanç sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmaz, 

B2_39 Öğretmenler arasında arabozucu değildir, 

B2_7 Bencil davranışlar sergilemez, 
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B2_42 Öğretmenleri sahip oldukları kişisel özelliklerinden dolayı yargılamaz, 

maddelerinden oluşmaktadır.  

 

Davranışsal etik alt boyutu:  

B2_29 İçinde bulunduğu toplumun değerlerine saygı gösterir, 

B2_34 Mesleki sorumluluklarını dürüstlük duygusu içerisinde yapar, 

B2_24 Tüm koşullarda gerçeği söyler, maddelerinden oluşmaktadır.  

 

Anketin güvenilirliğinin test edilmesinde Alfa katsayısından(Cronbach-Alpha) 

yararlanılmıştır. Alpha katsaysını aldığı değerlere göre güvenilirlik dereceleri aşağıdaki 

tabloda verilmiştir.  

 

Tablo 9 Cronbach’s Alpha Katsayısının Değerlendirme Ölçütü 

 

Cronbach’s Alpha katsayısı Ölçek Güvenilirlik Değeri 

0,80≤ α≤1,00 Ölçek yüksek derecede güvenilirdir 

0,60≤ α≤0,80 Ölçek oldukça güvenilirdir 

0,40≤ α≤0,60 Ölçek düşük güvenirliktedir 

0,00 ≤ α≤0,40 Ölçek güvenilir değildir 

 

 

Tablo 10 Öğretmenlere Göre Ortaokul Yöneticilerinin Etik Liderlik 

Özelliklerine Etki Eden Unsurlar İçin Güvenirlik Analizleri 
 

Cronbach Alpha 

Bütün Ölçek 0,985 

İletişimsel etik 0,983 

İklimsel etik 0,968 

Karar vermede etik 0,900 

Davranışsal etik 0,696 

 

 

 

Yapılan analizlerde 363 katılımcıdan elde edilen veriler kullanılmıştır. Ortaokul 

yöneticilerinin etik liderlik özelliklerine etki eden unsurlar için belirlenen 4 alt boyutun 

güvenilirlik değerleri sırasıyla 0,983 (iletişimsel etik) , 0,968 (iklimsel etik) , 0,900 (karar 

vermede etik) ve 0,696 (davranışsal etik) olarak bulunmuştur. Güvenirlik analizi 
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sonuçlarına göre ortaokul yöneticilerinin etik liderlik özelliklerine etki eden sebepler 

ölçeğinin tamamı ve ortaya çıkan alt boyutları oluşturan ölçekler geçerli güvenirlik 

değerlerine sahiptir. Ölçeklerin güvenilir olması demek, kendilerini oluşturan maddelere 

verilen cevapların toplanabilir olduğunu ifade etmektedir. Ortaya çıkan bu alt boyutları 

oluşturan maddelerin ortalama değerleri hesaplanarak analizler yapılacaktır.  

 

Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına etki edebileceği düşünülen 18 kriteri hem 

gruplandırmaya hem de unsurların tamamı üst boyut olarak kabul edildiğinde etik liderlik 

özelliklerine etki ettiği düşünülen alt boyutları keşfetmek için keşfedici faktör analizi 

uygulanmıştır. KMO değeri 0.854 olarak tespit edilmiş ve bu değer örneklem 

büyüklüğünün faktör analizi için “mükemmel” olduğunu göstermektedir. Ayrıca Barlett 

küresellik testi sonuçları incelendiğinde ki-kare istatistiği=1800,4; sd:153; p=0,000<0,05 

anlamlı çıkmaktadır. 

 

Tablo 11 Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarına Etki Eden Unsurlar Faktör 

Analizi, Açıklanan Varyans Tablosu 

Faktör Toplam faktör 

yükü 

Açıklanan varyans 

% 

Birikimli açıklanan varyans 

% 

Normatif 

bağlılık 
4,683 26,0 26,0 

Duygusal 

bağlılık 
2,433 13,5 39,5 

Devam bağlılığı 2,167 12,0 51,6 

Kaiser-Meyer-Olkin: 0,854 

Bartlett's Küresellik testi: ki-kare istatistiği=1800,4  ; sd:153  ; p=0,000<0,05 

 

KMO ve Barlett test sonuçları veri sayısının faktör analizi yapmak için yeterli 

olduğunu ve yapılan faktör analizinin anlamlı göstermektedir. Her maddenin hangi 

faktörde yer aldığı ve faktör yükleri aşağıda verilmiştir: 
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Tablo 12 Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarına Etki Eden Unsurlar Faktör 

Analizi, Faktör Yükleri Tablosu 

 Faktör Yükleri 
  1.Normatif 

bağlılık 

2.Duygusal 

bağlılık 

3.Devam 

bağlılığı 

B3_17 Okulumun içindeki insanlara olan sorumluluk hissimden 

dolayı bu kurumdan ayrılmam. 
,759     

B3_1 Kariyerimin geri kalan bölümünü bu okulda geçirmek bana 

büyük bir mutluluk verir. 
,726     

B3_16 Bu okul benim sadakatimi hak ediyor. ,725     

B3_18 Okuluma karşı kendimi borçlu hissediyorum. ,715     

B3_6 Bu okul benim için önemli ölçüde kişisel anlam taşır. ,667     

B3_15 Şu anda okulumdan ayrılırsam kendimi suçlu hissederim. ,633     

B3_9 Şu anda bu okuldan ayrılmaya karar versem hayatımın çok 

büyük bir bölümü altüst olur. 
,613     

B3_8 İstesem bile şu anda bu okuldan ayrılmak benim için çok 

zor olur. 
,611     

B3_2 Bu okulun sorunları bana gerçekten kendimin 

sorunlarıymış gibi gelir. 
,608     

B3_14 Benim yararıma bile olsa, şu anda bu okuldan ayrılmanın 

doğru olmayacağını düşünüyorum. 
,492     

B3_4 Kendimi bu okula "duygusal olarak bağlanmış" 

hissetmiyorum. 
  ,895   

B3_5 Okulumda "ailemden biri" gibi hissetmiyorum.   ,855   

B3_3  Okuluma güçlü bir aitlik duygusu taşımıyorum.   ,802   

B3_12 Bu okuldan ayrılmamın birkaç olumsuz sonucundan biri, 

mevcut alternatiflerin azlığıdır. 
    ,790 

B3_10 Şu anda bu okuldan ayrılamayacak kadar az seçeneğim 

var. 
    ,755 

B3_11 Eğer kendimi bu okula bu kadar çok vermemiş olsaydım, 

başka bir yerde çalışmayı düşünebilirdim. 

 
  ,501 

B3_7 Şu anda bu okulda çalışmak bir istek olduğu kadar benim 

için bir zorunluluktur. 
    ,485 

 

 
Faktör analizi sonuçlarına göre birici faktör: normatif bağlılık toplam 10 

maddeden, ikinci faktör: duygusal bağlılık toplam 4 maddeden, üçüncü faktör: devam 

bağlılığı 4 maddeden oluşmaktadır.  

 

Normatif  bağlılık alt boyutu:  

B3_17 Okulumun içindeki insanlara olan sorumluluk hissimden dolayı bu kurumdan 

ayrılmam. 

B3_1 Kariyerimin geri kalan bölümünü bu okulda geçirmek bana büyük bir mutluluk 

verir. 

B3_16 Bu okul benim sadakatimi hak ediyor. 

B3_18 Okuluma karşı kendimi borçlu hissediyorum 

B3_6 Bu okul benim için önemli ölçüde kişisel anlam taşır. 
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B3_15 Şu anda okulumdan ayrılırsam kendimi suçlu hissederim 

B3_9 Şu anda bu okuldan ayrılmaya karar versem hayatımın çok büyük bir bölümü altüst 

olur. 

B3_8 İstesem bile şu anda bu okuldan ayrılmak benim için çok zor olur. 

B3_2 Bu okulun sorunları bana gerçekten kendimin sorunlarıymış gibi gelir. 

B3_14 Benim yararıma bile olsa, şu anda bu okuldan ayrılmanın doğru olmayacağını 

düşünüyorum, maddelerinden oluşmaktadır. 

 

Duygusal bağlılık alt boyutu: 

B3_4 Kendimi bu okula "duygusal olarak bağlanmış" hissetmiyorum. 

B3_5 Okulumda "ailemden biri" gibi hissetmiyorum. 

B3_3  Okuluma güçlü bir aitlik duygusu taşımıyorum. 

B3_11 Eğer kendimi bu okula bu kadar çok vermemiş olsaydım, başka bir yerde 

çalışmayı düşünebilirdim, maddelerinden oluşmaktadır. 

 

Devam bağlılığı alt boyutu: 

B3_12 Bu okuldan ayrılmamın birkaç olumsuz sonucundan biri, mevcut alternatiflerin 

azlığıdır. 

B3_10 Şu anda bu okuldan ayrılamayacak kadar az seçeneğim var. 

B3_11 Eğer kendimi bu okula bu kadar çok vermemiş olsaydım, başka bir yerde 

çalışmayı düşünebilirdim. 

B3_7 Şu anda bu okulda çalışmak bir istek olduğu kadar benim için bir zorunluluktur, 

maddelerinden oluşmaktadır. 
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Tablo 13 Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarına Etki Eden Unsurlar İçin 

Güvenirlik Analizleri 

  
Cronbach Alpha 

Bütün Ölçek 0,784 

Normatif bağlılık 0,858 

Duygusal bağlılık 0,829 

Devam bağlılığı 0,646 

 

 

Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına etki eden unsurlar için belirlenen 3 alt 

boyutun güvenilirlik değerleri sırasıyla 0,858 (normatif bağlılık), 0,829 (duygusal 

bağlılık), 0,646(devam bağlılığı) olarak bulunmuştur. Güvenirlik analizi sonuçlarına göre 

Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına etki eden sebepler ölçeğinin tamamı ve ortaya çıkan 

alt boyutları oluşturan ölçekler geçerli güvenirlik değerlerine sahiptir. Ölçeklerin 

güvenilir olması demek, kendilerini oluşturan maddelere verilen cevapların toplanabilir 

olduğunu ifade etmektedir. Ortaya çıkan bu alt boyutları oluşturan maddelerin ortalama 

değerleri hesaplanarak analizler yapılacaktır.  

 

Tablo 14 Öğretmenlerin Bağlılık Düzeyleri 

  
ORTALAMALAR (5 üzerinden) 100 üzerinden 

bağlılık düzeyleri 

Normatif bağlılık 3,1831 63,7 

Duygusal bağlılık 3,1751 63,5 

Devam bağlılığı 2,9607 59,2 

Not: 100 üzerinden bağlılık düzeylerinin hesaplanması için ortalamalar 20 (100/5=20 

olduğundan) ile çarpılmıştır.  

 

Öğretmenlerin normatif ve duygusal bağlılıkları hemen hemen eşit 

düzeylerdeyken devam bağlılığı diğerlerine göre daha azdır.  
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3.5. Öğretmenlerin Demografik Özelliklerinin Etik Liderlik Davranışı ve 

Örgütsel Bağlılığa İlişkin Değerlendirmelerine Etkisi 

 

Bu alt bölümde öğretmenlerin demografik özelliklerinin etik liderlik davranışı ve 

örgütsel bağlılığa ilişkin değerlendirmelerine etkisi t-testi ve varyans analizi analizleri 

yardımıyla incelenmiştir. 

 

Ortaokul yöneticilerinin etik liderlik özelliklerine etki eden unsurların cinsiyete 

göre faklılığını araştırmaya yönelik olarak, her bir alt boyut için bağımsız gruplar t-testi 

yapılmıştır.  

 

Tablo 15 Ortaokul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özelliklerine Etki Eden 

Unsurların Öğretmenlerin Cinsiyetine Göre Faklılığı t-testi Analiz Tablosu 

  N Ortalama 
Standart 

Sapma 
Test İstatistikleri 

İletişimsel etik 
Kadın 243 4,1327 ,88628 Levene ist:2,201  p= 0,139 

t-test ist:0,174 p=0,862>0,05 Erkek 85 4,1128 ,96319 

İklimsel etik 
Kadın 243 4,1173 ,80892 Levene ist:8,291  p= 0,004 

t-test ist:1,184 p=0,281>0,05 Erkek 85 3,9899 ,97297 

Karar vermede 

etik 

Kadın 243 3,9879 1,14643 Levene ist:0,649  p= 0,421 

t-test ist:-0,017 p=0,987>0,05 Erkek 85 3,9902 1,05003 

Davranışsal etik 
Kadın 243 4,3021 ,89243 Levene ist:1,852  p= 0,175 

t-test ist:0,886 p=0,376>0,05 Erkek 85 4,2000 ,96732 

Not: Tablodaki “p” değerlerinin 0,05’ten büyük olması analiz edilen grupların ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir. 

 

 Cinsiyet değişkeni kadın ve erkek olmak üzere iki bağımsız gruba sahip 

olduğundan bağımsız gruplar t-testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre ortaokul 

yöneticilerinin etik liderlik özellikleri bakımından cinsiyete göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 
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Tablo 16 Ortaokul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özelliklerine Etki Eden 

Unsurların Öğretmenlerin Medeni Durumuna Göre Faklılığı t-testi Analiz Tablosu 

  N Ortalama 
Standart 

Sapma 
Test İstatistikleri 

İletişimsel etik 
Evli 252 4,1554 ,86853 Levene ist:2,806  p= 0,062 

t-test ist:0,836 p=0,404>0,05 Bekar 69 4,0533 1,00461 

İklimsel etik 
Evli 252 4,1076 ,84233 Levene ist:0,634  p= 0,531 

t-test ist:0,814 p=0,416>0,05 Bekar 69 4,0131 ,89909 

Karar vermede 

etik 

Evli 252 3,9531 1,16751 Levene ist:2,087  p= 0,126 

t-test ist:-1,021 p=0,308>0,05 Bekar 69 4,1087 ,92943 

Davranışsal etik 
Evli 252 4,2932 ,89036 Levene ist:1,126  p= 0,326 

t-test ist:0,553 p=0,581>0,05 Bekar 69 4,2246 ,98345 

Not: Tablodaki “p” değerlerinin 0,05’ten büyük olması analiz edilen grupların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olmadığını göstermektedir. 

 

Ortaokul yöneticilerinin etik liderlik özelliklerine etki eden unsurların medeni 

duruma göre faklılığını araştırmaya yönelik olarak, her bir alt boyut için bağımsız gruplar 

t-testi yapılmıştır. Medeni durum değişkeni evli ve bekar olmak üzere iki bağımsız gruba 

sahip olduğundan bağımsız gruplar t-testi uygulanmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre ortaokul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri 

bakımından medeni duruma göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir. 
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Tablo 17 Ortaokul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özelliklerine Etki Eden 

Unsurların Öğretmenlerin Yaş Gruplarına Göre Faklılığı Varyans Analiz Tablosu 

  N Ortalama 
Standart 

Sapma 

Grup 

Adı 

Farklı 

Grup 
Test İstatistikleri 

İletişimsel 

etik 

30 ve altı 70 4,1694 ,76919 A  

Levene ist:2,180 p= 

0,090 

F ist:0,295 

p=0,829>0,05 

31 - 40 162 4,1059 ,96753 B  

41 - 50 66 4,0396 ,90140 C  

51 ve üstü 23 4,1937 ,94048 D  

Toplam 321 4,1124 ,90923   

İklimsel 

etik 

30 ve altı 70 4,0187 ,87147 A  

Levene ist:0,353 p= 

0,787 

F ist:0,343 

p=0,794>0,05 

31 - 40 162 4,0794 ,86430 B  

41 - 50 66 4,0470 ,85068 C  

51 ve üstü 23 4,2216 ,82545 D  

Toplam 321 4,0697 ,85780   

Karar 

vermede 

etik 

30 ve altı 70 4,1452 ,91240 A  

Levene ist:3,862 p= 

0,010 

Welch ist:1,365 

p=0,259>0,05 

31 - 40 162 3,9158 1,20651 B  

41 - 50 66 3,8949 1,12848 C  

51 ve üstü 23 4,2225 1,04596 D  

Toplam 321 3,9835 1,12229   

Davranışsal 

etik 

30 ve altı 69 4,2899 ,75928 A  

Levene ist:1,918 p= 

0,127 

F ist:0,858 

p=0,463>0,05 

31 - 40 164 4,2609 ,96191 B  

41 - 50 65 4,1692 ,99325 C  

51 ve üstü 23 4,5217 ,76095 D  

Toplam 321 4,2673 ,91479   

Not: Tablodaki “p” değerlerinin 0,05’ten büyük olması analiz edilen grupların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olmadığını göstermektedir. 
 

Ortaokul yöneticilerinin etik liderlik özelliklerine etki eden unsurların 

öğretmenlerin yaş gruplarına göre faklılığını araştırmaya yönelik olarak, her bir alt boyut 

için varyans analizleri yapılmıştır. Yaş değişkeni 30 yaş ve altı, 31-40 yaş arası, 41-50 

yaş arası, 51 ve üzeri olmak üzere 4 farklı bağımsız gruba sahip olduğundan tek yönlü 

varyans analizi uygulanmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre ortaokul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri 

bakımından öğretmenlerin yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

tespit edilmemiştir. 

 

  



 

74 
 

Tablo 18 Ortaokul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özelliklerine Etki Eden 

Unsurların Öğretmenlerin Meslekteki Kıdemlerine Göre Faklılığı Varyans Analiz 

Tablosu 

  N Ortalama 
Standart 

Sapma 

Grup 

Adı 

Farklı 

Grup 
Test İstatistikleri 

İletişimsel 

etik 

1 - 5 Yıl 67 4,2635 ,74050 A  

Levene ist:1,463 p= 

0,225 

F ist:0,728 

p=0,536>0,05 

6 - 10 

Yıl 
65 4,0860 ,90452 B  

11 - 20 

Yıl 
144 4,1469 ,94260 C  

21 ve 

üstü 
47 4,0357 ,89261 D  

Toplam 323 4,1427 ,88813   

İklimsel etik 

1 - 5 Yıl 67 4,2365 ,76786 A  

Levene ist:1,017 p= 

0,385 

F ist:1,755 

p=0,156>0,05 

6 - 10 

Yıl 
65 3,9216 ,89020 B  

11 - 20 

Yıl 
144 4,1351 ,83171 C  

21 ve 

üstü 
47 4,0472 ,82179 D  

Toplam 323 4,1004 ,83264   

Karar 

vermede etik 

1 - 5 Yıl 67 4,0313 1,08886 A  

Levene ist:0,754 p= 

0,521 

F ist:0,212 

p=0,888>0,05 

6 - 10 

Yıl 
65 3,9523 1,12048 B  

11 - 20 

Yıl 
144 4,0417 1,09759 C  

21 ve 

üstü 
47 3,9160 1,19501 D  

Toplam 323 4,0033 1,11087   

Davranışsal 

etik 

1 - 5 Yıl 65 4,3615 ,77816 A  

Levene ist:0,546 p= 

0,651 

F ist:0,767 

p=0,513>0,05 

6 - 10 

Yıl 
65 4,1615 ,90618 B  

11 - 20 

Yıl 
147 4,3368 ,93836 C  

21 ve 

üstü 
46 4,2391 ,88656 D  

Toplam 323 4,2922 ,89308   

Not: Tablodaki “p” değerlerinin 0,05’ten büyük olması analiz edilen grupların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olmadığını göstermektedir. 
 

Ortaokul yöneticilerinin etik liderlik özelliklerine etki eden unsurların 

öğretmenlerin meslekteki kıdeme göre faklılığını araştırmaya yönelik olarak, her bir alt 

boyut için varyans analizleri yapılmıştır. Kıdem değişkeni 4 farklı bağımsız gruba sahip 

olduğundan tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre ortaokul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri 

bakımından meslekteki kıdeme göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir. 
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Tablo 19 Ortaokul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özelliklerine Etki Eden 

Unsurların Öğretmenlerin Branşlarına Göre Faklılığı Varyans Analiz Tablosu 

  N Ortalama 
Standart 

Sapma 

Grup 

Adı 

Farklı 

Grup 
Test İstatistikleri 

İletişimsel 

etik 

Bilişim 

Teknolojileri 
10 4,0976 ,71254 A  

Levene ist:2,191 

p= 0,044 

Welch ist:0,349 

p=0,908>0,05 

Türkçe 61 4,0456 1,00518 B  

İngilizce 36 4,2727 ,71565 C  

Matematik 55 4,0930 ,86774 D  

Sosyal Bilgiler 24 4,0564 ,91441 E  

Fen ve Teknoloji 42 4,1289 ,70186 F  

Beden E. ve 

Diğer 
77 4,1574 1,07398 G  

Toplam 305 4,1232 ,91100   

İklimsel 

etik 

Bilişim 

Teknolojileri 
10 4,1524 ,63848 A  

Levene ist:0,941 

p= 0,466 

F ist:0,824 

p=0,552>0,05 

Türkçe 61 4,0673 ,88233 B  

İngilizce 36 4,2102 ,71188 C  

Matematik 55 3,9539 ,90205 D  

Sosyal Bilgiler 24 4,0124 ,87430 E  

Fen ve Teknoloji 42 3,9469 ,87613 F  

Beden E. ve 

Diğer 
77 4,2074 ,88072 G  

Toplam 305 4,0810 ,85784   

Karar 

vermede 

etik 

Bilişim 

Teknolojileri 
10 4,1700 ,68718 A  

Levene ist:4,276 

p= 0,001 

Welch ist:1,217 

p=0,307>0,05 

Türkçe 61 4,0503 1,08316 B  

İngilizce 36 3,4426 1,45573 C  

Matematik 55 4,1273 ,90978 D  

Sosyal Bilgiler 24 4,1944 ,88692 E  

Fen ve Teknoloji 42 4,0433 1,00851 F  

Beden E. ve 

Diğer 
77 4,0740 1,11306 G  

Toplam 305 4,0127 1,09024   

Davranışsal 

etik 

Bilişim 

Teknolojileri 
10 4,2000 ,63246 A  

Levene ist:1,558 

p= 0,159 

F ist:0,089 

p=0,997>0,05 

Türkçe 61 4,2787 ,97692 B  

İngilizce 36 4,2917 ,95150 C  

Matematik 55 4,3364 ,77013 D  

Sosyal Bilgiler 24 4,2083 ,90790 E  

Fen ve Teknoloji 41 4,2805 ,74203 F  

Beden E. ve 

Diğer 
78 4,3224 1,04149 G  

Toplam 305 4,2937 ,90502   

Not: Tablodaki “p” değerlerinin 0,05’ten büyük olması analiz edilen grupların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olmadığını göstermektedir. 

 

Ortaokul yöneticilerinin etik liderlik özelliklerine etki eden unsurların branşlara 

göre faklılığını araştırmaya yönelik olarak, her bir alt boyut için varyans analizleri 

yapılmıştır. Branş değişkeni 7 farklı bağımsız gruba sahip olduğundan tek yönlü varyans 

analizi uygulanmıştır. 
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Analiz sonuçlarına göre ortaokul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri 

bakımından branşlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 

 

Tablo 20 Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarına Etki Eden Unsurların 

Cinsiyete Göre Faklılığı t-testi Analiz Tablosu 

 

  N Ortalama 
Standart 

Sapma 
Test İstatistikleri 

Normatif bağlılık 
Kadın 227 3,1531 ,84321 Levene ist:0,008  p= 0,927  

t-test ist:-0,127 p=0,899>0,05 Erkek 81 3,1670 ,86386 

Duygusal bağlılık 
Kadın 227 2,7996 1,13877 Levene ist:0,001  p= 0,973 

t-test ist:-0,909 p=0,364>0,05 Erkek 81 2,9342 1,15791 

Devam bağlılığı 
Kadın 227 2,9097 ,91758 Levene ist:5,980  p= 0,015 

t-test ist:-1,415 p=0,159>0,05 Erkek 81 3,0556 ,74791 

Not: Tablodaki “p” değerlerinin 0,05’ten büyük olması analiz edilen grupların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olmadığını göstermektedir. 

 

Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına etki eden unsurların cinsiyete göre 

faklılığını araştırmaya yönelik olarak, her bir alt boyut için bağımsız gruplar t-testi 

yapılmıştır. Cinsiyet değişkeni kadın ve erkek olmak üzere iki bağımsız gruba sahip 

olduğundan bağımsız gruplar t-testi uygulanmıştır.  

Analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları bakımından cinsiyete 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 

 
 

Tablo 21 Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarına Etki Eden Unsurların 

Medeni Duruma Göre Faklılığı t-testi Analiz Tablosu 

MEDENİ DURUM 

  N Ortalama 
Standart 

Sapma 
Test İstatistikleri 

Normatif bağlılık 
Evli 258 3,1568 ,83409 Levene ist:0,032  p= 0,969 

t-test ist:1,179 p=0,239>0,05 Bekar 69 3,0193 ,88253 

Duygusal bağlılık 
Evli 258 2,7481 1,12696 Levene ist:1,224  p= 0,296 

t-test ist:-1,431 p=0,154>0,05 Bekar 69 3,0435 1,23526 

Devam bağlılığı 
Evli 258 2,9961 ,92912 Levene ist:1,777  p= 0,171 

t-test ist:1,270 p=0,205>0,05 Bekar 69 2,9130 1,10207 

Not: Tablodaki “p” değerlerinin 0,05’ten büyük olması analiz edilen grupların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olmadığını göstermektedir. 

 

 Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına etki eden unsurların medeni duruma göre 

faklılığını araştırmaya yönelik olarak, her bir alt boyut için bağımsız gruplar t-testi 
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yapılmıştır. Medeni durum değişkeni evli ve bekar olmak üzere iki bağımsız gruba sahip 

olduğundan bağımsız gruplar t-testi uygulanmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları bakımından medeni 

duruma göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 

 

Tablo 22 Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarına Etki Eden Unsurların Yaş 

Gruplarına Göre Faklılığı Varyans Analiz Tablosu 

  N Ortalama 
Standart 

Sapma 

Grup 

Adı 

Farklı 

Grup 
Test İstatistikleri 

Normatif bağlılık 

30 ve altı 69 3,0344 ,75755 A  

Levene ist:1,160 p= 0,325 

F ist:2,401 p=0,068>0,05 

31 - 40 149 3,1294 ,84387 B  

41 - 50 61 3,1805 ,89970 C  

51 ve üstü 22 3,5785 ,88611 D  

Toplam 301 3,1508 ,84568   

Duygusal bağlılık 

30 ve altı 69 2,7705 1,15721 A  

Levene ist:1,110 p= 0,345 

F ist:0,730 p=0,535>0,05 

31 - 40 149 2,9474 1,08948 B  

41 - 50 61 2,7268 1,22551 C  

51 ve üstü 22 2,7803 1,27801 D  

Toplam 301 2,8499 1,14605   

Devam bağlılığı 

30 ve altı 69 2,8527 ,82498 A  

Levene ist:0,335 p= 0,800 

F ist:2,008 p=0,113>0,05 

31 - 40 150 2,8887 ,86995 B  

41 - 50 61 3,0546 ,89764 C  

51 ve üstü 21 3,3095 ,96470 D  

Toplam 301 2,9436 ,87674   

Not: Tablodaki “p” değerlerinin 0,05’ten büyük olması analiz edilen grupların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olmadığını göstermektedir. 

 

Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına etki eden unsurların yaş gruplarına göre 

faklılığını araştırmaya yönelik olarak, her bir alt boyut için varyans analizleri yapılmıştır. 

Yaş değişkeni 30 yaş ve altı, 31-40 yaş arası, 41-50 yaş arası, 51 ve üzeri olmak üzere 4 

farklı bağımsız gruba sahip olduğundan tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları bakımından yaş 

gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 
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Tablo 23 Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarına Etki Eden Unsurların 

Meslekteki Kıdeme Göre Faklılığı Varyans Analiz Tablosu 

  N Ortalama 
Standart 

Sapma 

Grup 

Adı  

Farklı 

Grup 
Test İstatistikleri 

Normatif 

bağlılık 

1 - 5 Yıl 64 3,0506 ,76730 A  

Levene ist:0,734 p= 

0,533 

F ist:0,965 

p=0,409>0,05 

6 - 10 Yıl 62 3,1720 ,81741 B  

11 - 20 Yıl 134 3,1768 ,86880 C  

21 ve üstü 43 3,3314 ,87599 D  

Toplam 303 3,1711 ,83885   

Duygusal 

bağlılık 

1 - 5 Yıl 64 2,7917 1,19891 A  

Levene ist:1,829 p= 

0,142 

F ist:0,285 

p=0,836>0,05 

6 - 10 Yıl 62 2,9516 ,98919 B  

11 - 20 Yıl 134 2,8557 1,18025 C  

21 ve üstü 43 2,7713 1,18970 D  

Toplam 303 2,8498 1,14522   

Devam 

bağlılığı 

1 - 5 Yıl 64 2,6263 ,84893 A  

Levene ist:0,028 p= 

0,994 

F ist:3,033 

p=0,007<0,05* 

6 - 10 Yıl 62 3,0242 ,87275 B A 

11 - 20 Yıl 135 3,0410 ,87184 C A 

21 ve üstü 42 3,1012 ,83385 D A 

Toplam 303 2,9581 ,87521   

Not: Tablodaki “p” değerlerinin 0,05’ten küçük olması analiz edilen grupların ortalamaları arasında anlamlı fark olduğunu 

göstermektedir. %95 olasılıkla hangi grupların ortalamalarının birbirinden farklı olduğunu test etmek için Bonferroni post hoc testi 

uygulanmıştır.  

 

Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına etki eden unsurların meslekteki kıdeme göre 

faklılığını araştırmaya yönelik olarak, her bir alt boyut için varyans analizleri yapılmıştır. 

Kıdem değişkeni 4 farklı bağımsız gruba sahip olduğundan tek yönlü varyans analizi 

uygulanmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları bakımından meslekteki 

kıdeme göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir: 

Meslekteki kıdemi  6 yıl ve üstü olan öğretmenlerin, meslekteki kıdem süresi 1-5 yıl 

arasında olan öğretmenlerden daha yüksek devam bağlılığına sahiptir. Kıdemi yüksek 

olan öğretmenlerin devam bağlılığının kıdemi az olan öğretmenlere nazaran yüksek 

olması, öğretmenlerin örgütlerinde çalışma süreleri arttıkça kendisine ve örgütüne 

sağladığı faydaları kaybetmek istememesinden kaynaklı olması beklenir. Öğretmenlerin 

örgütlerinde çalıştıkları süre ile örgütlerinden olan kazanımları arasında pozitif bir ilişki 

mevcuttur. 
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Tablo 24 Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarına Etki Eden Unsurların 

Branşlara Göre Farklılığı Varyans Analiz Tablosu 

  N Ortalama 
Standart 

Sapma 

Grup 

Adı 

Farklı 

Grup 
Test İstatistikleri 

Normatif 

bağlılık 

Bilişim 

Teknolojileri 
9 2,9753 1,06687 A  

Levene ist:0,908 p= 0,489 

F ist:0,666 p=0,677>0,05 

Türkçe 55 3,2374 ,80714 B  

İngilizce 34 3,0458 ,94484 C  

Matematik 54 3,0699 ,70313 D  

Sosyal Bilgiler 23 3,3719 ,94758 E  

Fen ve 

Teknoloji 
39 3,0573 ,81097 F  

Beden E. ve 

Diğer 
73 3,1665 ,89362 G  

Toplam 287 3,1433 ,84679   

Duygusal 

bağlılık 

Bilişim 

Teknolojileri 
9 3,0000 1,29099 A  

Levene ist:1,050 p= 0,393 

F ist:0,250 p=0,959>0,05 

Türkçe 55 2,9576 1,10890 B  

İngilizce 34 2,7647 1,31177 C  

Matematik 54 2,7562 1,05941 D  

Sosyal Bilgiler 23 2,7899 1,21254 E  

Fen ve 

Teknoloji 
39 2,9231 ,98070 F  

Beden E. ve 

Diğer 
73 2,8059 1,20282 G  

Toplam 287 2,8415 1,13900   

Devam 

bağlılığı 

Bilişim 

Teknolojileri 
9 3,2500 ,94373 A  

Levene ist:0,380 p= 0,891 

F ist:0,513 p=0,798>0,05 

Türkçe 55 2,9591 ,83439 B  

İngilizce 34 2,7623 ,92390 C  

Matematik 54 3,0015 ,85053 D  

Sosyal Bilgiler 23 2,9891 1,04577 E  

Fen ve 

Teknoloji 
38 2,9035 ,86679 F  

Beden E. ve 

Diğer 
74 2,8836 ,91495 G  

Toplam 287 2,9286 ,89016   

Not: Tablodaki “p” değerlerinin 0,05’ten büyük olması analiz edilen grupların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık olmadığını göstermektedir. 

 

Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına etki eden unsurların branşlara göre 

faklılığını araştırmaya yönelik olarak, her bir alt boyut için varyans analizleri yapılmış 

olup branş değişkeni 7 farklı bağımsız gruba sahip olduğundan tek yönlü varyans analizi 

uygulanmıştır.  

Analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları bakımından branşlara 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 



 

80 
 

3.6.Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel 

Bağlılıkları Arasındaki İlişki 

 

 

Bu bölümde okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel 

bağlılıkları arasındaki ilişki korelasyon analizleri yardımıyla incelenmiştir. Korelasyon 

analizi: Pearson Çarpım Moment korelasyon katsayısının hesaplanabilmesi için 

aralarında ilişki bulunmak istenen iki değişkenin de sürekli (eşit aralık ya da oran ölçeği 

ile ölçülmüş), değişkenlerin arasındaki ilişkinin doğrusal olması gereklidir. Bu teknik, 

varyansların homojen ve dağılımların normal olduğu varsayımlarının yapılmasını gerekli 

kılar. İki sayısal değişken arasında ilişki olup olmadığının araştırılmasında kullanılır, “r” 

bağıntının gücünü gösterir -1, +1 arasında değişir. 1’e yaklaşması mükemmele, 0’a 

yaklaşması ilişkinin yokluğuna yaklaştığını göstermektedir. 

 

Tablo 25 Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin 

Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkiye Ait Korelasyon Katsayıları ve 

Anlamlılık Düzeyleri 

 

 

 

Analiz sonularına göre okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin 

örgütsel bağlılık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir:  

Yöneticilerin iletişimsel etik davranışıyla, öğretmenlerin normatif bağlılığı arasında 

pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 

 

  Normatif 

bağlılık 

Duygusal 

bağlılık 
Devam bağlılığı 

İletişimsel etik 
Pearson ,436** -,210** ,002 

p ,000 ,000 ,966 

İklimsel etik 
Pearson ,467** -,216** ,003 

p ,000 ,000 ,963 

Karar vermede etik 
Pearson ,130* -,044 -,007 

p ,022 ,445 ,908 

Davranışsal etik 
Pearson ,344** -,166** ,010 

p ,000 ,004 ,866 
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Yöneticilerin iletişimsel etik davranışıyla, öğretmenlerin duygusal bağlılığı arasında 

negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Yöneticilerin iletişimsel etik davranışıyla, 

öğrtemenlerin duygusal bağlılığı arasında negatif bir ilişki bulunmasına karşın duygusal 

bağlılığı oluşturan ifadelerin olumsuz yargılar olması; bu ilişkinin yönünün pozitif 

olduğunu göstermektedir.  Yöneticilerin iletişimsel etik davranışı arttıkça öğretmenlerin 

de okula olan duygusal bağlılıkları artmaktadır. 

Yöneticilerin davranışsal etiği ile, öğretmenlerin duygusal bağlılığı arasında negatif 

yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Yöneticilerin davranışsal etik davranışıyla, öğretmenlerin 

duygusal bağlılığı arasında negatif bir ilişki bulunmasına karşın duygusal bağlılığı 

oluşturan ifadelerin olumsuz yargılar olması; bu ilişkinin yönünün pozitif olduğunu 

göstermektedir.  Yöneticilerin davranışsal etik davranışı arttıkça öğretmenlerin de okula 

olan duygusal bağlılıkları artmaktadır.  

Yöneticilerin iklimsel etik davranışlarıyla, öğretmenlerin normatif bağlılığı arasında 

pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 

Yöneticilerin iklimsel etik davranışıyla, öğretmenlerin duygusal bağlılığı arasında 

negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Yöneticilerin iklimsel etik davranışıyla 

öğretmenlerin duygusal bağlılığı ifadelerin olumsuz olmasından kaynaklı negatif görünse 

de aslında bu ilişkinin yönü pozitiftir. 

Yöneticilerin karar vermede etik davranışıyla, öğretmenlerin normatif bağlılığı 

arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 

Yöneticilerin davranışsal etiği ile, öğretmenlerin normatif bağlılığı arasında pozitif 

yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 

Meslekteki kıdemi 6 yıl ve üstü olan öğretmenlerin, meslekteki kıdem süresi 1-5 yıl 

arasında olan öğretmenlerden daha yüksek devam bağlılığına sahip oldukları tespit 

edilmiştir.  
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BÖLÜM 4. ÖZET, YARGI ve ÖNERİLER 

 
Bu bölümde, özet, yargı ve önerilere yer verilmiştir. 

 

4.1. Özet 

 
Bu araştırmanın temel amacı; öğretmenlere göre ortaokul yöneticilerinin etik 

liderlik özellikleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 

Araştırma betimsel tarama modelindedir. 

Araştırmanın evreni, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı İstanbul ili Maltepe ilçesinde 

yer alan tüm resmi ortaokullardır. Bu kapsamda Maltepe ilçesinde yer alan 26 resmi 

ortaokulda yer alan 1162 öğretmenden evreni temsil edecek örneklem büyüklüğü 

hesaplanmış ve 288 sonucuna ulaşılmıştır. Evrendeki okullara 500 form dağıtılmış ve 363 

kullanılabilir  form edinilmiştir. 

Araştırmada veri toplamak amacıyla kullanılan form, üç bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde, öğretmenlere ait kişisel bilgilerin sorulduğu anket formu (EK 1) yer 

almaktadır. İkinci bölümde  etik liderlik davranışlarına ait 4 boyutu kapsayan ve toplam 

44 soruluk (5 dereceli likert tipi) bir Etik Liderlik Ölçeği (EK 2) mevcuttur. Üçüncü 

bölümde 18 maddelik Örgütsel Bağlılık Ölçeği (EK 3) yer almaktadır. Öğretmenlerden 

öncelikle demografik bilgilerini toplamak amacıyla geliştirilmiş anketi doldurmaları 

istenmiş ardından Okul Müdürünün Etik Liderlik Ölçeğini ve Örgütsel Bağlılık Ölçeğini 

cevaplamaları istenmiştir. 

Veri toplama araçları olan ölçekler kodlanmış,veriler ‘SPSS for Windows’ paket 

programına aktarılarak analizleri yapılmıştır. Ardından analiz tabloları yorumlanmıştır. 

Araştırmada yöneticilerin liderlik davranışları dört alt boyutta: “İletişimsel Etik”, 

“İklimsel Etik”, “Karar Vermede Etik” ve “Davranışsal Etik”; öğretmenlerin örgütsel 

bağlılık düzeyleri ise üç alt boyutta “Duygusal Bağlılık”, “Devam Bağlılığı” ve “Normatif 

Bağlılık” olarak incelenmiştir. 

 

 Araştırmaya katılanların %73,6’sı bayan, %26,4’sı erkektir. Araştırmaya katılan 

bayan öğretmenlerin sayısı erkeklerden fazladır. 
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 Araştırmaya katılanların medeni durumlarına bakıldığında evli katılımcıların 

oldukça fazla olduğu görülmektedir. Evli katılımcıların oranı %78,3 iken bekar 

katılımcıların oranı %21,7’dir.  

 Araştırmaya katılanların %50,8’i 31-40, %20’4 ‘ü 41-50, %21,7’si 30 ve altı yaş 

grubunda bulunurken 51 yaş ve üstünde yer alan katılımcıların oranı %7,1’dir. 

Katılımcıların yaş gruplarının dağılımına bakıldığında 31-40 yaş aralığındaki 

katılımcıların sayısı fazladır. 

 Araştırmaya katılanların meslekteki kıdemlerine bakıldığında; 20,6’sı 1-5 yıl, 

%20,0’ı 6-10 yıl, %44,9’u 11-20 yıl, %14,5’u 21 yıl ve üstüdür. Meslekteki 

kıdemi 11-20 yıl arası olanların oranı %44,9 ile en yüksektir.  

 Araştırmaya katılınların % 22,8’i 1 yıl ve daha az, % 59,1’i 2-5 yıl, % 9,7’si 5-10 

yıl, % 8,4’ü ise 10 yıl ve üstü okul kıdemine sahiptir. Diğer bir ifade ile 2-5 yıl 

arası kıdeme sahip olanlar diğer kıdem yıllarına sahip olanlardan fazladır. 

 Araştırmaya katılanların % 30,1’i 1 yıl ve daha az, % 62,1’i 2-5 yıl, % 6,8’i 5-10 

yıl, % 0,9’u ise 10 yıl ve üstünde okul müdürleriyle birlikte çalışmaktadırlar. 

%62,1 ile 2-5 yıl arasında müdürleriyle çalışanların oranı en fazladır. 

 Araştırmaya katılanların % 3,6’sı bilişim teknolojileri, % 19,9’u  Türkçe , %7,8 

sosyal bilgiler, % 13,7’si fen ve teknoloji, % 11,7’si İngilizce, % 18,2’si 

matematik, % 25,1’i beden eğitimi ve diğerleri branşındadır.  

 Araştırmaya katılanların tamamı öğretmendir. 

 Öğretmenlerin, yöneticilerin etik liderlik davranışları ve  alt boyutlarındaki 

algılarının cinsiyet, medeni durum, yaş, mesleki kıdem, branşlarına göre bir 

farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

 Öğretmenlerin örgütsel bağlılığı ve alt boyutlarının cinsiyet, medeni durum, yaş, 

branşlarına göre bir farklılık göstermediği tespit edilirken, öğretmenlerin mesleki 

kıdem süresi arttıkça devam bağlılığının da arttığı tespit edilmiştir.   

 Yöneticilerin iletişimsel etik, iklimsel etik, karar vermede etik davranışıyla ve 

davranışsal etiğiyle öğretmenlerin normatif bağlılığı arasında pozitif yönlü bir 

ilişki bulunmaktadır. 

 Yönetici iletişimsel etik, iklimsel etik davranışıyla ve davranışsal etiği ile, 

öğretmenlerin duygusal bağlılığı arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 
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 Öğretmenlerin normatif ve duygusal bağlılıkları hemen hemen eşit 

düzeylerdeyken devam bağlılığı diğerlerine göre daha azdır.  

 

4.2.Yargı 

 
İstanbul ili Maltepe ilçesindeki devlet ortaokularında  görev yapan öğretmenlerin 

devam bağlılığının düşük olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda 

öğretmenlere göre okul müdürlerinin etik liderlik davranışları değerlendirildiğinde, 

öğretmenlerin,  başarıların adaletli bir şekilde ödüllendirilmediğini, dini konularda fayda 

amaçlı faaliyetlerde bulunulduğunu, öğretmenlerin yaratıcılıklarının ortaya çıkması için 

uygun ortamların sunulmadığını, okul müdürlerinin hatalarını kabul etmediklerini ve 

bencil davranışlar sergilediklerini düşündükleri ortaya çıkmıştır. Bu sonuçların, 

öğretmenlerin çalıştıkları kuruma olan devam bağlılığının düşük olmasına sebep 

olabileceği söylenebilir. Okul müdürlerinin etiğin tüm alt boyutlarındaki davranışlarıyla 

öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasında pozitif bir ilişki olduğundan öğretmenlerin 

örgütsel bağlılık düzeylerinin, okul müdürlerinin etik liderlik davranışları ile değişim 

gösterdiği söylenebilir. 

 

4.3.Öneriler 

 
Bu sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki uygulama ve araştırma önerilerinde 

bulunulabilir. 

 

4.4.Uygulama Önerileri 

 
 Okul müdürlerinin atanması gerçekleşmeden yöneticilik niteliklerini artırıcı 

eğitimlerden geçmesi ve dönem dönem bu eğitimlerin tekrarının yapılması faydalı 

olacaktır.  

 

 Okul Müdürleri, kendilerinin de öğretmen olduklarını akıllarından çıkarmayarak 

öğretmenleriyle empati kurmaya çalışmalıdırlar. Anlaşıldığını ve değer 

verildiğini gören öğretmen, kurumu için fedakârlıktan kaçınmayacaktır. Bunun 

sonucunda kurumun eğitim düzeyi ve başarısı artacaktır. 
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 Okul yöneticilerinin etik liderlik becerilerinin bir bütün olarak okullardaki 

örgütsel bağlılığı olumlu bir şekilde etkilemektedir. Bu sebepten dolayı okul 

yöneticilerinin etik liderlik becerisinin geliştirici eğitim programları İl Milli 

Eğitim Müdürlükleri tarafından hazırlanabilir ve okul yöneticilerine bu program 

kapsamında hizmet içi eğitimler ve seminerler verilebilir. 

 Okul müdürlerinin öğretmen,veli ve öğrenciyle iletişim kanallarını sürekli açık 

tutması ve hesapverilebilir bir yöneticilik anlayışı benimsemesi, kurum içinde 

güveni ve anlayışı artıracaktır. 

 Gelişen teknoloji ve değişen düşünceler gereği, yönetim insan ilişkilerine önem 

vermelidir. Bunu başarmak amacıyla okul müdürleri, kurumlarında evrensel 

değerler çerçevesinde ve çalışanlarının da görüşlerini alarak etik değerler ve 

ilkeler oluşturmalı ve çalışanlarına bu ilkeleri benimsetmek için önce kendisi etik 

ilkeler dahilinde davranmalıdır. Sadece yaptırım gücünü kullanarak işleyişi 

sağlamaya çalışan müdürler, öğretmenlerde örgütsel bağlılığı güçlendirmek ve 

kurumlarında olumlu bir iklim oluşturmak konusunda etkili olamayacaklardır. 

 Öğretmenler, mesleklerinin başındaki idealizmi ve isteği yıllar içinde 

kaybetmemek için kendilerini geliştirici etkinliklerde bulunmalı ve hizmet içi 

eğitimlerden faydalanmalıdırlar. 

 

4.5.Araştırma Önerileri 

 
 Okul müdürlerinin etik liderlik özellikleri ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığı 

arasındaki ilişkiyi tespit etmek için  araştırmanın Türkiye genelinde daha fazla 

sayıda öğretmen ve yönetici ile yapılması evreni temsil etme açısından daha 

sağlıklı olacaktır. 

 Bu araştırma resmi ortaokullardaki durumun tespiti için yapılmıştır. Özel 

okulların işe alımı, yönetici seçimi, ücret vs. konusunda farklı uygulamaları 

olduğundan özel ortaokullardaki yöneticilerin etik liderlik özellikleriyle 

öğretmenlerin örgütsel bağlılığı da tespit edilip kamu ve özel kurumlar bu konuda 

kıyaslanabilir. 
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EK’LER 

 

EK 1.  ANKET FORMU 

   

Değerli meslektaşım,   

Okul müdürlerinin etik liderlik davranışları doğrudan öğretmenlerin çalıştıkları 

okula bağlılıklarını etkileyebilir. Bu araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet 

ortaokullarında görev yapan okul müdürlerinin etik liderlik davranışlarının o okullarda 

çalışan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerini etkileyip etkilemediğini araştırmayı 

amaçlamaktadır.  

Ankete vereceğiniz cevaplarınızla ilgili kurum ve kişilerin hiçbir şekilde bilgisi 

olmayacaktır, görüşlerinizi açık bir biçimde belirtmekten lütfen çekinmeyiniz. 

Belirteceğiniz görüşlerin sadece bilimsel bir araştırmada kullanacağından emin 

olabilirsiniz.  

Katkılarınızın yönetici-öğretmen ilişkilerini geliştirici sonuçları olabileceğini 

lütfen unutmayın, katkılarınız için teşekkür eder, saygılar sunarım. 

        

 

Hülya Şimşek Erdoğan 

 

Maltepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı 
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EK 2. ETİK LİDERLİK ÖLÇEĞİ 
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EK 3. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ 
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EK 4. VALİLİK İZİN BELGESİ 
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