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ÖZ 

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ YÖNETİCİLERİNİN  

ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ  

ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE İNCELENMESİ 

 

Umut Çınar 

Yüksek Lisans Tezi 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı 

Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Güvercin Seçkin 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

Araştırmanın amacı mesleki ve teknik anadolu lisesi öğretmenlerinin algılarına 

göre kurum yöneticilerinin etik liderlik davranışı gösterme düzeylerinin farklı 

değişkenlere göre incelenmesidir. Bu araştırmada, tarama yöntemi kullanılmış olup 

nicel verilerden yararlanılmıştır. Bilgi Formu ve Etik Liderlik Ölçeği (EK1) ile 

toplanmıştır. Bağımsız değişkenler olarak cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, kıdem, branş 

ve statü değişkenleri belirlenmiştir. Veriler korelasyon analizi, bağımsız gruplar için t 

testi, tek yönlü ve iki yönlü varyans analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına 

baktığımızda, ölçeğin alt faktörlerine uygulanan basit korelasyon testi sonucunda bu alt 

faktörler arasında çok güçlü ve doğrudan ilişkili ortaya koyulmuştur. Bağımsız 

değişkenleri oluşturan alt grupların, ölçekten aldıkları puan bakımından aralarında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür. Bağımsız değişkenlere 

uygulanan iki yönlü varyans analizi sonucunda ise cinsiyet-statü, yaş-cinsiyet, öğrenim 

durumu-statü ve branş-statü değişkenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

etkileşim olduğu görülmüştür.  

Anahtar Sözcükler: 1. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2. Etik, 3. Lider, 4. Etik 

Liderlik, 5. Okul Müdürü.  
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF VOCATIONAL AND TECHNICAL HIGH SCHOOL 

ADMINISTRATORS' ETHICAL LEADERSHIP BEHAVIORS ACCORDING 

TO VIEWS OF TEACHER 

Umut Çınar 

Master Thesis 

Educational Sciences Department 

Educational Management and Supervision Programme 

Advisor: Asst. Prof. Gökçe Güvercin Seçkin 

Maltepe University Social Sciences Institute, 2019 

 

The aim of the research is to examine the levels of ethical leadership behavior of 

institutional managers according to the perceptions of vocational and technical 

Anatolian high school teachers according to different variables. In this study, the 

scanning method was used and quantitative data were used. Information Form and 

Ethics Leadership scale (Annex 1) were collected. Gender, age, educational status, 

seniority, branch and status variables were determined as independent variables. Data 

correlation analysis, t-test for independent groups, one-way and two-way variance 

analysis were used. When we look at the research findings, the simple correlation test 

applied to the sub-factors of the scale revealed that these sub-factors were very strong 

and directly related. It was observed that there was no statistically significant difference 

between the subgroups forming independent variables in terms of the scores obtained 

from the scale. As a result of two-way analysis of variance applied to independent 

variables, there was a statistically significant interaction between gender-status, age-

gender, educational status-status and branch-status variables.  

Keywords: 1. Vocational and Technical Anatolian High School, 2. Ethics, 3. Leader, 4. 

Ethical Leadership, 5. Principal.
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1. BÖLÜM GİRİŞ 

Bu bölümde; problem durumuna ve cümlesine, araştırma ile ilgili literatür 

taramasına, araştırmanın amacına, önemine, varsayımlarına, sınırlılıklarına ve araştırma 

ile ilgili tanımlara yer verilmiştir. 

Problem 

İnsanlar birlikte yaşama ihtiyacı içindedirler. Bu ihtiyaçları doğrultusunda güç 

birliği içinde olmaları da gerekmektedir. Bu birlikte yaşamın da kendine özgü amaçları 

bulunmaktadır. Bu amaçlara ulaşabilmek adına örgütlenmiş olarak yola devam 

etmelidirler. Bir örgüt içinde birbirini etkileyen değişkenler de mevcuttur. Bireyler bu 

değişkenlerin farkında olmalıdırlar. Bu değişkenler yardımıyla örgüt içindeki bireyler 

birbirlerinin davranışlarını ve tutumlarını da etkilemektedir. Her şeyden önemlisi 

amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortak çaba gerekmektedir (Aydın, 2014). Örgüt 

içinde iş birliği olmaz ise o örgüt yaşamını fazla sürdüremez. 

Örgüt içinde bir yönetim mekanizması vardır. Yönetim, yakın zamanda çıkmış 

bir kavram değildir. İnsanlığın başlangıcından beri yönetim kavramının mevcut olduğu 

söylenebilir. Fakat bu yönetim mekanizması bir eğitim kurumunun içindeyse diğer 

örgütlerdeki yönetim anlayışından farklılaşır. Eğitim, bir topluluğu yeniden yaratmadır 

denilebilir. Çünkü toplulukta mevcut olan hemen hemen her şey eğitimle beraber 

şekillenir ve değişir. Çağdaş olmak isteyen toplumlar da bir eğitim sistemine ihtiyaç 

duymaktadır. 

Eğitim kurumları bir örgüt olarak ele alınacak olursa amaçlarına ulaşabilmek 

adına iş görenlerinin göstermiş oldukları çabaları bir uyum dâhilinde düzenli ve birlikte 

işlerlik halinde sağlamak durumundadır. Ayrıca eğitim her örgüt için hayati öneme 

sahip bir olgudur. Bu nedenle de eğitim yönetimi kendine has bir biçimde eğitim 

sistemini etkiler ve yönlendirir. Eğitim örgütlerini anlayabilmek ve yönetebilmek için 

gözlem ve deney verileriyle eğitimi birlikte ele almak gerekmektedir. Uygulama alanına 

aktarılan bu veriler, uygulamadan alınan dönütler ile birlikte bilgi birikimine katkı 

sağlar (Uğurlu, 2009). 
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Eğitim örgütleri sürekli değişen bir yapıya sahiptir. Eğitim örgütlerinin yaşayan 

bir örgüt olabilmesi için eğitim yöneticilerinin örgütsel davranış kavram ve kuramlarını 

benimsemesi gereklidir. Eğitim örgütlerinin bağlı oldukları çevrenin koşulları da sürekli 

değişme halindedir. Ama bu değişme yavaş da olabilir hızlı da. Yöneticiler de başarılı 

olmak istiyorlarsa bu değişmelere ayak uydurmak zorundadırlar. Böylelikle sadece iç 

ilişkilerde değil dış ilişkilerde de başarılı olmayı sağlayabilirler. 

Örgütsel davranış değişkenleri arasında sayılan yöneticilerin etik liderlik 

davranışları eğitim örgütünün iş gören davranışını etkilemekte olduğu söylenebilir 

(Aydın, 2016). Ayrıca bu değişkenler iş gören davranışlarının anlaşılmasını sağlayarak 

sorunların çözümüne katkıda bulunabilir. Eğer iş görenler davranışları vasıtasıyla ürün 

üretebiliyorlarsa örgütün yaşamasına destek olurlar. 

Etiğin girdi ve çıktılarına bakıldığında birçok kavram ile etkileşime girdiği 

gözlemlenmektedir. İnsan düşünen bir varlıktır ve onun mümkün kıldığı her şey 

kültürün evrenidir. Yine bu özelliğinden dolayı insan eylemlerinin anlamını ve neleri 

kapsadığını bildiğinden dolayı çevresine karşı sorumluluk sahibi bir varlıktır. Örgütün 

etik çerçevesini belirleyen de yine o örgüt içindeki insanlardır. Ve bu çerçeve de 

örgütten örgüte değişim göstermektedir. Yani dünya üzerinde tek bir etik sistem 

bulunmamaktadır (Uğurlu, 2009). 

Eğitim örgütleri kapsamında düşünüldüğünde ise etik özel bir anlam 

taşımaktadır. Çünkü eğitim örgütlerinin bünyesindeki yöneticiler ve öğretmenler ahlaki 

birtakım sorunlarla kuşatılmış oldukları gibi aynı zamanda da her zamankinden daha 

çok olmak üzere öğrencilerin eğitiminden ve ahlaki değerlere sahip olmasından da onlar 

sorumludur. Eğer yöneticiler, öğretmenleri etkilemek istiyorlarsa etik davranışlarıyla 

onlara örnek olmalıdır (Uğurlu, 2009). 

1.1.1. Liderlik Kavramı 

Tarih içinde birçok liderlik tanımı yapılmıştır. Yapılan bu tanımlardan bazıları 

şunlardır (aktaran Erçetin, 2000, s.:4-11):  
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Tablo 1 Liderlik ile İlgili Yapılan Tanımlar 

Tarih Kişi Tanım 

1902 C.H.Cooley, 

s.:belirtilmemiş 

Liderlik sosyal hareketlerin özeğinde 

olabilmektir. 

1911 F.W.Blackmar, s.:626-644 Liderlik, tüm grubun gücünü kendi çabalarında 

ortaya koyabilmektir. 

1924 F.S.Chapin, s.:57-60 Liderlik, grubun işbirliğine özel bir anlam 

verebilmektedir. 

1930 C.M.Bundel, s.:339-349 Liderlik, insanları, ikna ederek; onlara 

istediklerini yaptırabilme sanatıdır. 

1942 N.Copeland, 

s.:belirtilmemiş 

Liderlik, insanları zihinsel, fiziksel, duygusal 

olarak etkileyebilme sanatıdır. 

1955 H.Koontz&C.O’Donnell, 

s.:belirtilmemiş 

Liderlik, ortak bir amacı başarmak için insanları 

etkilemektir. 

1968 R.Dubin, s.:belirtilmemiş Liderlik, yetki kullanarak, kararlar alabilmektir. 

1978 D.Katz&R.L.Kahn, 

s.:belirtilmemiş 

Liderlik, örgüt üyelerini örgütün rutin 

yönetimlerine mekanik bir uyum sağlamanın 

ötesinde, performans göstermeye güdüleyecek 

etki fazlalığı yaratmaktır. 

1986 R.R.Krausz, s.:85-93 Liderlik, diğerlerinin faaliyetlerini etkilemekte 

kullanılan güç şeklidir. 

1993 T.J.Kowalski&U.C.Reitzig, 

s.:belirtilmemiş 

Liderlik, karmaşık ve sorunlu bir işe 

girişebilmektir. 

Liderlik kavramı için yukarıdaki tanımlar göz önünde bulundurulduğunda farklı 

bakış açılarıyla yaklaşıldığı ve bunun sonucunda da farklı biçimlerde analiz edilip 

tanımlandığı görülmektedir. Buradan hareketle liderlik, hem yönetim biliminin bir 

konusu olup hem de iş yaşamıyla ilgili bir kavram olmasıyla birlikte aynı zamanda 

psikolojik, sosyolojik, askeri, felsefi ve tarihsel bakımdan da ele alınabilir ve analiz 

edilebilir (Şişman, 2014). Liderin etki kaynakları ise yasal güç, ödül gücü, zorlayıcı güç, 

uzmanlık gücü ve karizmatik güçtür (Çelik, 2015). 

1.1.2. Liderlik Yaklaşımları 

Liderlik ile ilgili birçok yaklaşım, araştırma ve kuramlar bulunmaktadır. 

Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse (Erçetin, 2000): 
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Özellik Yaklaşımları: Bu yaklaşımın ilk çalışmasını Thomas Carlyle yapmıştır. 

Bu yaklaşımla; bazı kişilerin liderlik özelliklerine sahip olarak dünyaya geldiklerini ve 

insanlığı etkileri altına aldıklarını savunmuş ve ortaya “The Great Man in History” 

kavramını çıkarmıştır. Zamanın sosyal ve siyasi olaylarının neden olmasıyla gelişen bu 

düşünce en uygun olanın yaşamını devam ettirebileceğini savunmuştur. Stogdil’in 

yaptığı araştırma ile daha önceden belirlenmiş olan özellikler gruplandırılarak 

sınamadan geçirilmiştir. Sınama işlemini Mann gerçekleştirmiştir. Sonrasında ise 

Stogdil tekrar sınama yoluna gitmiş ve bu özelliklerin grup sayılarını azaltarak 

özellikler ve beceriler olmak üzere iki gruba indirgemiştir. Daha sonraki yıllarda ise 

Kenny ve Zaccaro bu yaklaşımı yeniden inceleme altına almıştır.eski verileri yeni 

tekniklerin ışığında incelemişlerdir. Sonrasında Lord, Vader ve Alliger eski ölçeklere 

madde analizi tekniğini uygulamıştır. Bunun sonucunda da bazı konularda 

düzenlemelere gidilmiştir.bu yaklaşımı konu alan çalışmalar incelendiğinde son yıllarda 

en çok dikkat çeken ve konu edilen özelliğin cinsiyet olduğu tespit edilmiştir. 

Davranışsal Yaklaşımlar: Bu yaklaşımda daha çok liderlik davranışlarının, bu 

davranışların örüntüsünün ve ortaya çıkabilecek etkilerinin üzerinde çalışmalar 

yapılmıştır. En bilindik araştırmalar Ohio State Üniversitesi ve Michigan 

Üniversitesinin yaptıkları araştırmalardır. Ohio State araştırmalarında liderin 

davranışlarının ve bu davranışların etkilerinin belirlemeye çalışıldığı tespit edilmiştir. 

Liderlik davranışları ilk olarak dokuz gruba ayrılmıştır. Araştırma sonucunda ise yapıyı 

kurma ve anlayış gösterme olarak iki bağımsız boyuta indirgenmiştir. Michigan 

araştırmaları ise Likert idaresinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmaların amacı grup 

performansı ve güvenliğini arttırmaktır denilebilir. Liderler, yöneticiler ve astlarla 

görüşmeler yapmıştır. Bunun sonucunda elde edilmiş olan veriler analiz edilmiştir. Bu 

analizin sonucunda ise iş ve birey merkezli olarak iki gruba ayrılmıştır. 

Durumsal Yaklaşımlar: Bu yaklaşımla ilgili yapılan dört çalışma 

bulunmaktadır. Fiedler’in kuramı; örgütsel davranışı, bireysel özellikler ve yaşanılan 

durumun sonucu olarak değerlendirmiştir. Daha önceki çalışmaların bulgularını da bu 

değerlendirmeye dahi etmiştir. Böylelikle hem bireysel özellikleri, hem durumun 

sonuçlarını hem de liderin etkililik özelliğinin ne düzeyde etkilendiğini göstermeye 

çalışmıştır. Liderlik biçemi; yine Fiedler liderlik biçemlerini iş ve ilişki merkezinde iki 

gruba indirgemiştir. Liderlik biçeminin süreklilik arz ettiği varsayımını desteklemiştir. 
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Biçem kolay kolay değiştirilemeyecek bir olgudur. Biçemin ilgili duruma uygunluğu 

çok önemlidir. Yine biçem de örgüt içinde süreklilik arz eden birkavramdır. Durumsal 

faktörler; lider – izleyen ilişkisini kapsamaktadır. İlişkilerin iyi ve durumun da liderlik 

için uygun olabilmesi için izleyenlerin lideri sevmesi ve güvenmesi gerekmektedir. 

Burada önemli olan iki unsur görevin yapısı ve makam gücüdür. Kavramsal yetenek 

kuramı; Fiedler ilk kuramına gelen tepkiler nedeniyle geliştirmiştir. Liderin zekasının 

derecesi koşuldan koşula farklılaşabilir düşüncesi savunulmuştur. Kuramla ilgili 

tartışmalar halen devam etmektedir. 

Hersey ve Blanchard’ın Liderliğin Yaşam Döngüsü Kuramı: Etkili liderliği 

sağlama amaçlanmıştır. Liderlik kuramları ile biçemleri arasında bir bağ kurulmaya 

çalışılmıştır. Biçemler ise görev ve ilişki merkezli olmak üzere iki gruba indirgenmiştir. 

Biçem, izleyenlerin olgunluk düzeyine bağlıdır. Kuramın son halinde biçemler dört 

gruba ayırılmıştır; yöneltici, öğretici, destekleyici ve yetki göçerici. 

Yol – Amaç Kuramı: Bu kuramda grup ile örgütün amaçlarını gerçekleştirmek 

esas alınmıştır. Bunun için de liderin astlarını nasıl güdüleyebileceği sorusuna cevap 

aranmıştır. Güdüleme konusunda beklenti kuramından faydalanılmıştır. Süreç içerisinde 

yöneltici, destekleyici, katılmacı ve başarı merkezli biçem türleri bulunmaktadır. 

Güdülenme bulgularıyla da tutarlı sonuçlar elde edilmiştir. 

Normatif Durumsallık Kuramı: Liderin en önemli görevi karar vermektir. En 

önemli sorun ise karar sürecine katılmaktır. Eğer kararlar iyi verilmiş ise astların 

katılımı ve kabulü daha da kolaylaşır. Etkililik artar.  Vroom ve Yetton tarafından 

geliştirilmiştir. Bu kuramdaki biçemler de otokratik, danışmacı, grup ve yetki 

göçerendir. 

Yönetim Gözeneği Kuramı: Blake ve Mouton’un geliştirdiği bir kuramdır. 

Örgütsel liderliğin boyutlarını açıklar. Lider davranışlarında insana ilgi ve üretim olmak 

üzere iki boyut bulunmaktadır. Beş temel liderlik biçimi ise zayıf, otorite ve itaat, şehir 

kulübü, denge sağlayıcı ve gruptur. 

Redd’in Üç Boyutlu Liderlik Kuramı: Liderlik davranışında görev, ilişki ve 

etkililik boyutlarından oluşmaktadır. Bu kuramın biçimleri ise geliştirici, yönetici, 

bürokrat ve iyi niyetli otokrattır. 
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1.1.3. Liderlik Türleri 

Başlıca liderlik türleri aşağıdaki gibidir (Çelik, 2015): 

Öğretimsel Liderlik: Okul yöneticisinin öğretimsel liderlik davranışları 

arasında program ve konuları belirleme, hedeflere kendini adama, gerekli kaynakları 

sağlama, iklim oluşturma, öğretim politikası geliştirme, öğretmen etkililiğini sağlama, 

personel geliştirme, okulu değerlendirme sayılabilir. 

Kültürel Liderlik: Örgütsel kültür, eğitimsel liderlik için çok önemli bir 

olgudur. Burada lider kültürel değerlerin bekçisi statüsündedir. Önemli kültürel 

terimleri açıklar ve ortamı canlı tutar. Misyonun yerine getirilebilmesi için kullanılır. Bu 

yüzden de her okulun bir kültüre ihtiyacı vardır. Örgüt kültürü daha çekici bir hale 

getirilmelidir. 

Süperliderlik: Çağdaş ortam için en uygun yönetici başkalarını değil kendini 

yönlendiren kişi olmalıdır. Yeni gelişen bir liderlik biçimidir. Her birey enerjisini kendi 

liderliğinden almaktadır. Önemli olan ölçütler kendi geleceğini doğru belirleme, 

yeteneklerini tanıma ve en üst düzeyde geliştirme olarak sayılabilir. İş görenlerin eğitim 

ve yetenekleri tanınmalıdır. 

Moral (Etik) Liderlik: İnsanlar toplum içinde eşitliği sağlayabilmek için bazı 

yazılı kurallar koymuşlardır. Bu kurallar bireysel hakların korunması, ekonomi, iş 

hayatı, eğitim, sağlık vb. alanları ilgilendirir. Bunların yanı sıra bir de yazılı olmayan 

kurallar vardır. Bunlar toplumun kültürü içinde şekillendirilir. Değerler ve normlar ile 

bu kurallar yorumlanır. 

Öğrenen Liderlik: Örgüt modeline uygun davranışlar sergilenmelidir. Burada 

en önemli olgu geleneksel yaklaşımların dışında davranışlar sergilemektir. Tasarımcı, 

idare memuru ve öğretmen olmak üzere üç önemli rol mevcuttur. Karmaşık durumları 

ve görüşlerini açıklama ile ortak modeller geliştirmeden sorumludurlar. Davranışın 

temel boyutu ise öğrenme sorumluluğudur. 

Transformasyonel (Dönüşümcü) Liderlik: Örgütlerin sürekli olarak değişme 

ihtiyacı bulunmaktadır. Bu bazen evrimsel bazen de köklü olabilmektedir. Bütün bu 

değişme ve gelişmenin planlı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Örgütün sürekliliğin 

sağlanabilmesi ve çevreye de uyum sağlayabilmesi için değişme kapasitesi 

geliştirilmelidir. 
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Karizmatik Liderlik: Yöneticinin bir vizyon ve misyona sahip olması 

demektir.  Saygı, güven ve sadakat esastır. İzleyenler üzerinde güçlü etkiler bırakırlar. 

Vizyoner Liderlik: Örgütlerin geleceği ile ilgili bir takım belirsizlikler her 

zaman vardır. Burada esas olan bunları gidermek için başarılı uygulamalarda 

bulunulmasıdır. Örgüt içinde hızlı değişimler olabilmektedir. Bu da geleceğe dönük 

kararları elbette etkileyecektir. Bu noktada ise devreye paylaşılan bir vizyon girmelidir. 

Kalite Liderliği: Bu türün dayanakları toplam kalite yönetimi, müşteri 

memnuniyeti, ekip çalışması, sürekli iyileştirme ve hataya asla yer vermemedir. Burada 

en büyük sorumluluklar üst düzey yöneticilere aittir. Müşteri merkezlidir. 

Takım Liderliği: Takımın etkililiğini arttırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak adına 

geliştirilmiştir. Böylelikle daha etkili bir lider olunduğu savunulmaktadır. Kaynakları 

dengeli dağıtmalı, etkili görev paylaşımı yapmalı, üyelerin becerilerini geliştirmeli, 

rehberlik etmelidir. 

Dağıtımcı Liderlik: Burada tek bir bireyin lider olmasına karşı çıkılmaktadır. 

Liderlik gerekli bir olgudur ama tek bir kişi bununla baş edemez. Çünkü süreç çok 

karmaşıktır. Burada sorumluluk örgüt içindeki herkes arasında paylaştırılmıştır. Dağıtım 

biçimleri ise formal, faydacı, stratejik, birikimli, fırsatçı ve kültüreldir. 

Sosyal Adalet Liderliği: Farklı grupların beklentilerine cevap verilmeye 

çalışılmıştır. Farklılıklar ötelenmemeli, ekonomik kaynaklar dengeli bir şekilde 

dağıtılmalı, karar verme sürecine katılımları sağlanmalıdır. Kısacası dışlamaya yer 

verilmemelidir. 

1.1.4. Liderlik ve Yöneticilik 

Liderlik kavramı ile yöneticilik kavramı birbirinden farklı kavramlardır. 

Bennis’e göre (1994) liderlik ve yöneticilik arasındaki farklar (aktaran Şişman, 2014, 

s.:18): 

Yönetici içinde bulunduğu süreci idare etmeye çalışırken, lider o sürece 

yenilikler katar. Yönetici kendinden öncekileri taklit ederken, lider kendine has bir yol 

izler. Yönetici örgütündeki mevcudu korumaya çalışırken, lider mevcudunu arttırır. 

Yönetici sadece sisteme odaklanırken, lider insanları odak noktası kabul eder. Yönetici 

kontrolün kendinde olmasına güvenirken, lider güveni aşılar. Yönetici kısa vadeli 
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planlar yaparken, lider uzun vadeyi düşünür. Bir okul yöneticisinin sahip olması 

gereken güçleri teknik, insani, eğitsel, sembolik ve kültürel güç olarak sınıflandırılabilir 

(Şişman, 2014). 

1.1.5. Etik 

Etiğin kökeni baktığımızda Yunancada “seciye, tarz, anane” anlamında olan 

“ethos” kelimesinden gelmektedir (Aydın, 2016). Etik, ahlak özelliklerine sahip 

davranışları, eylemleri ve yargıları içeren felsefe biliminin bir parçası olmakla beraber 

aynı zamanda sistemli bir şekilde çalışma alanı da oluşturmuştur. Etik felsefe bilimine 

ait bir dal, ya da ahlak felsefesinde bir alan; ahlakla ilgili olan şeyin öz yapısını ve 

dayanaklarını araştırma hedefinde olan bir felsefe etkinliği olarak düşünebilir (Aydın, 

2016). Etik bir yaklaşım adına eylemler göz önüne alındığında  olması gereken üç yön 

vardır: tutarlılık (öznel), sonuçlar (nesnel) ve önemseme (sorumluluk) (Haynes, 2014). 

1.1.6. Etik Türleri 

Etik kavramı kendi içinde aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir (Aydın, 2016): 

Meta Etik: Etiğin doğası ve ahlaka uygun olan gerekçelendirmeler hususunda 

yorumlamalarda bulunur. Etiğin kişiden kişiye değişip değişmediğini veya her zaman 

şahsi menfaatleri doğrultusunda kullanıp kullanmadığını araştırır. 

Normatif Etik: Ahlaka uygun olan eylemlerin kapsamına karar verilmesi ile 

ilgilenmektedir. Bu konudaki kuramlar, bu eylemlere ışık tutmayı amaçlamakta ve “Ne 

yapılmalı?” sorusuna cevap verecek periyotları sembolize etmeyi amaçlar.  

Uygulamalı Etik: Belirli hususi alanlarda meydana gelen etik problemlerin 

tartışılmasında gerekli kriterleri ortaya çıkarma ve bu hususi alanlardaki kriterlerin 

bireyin sergilediği davranışlarda uygulanabilirliği ile alakadar olur. 

1.1.7. Etik Kuramları 

Etik kavramı ile ilgili birçok kuramlardan bahsedilmiştir. Bu kuramlardan 

bazıları şu şekildedir (Aydın, 2016): 

Sonuççu ya da Teknolojik Kuram: Bu kuram, “Ne yapmalıyım?” sorusuna 

cevap ararken, işin veya eylemin sonucuna odaklanır. İyinin veya kötünün şahsi boyutta 
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yargılanması hususunda ya da son karar aşamasında bu sorunun cevabı önem 

taşımaktadır. 

Deontolojik Kuram: Sadece eylemle ilgili sonuçlara değil, eylemin çeşidi ile 

ahlaka uygun ilkelerin ve kuralların takip edilip edilmediğine odaklanmaktadır. Böylece 

bu kuramı benimsemiş kişi, eylemin ahlaki nitelik taşıyıp taşımadığına karar vermek 

için bireyin görev ve sorumluluklarını temel almaktadır.  

Haklar Temeline Dayalı Etik: Bu kuram, davranışın şekline karar verirken 

kişisel hakları gözeterek olayı inceler. Bu hakların içeriğinde kanuni, siyasi ve ahlaki 

haklar bulunmaktadır.  

Erdem veya Karakter Temeline Dayanan Etik: Bu kuram, erdemin çeşitleri 

veya kişinin sergilemek zorunda olduğu karakteristiklerini temel almaktadır. Bireyin 

oynamak zorunda olduğu roller ile rolleri özendirmesi veya gerektirdiği davranışlar 

üzerinde çalışmaktadır.  

Sezgilere Dayalı Etik: Bu kuram, doğru ya da yanlış eylemi seçerken 

sezgilerinin ışık tutucu olduğunu savunur. Bireyin ahlaki hassasiyeti eylemlerin 

yargılanmasını gerektirmekte ve bu duruma izin vermektedir.  

Kazuistik veya Örnek Olaya Dayalı Etik: Bu kuram, ikilemlerin 

çözümlenmesi konusunda belirlenmiş örnek olayların gerçeklik durumlarına bakılarak 

gerekçe belirtilmesini temel almaktadır. Soyut ahlaki ilkeleri, somut olaylar kapsamına 

alarak çözüm yolları yaratmak için çabalar.  

1.1.8. Etik Sistemleri 

Yapılan araştırmalar sonucunda bazı etik sistemler ortaya koyulmuştur. Bu 

sistemlerden bazıları şunlardır (aktaran Aydın, 2016, s.:24-38): 

Amaçlanan Sonuç Etiği: Bir diğer adı faydacılıktır. Problemlere pratik 

yaklaşımlar getirir ve sonuçlarına odaklanır. Bu sistem, hazzı aramayı, acıdan kaçmayı 

esas almıştır. Mill’e göre bu sistemin dayandığı ilkeler:  

 Yapılan eylemin doğruluğuna ya da yanlışlığına karar vermede olası sonuçlara 

odaklanılmalıdır. 
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 Eyleme ait kurallar, kurallara uyması gereken kişilerin karakteristik özelliklerinden 

kaynaklanmalıdır. 

 Yapılan eylemin doğruluğu artarken, bireylerin mutluluğu da artar; azaldıkça da 

azalır. 

 Mutluluk hissi, acıların yok oluşu ve hazzın var oluşu şeklinde tanımlanabilir. 

 İnsanların her biri kendi mutluluklarını istedikleri süre zarfında, bu istek sonul 

mutluluk için yeterlidir. 

 Mutluluk, insanın eyleminin yegâne amacıdır ve ölçütü de ahlakidir. 

 Mutluluk, kişinin şahsi mutluluğunun değil, sergilediği davranışın doğruluk 

derecesidir. 

 Yapılan eylemin yarar seviyesi, mutluluğun yaratılmasına veya mutsuzluğun 

engellenmesine yardımcı olur. 

 Yapılan eylemin ahlaki açıdan doğru kabul edilebilmesi için, eylemin sağladığı 

toplam yararın, kişinin yapacağı başka eylemlerin sayesinde toplam faydadan daha 

büyük olacaktır. 

 Faydacılık karşıt anlamlı sorumlulukların arasından seçim yapmak için, genel 

hakemlik statüsündedir. 

Kural Etiği: Bu sistem ilk olarak Kant tarafından ortaya konulmuştur. 

Sonrasında ise Konigsberg tarafından revize edilmiştir. Kant’a göre bu sistemin 

dayandığı ilkeler:  

 Etik kavramların her biri öncüllere dayanmaktadır. Bu yüzden de deneysellikten 

ayrı düşünülemez. 

 Bireyler birtakım zorlamalar yüzünden ya da eylemin niteliğinin iyi olmasından 

dolayı davranışı sergileyebilir. 

 Kişinin kendisini sınırlayan ilke ve normları esas alması gerekmektedir. 

 Erdemli davranışlar sergilemek, ilkeler doğrultusunda davranış sergilemektir. 

 Sonul mutluluk için hazla dolu bir ömür değil erdemle dolu bir ömür gereklidir. 

 Erdem ideal boyutundadır ve kişiler bu idealin doğrultusunda en mükemmele 

ulaşmaya çalışmalıdırlar. 

 Kişi kendisini diğerleriyle kıyaslamamalı, kendisine ait kusursuz olma idealiyle 

karşılaştırmalı ve değerlendirmelidir. 
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 Kişilerin ahlaki kuralları şahsi davranışlarına uydurması yanlıştır, şahsi 

davranışlarını ahlaki kurallara uydurması doğrudur. 

 Eylemlerin ana sebeplerinde yer alan ilkeleri insanlığın tamamı için geçerli kabul 

etmek ve davranmak gerekmektedir. 

 Kişilere karşı olan davranışlarda sadece şahsi amaçların değil de karşıdakinin de 

amaçlarını gözetmeli ve kişileri amaca ulaştırmak için araçlar olarak 

görülmemelidir. 

Toplumsal Sözleşme Etiği: Rousseau bu sistemin öncülerindendir. Rousseau’ya 

göre en mühim olgu, otoriteyle özgürlüğün arasında denge kurabilmektir. Bu alanda 

çalışma yapan bir diğer kişi olan Hitt’e göre (1990) bu sistemin dayandığı ilkeler:  

 İnsanlar ilkel bir şekilde ve tek başlarına yaşarlarsa yok olurlar. Bu yüzden 

toplumlaşma yoluna gitmeleri ve birlik getiren yönetim ilkeleri olmalıdır. 

 Bu geçiş sürecinde eylemlerine ve içgüdülerine önceden ihtiyaç duyulmamış olan 

etik bir kişilik kazandırır. 

 Ortaklaşa ve etik bir organ olduğu için toplumun genel kurallarına uymalıdır. 

 Toplumdaki kişilere, görevler ve faydalar eşit bir şekilde paylaştırılır ve üyeler 

yardımlaşırlar. 

 Toplumsal standartlar, kişinin yapması gerekeni belirlemesine yardımcı olur. 

 Toplumsal sözleşme, o toplumun yönetilmesi görevini aynı toplumun belirlediği 

üyelerine verir. 

 Toplumun etik kuralları ve anlayışı, bir mihenk taşıyken, hukuksal kanunlar ise 

diğer yapısal taşlardır. 

 Kişiler kendilerini geliştirmeliler ve kanunları koyma hakları yüzünden memnun 

olmalılar. 

 Toplum üyelerinin hepsi kanunlara, kendileri istemese bile çıkmış oldukları için 

kabul etmeli ve uymalıdır. 

 Kişiler bu sözleşmeyle ters düşerlerse, bu ters düşme sözleşmeyi geçersiz kılmaz, 

ama topluma üye olmalarına mani olur. 

Kişisel Etik: Bu sistemin önde gelen temsilcisi Buber, kişisel etiğin vicdandan 

geldiğini savunmaktadır. Buber’e göre bu sistemin dayandığı ilkeler:  

 Gerçek bilginin kapsamında değildir, sadece insanın varlığındadır. 
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 Vicdan, bireysel istekleri gerçekleştirmek adına yapılan eylemlerde, doğruyu ve 

yanlışı ayırt edip, doğru kararları alabilmesine yardımcı olan, kişinin iç 

dünyasından gelen sestir. 

 Vicdan, kişinin ne şekilde davranış sergilemesi gerektiğine dair kararlar almasına 

yardımcı olan en üst seviyede standartlar geliştirilmesine katkıda bulunur. 

 Kişi, yaşadığı olaylarda kendisiyle yüzleşmelidir ve ne gibi standartlarla devam 

edeceğine karar vermelidir. 

 Varılmak istenen hedefler, rotayı belirler, bu yüzden de hedefler gözden 

kaçırılmamalıdır. 

 Hayatın herkesçe bilinen belirli bir formülü yoktur. Hayatta her şeyin olması 

muhtemeldir. 

 Kişi bir topluluğun aktif bir üyesi olabilir, ama bu durum kişinin haktan yana 

olmasını engellememelidir. 

 Kişi özgürlüğüne kavuştukça daha çok reddetmeye başlar ve bireysel olarak ve 

yalnız başına davranış sergileme sorumluluğu artar. 

 Kişi sadece bireysel çabalarıyla kusursuz olmaya ulaşır. Başka biri bu kusursuzluğu 

onun adına sağlayamaz. Hayat boyu kişilerin gelişmesine bağlı olarak inançları da 

değişime uğrar. 

Öğretmenlik mesleğinin etik ilkeleri (Aydın, 2016); profesyonellik, hizmette 

sorumluluk, adalet, eşitlik, sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması, yolsuzluk 

yapmamak, dürüstlük – doğruluk ve güven, tarafsızlık, mesleki bağlılık ve sürekli 

gelişme, saygı ve kaynakların etkili kullanımıdır. 

Okul yöneticilerinden beklenen etik değerler (Aydın, 2016); toplumun üyelerinin 

hepsine saygı, farklı kültürler ile düşüncelere hoşgörü, bireylerin eşitliği ve kaynakların 

ortak dağıtımıdır. 

Okul yöneticisi şu ilkelere uygun davranırsa etik olmayan davranışlardan 

kaçınmış olur (Aydın, 2016); eğitimin felsefesi ile orantılı vizyon geliştirme, etik 

liderliği güçlü bir şekilde uygulama, ayrımcılığı sıfıra indirme, etkili öğretimi ödev 

olarak görme, toplum ile olan ilişkilerini geliştirme, grupların hepsinin sahip oldukları 

hakları dengede tutma, herkesçe istenilen kararın daima doğru karar olmayacağını 

bilme, kararlar konusunda belirleyici olan üyeleri açısından doğru olan kararı alma, etik 
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konularda cesareti, okul yöneticisinin rollerinden ayrılamaz bir parça durumuna 

getirme, etik davranış ile doğruluk ve ahlaki eylemlerini bütünleştirme. 

Bütün meslek dallarında ortak diyebileceğimiz ve mutlaka uyulmak zorunda 

olunan etik ilkeler vardır. Bunlar (Aydın, 2016); adalet, eşitlik, dürüstlük, doğruluk, 

tarafsızlık, sorumluluk, insan hakları, hümanizm, bağlılık, hukukun üstünlüğü, sevgi, 

hoşgörü, laiklik, tutumluluk, demokrasi, olumlu insan ilişkileri, açıklık, hak ve 

özgürlükler, emeğin hakkını verme, yasa dışı emirlere karşı direnme ve mahremiyet ile 

gizliliktir. 

Yöneticiler görevlerini icra ederken aldıkları kararlar, uygulamalar ve 

eylemlerinde ve hatta insani ilişkilerinde kaçınması gereken etik dışı davranışlar 

şunlardır (Aydın, 2016); ayrımcılık, kayırma, rüşvet, yıldırma, korkutma, ihmal, 

sömürü, istismar, bencillik, yolsuzluk, işkence, eziyet, yaranma, dalkavukluk, şiddet, 

baskı, saldırganlık, iş ilişkilerine politik karıştırma, hakaret, küfür, bedensel ve cinsel 

taciz, kötü alışkanlıklar, görev ve yetkinin kötüye kullanımı, dedikodu, zimmet, 

dogmatik davranış, yobazlık ve bağnazlıktır. 

1.1.9. Etik Liderlik 

Greenfield (1991), etik lideri öğretmenler üzerinde kuvvetli bir etki oluşturan, 

hem kendisine hem de işine yönelik etik bir bakış açısına sahip olan ve öğretmenlerin iş 

ile ilgili amaçlarını gerçekleştirmeleri için yardımcı olan kişi olarak tanımlamaktadır 

(aktaran Çelik, 2015, s.:90). Sergiovanni’e göre (1992) “etik liderlik, moral güce 

dayanarak astlarını etkilemeye yönelik bir liderlik biçimidir” (aktaran Çelik, 2015, 

s.:90). 

Hoy ve Miskel’e göre (1987); eğitimciler de ahlak kuralları ya da etik ilkeleri 

oluşturabilir ve içselleştirebilirler (aktaran Uğurlu, 2009, s.:59). Eğitimcinin 

deneyimleri ve bulunduğu çevrenin değer yargıları bu sürecin ortaya çıkmasını sağlayan 

ve sürece destek veren etmenlerdir. Bu çevre, gün geçtikçe etik değerleri, etik ilkeler 

haline dönüştürür. “Amerikan Okul Yöneticileri Birliği” bir eğitim yöneticisinin etik 

kurallarını şöyle sıralamaktadır” (Haynes, 2014): 

1. Bütün kararlarda ve eylemlerde öğrencilerin iyiliğini temel alır. 

2. Mesleki sorumluluklarını dürüstlük ve bütünlükle yerine getirir. 
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3. Gerekenin yapılması ilkesini destekler ve bütün bireylerin vatandaşlık ve insan 

haklarını korur. 

4. Mesleki gizliliği her zaman korur. 

5. Eğitim yönetim kurulunun politikalarını, idari kurallarını ve yönetmeliklerini 

uygular ve/veya sağlam eğitim hedefleriyle tutarlı olmayan yasaları, politikaları ve 

düzenlemeleri düzeltmek için gereken önlemleri alarak olanaklı olduğu sürece 

düzenlemelerdeki bir değişiklikten dolayı hiç kimsenin dezavantajlı bir duruma 

düşmemesini sağlar. 

6. Görünürdeki haksızlıkların ve etik olmayan uygulamaların üstesinden gelmek için 

gereken önlemleri alır. 

7. Konumunu, politik, toplumsal, dini, ekonomik ya da başka türlü bir nüfuzla kişisel 

çıkar sağlamak için kullanmaktan kaçınır. 

8. Standartları korur, araştırma ve sürekli mesleki gelişme yoluyla mesleğin 

etkililiğini artırma yolları arar. 

9. Bütün sözleşmelere, tüm tarafların anlaşmasıyla gerçekleştirilene, devredilene ya da 

feshedilene kadar saygı gösterir. 

1.1.10. Etik Liderlik Boyutları 

Yapılan araştırmalar sonucunda aşağıdaki etik liderlik boyutlarına ulaşılmıştır: 

İletişimsel Etik: Örgütler belirli amaçları gerçekleştirebilmek maksadıyla 

kurulurlar. Bu amaçları gerçekleştirebilmek adına etkili bir iletişim ağı oluşturmak 

zorundadırlar. Farklı bir şekilde söylemek gerekirse, örgütler sürekliliklerini 

sağlayabilmek adına amaçları ile aynı doğrultuda bir iletişim politikası 

oluşturabilmelidir (Demir, 2014). 

İletişim; bilgiyi üreten, bu bilgiyi başkalarına aktaran ve anlamlandıran süreçtir 

(Dökmen, 2017). Zıllıoğlu’na göre (1996); insan etkinliklerinin ve ilişkilerinin tamamı 

iletişimle yakından ilgilidir (aktaran Uğurlu, 2009, s.:65). 

Karar Vermede Etik: Örgütte, karar alma sürecinde rasyonel olabilmek çok 

önemlidir. Yönetim faaliyetlerinde karar süreci yönetsel faaliyetlerin önemli bir 

ayağıdır (Bursalıoğlu, 2016). Karar verme ihtiyacı bütün örgütlerde mevcut olup 

örgütün bütün üyeleri nitelikli karar verme durumundadır. Bu yüzden nitelikli bir karar 

verebilmek için kararın şu temel ilkelere dayandırılması gerekmektedir (Aydın, 2014): 
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1. Kararlar hazır olan bilgi ve olgular gözetilerek verilmelidir. 

2. Karar davranışı, genel amaçlar aracılığıyla yönlendirilmelidir. 

3. Alınan kararlardan etkilenen kişiler kararlarda söz sahibi olmalıdır. 

Etiksel etkinin temelinde altı ilke bulunmaktadır ve bu ilkeler karar verme 

sürecinin referans noktalarıdır. Bu etik ilkeler şöyle sıralanabilir (Çelik, 2015, s.:93): 

1. Yüksek etiksel şifreli değerler ve inançlar, davranışları ve konuşma biçimini etkiler. 

2. Etiksel gelişmenin cesaretlendirilmesi, ileri düzeyde tartışma ve çatışmaların daha 

özgür bir ortamda oluşmasını sağlar. 

3. Lider, örgütteki informal grupların varlığına gerek duymadan etiksel davranışların 

doğruluğunu öğrenebilir. 

4. Lider, etiksel olmayan davranışların gelişmesini önleyebilir. 

5. Lider, etiksel olmayan davranışlar üzerinde asla ısrar etmez ve bu davranışları 

uygulamaya çalışmaz. 

6. Etik ilkeleri liderin yaşamında sürekli başvurması gereken rehber ilkelerdir. 

İklimsel Etik: Okullar bireylerin düşün ve eylem dünyalarını geliştirmede 

örgütlü kurumlar olarak iş görürler. Okulun odak noktasındaki öğrenciler, okulun planlı 

öğretme faaliyetlerinin içinde kendini bulur. Öğretme faaliyetleri sorumlusu yöneticiler, 

öğretmenler, öğrenciler, veliler okulun heyecanlı, öğrenen, araştıran, paylaşan bir 

kurum olması için hizmet ederler. Okulda öğretme faaliyetleri konusunda adanmış olma 

okul ikliminin özelliklerini olumlu hale getirir. Başarılı okullarda iklim önemli 

değişkenlerden biridir (Uğurlu, 2009). 

Davranışsal Etik: Etik bir ilişkide, bu ilişkiyi yaşayan kişiler, o ilişki gibi 

bağımsız olarak vardırlar. Bu kişiler birer gerçek kişilerdir. Belli bir bütünlük 

içindedirler. Kişilerin kendilerine ait değer dünyaları vardır. Aynı zamanda ilişki içinde 

bulundukları kişilerin de bir değer dünyaları vardır. Etik ilişki olaylar zinciri içerisinde 

kişilerin eylemleriyle birlikte yer alır. Her nerede bir insan insanlarla ilgili bir şey 

yapıyorsa, orada bir etik ilişki söz konusudur. Yapılanın doğrudan doğruya ya da 

dolaylı olarak değer sorunlarıyla ilgili olduğu düşünülebilir (Kuçuradi, 2015). 

Yapılan bütün araştırmalar incelendiğinde etik liderlik davranışının öncelleri 

(Uğurlu, 2009); örgüt kültürü, adalet, ahlak, güven, normlar, yasalar, vicdan, iyilik ve 

kötülük, değer ve kültürdür. Yine bu araştırmalar sonucunda etik liderlik davranışının 
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çıktıları (Uğurlu, 2009); adalet, hoşgörü, örgütsel bağlılık, ödev ve sorumluluk, eşitlik, 

karar verme, tarafsızlık, erdem, vicdanlılık, güven, motivasyon, demokrasi, karakter ve 

örgütsel vatandaşlıktır. 

1.1.11. Etik Karar Verme Süreci 

Bu bölümde etik karar verme süreci hakkında bilgiler yer almaktadır (Aydın, 

2016): 

Dur ve Düşün: En doğru kararı verebilmek adına öncelikle konu üzerinde iyice 

düşünmek gerekmektedir. Bu şekilde konunun analizi yapılabilecektir. Bu analiz 

sayesinde de hem önleyici bir faktör olmuş olur hem de bir disiplin oluşturur. 

Amaçların Tanımlanması: Seçenekler konusunda bir karara varmadan evvel 

kısa ve uzun vadeli amaçların tanımlanması gerekmektedir. Bu aşamada istenilen ya da 

istenilmeyen durumların verilecek karar tarafından ne ölçüde etkileneceğini ve 

aralarından en önemli olanı seçme kararı verilmesi gerekir. 

Gerçekleri Bilmek: Eğer akıllı seçim yapılmak isteniyorsa mutlaka o konuda 

yeterli veri toplanmalıdır. Gerçek bilinmezse doğru karar verilemez. Bunun için de 

öncelikle neleri bildiğimize ve neleri bilmemiz gerektiğine bakmalıyız. 

Seçenekler Geliştirmek: Neye ulaşılmak istendiği iyi bilinmeli ki doğru 

yargılar oluşturulsun, kararın seçenekleri liste haline getirilebilsin ki eylem haritası 

oluşturulsun. 

Sonuçları Göz Önüne Almak: Kararın yaratabileceği olası sonuçların 

görülebilmesi için kullanılabilecek iki yöntem vardır. Bu yöntemlerden biri 

düşüncelerin ilkeleştirilmesidir. 

Seçmek ve Karar Vermek: Bu aşamaya gelindiğinde artık alınacak karar 

kesinleşmiştir ve uygulamaya konulmaya hazırdır. 

Gözden Geçirmek ve Değiştirmek: Tüm bu süreç boyunca yapılan her şeye 

rağmen kararlar yanlış olabilmektedir. Bu yüzden alınan kararların sonuçları mutlaka 

izlenmelidir. Hedeflere ulaşılmamışsa karar yeniden değerlendirilmeli gerekirse yeni 

kararlar alınmalıdır. 
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1.1.12. Konu ile İlgili Yapılan Araştırma Örnekleri 

Etik Liderlik Ölçeğini geliştiren Ercan YILMAZ; “Okullardaki Örgütsel Güven 

Düzeyinin Etik Liderlik Özellikleri ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi” adlı 

çalışmasını Türkiye genelindeki ilköğretim okulları öğretmenlerine uygulamıştır. 

Örneklemini 2432 öğretmenin oluşturduğu çalışmada bağımsız değişkenler; cinsiyet, 

branş, öğrenim durumu, sendika üyeliği, kendi memleketlerinde çalışıp çalışmama 

durumları, okul dışında beraber sosyal etkinlik yapıp yapmama durumları, il ve ilçe 

milli eğitim müdürlüklerinin öğretmenlerin problemleriyle ilgilenip ilgilenmeme 

durumları, okulun bulunduğu yerleşim türleri ve öğretmen sayıları, okul yöneticisinin 

okul aile birliği ile ilişki düzeyleridir. Veri toplama aracı olarak Etik Liderlik Ölçeği ve 

Okullarda Örgütsel Gücen Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise doğrusal 

regresyon analizi, t testi, varyans analizi ve Tukey çoklu karşılaştırmalı testi 

kullanılmıştır (Yılmaz, 2006). 

Barış Yıldız; “Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Okul Müdürlerinin Etik 

Liderlik Davranışları Gösterme Düzeylerinin İncelenmesi” adlı çalışmasını Bursa ilinin 

Gemlik ilçesinde bulunan mesleki ve teknik anadolu liseleri öğretmenlerine 

uygulamıştır. Örneklemini 141 öğretmenin oluşturduğu çalışmada bağımsız 

değişkenler; yaş, cinsiyet, medeni durum, branş, kıdem, mevcut okulda geçirilen süre, 

öğrenim durumu ve sendika üyeliğidir. Veri toplama aracı olarak Etik Liderlik Ölçeği 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise frekans ve yüzdeler, aritmetik ortalama, standart 

sapma, ANOVA ve t-testi kullanılmıştır (Yıldız, 2016). 

Ayşe Pınar Topuzoğlu; “Demografik Özellikler Açısından Okul Yöneticisinin 

Etik Liderlik Özellikleri” adlı çalışmasını İstanbul ilinin Anadolu yakasında bulunan 

bütün lise türlerine uygulamıştır. Örneklemini 299 öğretmenin oluşturduğu çalışmada 

bağımsız değişkenler; cinsiyet, yaş, kıdem, öğrenim durumu ve branştır. Veri toplama 

aracı olarak Etik Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t-

testi, tek yönlü ANOVA, levene testi ve LSD testi kullanılmıştır (Topuzoğlu, 2009). 

Ömer Yabin; “Öğretmen Algılarına Göre Ortaöğretim Kurum Yöneticilerinin 

Etik Liderlik Davranışı Gösterme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından 

İncelenmesi” adlı çalışmasını Diyarbakır ilinin Kayapınar, Sur, Bağlar ve Yenişehir 

ilçelerindeki bütün lise türlerine uygulamıştır. Örneklemini 322 öğretmenin oluşturduğu 
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çalışmada bağımsız değişkenler; cinsiyet, medeni durum, kıdem, öğrenim durumu, 

öğretmen sayısı, mevcut okulda geçirilen süre, yaş ve branştır. Veri toplama aracı olarak 

Etik Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, t-testi, 

mann-whitney u testi, kruskal-wallis h testi ve varyans analizi kullanılmıştır (Yabin, 

2015). 

İbrahim Baştuğ; “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarına 

İlişkin Öğretmen Görüşleri” adlı çalışmasını Konya ilinde bulunan ilköğretim okulu 

öğretmenlerine uygulamıştır. Örneklemini 504 öğretmenin oluşturduğu çalışmada 

bağımsız değişkenler cinsiyet, yaş, kıdem, öğrenim durumu, branş ve okulun statüsüdür. 

Veri toplama aracı olarak Etik Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi, 

varyans analizi, mann-whitney u testi ve kruskal-wallis-x2 testi kullanılmıştır (Baştuğ, 

2009). 

Cinsiyet değişkeni baz alındığında; Yılmaz ve Topuzoğlu anlamlı bir farklılık 

bulmuşken Yıldız, Yabin ve Baştuğ anlamlı bir farklılık bulamamıştır. Yaş değişkeni 

baz alındığında; Topuzoğlu anlamlı bir farklılık bulmuşken Yıldız, Yabin ve Baştuğ 

anlamlı bir farklılık bulamamıştır. Öğrenim durumu değişkeni baz alındığında; Yılmaz, 

Yıldız, Topuzoğlu, Yabin ve Baştuğ anlamlı bir farklılık bulamamıştır. Kıdem değişkeni 

baz alındığında; Topuzoğlu ve Baştuğ anlamlı bir fark bulmuşken Yıldız ve Yabin 

anlamlı bir farklılık bulamamıştır. Branş değişkeni baz alındığında; Yılmaz, Yıldız, 

Topuzoğlu, Yabin ve Baştuğ anlamlı bir farklılık bulamamıştır. 

Medeni durum değişkeni baz alındığında; Yabin ve Yıldız anlamlı bir farklılık 

bulamamıştır. Mevcut okuldaki çalışma süresi değişkeni baz alındığında; Yabin anlamlı 

bir farklılık bulmuşken Yıldız anlamlı bir farklılık bulamamıştır. Okulda görev yapan 

öğretmen sayısı değişkeni baz alındığında Yabin ve Yılmaz anlamlı bir farklılık 

bulmuştur. Sendika üyeliği değişkeni baz alındığında Yılmaz anlamlı bir farklılık 

bulmuşken Yıldız anlamlı bir farklılık bulamamıştır. Okulun statüsü değişkeni baz 

alındığında; Baştuğ anlamlı bir farklılık bulmuştur. Kendi memleketinde çalışıp 

çalışmama, okulun bulunduğu yerleşim türü, okul aile birliği ile ilişki düzeyi, 

müdürlerin problemle ilgilenip ilgilenmeme durumu ve birlikte sosyal etkinlik yapıp 

yapmama değişkenleri baz alındığında Yılmaz anlamlı farklılık bulmuştur. 
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Amaç 

Araştırmanın amacı mesleki ve teknik anadolu lisesi yöneticilerinin, öğretmen 

algılarına göre etik liderlik davranışları gösterme düzeylerinin bağımsız değişkenler 

kapsamında değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıda yer alan sorulara 

cevap aranacaktır: 

1. Mesleki ve teknik anadolu lisesi yöneticilerinin, öğretmen algılarına göre etik 

liderlik davranışları gösterme düzeyleri nedir? 

2. Mesleki ve teknik anadolu lisesi yöneticilerinin, öğretmen algılarına göre etik 

liderlik davranışları gösterme düzeyleri kapsamında; iklimsel etik, iletişimsel etik, 

karar vermede etik ve davranışsal etik ortalamalarının birbirleri arasında anlamlı bir 

ilişki var mıdır? 

3. Mesleki ve teknik anadolu lisesi yöneticilerinin, öğretmen algılarına göre etik 

liderlik davranışları gösterme düzeyleri  öğretmenlerin; cinsiyetine, yaşına, öğrenim 

durumuna, kıdemine, branşına ve statüsüne göre farklılık göstermekte midir? 

4. Mesleki ve teknik anadolu lisesi yöneticilerinin, öğretmen algılarına göre etik 

liderlik davranışları gösterme düzeyleri; cinsiyet ve statü, öğrenim durumu ve statü, 

branş ve statü, cinsiyet ve yaş değişkenlerinin ortak etkilerine bağlı olarak anlamlı 

bir farklılık göstermekte midir? 

Önem 

Örgüt öğelerinden olan insan, örgütün etkili ve verimli olabilmesi için en önemli 

unsurlardan biridir. Örgütlerin amaçları arasında; örgüt içindeki ilişkileri sağlıklı bir 

şekilde yürütebilmek, örgütün verimliliğini arttırabilmek ve kendi kendine yetebilmek 

sayılabilir. 

Örgüt içinde bir değişme ya da gelişme olacaksa da bunu uygulayacak olanlar da 

yöneticilerdir. Amaçlara ulaşmak için en etkili davranışları sergileyen de yine 

yöneticilerdir. Bu yüzden yönetici etik davranışlarda bulunmalı ve örgütsel bağlılığı 

sağlamalıdır. 

Yöneticilerin etik liderlik anlayışını benimsemesi örgütün daha etkili 

yönetilmesini sağlayabilir. Eğitim kurumları dikkate alındığında yöneticilerin etik 

davranışlar sergilemesi, öğretmenlerin örgüte bağlılık düzeylerini etkileyebilir. 
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Bu araştırma ise; mesleki ve teknik anadolu lisesi yöneticilerinin, öğretmen 

algılarına göre etik liderlik davranışları gösterme düzeylerinin öğretmenlerin 

cinsiyetine, yaşına, öğrenim durumuna, kıdemine, branşına ve statüsüne göre ölçülmesi 

ve daha önce etik liderlik ile ilgili bir araştırmanın mesleki ve teknik anadolu liseleri 

üzerinde yeterli düzeyde uygulanmaması sebepleriyle hem literatüre yeni bir kaynak 

kazandırma hem de ilerleyen zamanda yapılacak benzer çalışmalara ışık tutabilecek bir 

çalışma olması nedeniyle önem taşımaktadır. 

Varsayımlar 

1. Araştırmaya katılanlar öğretmenler; Etik Liderlik Ölçeğinde bulunan ifadelere 

gerçek görüş ve düşüncelerini yansıtacak şekilde samimi ve içten cevaplar 

vermişlerdir. 

Sınırlılıklar 

1. Bu araştırma, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı İstanbul ili Maltepe ilçesinde 

bulunan sekiz mesleki ve teknik anadolu lisesinde görev yapan öğretmenlerin 

görüşleriyle sınırlıdır. 

2. Bağımlı değişkenler; kuramsal çerçeve kapsamında açıklanan yönetici etik liderlik 

boyutuyla sınırlıdır. Bağımsız değişkenler ise; cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, 

kıdem, branş ve statü boyutları ile sınırlıdır. 

3. Bu araştırma; problemin ortaya konmasında veri toplama aracı olarak kullanılan 

bilgi formu ve etik liderlik ölçeği sonuçları ile sınırlıdır. 

Tanımlar 

Yönetici Davranışı: “Yöneticinin, insanlara iş yaptırmada uyguladığı etkileme 

davranışı olarak tanımlanabilir" (Balcı, 2016, s.:265). 

Etik: Demirtaş ve Güneş’e (2002) göre; “bir toplumda neyin yapılıp neyin 

yapılmayacağının, neyin istenip neyin istenmeyeceğinin, neye sahip olunup neye 

olunmayacağının bilinmesidir” (aktaran Balcı, 2016, s.:64). 

Etik Liderlik: Erdoğan’a (2002) göre; “etik değerlere ve ilkelere dayalı ilişkileri 

sürdürmeyi ve bunları ön planda tutmayı ön gören bir liderlik kuramıdır” (aktaran 

Yılmaz, 2006, s.:22). 
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Kadrolu Öğretmen: Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına 

göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilen öğretmenlerdir 

(Meb Mevzuat, 657 Sayılı Kanun). 

Ücretli Öğretmen: Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde, yüksek öğrenimli 

olmak koşuluyla, resmi görevi olmayanlar ile emeklilerden haftada 30 saate kadar ek 

ders görevi verilen öğretmenlerdir (Meb Mevzuat, 11350 Sayılı Karar).  
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2. BÖLÜM YÖNTEM 

Bu bölümde; araştırma modeline, araştırmanın evrenine ve örneklemine, 

verilerine, verilerin toplanmasına ve analizine, süre ve olanaklarına yer verilmiştir. 

2.1.Araştırma Modeli 

İlgili araştırma, mesleki ve teknik anadolu lisesi yöneticilerinin öğretmen 

algılarına göre etik liderlik davranışları gösterme düzeylerinin bağımsız değişkenler 

kapsamında değerlendirilmesi amacıyla yapılmış ve araştırmada tarama modeli 

kullanılmıştır. 

Tarama, eskiden var olmuş veya günümüzde hala varlığını sürdüren durum ya da 

durumları tespit etmek amacıyla kullanılır. Bu durum ya da durumların koşulları 

değiştirilmeden tanımlanmaya çalışılır. Eğer tarama modeli kullanılmışsa araştırmanın 

amaçları soru cümleleri vasıtasıyla aktarılır. Bu soruların cevaplanması için en ideal 

yöntem de tarama modelidir. Tarama modeli bir nevi gözleme dayalıdır da denilebilir. 

Tarama çalışmasında araştırma sırasında yapılan gözlemde elde edilen verilerin yanı 

sıra önceki gözlemlerinden elde ettiği eski verilere de yer verilebilir. Bütün bu verileri 

bütünleştirerek sunar (Karasar, 2016). Araştırma kapsamında da mevcut durumu olduğu 

gibi tespit etmek, bu tespitleri de geçmişten gelen ve gözleme dayanan bilgilerle 

sentezleyip sunmak istendiği için bu model seçilmiştir. 

2.2.Araştırma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili 

Maltepe ilçesinde görev yapan mesleki ve teknik anadolu lisesi öğretmenleri 

oluşturmaktadır. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı / Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 

Müdürlüğü istatistiklerine göre İstanbul ili Maltepe ilçesinde 8 adet Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi bulunmaktadır. Bu kurumlarda toplam 537 öğretmen görev 

yapmaktadır. 

Sekiz okulun yöneticileri ile görüşülmüş, yapılan görüşmeler sonucunda bir 

okulun yöneticisi bu araştırma içerisinde öğretmenlerinin bulunmasını istemediği için 

kalan 7 okula ölçme aracı uygulama süreci gerçekleştirilmiştir. Uygulama sırasında 
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gönüllülük ilkesi esas alınmıştır. Daha sonrasında okullardan geri dönüşleri tamamlanan 

anketler ilgili yöneticilerden toplanmıştır. 

Tablo 2 Araştırma Grubunun Durumu 

Okul Öğretmen Sayısı Dağıtılan Anket Sayısı Dönen Anket Sayısı Oranı % 

A 64 64 54 84 

B 75 75 49 65 

C 50 50 32 64 

D 120 120 72 60 

E 55 55 37 67 

F 54 54 35 65 

G 54 54 34 63 

H 65 - - - 

Toplam 537 472 313 66 

Her bir okulun öğretmen sayıları yukarıda yer alan Tablo 2’de verilmiştir. 

Araştırmanın yapıldığı İstanbul ili Maltepe ilçesindeki 8 mesleki ve teknik anadolu 

lisesi -okul adının verilmesi etik bir davranış olmayacağı için- harflerle sembolize 

edilmiştir. İlçenin mesleki ve teknik anadolu liselerindeki toplam öğretmen sayısı 

537’dir (İdareci kadrosunda bulunanlar bu sayıya dâhil değildir.). 

Anket çalışmasında ilçede bulunan 8 okuldan 7’si araştırmaya katılmayı kabul 

etmiştir. Her okula görevli öğretmen sayısı kadar anket bırakılmış ve gönüllü olarak 

katılımları istenmiştir. Çalışma sonucunda dağıtılan toplam anket sayıları, geri dönüş 

sağlanan toplam anket sayıları ve geri dönüş oranları okul bazlı olarak Tablo 2’de 

verilmiştir. Araştırmada toplam 472 anket dağıtılmış ve bunlardan 313 tanesi için geri 

dönüş sağlanmıştır. Toplam geri dönüş oranı ise %66’dır. 

Aşağıdaki tablolarda ise geri dönüş yapılan anketlerin bağımsız değişkenleri 

üzerinden frekans değerleri yer almaktadır.  
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Tablo 3 Bağımsız Değişkenlerin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Bağımsız Değişken Frekans Değeri (f) Yüzde Değeri (%) 

Cinsiyet 
Kadın 166 53 

Erkek 147 47 

Yaş 

26-30 46 14.7 

31-35 62 19.8 

36-40 64 20.4 

41-45 53 16.9 

46-50 52 16.6 

51 ve üzeri 36 11.6 

Öğrenim Durumu 
Lisans 207 66.1 

Yüksek Lisans 106 33.9 

Kıdem 

1-5 yıl 46 14.7 

6-10 yıl 62 19.8 

11-15 yıl 64 20.4 

16-20 yıl 53 16.9 

21-25 yıl 52 16.6 

26 yıl ve üzeri 36 11.6 

Branş 
Kültür 171 54.6 

Meslek 142 45.4 

Statü 
Kadrolu 236 75.4 

Ücretli 77 24.6 

Yukarıda yer alan Tablo 3’te katılımcıların %53’ü (166 kişi) “Kadın” ve %47’si 

(147 kişi) “Erkek” olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların %14.7’si (46 kişi) “26-30”, %19.8’i (62 kişi) “31-35”, %20.4’ü 

(64 kişi) “36-40”, %16.9’u (53 kişi) “41-45”, %16.6’sı (52 kişi) “46-50” ve %11.6’sı 

(36 kişi) “51 ve üzeri” yaş aralığındadır. 

Katılımcıların %66.1’i (207 kişi) “Lisans” ve %33.9’u (106 kişi) “Yüksek 

Lisans” mezunudur. 
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Katılımcıların %14.7’si (46 kişi) “1-5”, %19.8’i (62 kişi) “6-10”, %20.4’ü (64 

kişi) “11-15”, %16.9’u (53 kişi) “16-20”, %16.6’sı (52 kişi) “21-25” ve %11.6’sı (36 

kişi) “26 ve üzeri” yıllık kıdem aralığındadır. 

Katılımcıların %54.6’sı (171 kişi) “Kültür” ve %45.4’ü (142 kişi) “Meslek” 

branşındadır. 

Katılımcıların %75.4’ü (236 kişi) “Kadrolu” ve %24.6’sı (77 kişi) “Ücretli” 

statüsünde görevlerini sürdürmektedir. 

2.3.Veriler ve Toplanması 

Bu bölümde; araştırmada kullanılan veri toplama aracı hakkında bilgiye, veri 

aracının uygulanması ve toplanmasına yer verilmiştir. 

2.3.1. Veri Toplama Aracı 

Araştırma bir bağımlı ve altı bağımsız değişkenden oluşmaktadır. Veri toplama 

aracı olarak da bilgi formu ve etik liderlik ölçeği (EK1) kullanılmıştır. Likert tipli veri 

toplama aracında maddeler 1-5 aralığında derecelendirilmiştir. Bilgi formunda 

araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyetleri, yaşları, öğrenim durumları, kıdemleri, 

branşları ve statüleri sorulmuştur.  

Etik liderlik ölçeği, Dr. Ercan Yılmaz tarafından geliştirilmiş olup 44 maddeden 

oluşmaktadır. Yılmaz’ın ölçeğinin dört faktörü bulunmaktadır. Dört faktörün açıkladığı 

toplam varyans %61.14’dür. Birinci faktör varyansın %21.53’ünü açıklarken ikinci 

faktör %14.21’ini, üçüncü faktör %14.64’ünü ve dördüncü faktör %10.80’ini 

açıklamaktadır. Yılmaz, bu ölçeğin güvenilirliğini belirlemek için Cronbach Alpha 

katsayısını hem ölçeğin tümünde hem de alt boyutlarında (iletişimsel etik, iklimsel etik, 

karar vermede etik ve davranışsal etik) ayrı ayrı hesaplama yoluna gitmiştir. Ölçeğin 

toplam güvenilirlik katsayısını .97 olarak bulmuştur. Alt boyutların geçerliliklerini ise 

sırasıyla .95, .92, .94 ve .90 olarak bulmuştur (Yılmaz, 2006). 

Toplamda 44 sorudan oluşan ve alpha katsayısı .98 olan Etik Liderlik Ölçeğinin 

her bir alt faktörü için soru sayıları ve alpha katsayıları Tablo 4’de verilmiştir. 

İletişimsel Etik alt faktörünün soru sayısı 15 ve alpha katsayısı .98’dir. İklimsel Etik alt 
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faktörünün soru sayısı 11 ve alpha katsayısı .93’dür. Karar Vermede Etik ve 

Davranışsal Etik alt faktörlerinin ise soru sayıları 9 ve alpha katsayıları .89’dur. 

Tablo 4 Değişkenlerin Cronbach Alpha Katsayıları 

 

Değişken 

 

Soru Sayısı 

Ölçek Sahibinin 

Hesapladığı Alpha 

Katsayısı 

Bu Araştırmanın Sahibinin 

Hesapladığı Alpha 

Katsayısı 

İletişimsel Etik 

Alt Faktörü 
15 .98 .98 

İklimsel Etik 

Alt Faktörü 
11 .93 .95 

Karar Vermede 

Etik Alt Faktörü 
9 .89 .91 

Davranışsal Etik 

Alt Faktörü 
9 .89 .95 

Etik Liderlik 

Ölçeği Toplamı 
44 .98 .99 

Toplam 313 öğretmenin katılmış olduğu bu araştırmada da alpha katsayısı .99 

olan Etik Liderlik Ölçeğinin İletişimsel Etik alt faktörünün alpha katsayısı .98, İklimsel 

Etik alt faktörünün alpha katsayısı .95, Karar Vermede Etik alt faktörünün alpha 

katsıyısı .91 ve Davranışsal Etik alt faktörünün alpha katsayısı da .95 olarak 

hesaplanmıştır. 

İletişimsel etik alt faktörünü oluşturan maddeler 6, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 

27, 39, 40, 41, 42 ve 43’tür1. Bu alt boyuttan alınabilecek puan 15-75 aralığındadır. Bu 

alt boyutunun puan toplamının üst sınıra yakın olmasından okul yöneticinin bu 

davranışları üst düzeyde, bu puanın alt sınıra yakın olmasından ise okul yöneticinin bu 

davranışları yetersiz düzeyde sergilediği anlaşılmalıdır. 

İklimsel etik alt faktörünü oluşturan maddeler 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 18, 20, 33 ve 

36’dır2. Bu alt boyuttan alınabilecek puan 11-55 aralığındadır. Bu alt boyutunun puan 

toplamının üst sınıra yakın olmasından okul yöneticinin bu davranışları üst düzeyde 

                                                 
1 Maddeleri “Ek1: Bilgi Formu ve Etik Liderlik Ölçeği” başlığı altında inceleyebilirsiniz. 
2 Maddeleri “Ek1: Bilgi Formu ve Etik Liderlik Ölçeği” başlığı altında inceleyebilirsiniz. 
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sergilediği, bu puanın alt sınıra yakın olmasından ise okul yöneticinin bu davranışları 

yetersiz düzeyde sergilediği anlaşılmalıdır. 

Karar vermede etik alt faktörünü oluşturan maddeler 11, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 

38 ve 44’tür3. Bu alt boyuttan alınabilecek puan 9-45 aralığındadır. Bu alt boyutunun 

puan toplamının üst sınıra yakın olmasından okul yöneticinin bu davranışları üst 

düzeyde, bu puanın alt sınıra yakın olmasından ise okul yöneticinin bu davranışları 

yetersiz düzeyde sergilediği anlaşılmalıdır. 

Davranışsal etik alt faktörünü oluşturan maddeler ise 5, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 28 

ve 29’dur4. Bu alt boyuttan alınabilecek puan 9-45 aralığındadır. Bu alt boyutunun puan 

toplamının üst sınıra yakın olmasından okul yöneticinin bu davranışları üst düzeyde 

sergilediği, bu puanın alt sınıra yakın olmasından ise okul yöneticinin bu davranışları 

yetersiz düzeyde sergilediği anlaşılmalıdır. 

2.4.Verilerin Analizi 

Araştırmaya başlanmadan önce ilk olarak ölçek sahibinden ölçeği kullanabilmek 

adına izin alınmıştır (Ek 2). Bir sonraki aşamada Maltepe Üniversitesi Etik Kurul kararı 

(Ek 3) ve Araştırma İzin Yazısı (Ek 4) alınarak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 

araştırma izni için başvurulmuştur (Ek 5). İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla 

İstanbul Valiliği’nden alınan izin (Ek 6) ile araştırmaya başlanılmıştır. 

Araştırmada yöneticilerin etik liderlik davranışları ve alt boyutlarına ait 

değişkenlere ilişkin algı düzeylerini saptayabilmek için ölçek puanlarından alınan 

ortalamaya bakılmıştır. Veri analizine başlamadan önce, anket çalışmasından elde 

edilen veriler SPSS versiyon 22.0 paket programına aktarılmıştır. 

Öğretmen algılarına okul yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme 

düzeylerini saptayabilmek adına etik liderlik ölçeğinin her bir alt faktörünün (iletişimsel 

etik, iklimsel etik, karar vermede etik ve davranışsal etik) ortalamaları ve standart 

sapmaları hesaplanmıştır.  

Parametrik analiz yapabilmek için veri gruplarının normallik sınanması çarpıklık 

ve basıklık katsayılarına (Tabachnick & Fidell, 2013) bakılarak yapılmıştır. Veri 

                                                 
3 Maddeleri “Ek1: Bilgi Formu ve Etik Liderlik Ölçeği” başlığı altında inceleyebilirsiniz. 
4 Maddeleri “Ek1: Bilgi Formu ve Etik Liderlik Ölçeği” başlığı altında inceleyebilirsiniz. 
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grupları arasındaki ilişkiyi ölçmek adına iletişimsel etik, iklimsel etik, karar vermede 

etik, davranışsal etik ve etik liderlik genel ortalamaları kapsamında Basit Korelasyon 

Testi uygulanmıştır. 

Seçenek sayısı iki olan bağımsız değişkenlere Bağımsız Örneklemler İçin t testi 

uygulanmıştır. Bu değişkenler kadın ve erkek gruplarından oluşan cinsiyet değişkeni, 

lisans ve yüksek lisans gruplarından oluşan öğrenim durumu değişkeni (Ön lisans ve 

doktora seçenekleri işaretlenmediği için araştırma kapsamından çıkartılmıştır.), kültür 

ve meslek gruplarından oluşan branş değişkeni, kadrolu ve ücretli gruplarından oluşan 

statü değişkenidir. 

Seçenek sayısı ikiden fazla olan bağımsız değişkenlere ise Tek Yönlü Anova 

Testi uygulanmıştır. Bu değişkenler 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51 ve üzeri 

gruplarından oluşan yaş değişkeni ile 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26 ve üzeri 

gruplarından oluşan kıdem değişkenidir. 

Cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, kıdem, branş ve statü değişkenlerinin etik 

liderlik algısı üzerindeki ortak etkilerini saptayabilmek için İki Yönlü Anova Testi 

uygulanmıştır. Farkın kaynağını bulabilmek için split file komutu Bağımsız 

Örneklemler t testi ve Tek Yönlü Anova testi uygulanmıştır.  
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3. BÖLÜM BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde; araştırmanın bulgularına ve yorumlarına yer verilmiştir. 

3.1. Bulgular 

Bu bölümde; bağımsız değişkenlerin betimleyici istatistik, normallik testi, 

korelasyon analizi, bağımsız gruplar için t testi, tek ve iki yönü varyans analizi ile ilgili 

elde edilen tablo ve grafiklere yer verilmiştir. 

Öncelikle betimleyici istatistiklerin incelenmesiyle başlayalım. 

3.1.1. Betimleyici İstatistiklerinin İncelenmesi 

Mesleki ve teknik anadolu lisesi yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme 

düzeylerini görmek için ölçeğin alt faktörlerinin (iletişimsel etik, iklimsel etik, karar 

vermede etik ve davranışsal etik) ortalamalarına bakılmıştır. Etik liderlik ölçeğinin alt 

faktörlerinin ortalama ve standart sapmaları Tablo 5’te görülmektedir. 

Tablo 5  Etik Liderlik Ölçeği Alt Faktörlerinin Minimum, Maksimum, 

Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Alt Faktör Minimum Maksimum Ortalama5 Standart Sapma 

İletişimsel Etik 15.00 75.00 50.70 15.30 

İklimsel Etik 15.00 55.00 37.73 9.90 

Karar Vermede Etik 14.00 45.00 33.48 7.38 

Davranışsal Etik 9.00 45.00 32.67 8.01 

Etik Liderlik Ölçeği 59.84 220.00 154.44 39.16 

Yabin (2015) tarafından belirlenen Etik liderlik davranışı gösterme düzeyi puan 

aralıkları Tablo 6’da görülmektedir.  

                                                 
5 Tablodaki puanlar hesaplanan ortalamaların soru sayısıyla çarpılması sonucu elde edilmiştir. 



30 

 

Tablo 6 Etik Liderlik Davranış Gösterme Düzeyi Puan Aralıkları6 

Alt Faktör Yetersiz Orta Yeterli İyi Üst 

İletişimsel Etik 15-27 28-39 40-51 52-63 64-75 

İklimsel Etik 11-19 20-28 29-37 38-46 47-55 

Karar Vermede Etik 9-17 18-24 25-31 32-38 39-45 

Davranışsal Etik 9-17 18-24 25-31 32-38 39-45 

Etik Liderlik Ölçeği 44-80 81-115 116-150 151-185 186-220 

(Kaynak: Yabin, 2015, s.:60) 

Tablo 5 ve 6 birlikte incelendiğinde; mesleki ve teknik anadolu lisesi yöneticileri 

iletişimsel boyutta 50.70, iklimsel boyutta 37.73, karar verme boyutunda 33.48, 

davranışsal boyutta 32.67, etik liderlik ölçeğinin genelinde ise 154.44 ortalama puan 

almıştır. Bu sonuçlardan mesleki ve teknik anadolu lisesi yöneticilerinin; iletişimsel etik 

boyutunda yeterli, diğer alt boyutlarda ve etik liderlik ölçeğinin tamamında ise iyi 

düzeyde etik liderlik davranışı gösterdikleri anlaşılmaktadır. Ortalama puanlara 

bakıldığında mesleki ve teknik anadolu lisesi yöneticileri etik liderliğin dört alt 

boyutunda ve tamamında da ortalamanın üzerinde puan almıştır. 

Aşağıda yer alan Tablo 7’ye göre, araştırmaya katılan 166 “kadın” öğretmenin 

ortalaması 3.50 ve standart sapması .89, 147 “erkek” öğretmenin ortalaması 3.53 ve 

standart sapması ise .88’dir. Araştırmaya katılan 53 “41-45 yaş grubu” öğretmenin 

ortalaması (en yüksek)  3.75 ve standart sapması .95, 52 “46-50 yaş grubu” öğretmenin 

ortalaması (en düşük) 3.38 ve standart sapması .88’dir. Araştırmaya katılan 207 “lisans 

mezunu” öğretmenin ortalaması 3.58 ve standart sapması .90, 106 “yüksek lisans 

mezunu” öğretmenlerin ortalaması 3.39 ve standart sapması .84’tür. Araştırmaya katılan 

53 “16-20 yıllık kıdem grubu” öğretmenin ortalaması (en yüksek) 3.75 ve standart 

sapması .95, 52 “21-25 yıllık kıdem grubu” öğretmenin ortalaması (en düşük) 3.38 ve 

standart sapması .88’dir. Araştırma katılan 171 “kültür” öğretmeninin ortalaması 3.51 

ve standart sapması .88, 142 “meslek” öğretmeninin ortalaması 3.52, standart sapması 

ise .90’dır. Araştırmaya katılan 236 “kadrolu” öğretmenin ortalaması 3.50 ve standart 

sapması .90, 77 “ücretli” öğretmenin ortalaması 3.57 ve standart sapması 0.86’dır. 

 

                                                 
6 Tablodaki puanlar hesaplanan ortalamaların soru sayısıyla çarpılması sonucu elde edilmiştir. 
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Tablo 7 Bağımsız Değişkenlerin Betimleyici İstatistikleri 

Bağımsız Değişken Frekans Değeri Ortalama Standart Sapma 

Cinsiyet 
Kadın 166 3.50 .89 

Erkek 147 3.53 .88 

Yaş 

26-30 46 3.39 .90 

31-35 62 3.50 .77 

36-40 64 3.54 .94 

41-45 53 3.75 .95 

46-50 52 3.38 .88 

51 ve üzeri 36 3.49 .85 

Öğrenim Durumu 
Lisans 207 3.58 .90 

Yüksek Lisans 106 3.39 .84 

Kıdem 

1-5 yıl 46 3.39 .90 

6-10 yıl 62 3.50 .77 

11-15 yıl 64 3.54 .94 

16-20 yıl 53 3.75 .95 

21-25 yıl 52 3.38 .88 

26 yıl ve üzeri 36 3.49 .85 

Branş 
Kültür 171 3.51 .88 

Meslek 142 3.52 .90 

Statü 
Kadrolu 236 3.50 .90 

Ücretli 77 3.57 .86 

Bir sonraki aşamada ise parametrik testlerin kullanılabilip kullanılamayacağını 

belirtecek olan verilerin normalliğinin sınanmasını inceleyelim. 

3.1.2. Verilerin Normalliğinin Sınanması 

Verilerin normalliğini sınamak adına çarpıklık ve basıklık katsayılarına 

bakılmıştır. Tabachnick’e göre; çarpıklık ve basıklık katsayıları -1.5 ile +1.5 arasında 

yer alıyorsa verilerin normal dağılım sergilediği söylenebilir (Tabachnick & Fidell, 

2013). Şimdi bu değerleri inceleyelim; 
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Aşağıda yer alan Tablo 8’de görüldüğü üzere, cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, 

kıdem, branş ve statüye göre çarpıklık ve basıklık katsayıları -1.5 ile +1.5 arasında yer 

aldığı için veriler normal dağılımlıdır. Bu nedenle de parametrik testler yapılabilir. 

Tablo 8 Bağımsız Değişkenlere Ait Grupların Çarpıklık ve Basıklık 

Katsayıları 

Bağımsız Değişken Çarpıklık Katsayısı Basıklık Katsayısı 

Cinsiyet 
Kadın -0.38 -0.50 

Erkek -0.35 -0.53 

Yaş 

26-30 -0.42 -0.99 

31-35 -0.18 -0.54 

36-40 -0.56 -0.46 

41-45 -0.68 0.10 

46-50 -0.17 -0.70 

51 ve üzeri -0.14 -0.08 

Öğrenim Durumu 
Lisans -0.43 -0.50 

Yüksek Lisans -0.30 -0.46 

Kıdem 

1-5 yıl -0.42 -0.99 

6-10 yıl -0.18 -0.54 

11-15 yıl -0.56 -0.46 

16-20 yıl -0.68 -0.10 

21-25 yıl -0.17 -0.70 

26 yıl ve üzeri -0.14 -0.08 

Branş 
Kültür -0.37 -0.49 

Meslek -0.36 -0.48 

Statü 
Kadrolu -0.37 -0.48 

Ücretli -0.34 -0.69 

Bir sonraki aşamada ise etik liderlik ölçeği alt faktörlerinin birbirleri ile ilişki 

durumlarını inceleyelim. 
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3.1.3. Etik Liderlik Ölçeği Alt Faktörlerinin Birbirleri İle İlişki 

Durumlarının İncelenmesi 

Korelasyon katsayısının +1.00 ile -1.00 arasında değişmekte, artı ve eksi 

sembolleri korelasyonun yönünü, korelasyonun mutlak değeri ise gücünü 

belirtmektedir.  

Etik liderlik ölçeği alt faktörlerine (iletişimsel etik, iklimsel etik, karar vermede 

etik, davranışsal etik) uygulanan basit korelasyon testi sonuçlarını içeren tablo aşağıda 

yer almaktır.  

Tablo 9 Ölçek Faktörlerine Ait Basit Korelasyon Sonuçları7 

 
İletişimsel 

Etik 

İklimsel 

Etik 

Karar 

Vermede Etik 

Davranışsal 

Etik 

Etik 

Liderlik 

İletişimsel Etik 1 - - - - 

İklimsel Etik .93 - - - - 

Karar Vermede 

Etik 
.87 .87 - - - 

Davranışsal Etik .92 .92 .88 - - 

Etik Liderlik .98 .97 .93 .96 1 

Korelasyon katsayısının gücünün derecelendirilmesi aşağıda yer alan Tablo 9’da 

görülmektedir.  

Tablo 10 Korelasyon Katsayısının Yorumlanması 

Korelasyonun Büyüklüğü Katsayının Genel Yorumu 

.8 ile 1.0 arası Çok güçlü ilişki 

.6 ile .8 arası Güçlü ilişki 

.4 ile .6 arası Orta dereceli ilişki 

.2 ile .4 arası Zayıf ilişki 

.0 ile .2 arası Zayıf ilişki veya ilişki yok 

(Kaynak: Salkind, 2015, s.:88) 

Tablo 9 ve 10 birlikte incelendikten sonra şu sonuçlara varılmıştır: 

                                                 
7 Korelasyon .01 seviyesinde anlamlıdır (2-kuyruklu). 
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Katılımcıların iletişimsel etik ortalaması ile iklimsel etik ortalaması arasında çok 

güçlü ve doğrudan bir ilişki olduğu görülmektedir, r = 0.93. Buna göre iklimsel etik 

ortalaması arttıkça iletişimsel etik ortalamasının arttığı söylenebilir. Determinasyon 

katsayısı (r2 = 0.87) dikkate alındığında, iletişimsel etik ortalamasındaki toplam 

varyansın %87’sinin iklimsel etik ortalamasından kaynaklandığı söylenebilir. Aynı 

şekilde iklimsel etik ortalamasındaki toplam varyansın %87’sinin iletişimsel etik 

ortalamasından kaynaklandığı söylenebilir. 

Katılımcıların iletişimsel etik ortalaması ile karar vermede etik ortalaması 

arasında çok güçlü ve doğrudan bir ilişki olduğu görülmektedir, r = 0.87.  Buna göre 

karar vermede etik ortalaması arttıkça iletişimsel etik ortalamasının arttığı söylenebilir. 

Determinasyon katsayısı (r2 = 0.76) dikkate alındığında, iletişimsel etik ortalamasındaki 

toplam varyansın %76’sının karar vermede etik ortalamasından kaynaklandığı 

söylenebilir. Aynı şekilde karar vermede etik ortalamasındaki toplam varyansın 

%76’sının iletişimsel etik ortalamasından kaynaklandığı söylenebilir. 

Katılımcıların iletişimsel etik ortalaması ile davranışsal etik ortalaması arasında 

çok güçlü ve doğrudan bir ilişki olduğu görülmektedir, r = 0.92. Buna göre davranışsal 

etik ortalaması arttıkça iletişimsel etik ortalamasının arttığı söylenebilir. Determinasyon 

katsayısı (r2 = 0.85) dikkate alındığında, iletişimsel etik ortalamasındaki toplam 

varyansın %85’inin davranışsal etik ortalamasından kaynaklandığı söylenebilir. Aynı 

şekilde davranışsal etik ortalamasındaki toplam varyansın %85’inin iletişimsel etik 

ortalamasından kaynaklandığı söylenebilir. 

Katılımcıların iletişimsel etik ortalaması ile etik liderlik genel ortalaması 

arasında çok güçlü ve doğrudan bir ilişki olduğu görülmektedir, r = 0.98. Buna göre etik 

liderlik genel ortalaması arttıkça iletişimsel etik ortalamasının arttığı söylenebilir. 

Determinasyon katsayısı (r2 = 0.96) dikkate alındığında, iletişimsel etik ortalamasındaki 

toplam varyansın %96’sının etik liderlik genel ortalamasından kaynaklandığı 

söylenebilir. Aynı şekilde etik liderlik genel ortalamasındaki toplam varyansın 

%96’sının iletişimsel etik ortalamasından kaynaklandığı söylenebilir. 

Katılımcıların iklimsel etik ortalaması ile karar vermede etik ortalaması arasında 

çok güçlü ve doğrudan bir ilişki olduğu görülmektedir, r = 0.87. Buna göre karar 

vermede etik ortalaması arttıkça iklimsel etik ortalamasının arttığı söylenebilir. 
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Determinasyon katsayısı (r2 = 0.76) dikkate alındığında, iklimsel etik ortalamasındaki 

toplam varyansın %76’sının karar vermede etik ortalamasından kaynaklandığı 

söylenebilir. Aynı şekilde karar vermede etik ortalamasındaki toplam varyansın 

%76’sının iklimsel etik ortalamasından kaynaklandığı söylenebilir. 

Katılımcıların iklimsel etik ortalaması ile davranışsal etik ortalaması arasında 

çok güçlü ve doğrudan bir ilişki olduğu görülmektedir, r = 0.92. Buna göre davranışsal 

etik ortalaması arttıkça iklimsel etik ortalamasının arttığı söylenebilir. Determinasyon 

katsayısı (r2 = 0.85) dikkate alındığında, iklimsel etik ortalamasındaki toplam varyansın 

%85’inin davranışsal etik ortalamasından kaynaklandığı söylenebilir. Aynı şekilde 

davranışsal etik ortalamasındaki toplam varyansın %85’inin iklimsel etik 

ortalamasından kaynaklandığı söylenebilir. 

Katılımcıların iklimsel etik ortalaması ile etik liderlik genel ortalaması arasında 

çok güçlü ve doğrudan bir ilişki olduğu görülmektedir, r = 0.97. Buna göre etik liderlik 

genel ortalaması arttıkça iklimsel etik ortalamasının arttığı söylenebilir. Determinasyon 

katsayısı (r2 = 0.94) dikkate alındığında, iklimsel etik ortalamasındaki toplam varyansın 

%94’ünün etik liderlik genel ortalamasından kaynaklandığı söylenebilir. Aynı şekilde 

etik liderlik genel ortalamasındaki toplam varyansın %94’ünün iklimsel etik 

ortalamasından kaynaklandığı söylenebilir. 

Katılımcıların karar vermede etik ortalaması ile davranışsal etik ortalaması 

arasında çok güçlü ve doğrudan bir ilişki olduğu görülmektedir, r = 0.88. Buna göre 

karar vermede etik ortalaması arttıkça iklimsel etik ortalamasının arttığı söylenebilir. 

Determinasyon katsayısı (r2 = 0.77) dikkate alındığında, karar vermede etik 

ortalamasındaki toplam varyansın %77’sinin davranışsal etik ortalamasından 

kaynaklandığı söylenebilir. Aynı şekilde davranışsal etik ortalamasındaki toplam 

varyansın %77’sinin karar vermede etik ortalamasından kaynaklandığı söylenebilir. 

Katılımcıların karar vermede etik ortalaması ile etik liderlik genel ortalaması 

arasında çok güçlü ve doğrudan bir ilişki olduğu görülmektedir, r = 0.93. Buna göre etik 

liderlik genel ortalaması arttıkça karar vermede etik ortalamasının arttığı söylenebilir. 

Determinasyon katsayısı (r2 = 0.87) dikkate alındığında, karar vermede etik 

ortalamasındaki toplam varyansın %87’sinin etik liderlik genel ortalamasından 
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kaynaklandığı söylenebilir. Aynı şekilde etik liderlik genel ortalamasındaki toplam 

varyansın %87’sinin karar vermede etik ortalamasından kaynaklandığı söylenebilir. 

Katılımcıların davranışsal etik ortalaması ile etik liderlik genel ortalaması 

arasında çok güçlü ve doğrudan bir ilişki olduğu görülmektedir, r = 0.96. Buna göre etik 

liderlik genel ortalaması arttıkça davranışsal etik ortalamasının arttığı söylenebilir. 

Determinasyon katsayısı (r2 = 0.92) dikkate alındığında, davranışsal etik 

ortalamasındaki toplam varyansın %92’sinin etik liderlik genel ortalamasından 

kaynaklandığı söylenebilir. Aynı şekilde etik liderlik genel ortalamasındaki toplam 

varyansın %92’sinin davranışsal ortalamasından kaynaklandığı söylenebilir.  

Bir sonraki aşamada ise yöneticilerin etik liderlik davranışlarıyla ilgili öğretmen 

görüşlerini bağımsız değişkenler açısından inceleyelim. 

3.1.4. Yöneticilerin Etik Liderlik Davranışlarıyla İlgili Öğretmen 

Görüşlerinin Bağımsız Değişkenler Açısından İncelenmesi 

İlgili araştırmada; cinsiyet, öğrenim durumu, branş ve statü değişkenlerine 

Bağımsız Örneklemler T Testi; yaş ve kıdem değişkenlerine ise Tek Yönlü Anova Testi 

uygulanacaktır. 

İki kategorili bağımsız değişkenler için bağımsız örneklemler t testi 

uygulanmıştır. İlk olarak cinsiyete göre bağımsız örneklemler t testi sonuçlarına 

bakalım; 

Tablo 11 Cinsiyete Göre Bağımsız Örneklemler T Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N XORT 
Levene Testi T Testi 

F p t p 

Etik Liderlik Genel Ortalaması 
Kadın 166 3.50 .06 .81 -.28 .78 

Erkek 147 3.53   -.28 .78 

Araştırmaya katılan kadın öğretmenlerin sayısı 166 ve ölçek puan ortalaması 

3.50’dir. Erkek öğretmenlerin ise sayısı 147 ve ölçek puan ortalaması 3.53’tür. 

Cinsiyete göre yapılan levene testi sonucunda varyansların homojen olduğu 

bulgulanmıştır (p>.05). Erkek katılımcıların etik liderlik genel ortalamaları (XORT1 = 

3.53, SS1 = 0.88) ile kadın katılımcıların etik liderlik genel ortalamaları (XORT2 = 3.50, 

SS2 = 0.90) arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamaktadır [t(311) = -.28, 

p > .05]. 
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Şimdi de öğrenim durumuna göre bağımsız örneklemler t testi sonuçlarına 

bakalım; 

Tablo 12 Öğrenim Durumuna Göre Bağımsız Örneklemler T Testi 

Sonuçları 

 
Öğrenim 

Durumu 
N XORT 

Levene Testi T Testi 

F p t p 

Etik Liderlik Genel Ortalaması 

Lisans 207 3.58 .67 .41 1.83 .07 

Yüksek 

Lisans 
106 3.39   1.87 .06 

Araştırmaya katılan lisans mezunu öğretmenlerin sayısı 207 ve ölçek puan 

ortalaması 3.58’dir. Yüksek lisans mezunu öğretmenlerin ise sayısı 106 ve ölçek puan 

ortalaması 3.59’dur. Öğrenim durumuna göre yapılan levene testi sonucunda 

varyansların homojen olduğu bulgulanmıştır (p>.05). Lisans grubundaki katılımcıların 

etik liderlik genel ortalamaları (XORT1 = 3.58, SS1 = 0.91) ile yüksek lisans grubundaki 

katılımcıların etik liderlik genel ortalamaları (XORT2 = 3.39, SS2 = 0.84) arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamaktadır [t(311) = 1.83, p > .05]. 

Şimdi de branşa göre bağımsız örneklemler t testi sonuçlarına bakalım; 

Tablo 13 Branşa Göre Bağımsız Örneklemler T Testi Sonuçları 

 Branş N XORT 
Levene Testi T Testi 

F p t p 

Etik Liderlik Genel Ortalaması 
Kültür 171 3.51 .06 .81 -.10 .92 

Meslek 142 3.52   -.10 .92 

Araştırmaya katılan kültür branşı öğretmenlerinin sayısı 171 ve ölçek puan 

ortalaması 3.51’dir. Meslek branşı öğretmenlerinin ise sayısı 142 ve ölçek puan 

ortalaması 3.52’dir. Branşa göre yapılan levene testi sonucunda varyansların homojen 

olduğu bulgulanmıştır (p>.05). Kültür grubundaki katılımcıların etik liderlik genel 

ortalamaları (XORT1 = 3.51, SS1 = 0.88) ile meslek grubundaki katılımcıların etik liderlik 

genel ortalamaları (XORT2 = 3.52, SS2 = 0.90) arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

fark bulunmamaktadır [t(311) = -.10, p > .05].  
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Şimdi de statüye göre bağımsız örneklemler t testi sonuçlarına bakalım; 

Tablo 14 Statüye Göre Bağımsız Örneklemler T Testi Sonuçları 

 Statü N XORT 
Levene Testi T Testi 

F p t p 

Etik Liderlik Genel Ortalaması 
Kadrolu 236 3.50 .06 .80 -.62 .54 

Ücretli 77 3.57   -.63 .53 

Araştırmaya katılan kadrolu statüsündeki öğretmenlerin sayısı 236 ve ölçek puan 

ortalaması 3.50’dir. Ücretli statüsündeki öğretmenlerin ise sayısı 77 ve ölçek puan 

ortalaması 3.57’dir. Statüye göre yapılan levene testi sonucunda varyansların homojen 

olduğu bulgulanmıştır (p>.05). Kadrolu katılımcıların etik liderlik genel ortalamaları 

(XORT1 = 3.50, SS1 = 0.90) ile ücretli katılımcıların etik liderlik genel ortalamaları 

(XORT2 = 3.57, SS2 = 0.86) arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır [t(311) = -.62, p > .05]. 

Üçten fazla kategorili olan bağımsız değişkenlere tek yönlü anova testi 

uygulanmıştır. Öncelikle yaşa göre tek yönlü anova testi sonuçlarına bakalım; 

Tablo 15 Yaşa Göre Tek Yönlü Anova Testi Sonuçları 

Levene 

İstatistiği 
p 

Tek Yönlü Anova Testi 

  sd F p 

.55 .74 

Etik 

Liderlik Genel 

Ortalaması 

Gruplar arası 5 1.21 .31 

Grup içi 307   

Toplam 312   

Yaşa göre yapılan levene testi sonucunda varyansların homojen olduğu 

bulgulanmıştır (p > .05). Katılımcıların etik liderlik genel ortalaması yaşa bağlı olarak 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermemektedir [F(5, 307) = 1.21, p > .05]. 

Şimdi de kıdeme göre tek yönlü anova testi sonuçlarına bakalım; 

Tablo 16 Kıdeme Göre Tek Yönlü Anova Testi Sonuçları 

Levene 

İstatistiği 
p 

Tek Yönlü Anova Testi 

  sd F p 

.55 .74 

Etik 

Liderlik Genel 

Ortalaması 

Gruplar arası 5 1.21 .31 

Grup içi 307   

Toplam 312   

Kıdeme göre yapılan levene testi sonucunda varyansların homojen olduğu 

bulgulanmıştır (p > .05). Katılımcıların etik liderlik genel ortalaması kıdeme bağlı 
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olarak istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermemektedir [F(5, 307) = 1.21, p > 

.05]. 

Bir sonraki aşamada ise bağımsız değişkenlerin ikili ortak etkileşimlerinin etik 

liderlik algısı üzerindeki etkilerini inceleyelim. 

3.1.5. Bağımsız Değişkenlerin İkili Ortak Etkileşimlerinin Etik Liderlik 

Algısı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi 

Hem faktörlerin temel etkilerini hem de iki faktörün bağımlı değişken üzerindeki 

etkilerini görebilmek için cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, kıdem, branş ve statü 

değişkenlerine uygulanacaktır. 

İlk olarak cinsiyet ve statüye göre iki yönlü anova testi sonuçlarına bakalım; 

Tablo 17 Cinsiyet ve Statüye Göre İki Yönlü Anova Testi Sonuçları 

Levene 

İstatistiği 
p İki Yönlü Anova Testi 

2.25 .08 

Varyansın Kaynağı sd F p 

Cinsiyet 1 5.51 .02 

Statü 1 2.32 .13 

Cinsiyet * Statü 1 21.35 .00 

Hata 309   

Toplam 313   

Tablo 17’ye bakıldığında cinsiyet ve statünün etik liderlik puan ortalamaları 

üzerindeki ortak etkisinin anlamlı olduğu bulgulanmıştır [F(1, 309)=21.35, p < .05]. 

Sadece cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir (F(1, 309)=5.51, p < 

.05).  Çalışmaya katılan erkek öğretmenlerin etik liderlik ölçeği genelindeki puan 

ortalaması (3.53), kadın öğretmenlerin ortalamasından (3.50) daha yüksektir. Gruplar 

arası farkı görmek için bağımsız gruplar için T testi uygulanmıştır. Bulgular aşağıda yer 

alan Tablo 18’de yer almaktadır.  

Tablo 18 Cinsiyet ve Statü / Farkın Kaynağının İncelenmesi 

 Cinsiyet Statü N XORT 
Levene Testi T Testi 

F p t p 

Etik Liderlik 

Genel Ortalaması 

Kadın Kadrolu 140 3.39 6.74 .01 -3.98 .00 

 Ücretli 26 4.12   -5.45 .00 

Erkek Kadrolu 96 3.66 .04 .84 2.44 .02 

 Ücretli 51 3.29   2.45 .02 
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Cinsiyet ve statüye göre yapılan levene testi sonucunda kadın katılımcıların 

varyanslarının homojen olmadığı (p<.05), erkek katılımcıların ise varyanslarının 

homojen olduğu (p>.05) bulgulanmıştır. En yüksek ortalamaya sahip gruplar da 4.12 

ortalamayla ücretli kadın öğretmenler ve 3.66 ortalamaya sahip kadrolu erkek 

öğretmenlerdir. İki değişken birlikte ele alınarak incelendiğinde ise istatistiksel açıdan 

anlamlı farklılık çıkan gruplar ücretli kadınlar (tük=-5.45, pük<.05) ve kadrolu 

erkeklerdir (tke=2.44, pke<.05). Şimdi de grafik sonuçlarını inceleyelim: 

Şekil 1 Cinsiyet ile Statü Değişkenlerinin Etkileşim Grafiği 

 
Tablo 17 ve 18’de yer alan bulgular ve yukarıda yer alan Şekil-1’i 

incelediğimizde ise; grafikteki doğruların kesişmesi iki bağımsız değişkenin ortak 

etkileşime sahip olduklarını göstermektedir. Grafik 1, Ücretli kadın öğretmenlerin, 

kadrolu kadın öğretmenlere göre daha yüksek puan almış olduklarını verirken, erkek 

öğretmenler bakımından kadrolu erkek öğretmenlerin, ücretli erkek öğretmenlere göre 

daha yüksek puan aldığı görülmektedir. Aynı zamanda, erkek kadrolu öğretmenler, 

kadın kadrolu öğretmenlere göre daha yüksek bir puana sahipken; kadın ücretli 

öğretmenler erkek ücretli öğretmenlere göre daha yüksek bir puana sahiptir.  



41 

 

Şimdi de öğrenim durumuna ve statüye göre iki yönlü anova testi sonuçlarına 

bakalım; 

Tablo 19 Öğrenim Durumu ve Statüye Göre İki Yönlü Anova Testi 

Sonuçları 

Levene 

İstatistiği 
p İki Yönlü Anova Testi 

.70 .55 

Varyansın Kaynağı sd F p 

Öğrenim Durumu 1 6.76 .01 

Statü 1 .16 .69 

Öğrenim Durumu * Statü 1 3.84 .05 

Hata 309   

Toplam 313   

Tablo 19’a bakıldığında öğrenim durumu ve statünün etik liderlik puan 

ortalamaları üzerindeki ortak etkisinin anlamlı olduğu bulgulanmıştır [F(1, 309)=3.84, p = 

.05]. Sadece öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir [F(1, 

309)=6.76, p < .05]. Çalışmaya katılan lisans öğretmenlerinin etik liderlik ölçeği 

genelindeki puan ortalaması (3.58), yüksek lisans öğretmenlerinin ortalamasından 

(3.39) daha yüksektir. Gruplar arası farkı görmek için bağımsız gruplar için t testi 

uygulanmıştır. Bulgular aşağıda yer alan Tablo 20’de yer almaktadır. 

Tablo 20 Öğrenim Durumu ve Statü / Farkın Kaynağının İncelenmesi 

 Statü 
Öğrenim 

Durumu 
N XORT 

Levene Testi T Testi 

F p t p 

Etik Liderlik 

Genel Ortalaması 

Kadrolu Lisans 163 3.52 .16 .69 .60 .55 

 
Yüksek 

Lisans 
73 3.44   .61 .54 

Ücretli Lisans 44 3.80 .24 .63 2.86 .01 

 
Yüksek 

Lisans 
33 3.26   2.92 .01 

Öğrenim durumu ve statüye göre yapılan levene testi sonucunda varyansların 

homojen olduğu bulgulanmıştır (p>.05). En yüksek ortalamaya sahip gruplar da 3.80 

ortalamayla ücretli lisans grubu öğretmenleri ve 3.52 ortalamaya sahip kadrolu lisans 

grubu öğretmenlerdir. İki değişken birlikte ele alınarak incelendiğinde ise istatistiksel 

açıdan anlamlı farklılık çıkan gruplar ücretli lisans grubu öğretmenleridir (t=2.86, 

p<.05). Şimdi de grafik sonuçlarını inceleyelim:  
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Şekil 2 Öğrenim Durumu ile Statü Değişkenlerinin Etkileşim Grafiği 

 
 

Tablo 19 ve 20’de yer alan bulgular ve yukarıda yer alan Şekil-2’yi 

incelediğimizde ise; ücretli ve kadrolu öğretmenlere ait eğrilerin negatif bir eğim 

gösterdiği, görülmektedir. Diğer bir deyişle lisans mezunu öğretmenlerin etik liderlik 

ölçeğinden aldıkları puanlar, lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş öğretmenlerden daha 

yüksektir. Ancak bu farklılık ücretli öğretmenler ve kadrolu öğretmenler arasında 

farklılık göstermemektedir. Ücretli öğretmenlerin lisans ve lisansüstü eğitim görenler 

arasında, kadrolu öğretmenlere göre daha fazla fark bulunmaktadır.  

Lisans mezunları arasında ücretli öğretmenlerin aldıkları puanların, kadrolu 

öğretmenlerin puanlarından yüksek olduğu görülmektedir. Lisansüstü düzeyde öğrenim 

görenlerde ise durum lisans düzeyinden farklı olarak kadroluların lehinedir; kadrolu 

öğretmenlerin puanları ücretli öğretmenlerden daha yüksektir.   



43 

 

Şimdi de branş ve statüye göre iki yönlü anova testi sonuçlarına bakalım; 

Tablo 21 Branş ve Statüye Göre İki Yönlü Anova Testi Sonuçları 

Levene 

İstatistiği 
p İki Yönlü Anova Testi 

.37 .78 

Varyansın Kaynağı sd F p 

Branş 1 1.73 .19 

Statü 1 1.46 .23 

Branş * Statü 1 5.02 .03 

Hata 309   

Toplam 313   

Tablo 21’e bakıldığında branş ve statünün etik liderlik puan ortalamaları 

üzerindeki ortak etkisinin anlamlı olduğu bulgulanmıştır [F(1, 309)=5.02, p < .05].  

Çalışmaya katılan meslek öğretmenlerinin etik liderlik ölçeği genelindeki puan 

ortalaması (3.52), kültür öğretmenlerin ortalamasından (3.51) daha yüksektir. Gruplar 

arası farkı görmek için bağımsız gruplar için t testi uygulanmıştır. Bulgular aşağıda yer 

alan Tablo 22’de yer almaktadır. 

Tablo 22 Branş ve Statü / Farkın Kaynağının İncelenmesi 

 Branş Statü N XORT 
Levene Testi T Testi 

F p t p 

Etik Liderlik 

Genel Ortalaması 

Kültür Kadrolu 149 3.45 .79 .38 -2.19 .03 

 Ücretli 22 3.89   -2.40 .02 

Meslek Kadrolu 87 3.57 .08 .78 .85 .40 

 Ücretli 55 3.44   .86 .39 

Branş ve statüye göre yapılan levene testi sonucunda varyansların homojen 

olduğu bulgulanmıştır (p>.05). En yüksek ortalamaya sahip gruplar da 3.89 ortalamayla 

ücretli kültür öğretmenleri ve 3.57 ortalamaya sahip kadrolu meslek öğretmenleridir. İki 

değişken birlikte ele alınarak incelendiğinde ise istatistiksel açıdan anlamlı farklılık 

çıkan gruplar kadrolu kültür öğretmenleridir (t=-2.19, p<.05). Şimdi de grafik 

sonuçlarını inceleyelim:  
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Şekil 3 Branş ile Statü Değişkenlerinin Etkileşim Grafiği 

 
Tablo 21 ve 22’de yer alan bulgular ve yukarıda yer alan Şekil-3’ü 

incelediğimizde ise; kadrolu öğretmenlere ait doğrunun pozitif yönde bir eğime sahip 

olurken, ücretli öğretmenlere ait doğrunun negatif yönde bir eğime sahip olduğunu 

göstermektedir.  Bu durum ücretli kültür öğretmenlerinin, kadrolu kültür öğretmenlerine 

göre daha yüksek puan almış olmaları ile kadrolu meslek öğretmenlerinin, ücretli 

meslek öğretmenlerine göre daha yüksek puan aldığı göstermektedir. Hem ücretli hem 

de meslek dersi öğretmeni olmak, etik liderlik ölçeğinden düşük puan almayı 

beraberinde getirmektedir. Aynı zamanda, meslek derslerine  giren kadrolu öğretmenler, 

kültür derslerine giren kadrolu öğretmenlere göre daha yüksek bir puana sahipken; 

kültür derslerine giren ücretli öğretmenler meslek derslerine giren ücretli öğretmenlere 

göre daha yüksek bir puana sahiptir.  Bütün bunlara ek olarak grafik ayrıca, ücreti 

öğretmenlerin aldıkları puanların açıklığının kadrolu öğretmenlerden fazla olduğunu da 

göstermektedir.   
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Şimdi de yaş ve cinsiyete göre iki yönlü anova testi sonuçlarına bakalım; 

Tablo 23 Yaş ve Cinsiyete Göre İki Yönlü Anova Testi Sonuçları 

Levene 

İstatistiği 
p İki Yönlü Anova Testi 

.91 .53 

Varyansın Kaynağı sd F p 

Yaş 5 1.68 .14 

Cinsiyet 1 .05 .83 

Yaş * Cinsiyet 5 2.50 .03 

Hata 301   

Toplam 313   

Tablo 23’e bakıldığında yaş ve cinsiyetin etik liderlik puan ortalamaları 

üzerindeki ortak etkisinin anlamlı olduğu bulgulanmıştır [F(5, 301)=2.50, p < .05].  

Çalışmaya katılan erkek öğretmenlerin etik liderlik ölçeği genelindeki puan ortalaması 

(3.53), kadın öğretmenlerin ortalamasından daha yüksektir. Gruplar arası farkı görmek 

için tek yönlü anova testi uygulanmıştır. Bulgular aşağıda yer alan Tablo 24’te yer 

almaktadır. 

Tablo 24 Cinsiyet ve Yaş / Farkın Kaynağının İncelenmesi 

Levene 

İstatistiği 
p Cinsiyet sd F p 

1.17 .33 Kadın 

Gruplar arası 5 .604 .70 

Grup içi 160   

Toplam 165   

.70 .62 Erkek 

Gruplar arası 5 3.33 .01 

Grup içi 141   

Toplam 146   

Yaşa göre yapılan levene testi sonucunda varyansların homojen olduğu 

bulgulanmıştır (p > .05). Katılımcıların etik liderlik genel ortalaması kadın katılımcılar 

baz alındığında yaşa bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermemekte 

iken [Fk(5, 160) = 1.21, pk > .05] erkek katılımcılar baz alındığında yaşa bağlı olarak 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermektedir [Fe(5, 1461 = 1.21, pe > .05]. 

 Şimdi de farkın kaynağını bulmak için post hoc testi sonuçlarını inceleyelim: 
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Tablo 25 Cinsiyet ve Yaşa Göre Bonferroni Testi Sonuçları 

Cinsiyet (I)Yaş (J)Yaş 
Ortalama 

Farkları (I-J) 
ss p 

Erkek 

26-30 

 

 

 

31-35 -.50 .24 .62 

36-40 -.69 .24 .06 

41-45 -1.01 .27 .00 

46-50 -.33 .26 1.00 

51 ve üzeri -.44 .24 1.00 

31-35 

26-30 .50 .24 .62 

36-40 -.20 .22 1.00 

41-45 -.51 .26 .71 

46-50 .16 .24 1.00 

51 ve üzeri .06 .23 1.00 

36-40 

26-30 .69 .24 .06 

31-35 .20 .22 1.00 

41-45 -.32 .25 1.00 

46-50 .36 .24 1.00 

51 ve üzeri .25 .23 1.00 

41-45 

26-30 1.01 .27 .00 

31-35 .51 .26 .71 

36-40 .32 .25 1.00 

46-50 .68 .27 .20 

51 ve üzeri .57 .26 .44 

46-50 

26-30 .33 .26 1.00 

31-35 -.16 .24 1.00 

36-40 -.36 .24 1.00 

41-45 -.68 .27 .20 

51 ve üzeri -.11 .24 1.00 

51 ve üzeri 

26-30 .44 .24 1.00 

31-35 -.06 .23 1.00 

36-40 -.25 .23 1.00 

41-45 -.57 .26 .44 

46-50 .11 .24 1.00 
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Tablo 25 incelendiğinde ise, farkın kaynağının erkek öğretmenler bazında 

bakıldığında 26-30 yaş grubu öğretmenler ile 41-45 yaş grubu öğretmenleri arasında 

olduğu görülmektedir (p < .05). Şimdi de grafik sonuçlarını inceleyelim: 

Şekil 4 Yaş ile Cinsiyet Değişkenlerinin Etkileşim Grafiği 

 
Tablo 23 ve 24’de yer alan bulgular ve yukarıda yer alan Şekil-4’ü 

incelediğimizde ise; grafikteki doğruların kesişmesi iki bağımsız değişkenin ortak 

etkileşime sahip olduklarını göstermektedir. Kadın öğretmenlerin yaş grubuna göre 

aldıkları puanların açıklığının (SSK: .90, VK: .80, RK: 3.64), erkek katılımcıların 

açıklığına göre daha düşük olduğu görülmektedir (SSE: .89, VE: .79, RE: 3.64).  

26-30 yaş aralığında bulunan kadın ve erkek öğretmenler karşılaştırıldığında, 

ilgili doğrunun eğiminin negatif olduğu görülmektedir. Yani bu yaş aralığında kadın 

öğretmenlerin puanı, erkek öğretmenlerden bariz bir şekilde farklıdır. Negatif eğim 

gösteren diğer eğriler 51 ve üzeri ile 46-50 yaş aralığına sahip katılımcılarda 

görülmektedir. Bu iki grupta da kadın öğretmenlerin puanları erkek öğretmenlerin 

puanlarından yüksektir. Ancak 46-50 ile 51ve üzeri yaş grubunun, 26-30 yaş grubuna 

göre oldukça düşük bir eğime sahip olduğu görülmektedir.  Bu iki yaş grubunda kadın 
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ve erkek öğretmenlerin aldıkları puanlar, 26-30 yaş grubunda olduğu gibi yüksek 

farklılık göstermemektedir.  

Pozitif yönde eğim gösteren gruplar ise 31-35 yaş grubu, 36-40 yaş grubu ve 41-

45 yaş grubudur. Bu gruplarda erkek öğretmenlerin puanı kadın öğretmenlere göre daha 

yüksektir. Doğruların eğiminden 41-45 yaş grubunun, kadın ve erkek öğretmenlerin 

arasında diğer gruplara göre daha fazla artış gösterdiği görülmektedir.  

Kadın öğretmenler arasında en yüksek puanı alan grubun 26-30 yaş grubu 

olduğu görülürken, erkek öğretmenler arasında en yüksek puanı alan grubundan 41-45 

yaş grubu olduğu görülmekte; kadın öğretmenler arasında en düşük puanı 36-40 yaş 

grubu alırken, erkek öğretmenler arasında en düşük puanı 26-30 yaş grubu 

öğretmenlerinin aldığı görülmektedir. 

Cinsiyet-öğrenim durumu, cinsiyet-branş, yaş-öğrenim durumu, yaş-kıdem, yaş-

branş, yaş-statü, öğrenim durumu-kıdem, öğrenim durumu-branş, kıdem-branş, kıdem-

statü bağımsız değişkenlerinin; etik liderliği algılama düzeyi üzerinde ortak bir etkileri 

olmadığı için araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Cinsiyet-kıdem ikili grubu ise 

cinsiyet-yaş ikili grubuyla benzer sonuçlar verdiği için araştırma kapsamı dışında 

bırakılmıştır. 

3.2. Yorumlar 

Bu bölümde; bir önceki bölünde elde edilen bulguların yorumlarına yer 

verilmiştir. 

1. Mesleki ve teknik anadolu lisesi yöneticilerinin, öğretmen algılarına göre etik 

liderlik davranışları gösterme düzeyleri nedir? 

Elde edilen sonuçlardan öğretmen algılarına göre mesleki ve teknik anadolu 

lisesi yöneticilerinin, iletişimsel etik boyutunda yeterli düzeyde, diğer alt boyutlarda ise 

iyi düzeyde etik liderlik davranışı gösterdikleri anlaşılmaktadır. Mesleki ve teknik 

anadolu lisesi yöneticileri, etik liderliğin dört alt boyutu arasında en fazla karar vermede 

etik, en az da iletişimsel etik boyutunda etik liderlik davranışı gösterdiği görülmektedir. 

Baştuğ (2009); bütün alt boyutlarda üst düzeyde etik liderlik davranışı 

gösterildiğini, en fazla iletişimsel etik ve en az da davranışsal etik davranışı 

gösterildiğini bulgulamıştır. Yabin (2015); iklimsel etik boyutunda yeterli ve diğer 
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boyutlarda iyi düzeyde etik liderlik davranışı gösterildiğini, en fazla iletişimsel etik en 

az da davranışsal etik boyutunda etik liderlik davranışı gösterildiğini bulgulamıştır. 

Yıldız (2016), Topuzoğlu (2009) ve Yılmaz (2006) araştırmalarında bu konuya yer 

vermemiştir. 

2. Mesleki ve teknik anadolu lisesi yöneticilerinin, öğretmen algılarına göre etik 

liderlik davranışları gösterme düzeyleri kapsamında; iklimsel etik, iletişimsel etik, 

karar vermede etik ve davranışsal etik ortalamalarının birbirleri arasında anlamlı bir 

ilişki var mıdır? 

İletişimsel Etik 

İletişimsel etik ortalaması ile iklimsel etik, karar vermede etik ve davranışsal 

etik ortalamaları arasında çok güçlü ve doğrudan bir ilişki vardır. Bu sebeple de iklimsel 

etik, karar vermede etik ve davranışsal etik ortalamaları arttıkça iletişimsel etik 

ortalaması da artacaktır. Örgütler sürekliliklerini sağlayabilmek adına amaçları ile aynı 

doğrultuda bir iletişim politikası oluşturabilmelidir (Demir, 2014). Zıllıoğlu’na göre 

(1996); insan etkinliklerinin ve ilişkilerinin tamamı iletişimle yakından ilgilidir (aktaran 

Uğurlu, 2009, s.:65). Yönetim sürecinde ve kurum içinde işlerin aksamadan yürümesi 

ve bireylerin birbirini doğru bir şekilde anlayabilmesi, yanlış anlaşılmalara 

düşülmemesi için başarılı bir iletişim ortamına ihtiyacı vardır. Bu da iletişim sürecinde 

etik ilkeleri benimsemekten geçmektedir. 

İklimsel Etik 

İklimsel etik ortalaması ile iletişimsel etik, karar vermede etik ve davranışsal 

etik ortalamaları arasında çok güçlü ve doğrudan bir ilişki vardır. Bu sebeple de 

iletişimsel etik, karar vermede etik ve davranışsal etik ortalamaları arttıkça iklimsel etik 

ortalaması da artacaktır. Okul içindeki öğretme faaliyetleri konusundaki adanmışlık 

okul ikliminin özelliklerini pozitif hale getirir. Başarı göstermiş okullar incelendiğinde 

iklimin önemli değişkenlerden biri olduğu görülecektir (Uğurlu, 2009). Okullarda 

kurum kültürünün oluşturulmuş olması ve bu ortamın etkin şekilde yönetilmesi 

öğretmenlerinin işlerini daha da severek yapmasına katkı sağlayacaktır. Bu da kurum 

içindeki iklimin pozitif yönde değişmesini sağlayacaktır.  
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Karar Vermede Etik 

Karar vermede etik ortalaması ile iletişimsel etik, iklimsel etik ve davranışsal 

etik ortalamaları arasında çok güçlü ve doğrudan bir ilişki vardır. Bu sebeple de 

iletişimsel etik, iklimsel etik ve davranışsal etik ortalamaları arttıkça karar vermede etik 

ortalaması da artacaktır. Yönetim faaliyetlerinde karar süreci yönetsel faaliyetlerin 

önemli bir ayağıdır (Bursalıoğlu, 2016). Karar verme ihtiyacı bütün örgütlerde mevcut 

olup örgütün bütün üyeleri nitelikli karar verme durumundadır (Aydın, 2014). Okul 

yöneticisi aldığı kararlarda etik ilkeleri benimser ve karar alma sürecine tüm 

paydaşlarını dahil ederse hem karar süreci daha verimli bir şekilde sonuçlanır hem de 

sürece çoğunluğun katılması sebebiyle alınan kararların istekli bir şekilde uygulanma 

oranı daha da artacaktır. 

Davranışsal Etik 

Davranışsal etik ortalaması ile iletişimsel etik, iklimsel etik ve karar vermede 

etik ortalamaları arasında çok güçlü ve doğrudan bir ilişki vardır. Bu sebeple de 

iletişimsel etik, iklimsel etik ve karar vermede etik ortalamaları arttıkça karar vermede 

etik ortalaması da artacaktır. Etik ilişki olaylar zinciri içerisinde kişilerin eylemleriyle 

birlikte yer alır. Her nerede olursa olsun bir insan diğer insanlarla ilgili bir şey yapma 

çabası içindeyse, orada bir etik ilişki mevcuttur. Yapılan eylemin doğrudan veya dolaylı 

olarak değer sorunlarıyla alakadar olabilir (Kuçuradi, 2015). Okul yöneticisi yönetim 

sürecinin tamamında etiğe uygun davranışlarda bulunmalı ve öğretmenleri de bu şekilde 

davranmaya teşvik etmelidir. Unutulmaması gereken bir gerçektir ki her bireyin kendine 

özgü değer yargıları vardır. Bu nedenle de yönetim sürecinde sergilenen her davranış bu 

durum gözetilerek faaliyete geçirilmelidir. 

Ölçeğin alt faktörleri arasındaki ilişkinin bu kadar güçlü ve pozitif yönde 

çıkması sebebiyle okul yöneticilerinin etik liderlik davranışlarını (iletişimsel etik, 

iklimsel etik, karar vermede etik, davranışsal etik) yeterli düzeyde sergiledikleri 

söylenebilir. Bu veriler ışığında da okullarda genel itibariyle kurumsal bir kültürün 

varlığından, kurum içi iletişimin iyi düzeyde olmasından ve etkin bir karar sürecinin 

varlığından bahsedilebilir. 

Yıldız (2016), Baştuğ (2009), Yabin (2015), Topuzoğlu (2009) ve Yılmaz 

(2006) araştırmalarında bu ilişkiye yer vermemişlerdir. 
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3. Mesleki ve teknik anadolu lisesi yöneticilerinin, öğretmen algılarına göre etik 

liderlik davranışları gösterme düzeyleri  öğretmenlerin; cinsiyetine, yaşına, öğrenim 

durumuna, kıdemine, branşına ve statüsüne göre farklılık göstermekte midir? 

Cinsiyet: 

Bu araştırmanın örneklemini İstanbul ili Maltepe ilçesi mesleki ve teknik 

anadolu liselerinde görevli 313 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem içindeki kadın 

öğretmen sayısı 166, erkek öğretmen sayısı 147’dir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 

cinsiyetleri baz alındığında iletişimsel etik, iklimsel etik, karar vermede etik, davranışsal 

etik alt boyutları ve etik liderlik ölçeğinin tümü bakımından farklılık olduğu ama bunun 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Alan yazına 

bakıldığında araştırmalar cinsiyet değişkeni bazında anlamlı bir farklılığın olmadığını 

vurgulamıştır (Yıldız, 2016; Baştuğ, 2009; Yabin, 2015; Topuzoğlu, 2009). Yılmaz 

(2006) erkek katılımcılar lehine anlamlı bir farklılık bulgulamıştır. Bu araştırmada 

cinsiyet açısından elde edilen bulgunun, alan yazındaki cinsiyet değişkeni bazında 

anlamlı bir farklılığın olmadığını ortaya koyan araştırma bulgularıyla tutarlılık 

göstermektedir. 

Ölçek puanları ortalamalarına bakıldığı zaman kadın öğretmenlerin puanı daha 

düşük çıkmıştır. Daha önceki gözlemlerden yola çıkarak bunun nedeninin yapılan 

ayrımcılık olabileceği düşünülmektedir. Okul yöneticilerinin genellikle erkek olması 

nedeniyle kadınlara yönelik ayrımcılık yapıldığı ya da ayrımcılık yapıldığı düşüncesi 

kadınların değerlendirmesinde etkili olmuş olabilir. Okul yöneticisi ayrımcılığı sıfıra 

indirebilirse etik olmayan davranışlardan kaçınmış olur (Aydın, 2016). En çok görülen 

ayrımcılık cinsiyet açısından olsa da akla gelebilecek her türlü ayrımcılığa son verilmesi 

bireysel motivasyonu ve kurum kültürünü pozitif yönde etkileyecektir. Kant’a göre 

yönetici davranışlarında sadece kişisel çıkarlarını değil karşısındakinin de çıkarlarını 

dikkate almalıdır (aktaran Aydın, 2016, s.:194-202). Sonuçta okullar da birer örgüttür. 

Ve bu örgüt içinde olumlu bir kurum kültürü olmalıdır. Bunu sağlayacak bir diğer etken 

de ben değil biz olabilmektir. Daha doğrusu bireysel farklılıkları göz ardı edip herkese 

olabildiğince eşit ve adil davranarak bu durumun önüne geçilebilir. 

Erkek öğretmenlerin kadın idarecilerle ya da kadın öğretmenlerin erkek 

idarecilerle çalıştığı durumlarda bir takım ayrımcılık söz konusu olabilmektedir. 
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Sonucun bu şekilde çıkmasının altında yatan dinamiklerden birisi de bu durum olabilir. 

Meslekte geçirilen zamanda da sıkça yapılmış sohbetlerde genellikle de bu soruna 

değinilmiştir. Bu nedenle de eğer böyle bir ayrımcılık varsa ortadan kaldırılmalı, eğer 

ayrımcılık yok da yapıldığı düşüncesi varsa bu yanlış anlaşılma ortadan kaldırılmalıdır. 

Yaş: 

Bu araştırmanın örneklemi içindeki 26-30 yaş aralığındaki öğretmenlerin sayısı 

46, 31-35 yaş aralığındaki öğretmenlerin sayısı 62, 36-40 yaş aralığındaki öğretmenlerin 

sayısı 64, 41-45 yaş aralığındaki öğretmenlerin sayısı 53, 46-50 yaş aralığındaki 

öğretmenlerin sayısı 52, 51 yaş ve üzerindeki öğretmenlerin sayısı 36’dır. Araştırmaya 

katılan öğretmenlerin yaşları baz alındığında iletişimsel etik, iklimsel etik, karar 

vermede etik, davranışsal etik alt boyutları ve etik liderlik ölçeğinin tümü bakımından 

farklılık olduğu ama bunun istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı tespit 

edilmiştir. Alan yazına bakıldığında araştırmalar yaş değişkeni bazında anlamlı bir 

farklılığın olmadığını vurgulamıştır (Yıldız, 2016; Baştuğ, 2009; Yabin, 2015; 

Topuzoğlu, 2009). Bu araştırmada yaş açısından elde edilen bulgunun, alan yazındaki 

yaş değişkeni bazında anlamlı bir farklılığın olmadığını ortaya koyan araştırma 

bulgularıyla tutarlılık göstermektedir. 

Öğretmenleri yaşlarıyla okul yöneticisinden beklentileri arasında ters bir orantı 

vardır. Yani yaş ilerledikçe beklentiler azalacaktır. En belirgin beklenti ise okul 

yöneticisin doğru olanı dile getirirken bunu ahlaki sınırlar içinde yapmasıdır. Aydın 

(2016) da okul yöneticisinin etik davranışları ile doğruluğu bütünleştirmesi 

gerektiğinden bahsetmiştir. Araştırma öncesindeki gözlemlerden hareketle yaşı genç 

olan öğretmenlerin okul müdürlerinin söz ve davranışlarından daha çok etkilendiği 

saptanmıştır. Bunun yanı sıra okul müdürlüğünün kural koyucu bir makam olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir. Bu kuralları belirlerken kurumundaki öğretmenlerinin yaş 

ortalamasını ve çoğunlukta olan yaş aralığını dikkate almalıdır. Mill de kuralların, 

kurallara uyacak kitlenin demografik ve karakteristik özelliklerden hareketle oluşması 

gerektiğini düşünmektedir (aktaran Aydın, 2016, s:25). 

Araştırma bulguları ile ilişkili olarak, meslekte geçirilen süre zarfında yapılan 

gözlemler sonucunda yaşı genç olan öğretmenlerin üzerinde daha çok baskı uygulandığı 

görülmüştür. Bu baskı nedeniyle de genç öğretmenler için çalışma ortamı 
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huzursuzlaşmaktadır. Bu durum beraberinde ise bu gruptaki öğretmenlerin geri plana 

çekilmek istemelerine neden olmaktadır. Hal böyle olunca da eğitimin aksamaması işten 

bile değildir. Sonucun bu şekilde çıkması da bu durumla ilişkilendirilebilir. Bunu 

ortadan kaldırmak içinse yapılan baskının olabildiğince azaltılması gerekmektedir. 

Öğrenim Durumu: 

Bu araştırmanın örneklemi içindeki lisans grubundaki öğretmenlerin sayısı 207, 

yüksek lisans grubundaki öğretmenlerin sayısı 106’dır. Ön lisans ve doktora grubunda 

katılımcı bulunmamaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin öğrenim durumları baz 

alındığında iletişimsel etik, iklimsel etik, karar vermede etik, davranışsal etik alt 

boyutları ve etik liderlik ölçeğinin tümü bakımından farklılık olduğu ama bunun 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Alan yazına 

bakıldığında araştırmalar öğrenim durumu değişkeni bazında anlamlı bir farklılığın 

olmadığını vurgulamıştır (Yıldız, 2016; Baştuğ, 2009; Yabin, 2015; Yılmaz, 2006). Bu 

araştırmada öğrenim durumu açısından elde edilen bulgunun, alan yazındaki öğrenim 

durumu değişkeni bazında anlamlı bir farklılığın olmadığını ortaya koyan araştırma 

bulgularıyla tutarlılık göstermektedir. 

Öğretmenin öğrenim seviyesi arttıkça hem beklentileri hem de sahip oldukları 

haklar artış göstermektedir. Bu durumdan kısaca bahsetmek gerekirse diyelim ki iki 

öğretmenin çalışma süreleri aynı, ama biri yüksek lisan düzeyinde ki bu da ona ekstra 

çalışılmış sayıldığı bir yıl ve ücret artışı kazandırır. Burada okul yöneticisine düşen ise 

bu durumu dengede tutabilmesi ve kazanılmış bu haklara saygı göstermesidir. Aydın 

(2016) da okul yöneticisinin başarıya ulaşabilmesi için kazanılmış bu haklara saygı 

göstermesi ve kurum içindeki dengeleri sağlaması gerektiğine değinmiştir.  

Yıllardır süre gelen meslek hayatı boyunca birçok farklı konumda ve eğitim 

düzeyinde olan meslektaşlar gözlemlenmiştir. Sadece eğitim sektörü için geçerli olmasa 

da bir insanın eğitim düzeyi ve bilgi birikime ne kadar artarsa kendine güveni de o 

derece artmaktadır. Bu durum onların beklentilerinin de artmasına neden olmuştur. 

Sonucun bu şekilde çıkmasında bu sebeple olabilir. Okul yöneticisinin bu farklılıkları 

dengede tutup eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerlemesini sağlaması gerekmektedir.  
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Kıdem: 

Bu araştırmanın örneklemi içindeki 1-5 yıllık kıdem aralığındaki öğretmenlerin 

sayısı 46, 6-10 yıllık kıdem aralığındaki öğretmenlerin sayısı 62, 11-15 yıllık kıdem 

aralığındaki öğretmenlerin sayısı 64, 16-20 yıllık kıdem aralığındaki öğretmenlerin 

sayısı 53, 21-25 yıllık kıdem aralığındaki öğretmenlerin sayısı 52, 26 yıllık kıdem ve 

üzerindeki öğretmenlerin sayısı 36’dır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdemleri baz 

alındığında iletişimsel etik, iklimsel etik, karar vermede etik, davranışsal etik alt 

boyutları ve etik liderlik ölçeğinin tümü bakımından farklılık olduğu ama bunun 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Alan yazına 

bakıldığında araştırmalar kıdem değişkeni bazında anlamlı bir farklılığın olmadığını 

vurgulamıştır (Yıldız, 2016; Baştuğ, 2009; Yabin, 2015; Topuzoğlu, 2009). Bu 

araştırmada kıdem açısından elde edilen bulgunun, alan yazındaki kıdem değişkeni 

bazında anlamlı bir farklılığın olmadığını ortaya koyan araştırma bulgularıyla tutarlılık 

göstermektedir. 

Öğretmenlerin kıdemleri arttıkça eğitim sektörü ile ilgili tecrübeleri de 

artmaktadır. Doğal olarak bu durum da beklentileri etkilemektedir. Ama kıdemi ne 

olursa olsun her öğretmenin en temel beklentisi motive edilmektir. Özellikle de kıdemi 

düşük olan öğretmenlerin motivasyona ve yol göstericiliğe ihtiyacı vardır. Sergiovanni 

de etkili liderliğin ve lidere bağlılığın temelinin moral güçten destek aldığını belirtmiştir 

(aktaran Çelik, 2015, s.:90). Bu nedenle de okul yöneticisi özellikle öğretmenlerini 

motive edecek davranışlarda bulunmalı, motivasyon için uygun ortamı ve kurum 

kültürünü sağlamalıdır. Bunun yanı sıra okul müdürü etik karar alma sürecinde bütün bu 

kıdem gruplarını dikkate almalıdır. Kararlarına da sadece kendi doğrularını değil 

kurumun tamamının doğrularını dikkate alarak almalıdır. Ve kararlarında her zaman 

eşitlikten yana olmalıdır. Hitt de görevlerin ve sağlanacak faydaların eşit şekilde 

paylaştırılması gerektiğini savunmuştur (aktaran Aydın, 2016, s.:194-202). 

Bilgi zaman geçtikçe ve çaba sarf edildikçe artan bir olgudur. Her sektörde 

olduğu gibi eğitim sektöründe de meslekte geçirilen süre bilgi birikiminin artması 

demektir. Ama şu da bir gerçektir ki bilgi birikimi ne kadar çok olursa olsun bunu karşı 

tarafa aktarmak için bir motivasyon kaynağına, bir güdülenmeye ihtiyaç vardır. Bu da 

okul yöneticilerinin sorumluluğundadır. 
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Branş: 

Bu araştırmanın örneklemi içindeki kültür dersleri grubundaki öğretmenlerin 

sayısı 171, meslek dersleri grubundaki öğretmenlerin sayısı 142’dir. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin branşları baz alındığında iletişimsel etik, iklimsel etik, karar vermede 

etik, davranışsal etik alt boyutları ve etik liderlik ölçeğinin tümü bakımından farklılık 

olduğu ama bunun istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

Alan yazına bakıldığında araştırmalar branş değişkeni bazında anlamlı bir farklılığın 

olmadığını vurgulamıştır (Yıldız, 2016; Baştuğ, 2009; Yabin, 2015; Topuzoğlu, 2009; 

Yılmaz,2006). Bu araştırmada branş açısından elde edilen bulgunun, alan yazındaki 

branş değişkeni bazında anlamlı bir farklılığın olmadığını ortaya koyan araştırma 

bulgularıyla tutarlılık göstermektedir. 

Ölçekten elde edilen puanlara bakıldığında meslek dersleri öğretmenlerinin 

puanı daha yüksek çıkmıştır. Bunun nedeni de tamamen okul türünün mesleki ve teknik 

anadolu lisesi olmasıdır. Çünkü bu okul türünde meslek öğretmenleri her zaman daha 

avantajlıdır. Bunun en temel sebebi ise bu okul türlerinde yöneticilerin genellikle 

meslek branşından gelmiş olmalarıdır. Ama okul yöneticileri sürecin etkili ve verimli 

bir şekilde ilerlemesini istiyorlarsa bu iki branşı da dengede tutmalıdırlar. Çünkü eğitim 

sektöründe en temel şey öğretimin etkili bir şekilde devam ettirilmesidir. Aydın (2016) 

da okul yöneticilerinin sadece etkili öğretimi dikkate alması gerektiğine değinmiştir. 

Zaten bu şekilde branşlar arasındaki etik liderlik algısı dengelenebilir. Ayrıca Buber de 

okul müdürünün belli bir gruba dahil olsa da haktan yana olması gerektiğini 

savunmuştur (aktaran Aydın, 2016, s.:194-202). 

Gerek araştırma süresince gerekse araştırma öncesinde edinilen mesleki 

deneyimde birçok meslek lisesi gözlemlenmiştir. Bu gözlemleme sürecinde ise bu 

liselerdeki yöneticilerin neredeyse tamamının meslek branşından geldiği tespit 

edilmiştir. Hem bu nedenden hem de meslek öğretmenin getirdiği avantajlar nedeniyle 

sonuç bu şekilde çıkmıştır. Bu durumu ortadan kaldırmak adına da her iki branşa da eşit 

şekilde yaklaşılmalıdır.  
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 Statü: 

Bu araştırmanın örneklemi içindeki kadrolu öğretmenlerin sayısı 236, ücretli 

öğretmenlerin sayısı 77’dir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin statüleri baz alındığında 

iletişimsel etik, iklimsel etik, karar vermede etik, davranışsal etik alt boyutları ve etik 

liderlik ölçeğinin tümü bakımından farklılık olduğu ama bunun istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Alan yazına bakıldığında araştırmalar 

statü değişkenini kullanmamışlardır (Yıldız, 2016; Baştuğ, 2009; Yabin, 2015; 

Topuzoğlu, 2009; Yılmaz, 2006).  

Ölçekten elde edilen veriler incelendiğinde ücretli öğretmenlerin puanı daha 

yüksek çıkmıştır. Bu durum da ücretli öğretmenlerin o okulda kısa bir süre için 

bulunmasından, geçici olmasından kaynaklanabilir. Bir diğer nedeni ise okul 

yöneticilerine yaranarak yerlerini sağlamlaştırma yani sonraki yıllarda da aynı okulda 

devam etme düşüncesi olabilir. Ama zaten kurumun vizyonunu yöneticiler kadar 

öğretmenler de belirlemektedir. Bu sürece de sadece kadrolu öğretmenler değil ücretli 

öğretmenler de katılıp destek vermelidir. Burada yöneticiye düşen görev ise 

öğretmenlere bu konuda özgür ortamı yaratmaktır. Rousseau da yöneticinin otoriteyle 

özgürlük arasında denge sağlayabilmesinin çok önemli olduğuna değinmiştir (aktaran 

Aydın, 2016, s.:194-202). 

Meslekte geçirilen süre zarfında gözlemlenmiştir ki bir kurumda ücretli 

öğretmen olarak geçirilen en uzun sürenin maksimum bir yıldır. Bu kısıtlı zamandan 

dolayı da hem okul yöneticilerinin yeterince tanınmamış olması hem de bu 

öğretmenlerinin geçici olması nedeniyle bu sonuç elde edilmiştir. 

4. Mesleki ve teknik anadolu lisesi yöneticilerinin, öğretmen algılarına göre etik 

liderlik davranışları gösterme düzeyleri; cinsiyet ve statü, öğrenim durumu ve statü, 

branş ve statü, cinsiyet ve yaş değişkenlerinin ortak etkilerine bağlı olarak anlamlı 

bir farklılık göstermekte midir? 

Cinsiyet ve Statü 

Öğretmenlerin kadın veya erkek olması, onların yöneticilerinin etik liderlik 

davranışlarını algılama düzeylerinde anlamlı bir farklılığa yol açmıştır. Bu bulgu 

cinsiyet ve statünün algılama düzeyi üzerinde bir etkisinin olduğunu göstermektedir. 

Ücretli kadın öğretmenler, kadrolu kadın öğretmenlere göre daha yüksek puan 
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almışken, erkek öğretmenler bakımından kadrolu erkek öğretmenler, ücretli erkek 

öğretmenlere göre daha yüksek puan almıştır. Aynı zamanda, erkek kadrolu 

öğretmenler, kadın kadrolu öğretmenlere göre daha yüksek puan almışken; kadın ücretli 

öğretmenler erkek ücretli öğretmenlere göre daha yüksek bir puan almıştır.  

Ücretli kadın öğretmenlerin puanı yüksek çıkmışken ücretli erkek öğretmenlerin 

puanı düşük çıkmıştır. Meslek hayatı süresince yapılan bütün gözlemlere dayanarak bu 

durumun en önemli belirleyici dinamiğinin ücretli öğretmenlerin genel olarak kadın 

olması ve dolayısıyla kadınların sahip olduğu toplumsal cinsiyet rollerine uygun bir 

şekilde davranıyor olması olabilir. Bunun yanı sıra, sadece ücretli bir şekilde geçici 

olarak görevlendirilmek, kurum içinde geçici bir süreyle bulundukları, aidiyet 

kuramadıkları ve yönetim kadrosunu yeterince tanıma olanakları olamadığı için 

sonuçlar bu şekilde çıkmış da olabilir. Ayrıca, erkek ücretli öğretmenlerin daha düşük 

puan almış olmaları toplumsal cinsiyet rolleri ile ilişkilendirilebilir. Erkek öğretmenler 

görevlendirildikleri okulda geçici statüde bulunuyor olmayı, iktidar ve güç meselesi 

olarak ele alıyor ve bu durumu da idarenin etik liderlik yapmıyor oluşu ile 

ilişkilendiriyor ve kadın öğretmenlere göre bu durumu daha fazla sorun ediyor olabilir. 

Yıldız (2016), Baştuğ (2009), Yabin (2015), Topuzoğlu (2009) ve Yılmaz (2006) 

araştırmalarında bu soruya yer vermemişlerdir. 

Öğrenim Durumu ve Statü 

Öğretmenlerin kadrolu veya ücretli olması, onların yöneticilerinin etik liderlik 

davranışlarını algılama düzeylerinde anlamlı bir farklılığa yol açmıştır. Bu bulgu 

öğrenim durumu ve statünün algılama düzeyi üzerinde bir etkisinin olduğunu 

göstermektedir. Lisans mezunu öğretmenlerin ücretli öğretmenlerin etik liderlik 

ölçeğinden aldıkları puanlar, lisans düzeyinde öğrenim görmüş kadrolu öğretmenlerden 

daha yüksektir. Bu durum lisansüstü düzeyde de geçerlidir. Ayrıca, ücretli 

öğretmenlerin lisans ve lisansüstü eğitim görenler arasında, kadrolu öğretmenlere göre 

daha fazla fark bulunmaktadır. Eğitim seviyesinin artması nedeniyle bilgi birikiminin, 

idareden beklentinin ve farkındalığın arttığı söylenebilir. Diğer bir deyişle lisansüstü 

düzeyde eğitim gören bir öğretmen, çalıştığı statüden bağımsız olarak, lisans 

düzeyinden eğitim gören öğretmene göre etik liderlik bakımından farklı beklentilere 

sahip olduğu görülmektedir.  
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Ücretli öğretmen olmak ve lisansüstü düzeyde eğitim almış olmak, etik liderlik 

ölçeğinden alınan en düşük puanı da beraberinde getirmiştir. Geçici bir statüde 

görevlendirilmek ve bununla birlikte daha ileri düzeyde bir akademik eğitime sahip 

olmak öğretmenin etik liderlik bakımından beklentilerini arttırmakta, kendini idare 

karşında konumlandırılışında belirleyici olduğu görülmektedir.  Yıldız (2016), Baştuğ 

(2009), Yabin (2015), Topuzoğlu (2009) ve Yılmaz (2006) araştırmalarında bu soruya 

yer vermemişlerdir. 

 Branş ve Statü 

Öğretmenlerin kültür veya meslek branşında olması, onların yöneticilerinin etik 

liderlik davranışlarını algılama düzeylerinde anlamlı bir farklılığa yol açmıştır. Bu 

bulgu branş ve statünün algılama düzeyi üzerinde bir etkisinin olduğunu göstermektedir. 

Ücretli kültür öğretmenleri, kadrolu kültür öğretmenlerine göre daha yüksek puan 

almışken, meslek öğretmenleri bakımından kadrolu meslek öğretmenleri, ücretli meslek 

öğretmenlerine göre daha yüksek puan almıştır. Aynı zamanda, meslek kadrolu 

öğretmenler, kültür kadrolu öğretmenlere göre daha yüksek bir puan almışken; kültür 

ücretli öğretmenler meslek ücretli öğretmenlere göre daha yüksek bir puan almıştır.  

Kadrolu meslek öğretmenlerinin puanı yüksek iken kadrolu kültür 

öğretmenlerinin puanı düşük çıkmıştır. Bunun en temel nedeni ise okul türünden 

kaynaklı olarak meslek öğretmenlerinin daha avantajlı konumda olmasıdır. Meslek 

hayatındaki süre boyunca yapılan gözlemler de kültür öğretmenlerinin genellikle meslek 

liselerinde çalışmaktan memnun olmadıkları gözlemlenmiştir. Ücretli kültür 

öğretmenlerinin puanı yüksek iken ücretli meslek öğretmenlerinin puanı düşük 

çıkmıştır. Ücretli meslek dersi öğretmenlerinin puanlarının diğer gruplara göre düşük 

çıkması, bir meslek lisesinde meslek öğretmeni olduğu halde geçici görevlendirme ile 

görev yapmayı yeterli görmüyor olmaları ve de/ ya da okul idarelerinin ücretli meslek 

lisesi öğretmenlerine daha farklı bir yaklaşımda olabileceği ile açıklanabilir. Yıldız 

(2016), Baştuğ (2009), Yabin (2015), Topuzoğlu (2009) ve Yılmaz (2006) 

araştırmalarında bu soruya yer vermemişlerdir. 

 Cinsiyet ve Yaş 

Öğretmenlerin kadın veya erkek olması, onların yöneticilerinin etik liderlik 

davranışlarını algılama düzeylerinde anlamlı bir farklılığa yol açmıştır. Bu bulgu 
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cinsiyet ve yaşın algılama düzeyi üzerinde ortak bir etkisinin olduğunu göstermektedir. 

Araştırma grubunun yaşça en geç grubunu oluşturan 26-30 yaş grubu içinde kadın ve 

erkek öğretmenlerin aldıkları puanlar bakımından diğer yaş gruplarında olmayan bir 

farklılık gözlemlenmektedir. Ayrıca, yaşça daha genç erkek öğretmenler, erkek 

öğretmenler arasında en düşük ortalamaya sahip öğretmenler olduğu görülmektedir. Bu 

durumun bir neden okul yöneticilerinin genç erkek öğretmenlere daha otoriter 

yaklaşması olabilir. İkinci bir nedeni ise mesleğe yeni başlamış erkek öğretmenler, bir 

okul örgütünün dinamiklerini yeterince deneyimlemiş olmalarından kaynaklı olarak 

okul idaresinden beklentilerinin mevcut durum ile arasındaki açının varlığı olabilir.  

Bu durumu doğrular bir şekilde araştırma grubunun yaşça en ileri yaşa sahip 

olan 51 ve üzeri yaşa sahip grupta kadın ve erkek öğretmenler arasındaki alınan puan 

bakımından değişimin diğer gruplara göre daha az olduğu görülmektedir. Bu durum, yaş 

ve mesleki deneyim bakımından ileri olan öğretmenlerin, bir örgüt olarak okulun 

dinamiklerinin farkında olmaları ve okul idaresinden beklentilerin yaşça daha genç olan 

öğretmenlere göre daha gerçek bir zemine oturması olarak açıklanabilir. Yıldız (2016), 

Baştuğ (2009), Yabin (2015), Topuzoğlu (2009) ve Yılmaz (2006) araştırmalarında bu 

soruya yer vermemişlerdir.  
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4. BÖLÜM SONUÇ 

Bu bölümde; araştırmanın özetine, yargısına ve bundan sonra yapılabilecek 

araştırmalar için önerilere yer verilmiştir. 

4.1.Özet 

Bu araştırmada, mesleki ve teknik anadolu lisesi öğretmenlerinin algılarına göre 

okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları gösterme düzeyleri cinsiyet, yaş, öğrenim 

durumu, kıdem, branş ve statü değişkenleri boyutunda incelenmiştir. Araştırmanın 

temel amacı ise mesleki ve teknik anadolu lisesi yöneticilerinin etik liderlik 

davranışlarının bağımsız değişkenler kapsamında değerlendirilmesidir. 

Bu araştırmada, tarama yöntemi kullanılmıştır. Veriler, Yılmaz (2006) tarafından 

geliştirilen ve 44 madde ile İletişimsel Etik, İklimsel Etik, Karar Vermede Etik ve 

Davranışsal Etik alt faktörlerinden oluşan “Etik Liderlik Ölçeği” yardımıyla 

toplanmıştır. Ayrıca araştırmaya katılan öğretmenler ile ilgili bağımsız değişkenler 

hakkında verilerin toplanacağı bir bilgi formu da kullanılmıştır. 

Etik Liderlik Ölçeği, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Maltepe 

ilçesinde görev yapan öğretmenlere uygulanmıştır. İlçede toplam sekiz mesleki ve 

teknik anadolu lisesi ve bu liselerde de toplam 537 öğretmen bulunmaktadır. Okullardan 

yedisi araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. Gerekli yasal izinler alındıktan sonra 472 

anket okullara dağıtılmıştır ve 313 adet dönüş olmuştur. 

Toplanan verilerin analizi için SPSS. 22.0 paket programı kullanılmıştır. 

Parametrik analizler için gerekli varsayımlar sağlandıktan sonra Betimleyici Analiz, 

Basit Korelasyon Testi, Bağımsız Örneklemler T Testi, Tek Yönlü Anova Testi, İki 

Yönlü Anova Testi analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Mesleki ve teknik anadolu lisesi yöneticilerinin; iletişimsel etik boyutunda 

yeterli, diğer alt boyutlarda ise iyi düzeyde etik liderlik davranışı gösterdikleri tespit 

edilmiştir. Ölçeğin alt faktörlerinin birbirleri arasında çok güçlü ve doğrudan bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, kıdem, branş ve statü 

değişkenlerine uygulanan testler sonucunda bu değişkenlerin istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farka yol açmadığı saptanmıştır. Cinsiyet-statü, öğrenim durumu-statü, branş-statü 
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ve yaş-cinsiyet değişkenleri arasında ortak etkileşim olduğu ve istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık gösterdikleri saptanmıştır. 

Cinsiyet-statü açısından en yüksek puanı ücretli kadın öğretmenler, en düşük 

puanı ise ücretli erkek öğretmenler almıştır. Ücretli kadın öğretmenlerin puanı yüksek 

çıkmışken ücretli erkek öğretmenlerin puanı düşük çıkmıştır. Meslek hayatı süresince 

yapılan bütün gözlemlere dayanarak bu durumun en önemli belirleyici dinamiğinin 

ücretli öğretmenlerin genel olarak kadın olması ve dolayısıyla kadınların sahip olduğu 

toplumsal cinsiyet rollerine uygun bir şekilde davranıyor olması olabilir. 

Öğrenim durumu-statü açısından en yüksek puanı ücretli lisan grubundaki 

öğretmenler, en düşük puanı ise ücretli yüksek lisans grubundaki öğretmenler almıştır. 

Ücretli öğretmen olmak ve lisansüstü düzeyde eğitim almış olmak, etik liderlik 

ölçeğinden alınan en düşük puanı da beraberinde getirmiştir. Geçici bir statüde 

görevlendirilmek ve bununla birlikte daha ileri düzeyde bir akademik eğitime sahip 

olmak öğretmenin etik liderlik bakımından beklentilerini arttırmakta, kendini idare 

karşında konumlandırılışında belirleyici olduğu görülmektedir. 

Branş-statü açısından ise en yüksek puanı ücretli kültür öğretmenleri, en düşük 

puanı ise ücretli meslek öğretmenleri almıştır. Kadrolu meslek öğretmenlerinin puanı 

yüksek iken kadrolu kültür öğretmenlerinin puanı düşük çıkmıştır. Bunun en temel 

nedeni ise okul türünden kaynaklı olarak meslek öğretmenlerinin daha avantajlı 

konumda olmasıdır. 

Yaş-cinsiyet açısından en yüksek puanı 41-45 yaş grubundaki erkek 

öğretmenler, en düşük puanı ise 26-30 yaş grubundaki erkek öğretmenler almıştır. Bu 

durumu doğrular bir şekilde araştırma grubunun yaşça en ileri yaşa sahip olan 51 ve 

üzeri yaşa sahip grupta kadın ve erkek öğretmenler arasındaki alınan puan bakımından 

değişimin diğer gruplara göre daha az olduğu görülmektedir. Bu durum, yaş ve mesleki 

deneyim bakımından ileri olan öğretmenlerin, bir örgüt olarak okulun dinamiklerinin 

farkında olmaları ve okul idaresinden beklentilerin yaşça daha genç olan öğretmenlere 

göre daha gerçek bir zemine oturması olarak açıklanabilir. 
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4.2.Summary 

In this study, according to the perception of teachers of vocational and technical 

Anadolu high school, the levels of ethical leadership behaviors of school administrators 

were examined in the dimensions of gender, age, educational status, seniority, branch 

and status variables. The main objective of the research is to evaluate the ethical 

leadership behaviors of the managers of vocational and technical Anatolian high school 

within the context of independent variables. 

In this study, the scanning method was used. The data were collected with the 

help of the “Ethical Leadership scale” developed by Yılmaz (2006), consisting of 44 

items and communicative ethical, climatic ethical, ethical and behavioral ethical sub-

factors in decision making. In addition, an information form was used to collect data 

about the independent variables of teachers involved in the study. 

The ethical leadership scale was applied to teachers working in Maltepe district 

of Istanbul in 2017-28 academic year. There are eight vocational and technical 

Anatolian high schools in the district and 537 teachers in these high schools. Seven of 

the schools agreed to participate in the research. After obtaining the necessary legal 

permits, 472 questionnaires were distributed to schools and 313 were returned. 

SPSS for analysis of collected data. 22.0 package program was used. After 

providing the necessary assumptions for parametric analysis, descriptive analysis, 

simple correlation test, independent samples t test, one-way ANOVA test, two-way 

Anova test were performed. 

It has been determined that the managers of vocational and technical Anadolu 

Lisesi have sufficient communicative ethical dimensions and the other sub-dimensions 

exhibit good ethical leadership behavior. The subscales of the scale were determined to 

have a very strong and direct relationship between each other. The results of the tests 

applied to gender, age, education status, seniority, branch and status variables revealed 

that these variables did not result in a statistically significant difference. Gender-status, 

educational status-status, branch-status and age-gender variables were found to be 

common and statistically significant differences were found. 

In terms of gender-status, the highest score was paid female teachers and the 

lowest score was paid male teachers. While paid female teachers 'scores were high, paid 
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male teachers' scores were low. The most important determinant of this situation is that 

paid teachers are women in general and therefore behave in accordance with the gender 

roles of women. 

In terms of education status-status, the teachers with the highest score in the paid 

language group and the teachers with the lowest score in the paid language group 

received the highest score in the paid language group. Being paid teachers and having 

postgraduate education has brought the lowest score from the ethical leadership scale. In 

addition to being employed in a temporary position and having an advanced academic 

education, it is observed that the teacher's expectations for ethical leadership increase 

and the position of self-management in the opposite direction is decisive. 

In terms of branch-status, the highest score is paid culture teachers, the lowest 

score is paid vocational teachers. While the rank of vocational teachers was high, the 

rank of cultural teachers was low. The main reason for this is that vocational teachers 

are more advantageous as a result of the school type. 

The highest score in terms of age-gender was male teachers in the age group 41-

45 and the lowest score was male teachers in the age group 26-30. In this study, it was 

observed that there was no difference between the two groups in terms of the number of 

male and female teachers in the group with the age of 51 years and older. This can be 

explained as the fact that teachers who are advanced in terms of age and professional 

experience are aware of the dynamics of the school as an organization and that the 

expectations of the school administration are more realistic than the older teachers.  
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4.3.Yargı 

Mesleki ve teknik anadolu lisesi yöneticilerinin; iletişimsel etik boyutunda 

yeterli, diğer alt boyutlarda ve etik liderlik ölçeğinin tamamında ise iyi düzeyde etik 

liderlik davranışı gösterdikleri anlaşılmaktadır. Ortalama puanlara bakıldığında mesleki 

ve teknik anadolu lisesi yöneticileri etik liderliğin dört alt boyutunda ve tamamında da 

ortalamanın üzerinde puan almıştır. Mesleki ve teknik anadolu lisesi yöneticileri, etik 

liderliğin dört alt boyutu arasında en fazla karar vermede etik, en az da iletişimsel etik 

boyutunda etik liderlik davranışı gösterdiği görülmektedir. 

İletişimsel etik ortalaması ile iklimsel etik, karar vermede etik ve davranışsal 

etik ortalamaları arasında çok güçlü ve doğrudan bir ilişki vardır. Bu sebeple de iklimsel 

etik, karar vermede etik ve davranışsal etik ortalamaları arttıkça iletişimsel etik 

ortalaması da artacaktır. Yönetim sürecinde ve kurum içinde işlerin aksamadan 

yürümesi ve bireylerin birbirini doğru bir şekilde anlayabilmesi, yanlış anlaşılmalara 

düşülmemesi için başarılı bir iletişim ortamına ihtiyacı vardır. İklimsel etik ortalaması 

ile iletişimsel etik, karar vermede etik ve davranışsal etik ortalamaları arasında çok 

güçlü ve doğrudan bir ilişki vardır. Bu sebeple de iletişimsel etik, karar vermede etik ve 

davranışsal etik ortalamaları arttıkça iklimsel etik ortalaması da artacaktır. Okullarda 

kurum kültürünün oluşturulmuş olması ve bu ortamın etkin şekilde yönetilmesi 

öğretmenlerinin işlerini daha da severek yapmasına katkı sağlayacaktır. Karar vermede 

etik ortalaması ile iletişimsel etik, iklimsel etik ve davranışsal etik ortalamaları arasında 

çok güçlü ve doğrudan bir ilişki vardır. Bu sebeple de iletişimsel etik, iklimsel etik ve 

davranışsal etik ortalamaları arttıkça karar vermede etik ortalaması da artacaktır. Okul 

yöneticisi aldığı kararlarda etik ilkeleri benimser ve karar alma sürecine tüm 

paydaşlarını dahil ederse hem karar süreci daha verimli bir şekilde sonuçlanır hem de 

sürece çoğunluğun katılması sebebiyle alınan kararların istekli bir şekilde uygulanma 

oranı daha da artacaktır. Davranışsal etik ortalaması ile iletişimsel etik, iklimsel etik ve 

karar vermede etik ortalamaları arasında çok güçlü ve doğrudan bir ilişki vardır. Bu 

sebeple de iletişimsel etik, iklimsel etik ve karar vermede etik ortalamaları arttıkça karar 

vermede etik ortalaması da artacaktır. Okul yöneticisi yönetim sürecinin tamamında 

etiğe uygun davranışlarda bulunmalı ve öğretmenleri de bu şekilde davranmaya teşvik 

etmelidir. Ölçeğin alt faktörleri arasındaki ilişkinin bu kadar güçlü ve pozitif yönde 

çıkması sebebiyle okul yöneticilerinin etik liderlik davranışlarını (iletişimsel etik, 
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iklimsel etik, karar vermede etik, davranışsal etik) yeterli düzeyde sergiledikleri 

söylenebilir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyetleri baz alındığında iletişimsel etik, 

iklimsel etik, karar vermede etik, davranışsal etik alt boyutları ve etik liderlik ölçeğinin 

tümü bakımından farklılık olduğu ama bunun istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

olmadığı tespit edilmiştir. Ölçek puanları ortalamalarına bakıldığı zaman kadın 

öğretmenlerin puanı daha düşük çıkmıştır. Daha önceki gözlemlerden yola çıkarak 

bunun nedeninin yapılan ayrımcılık olabileceği düşünülmektedir. Okul yöneticilerinin 

genellikle erkek olması nedeniyle kadınlara yönelik ayrımcılık yapıldığı ya da 

ayrımcılık yapıldığı düşüncesi kadınların değerlendirmesinde etkili olmuş olabilir. 

Erkek öğretmenlerin kadın idarecilerle ya da kadın öğretmenlerin erkek idarecilerle 

çalıştığı durumlarda bir takım ayrımcılık söz konusu olabilmektedir. Sonucun bu şekilde 

çıkmasının altında yatan dinamiklerden birisi de bu durum olabilir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaşları baz alındığında iletişimsel etik, 

iklimsel etik, karar vermede etik, davranışsal etik alt boyutları ve etik liderlik ölçeğinin 

tümü bakımından farklılık olduğu ama bunun istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

olmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenleri yaşlarıyla okul yöneticisinden beklentileri 

arasında ters bir orantı vardır. Yani yaş ilerledikçe beklentiler azalacaktır. En belirgin 

beklenti ise okul yöneticisin doğru olanı dile getirirken bunu ahlaki sınırlar içinde 

yapmasıdır. Araştırma öncesindeki gözlemlerden hareketle yaşı genç olan öğretmenlerin 

okul müdürlerinin söz ve davranışlarından daha çok etkilendiği saptanmıştır. Araştırma 

bulguları ile ilişkili olarak, meslekte geçirilen süre zarfında yapılan gözlemler 

sonucunda yaşı genç olan öğretmenlerin üzerinde daha çok baskı uygulandığı 

görülmüştür. Bu baskı nedeniyle de genç öğretmenler için çalışma ortamı 

huzursuzlaşmaktadır. Bu durum beraberinde ise bu gruptaki öğretmenlerin geri plana 

çekilmek istemelerine neden olmaktadır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin öğrenim durumları baz alındığında iletişimsel 

etik, iklimsel etik, karar vermede etik, davranışsal etik alt boyutları ve etik liderlik 

ölçeğinin tümü bakımından farklılık olduğu ama bunun istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenin öğrenim seviyesi arttıkça hem 

beklentileri hem de sahip oldukları haklar artış göstermektedir. Burada okul yöneticisine 
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düşen ise bu durumu dengede tutabilmesi ve kazanılmış bu haklara saygı göstermesidir. 

Sadece eğitim sektörü için geçerli olmasa da bir insanın eğitim düzeyi ve bilgi birikime 

ne kadar artarsa kendine güveni de o derece artmaktadır. Bu durum onların 

beklentilerinin de artmasına neden olmuştur.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdemleri baz alındığında iletişimsel etik, 

iklimsel etik, karar vermede etik, davranışsal etik alt boyutları ve etik liderlik ölçeğinin 

tümü bakımından farklılık olduğu ama bunun istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

olmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin kıdemleri arttıkça eğitim sektörü ile ilgili 

tecrübeleri de artmaktadır. Doğal olarak bu durum da beklentileri etkilemektedir. Ama 

kıdemi ne olursa olsun her öğretmenin en temel beklentisi motive edilmektir. Bu 

nedenle de okul yöneticisi özellikle öğretmenlerini motive edecek davranışlarda 

bulunmalı, motivasyon için uygun ortamı ve kurum kültürünü sağlamalıdır. Bunun yanı 

sıra okul müdürü etik karar alma sürecinde bütün bu kıdem gruplarını dikkate almalıdır. 

Her sektörde olduğu gibi eğitim sektöründe de meslekte geçirilen süre bilgi birikiminin 

artması demektir. Ama şu da bir gerçektir ki bilgi birikimi ne kadar çok olursa olsun 

bunu karşı tarafa aktarmak için bir motivasyon kaynağına, bir güdülenmeye ihtiyaç 

vardır.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin branşları baz alındığında iletişimsel etik, 

iklimsel etik, karar vermede etik, davranışsal etik alt boyutları ve etik liderlik ölçeğinin 

tümü bakımından farklılık olduğu ama bunun istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

olmadığı tespit edilmiştir. Ölçekten elde edilen puanlara bakıldığında meslek dersleri 

öğretmenlerinin puanı daha yüksek çıkmıştır. Bunun nedeni de tamamen okul türünün 

mesleki ve teknik anadolu lisesi olmasıdır. Çünkü bu okul türünde meslek öğretmenleri 

her zaman daha avantajlıdır. Bunun en temel sebebi ise bu okul türlerinde yöneticilerin 

genellikle meslek branşından gelmiş olmalarıdır. Ama okul yöneticileri sürecin etkili ve 

verimli bir şekilde ilerlemesini istiyorlarsa bu iki branşı da dengede tutmalıdırlar.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin statüleri baz alındığında iletişimsel etik, 

iklimsel etik, karar vermede etik, davranışsal etik alt boyutları ve etik liderlik ölçeğinin 

tümü bakımından farklılık olduğu ama bunun istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

olmadığı tespit edilmiştir. Ölçekten elde edilen veriler incelendiğinde ücretli 

öğretmenlerin puanı daha yüksek çıkmıştır. Bu durum da ücretli öğretmenlerin o okulda 
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kısa bir süre için bulunmasından, geçici olmasından kaynaklanabilir. Bir diğer nedeni 

ise okul yöneticilerine yaranarak yerlerini sağlamlaştırma yani sonraki yıllarda da aynı 

okulda devam etme düşüncesi olabilir.  

Ücretli kadın öğretmenler, kadrolu kadın öğretmenlere göre daha yüksek puan 

almışken, erkek öğretmenler bakımından kadrolu erkek öğretmenler, ücretli erkek 

öğretmenlere göre daha yüksek puan almıştır. Aynı zamanda, erkek kadrolu 

öğretmenler, kadın kadrolu öğretmenlere göre daha yüksek puan almışken; kadın ücretli 

öğretmenler erkek ücretli öğretmenlere göre daha yüksek bir puan almıştır. Ücretli 

kadın öğretmenlerin puanı yüksek çıkmışken ücretli erkek öğretmenlerin puanı düşük 

çıkmıştır. Bu durumun en önemli belirleyici dinamiğinin ücretli öğretmenlerin genel 

olarak kadın olması ve dolayısıyla kadınların sahip olduğu toplumsal cinsiyet rollerine 

uygun bir şekilde davranıyor olması olabilir. Bunun yanı sıra, sadece ücretli bir şekilde 

geçici olarak görevlendirilmek, kurum içinde geçici bir süreyle bulundukları, aidiyet 

kuramadıkları ve yönetim kadrosunu yeterince tanıma olanakları olamadığı için 

sonuçlar bu şekilde çıkmış da olabilir. Ayrıca, erkek ücretli öğretmenlerin daha düşük 

puan almış olmaları toplumsal cinsiyet rolleri ile ilişkilendirilebilir. Erkek öğretmenler 

görevlendirildikleri okulda geçici statüde bulunuyor olmayı, iktidar ve güç meselesi 

olarak ele alıyor ve bu durumu da idarenin etik liderlik yapmıyor oluşu ile 

ilişkilendiriyor ve kadın öğretmenlere göre bu durumu daha fazla sorun ediyor olabilir. 

Lisans mezunu öğretmenlerin ücretli öğretmenlerin etik liderlik ölçeğinden 

aldıkları puanlar, lisans düzeyinde öğrenim görmüş kadrolu öğretmenlerden daha 

yüksektir. Bu durum lisansüstü düzeyde de geçerlidir. Ayrıca, ücretli öğretmenlerin 

lisans ve lisansüstü eğitim görenler arasında, kadrolu öğretmenlere göre daha fazla fark 

bulunmaktadır. Eğitim seviyesinin artması nedeniyle bilgi birikiminin, idareden 

beklentinin ve farkındalığın arttığı söylenebilir. Diğer bir deyişle lisansüstü düzeyde 

eğitim gören bir öğretmen, çalıştığı statüden bağımsız olarak, lisans düzeyinden eğitim 

gören öğretmene göre etik liderlik bakımından farklı beklentilere sahip olduğu 

görülmektedir. Ücretli öğretmen olmak ve lisansüstü düzeyde eğitim almış olmak, etik 

liderlik ölçeğinden alınan en düşük puanı da beraberinde getirmiştir. Geçici bir statüde 

görevlendirilmek ve bununla birlikte daha ileri düzeyde bir akademik eğitime sahip 

olmak öğretmenin etik liderlik bakımından beklentilerini arttırmakta, kendini idare 

karşında konumlandırılışında belirleyici olduğu görülmektedir. 
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Ücretli kültür öğretmenleri, kadrolu kültür öğretmenlerine göre daha yüksek 

puan almışken, meslek öğretmenleri bakımından kadrolu meslek öğretmenleri, ücretli 

meslek öğretmenlerine göre daha yüksek puan almıştır. Aynı zamanda, meslek kadrolu 

öğretmenler, kültür kadrolu öğretmenlere göre daha yüksek bir puan almışken; kültür 

ücretli öğretmenler meslek ücretli öğretmenlere göre daha yüksek bir puan almıştır. 

Kadrolu meslek öğretmenlerinin puanı yüksek iken kadrolu kültür öğretmenlerinin 

puanı düşük çıkmıştır. Bunun en temel nedeni ise okul türünden kaynaklı olarak meslek 

öğretmenlerinin daha avantajlı konumda olmasıdır. Meslek hayatındaki süre boyunca 

yapılan gözlemler de kültür öğretmenlerinin genellikle meslek liselerinde çalışmaktan 

memnun olmadıkları gözlemlenmiştir. Ücretli kültür öğretmenlerinin puanı yüksek iken 

ücretli meslek öğretmenlerinin puanı düşük çıkmıştır. Ücretli meslek dersi 

öğretmenlerinin puanlarının diğer gruplara göre düşük çıkması, bir meslek lisesinde 

meslek öğretmeni olduğu halde geçici görevlendirme ile görev yapmayı yeterli 

görmüyor olmaları ve de/ ya da okul idarelerinin ücretli meslek lisesi öğretmenlerine 

daha farklı bir yaklaşımda olabileceği ile açıklanabilir. 

Araştırma grubunun yaşça en geç grubunu oluşturan 26-30 yaş grubu içinde 

kadın ve erkek öğretmenlerin aldıkları puanlar bakımından diğer yaş gruplarında 

olmayan bir farklılık gözlemlenmektedir. Ayrıca, yaşça daha genç erkek öğretmenler, 

erkek öğretmenler arasında en düşük ortalamaya sahip öğretmenler olduğu 

görülmektedir. Bu durumun bir neden okul yöneticilerinin genç erkek öğretmenlere 

daha otoriter yaklaşması olabilir. İkinci bir nedeni ise mesleğe yeni başlamış erkek 

öğretmenler, bir okul örgütünün dinamiklerini yeterince deneyimlemiş olmalarından 

kaynaklı olarak okul idaresinden beklentilerinin mevcut durum ile arasındaki açının 

varlığı olabilir. Bu durumu doğrular bir şekilde araştırma grubunun yaşça en ileri yaşa 

sahip olan 51 ve üzeri yaşa sahip grupta kadın ve erkek öğretmenler arasındaki alınan 

puan bakımından değişimin diğer gruplara göre daha az olduğu görülmektedir. Bu 

durum, yaş ve mesleki deneyim bakımından ileri olan öğretmenlerin, bir örgüt olarak 

okulun dinamiklerinin farkında olmaları ve okul idaresinden beklentilerin yaşça daha 

genç olan öğretmenlere göre daha gerçek bir zemine oturması olarak açıklanabilir. 
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4.4.Öneriler 

İstanbul ili Maltepe ilçesi mesleki ve teknik anadolu lisesi okul müdürlerinin etik 

liderlik davranışlarının incelenmesine yönelik yapılan bu araştırmada elde edilen 

sonuçlarla ilgili olarak sunulan öneriler; ‘‘problemin çözümüne ilişkin öneriler’’ ve 

gelecekte yapılacak araştırmalara katkı sağlaması düşünülen “yeni araştırma alanlarına 

ilişkin öneriler” olmak üzer iki alt boyutta ele alınmıştır. 

4.4.1. Problemin Çözümüne İlişkin Öneriler 

 Okul müdürlerinin etik liderlik davranışlarını sergileme düzeyleri hiç şüphesiz 

okul iklimini de aynı düzeyde etkileyecektir. Bu nedenle, etik liderlik kavramı 

ve gerektirdikleri bütün okul müdürleri tarafından anlaşılmalı, benimsenmeli ve 

kurumsallaştırılmalıdır. Kurumsal düzeyde etik liderlik ile ilgili ilkeler, yenilikçi 

eğitim programları da dikkate alınarak belirlenmelidir. 

 Bütün okul müdürleri evrensel geçerliliği olan etik değerleri benimsemeli ve 

buna uygun davranışlar sergilemelidir. Özellikle kurum içinde eşitlik ve adalet 

gibi konulara öncelik vermeli, kurum içinde oluşabilecek farklı görüşlere açık 

olmalıdır. Ve bu konuda kurumunda çalışan öğretmenlere rol model olmalıdır. 

 Okul müdürleri bu süreç içerisinde etik liderlik davranışlarının öğretmenler 

tarafından ne düzeyde anlaşıldığını tespit etmek amacıyla arada sırada onlardan 

geri bildirim almalıdır. Bu geri bildirimler sonucunda hata ya da eksiklik tespit 

edilirse bunları düzeltme yoluna gitmelidir. 

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili uzman kişilerden oluşacak 

komisyonlar kurularak etik liderlik ilkeleri yasal metinlere dönüştürülebilir. Bu 

alanda ayrıca mesleki kuruluşlara da ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu 

bağlamda da yine Bakanlık öncülüğünde il, ilçe ve okul düzeylerinde etik 

kurullar oluşturulabilir. 

4.4.2. Yeni Araştırma Alanlarına İlişkin Öneriler 

Bu araştırma; 

 İstanbul ili Maltepe ilçesi ile sınırlandırılmıştır. Farklı özellikler gösteren coğrafi 

bölgelerde de uygulanması ve sonuçların karşılaştırılması daha etkili çözümler 

elde edilmesine fayda sağlayacaktır. 
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 Mesleki ve teknik anadolu liseleri ile sınırlandırıldığı için diğer okul türlerine de 

uygulanması ve sonuçların karşılaştırılması da fayda sağlayacaktır. 

 Öğretmen görüşleriyle sınırlandırılmıştır. Sonraki araştırmalarda öğrenci ve veli 

görüşlerine de başvurulması daha etkili sonuçlar ortaya çıkarabilir. 

 Yapılmış araştırmalardan herhangi biri, uygun bir zaman dilimi geçtikten sonra 

aynı koşullarla uygulanarak sonuçlar karşılaştırılabilir. Bu şekilde araştırmanın 

ne ölçüde fayda sağladığı da öğrenilmiş olur. 

 Araştırma bulguları nitel verilerle desteklenebilir. Konu ile ilgili farklı 

desenlerde nitel araştırmalar kurgulanabilir.  
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5. BÖLÜM EK’LER 

Ek1: Bilgi Formu ve Etik Liderlik Ölçeği 

Sayın Meslektaşım,  

Bu araştırmanın amacı, eğitim örgütlerindeki öğretmen algılarına dayalı olarak 

etik liderlik ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi saptamak ve okulun hangi 

özelliklere sahip olduğunu belirlemektir. Araştırma Maltepe Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi (EYD) 

Bilim Dalı yüksek lisans programı çerçevesinde yürütülmektedir. Araştırma ölçeği iki 

bölümden oluşmaktadır. Her yargıya ilişkin gerçek düşüncenize uyan derecelendirme 

seçeneğini işaretlemeniz, okulunuzdaki davranış düzeyini ve bunlar arasındaki ilişkiyi 

belirlemede önemli ipuçları verecek ve bu veriler okulun geliştirilmesine ilişkin 

çalışmalara ışık tutabilecektir. Anketteki her soruyu işaretlemeniz ve ankete İSİM 

YAZMAMANIZ önemle rica olunur. Araştırmaya katkılarınızdan dolayı şimdiden 

içtenlikle teşekkür ederim. 

Umut Çınar 

Maltepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi 

Tezli Yüksek Lisans Programı 

E-mail: umutcinar1991@hotmail.com  
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Bu bölümde kişisel durumunuza ilişkin sorular bulunmaktadır. Her soruda 

durumunuza uyan seçeneği lütfen işaretleyiniz. 

1 Cinsiyetiniz: 

 

Kadın   

 

Erkek   

                

2 Yaşınız: 

 

26-30   

 

31-35   

        

   

36-40   

 

41-45   

                

   46-50   51 ve üzeri  

        

3 Öğrenim Durumunuz: 

 

Ön lisans   

 

Lisans   

        

   

Yüksek Lisans   

 

Doktora   

                

4 Kıdeminiz: 

 

1-5   

 

6-10   

        

   

11-15   

 

16-20   

                

   21-25   26 ve üzeri  

        

5 Branşınız: 

 

Kültür   

 

Meslek   

                

6 Statünüz: 

 

Kadrolu   

 

Ücretli   
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Aşağıdaki derecelendirme ölçeğine uygun olarak her madde ilişkin düşüncenizi 

en iyi yansıtan seçeneği işaretleyiniz.     

1. Kesinlikle Katılmıyorum 

2. Katılmıyorum 

3. Biraz Katılıyorum 

4. Katılıyorum 

5. Tamamen Katılıyorum. 

 OKULUNUZUN YÖNETİCİSİ; 1 2 3 4 5 

1. Öğretmenleri teşvik eder.      

2. Kendi düşüncelerini, sevgiyi temel alan yaklaşımla 

yaymaya çalışır. 

     

3. Geleceğe dönük somut hedefler koyar.      

4. Kendi işlerini sorumluluk duygusu içerisinde yapar.      

5. Kendi kendini değerlendirebilir.      

6. Hatalarını kabul eder.      

7. Bencil davranışlar sergilemez.      

8. Öğretmenlerin yaratıcılığının ortaya çıkması için, uygun 

ortam hazırlar. 

     

9. Öğretmenlere adaletli davranır.      

10. Öğrenme konusunda isteklidir.      

11. Çözümler üretmede sistemli yaklaşır.      

12. Öğretmenlerin farklı düşünebileceğini kabul eder.      

13. Tartışmalara yapıcı ve anlayışlı katılır.      

14. Doğru sözlüdür.      

15. Dürüst davranır.      

16. Olaylar karşısında cesaretli davranır.      

17. Sabırlıdır.      

18. Öğretmenlerin başarısını, adaletli bir şekilde ödüllendirir.        

19. Alçak gönüllüdür.      

20. Okulun kurallarını doğru bir şekilde oluşturur.      

21. İnsanlara eşit davranır.      
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22. Tüm öğretmenlere sevgiyle davranır.      

23. Öğretmenlere şefkatle yaklaşır.      

24. Tüm koşullarda gerçeği söyler.      

25. İfadeleri gerçeğe yakındır.      

26. Faaliyetleri gerçeklik ilkesine göre yapar.      

27. Etrafındaki insanlara saygı gösterir.      

28. Bireysel hakları korur.      

29. İçinde bulunduğu toplumun değerlerine saygı gösterir.      

30. Politik konularda kazanç sağlamaya yönelik çalışmalarda 

bulunmaz. 

     

31. Dini konularda fayda amaçlı faaliyetlerde bulunmaz.      

32. Ekonomik alanda kişisel kazanç sağlayıcı faaliyetlerde 

davranmaz. 

     

33. Tartışmalar için özgür ortamlar yaratır.      

34. Mesleki sorumluluklarını dürüstlük duygusu içerisinde 

yapar. 

     

35. Okulda ortak alınan kararları, etkili biçimde uygular.      

36. Mesleki etkinliliğini artırmaya yönelik çaba içerisindedir.      

37. Okulda yapılan işlerde ölçüyü belirler.      

38. Kötü sayılabilecek alışkanlıklara sahip değildir.      

39. Öğretmenler arasında arabozucu değildir.      

40. Merhametlidir.      

41. Öğretmenlere içten davranır.      

42. Öğretmenleri, sahip oldukları kişisel özelliklerinden 

dolayı yargılamaz. 

     

43. Yapılan hizmetlerden dolayı insanlara minnet duygusu 

besler. 

     

44. Davranışlarının sınırlarını bilir      
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Ek 2: Etik Liderlik Ölçeği İzin Belgesi 
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Ek 3: T. C. Maltepe Üniversitesi Etik Kurul Kararı 
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Ek 4: T. C. Maltepe Üniversitesi Araştırma İzin Yazısı 
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Ek 5: T. C. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Anket ve Araştırma İzin Talebi 
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Ek 6: T. C. İstanbul Valiliği “Olur” Yazısı 
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