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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim denetçilerinin denetim uygulamaları 

sırasındaki liderlik davranışlarının, bireysel özelliklerinin ve içinde bulundukları kurum 

kültürünün öğrenen organizasyonların özellikleri ile uyumlu olup olmadığını 

belirleyerek değerlendirmeler yapmaktır. 

Bu araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 

2004–2005 öğretim yılında Türkiye’de 81 ilde görev yapan 2746 ilköğretim denetçisi 

ile müstakil müdürlük kadrosu bulunan 19207 ilköğretim okulunda görev yapan 371317 

yönetici ve öğretmen oluşturmaktadır. Örneklemi, Türkiyenin 15 ilinde görev yapan 

445 ilköğretim denetçisi ile bu illerde seçilen 270 ilköğretim okulunda görev yapan 

1330 öğretmen ve 540 yönetici oluşturmaktadır. 

Veri toplama aracı olan ölçekler, araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Ölçekler, 

344 ilköğretim denetçisi, 383 yönetici ve 954 öğretmene uygulanmıştır. Yanıtlanan 

ölçeklerden elde edilen veriler, aritmetik ortalama, t-testi, tek yönlü varyans analizi ve 

Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanılarak çözümlenmiştir.  

Araştırmanın temel bulguları şunlardır: 

1.İlköğretim denetçileri, örgüt kültürünün öğrenmelerine “orta düzeyde” fırsat 

sağladığı görüşündedirler.  Buna göre, ilköğretim denetçilerinin “üst” ya da “çok üst” 

düzeyde öğrenmeleri için ortam yoktur.  

2. İlköğretim denetçileri, öğrenme ve gelişmeye yönelik bireysel özelliklerinin 

“üst düzeyde” olduğu görüşündedirler. Buna göre, ilköğretim denetçileri, öğrenme ve 

gelişmeye yönelik bireysel özelliklerini öğrenen organizasyonlara uygun olarak 

algılamaktadırlar.  

3. İlköğretim denetçileri, denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını 

“üst düzeyde” yerine getirdikleri görüşündedirler. Bu durum, ilköğretim denetçilerinin 

liderlik davranışlarını yerine getirme konusunda kendilerini yeterli gördükleri, 
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uygulamaları ile sonuçlarından memnun oldukları ve bu davranışları ideale yakın 

şekilde gösterme eğiliminde oldukları anlamına gelmektedir.  

4. İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenleri, ilköğretim denetçilerinin denetim 

uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını “orta düzeyde” yerine getirdiklerini 

düşünmektedirler. Buna göre; ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim 

denetçilerinin öğrenen organizasyonun gerektirdiği liderlik davranışlarını tam olarak 

sergileyemediklerini düşündükleri söylenebilir.  

5. İlköğretim denetçileri, okul yöneticileri ve öğretmenlerinin, ilköğretim 

denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine 

getirdiklerine yönelik algıları arasında “ileri derecede önemli” düzeyde fark vardır.  

Farklılık hem yönetici ile öğretmenler ve ilköğretim denetçileri arasında, hem de 

öğretmenler ve ilköğretim denetçileri arasındadır. İlköğretim denetçilerinin algıları, 

yönetici ve öğretmenlere göre daha olumludur. Yöneticilerin algıları da öğretmenlere 

göre daha olumludur. Yöneticilerin algıları da öğretmenlere göre daha olumludur. 

Algılar arasındaki farklılığın,  yönetici, öğretmen ve ilköğretim denetçilerinin, işbirliği 

yapmasını zorlaştırması ve ilköğretim denetim sisteminin öğrenen organizasyon 

olmasını engellemesi muhtemeldir.   
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ABSTRACT 

The objective of this study is to evaluate whether leadership behaviors of primary 

school inspectors during their inspection, their individual characters and institutional 

culture where they work are consistent with the characteristics of learning organizations.  

 In this study, survey method was used. The population of this study was composed 

of 2746 primary school inspectors working in 81 cities in Turkey and of 371317 school 

directors and teachers working in 19207 nationwide primary schools, being of their own 

directory position. For sampling, 445 primary school inspectors working in 15 

nationwide cities, and 1330 teachers and 540 directors chosen from 270 primary schools 

in the same cities were included into the criteria.  

Scales used for pooling data were developed by the researcher. These scalas were 

applied to 344 primary school inspectors, 383 school directors and 954 teachers. 

Accumulated data were analysed arithmetic meanings, t test, one tailed variance 

analysis, and Tukey’s HSD multiple comparisons techniques. 

Basic finding of the study are as follows:  

1-Primary school inspectors are of the opinion that institutional culture contributes to 

their learning at “medium level”. It means that the condition is inappropriate for their 

advanced an upper advanced learning level.    

2-Primary school inspectors have the opinion that their individual characteristics are 

at “advanced level”. It means that primary school inspectors conceive their individual 

characteristics towards learning and development as suitable for learning institutions.  

3-Primary school inspectors are of the opinion that they carry out their leadership 

behaviours at “advanced level” during their inspections. This means that primary school 

inspectors find themselves sufficient to carry out their leadership behaviours, feel happy 

about their applications and results, and tend to show these behaviours as close to ideal 

level.  
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4-Primary school directors and teachers think that the inspectors carry out their 

leadership behaviours at “intermediate level” during inspection applications. Under 

these scores, it can be said that primary school directors and teacher think primary 

school inspectors are incapable of exactly displaying leadership behaviours necessary 

for learning organization.  

5-There are “significantly advanced-level” difference among the perception of 

primary school inspectors, directors and teachers in respect to at what level primary 

school inspectors carry out leadership behaviour while inspecting schools. The 

difference is both between directors and teachers and inspectors. Perceptions of primary 

schools inspectors are better compared with those of teachers and directors. However, 

the perceptions of directors are also more positive than those of teachers. Difference 

between these perceptions is likely to affect the collaboration among inspectors, 

directors and teachers, and to prevent primary school inspecting system to become a 

learning organization.   
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ÖNSÖZ 

Şu an içinde yaşadığımız çağ bilgi çağı, bu çağın toplumu da bilgi toplumu olarak 

adlandırılmaktadır. Bilgi çağında kesin olan tek husus, hiçbir şeyin kesinlik taşımadığı ve 

sabit kalmadığıdır. Bu değişken koşullar içinde başarılı olabilecek kişiler, "öğrenen 

insanlar" olacaktır. Bu insanları yetiştirecek yerler de ağırlıklı olarak eğitim kurumları 

olmalıdır. Eğitim kurumlarının öğrenen insanı yetiştirebilmesi için de, öğrenen 

organizasyonların temel özelliklerine sahip olması gerekir.  

Değişim ve gelişme sonucu giderek karmaşıklaşan eğitim sürecinde, görevlilerin 

beklentilere doyurucu bir biçimde cevap verebilmeleri için sürekli olarak kendilerini 

yenilemeleri, yetiştirmeleri ve geliştirmeleri gerekmektedir. Görevlilerin kendilerini 

yenilemelerinin, karşılaştıkları eğitim-öğretim problemlerinin çözümünde gerekli yardım ve 

rehberliğin, denetim uygulamaları yolu ile denetçiler tarafından sağlanması temel ilke 

olarak kabul edilmektedir.  

Türkiye’de ilköğretim kurumlarında denetim yapmak üzere ilköğretim denetçileri 

atanmaktadır. İlköğretim denetçilerine verilen görevler ile açıkça yazılmamış olsa da, 

ilköğretim denetçilerinden, içerik itibarıyla öğrenen organizasyonlardaki liderlik anlayışı 

çerçevesinde liderin görevi sayılan, öğrenme sürecini tasarlama, sorumluluk duygusuna 

sahip olma ve herkesin öğrenmesine destek olma görevlerini yerine getirmesi 

beklenmektedir. Bu beklentinin yerine getirilebilmesi için de ilköğretim denetçilerinin 

içinde bulundukları kültürün öğrenmelerini sağlaması, bireysel özellikleri ve denetim 

uygulamalarının öğrenen organizasyonların özellikleri ile uyumlu olması gerekmektedir. Bu 

araştırmada, ilköğretim denetçilerinin içinde bulundukları kurum kültürü, bireysel 

özellikleri ile denetim sırasında sergiledikleri liderlik davranışlarının, öğrenen 

organizasyonların özellikleri ile uyumlu olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır.    

Araştırmacı, bu araştırmanın başlatılması, sürdürülmesi ve 

sonuçlandırılmasındaki destekleyici, özendirici katkılarından dolayı Prof.Dr. Musa 

GÜRSEL,e,  istatistik işlemlerdeki  katkılarından dolayı Doç.Dr. A.Murat SÜNBÜL’e, 

tezin yazım aşamasında sağladığı katkılarla Yrd.Doç.Dr. Hüseyin IZGAR’a ve Yrd. 

Doç.Dr. Hüsnü Y. LİVATYALI’ya, verilerin toplanmasında katkı sağlayan tüm 

ilköğretim denetçilerine teşekkürlerini sunar.                                                                                                              

                  Ali ÜNAL



 

BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, sayıltıları, sınırlılıkları 

açıklanmış ve araştırmada kullanılan kavramlar tanımlanmıştır. 

Problem 

21. yüzyılda, toplumlar ve kültürler çok hızlı bir değişim ve dönüşüm temelinde 

yeni bir yapılanma sürecine girmektedirler. Bu çağ bilgi çağı, bu çağın toplumu da bilgi 

toplumu olarak tanımlanmaktadır (Bayhan, 1996, s.137). Bu çağda belirgin olan tek 

husus, hiçbir şeyin kesinlik taşımadığı ve sabit kalmadığıdır. Dolayısıyla değişimin 

sürekliliği ve beraberinde getirdiği etkiler günümüzün iş dünyasını şekillendirirken, 

örgütlerin de sürekli olarak değişmelerini gerektirmektedir. Bu değişim süreci, 

kurumların yaşayabilmek, değişimin ötesine geçebilmek ve öncü olabilmek için, edilgen 

davranışlar sergileyen yapılardan çok, olaylar gerçekleşmeden önce harekete geçebilme 

kabiliyetine sahip (proaktif), esnek, uyum sağlayabilen yapılara sahip olmasını zorunlu 

kılmaktadır (Yazıcı, 2001, s.146).  

Yeni dünya düzeninin gerektirdiği toplumsal yaşam düzeyi bilgi toplumudur. 

Bilgi de eğitim ve öğrenme sürecinin ayrılmaz bileşeni olduğundan, yeni dünya düzeni, 

eğitim sistemlerinin ve okullarının amaç, yapı, süreç ve sonuçlar bakımından gözden 

geçirilmesini gerektirmektedir. Bilgi toplumunun gerektirdiği insan modeli olan 

"öğrenen insan" diğer bir ifade ile "bilgi insanı"nın yetiştirilmesi, okulların 

görevlerinden olmalıdır (Fındıkçı, 1996b; s.151). Okulun bilgi toplumuna uyum 

sağlaması, hem bilgi toplumunun kültürüne uyması hem de oluşturacağı örgütsel 

kültürde yetişen insan tipinin bilgi toplumuna uygun olmasına bağlıdır (Çelik, 2000a, 

s.134). Bunun için de okullar öğrenen organizasyonların temel özelliklerine sahip 

olmalıdır  (Fındıkçı, 1996b; s.155).  

Okulların öğrenebilirliği fikri, son birkaç yıldır seçkin bir konu olmaya 

başlamıştır. Okulların yenilenebileceği açıktır ve yenilenme kanunlar ya da emirle değil 

öğrenmeyle sağlanacaktır. Bu, sistemdeki herkesin isteklerinin, sistemin hızında yerine 

getirilmesi ve yeteneklerinin birlikte geliştirilmesinin gerektiği anlamına gelir. Öğrenen 
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okullarda aileler ve öğretmenler, eğitimciler ve yerel iş adamları, yöneticiler ve 

sendikacılar, okulun içindeki ve dışındaki insanlar, öğrenciler ve yetişkinler 

birbirlerinden öğrenebilir ve okulun geleceğine yönelik tehlikelere karşı birbirlerinin 

geleneksel şüphelerini ortadan kaldırabilirler. Bunun için eğitimde öğrenen 

organizasyon yaklaşımında birlikte daha fazla çalışmak ve konuşmak zorunludur (Senge 

ve diğerleri, 2000, s.5). Öyleyse örgütsel öğrenmenin sonucuna ulaşmak için belli 

aralıklarla bir şeyler yapmak "tekerleği döndürmek" gereklidir. Bu da mükemmel 

düşüncelerden daha önemlidir. Önemli olan, bir şeyler yapmaya başlamak ondan sonra 

da yaptığımızın etkileri hakkında düşünmektir. Bunun için değişik uygulamalar 

yapılabilir. Tekerlek döndüğü, öğrenmeye yönelik çabalar sürdüğü sürece, nereden 

başlanıldığı önemli değildir. Ne kadar çok tekerlek döndürülürse o kadar çok verim 

alınır ve tekerlek daha hızlı dönmeye başlar ve bütün değerli hünerlerin en iyisine 

ulaşılabilir (Shibley, 2002). 

Okul, çok az iletişim ve çok az insan tarafından verilen kararlar ile grupları 

etkileyen bir organizasyondur. Geleneksel okullarda bilgi ve anlayışlar çeşitli 

gruplardan saklanır ve tümüne ulaşmaları engellenir. Okulun vizyonu ve misyonu 

vardır; fakat bu, broşürlerde yer alan görüntüden ibarettir ya da bazılarının okul 

çalışanlarından habersiz yaptıkları bir şeylerdir.  Öğrenen organizasyon olarak okul, bir 

sistemdir. Bu, belki bütün insanlar tarafından anlaşılmak zorunda olan en önemli 

farklılıktır. Yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler, destek personeli, aileler ve toplum 

üyeleri, okulun etkilerine bağlanan, performansını artırmak isteyen herkes, okul 

yönetiminin kararının bir parçası olmak zorundadır. Öğrenen okul, bütün gruplar 

arasında etkileşim ve diyalog ile kurulabilir (Talley, 2001).  

Okullardaki örgütsel öğrenme aktiviteleri, iki temel öğe üzerine odaklanır. İlki 

öğretmenler üzerine odaklaşır, çünkü onlar okullarda hizmeti yürüten en önemli 

unsurlardır. Öğretmenler potansiyel olarak okulu öğrenen ve onu daha etkili bir okul 

yapmada anahtar rol oynarlar. İkincisini de okulun gelişme konusu,  yönetim ve karar 

verme süreçleri oluşturur. Okul yöneticileri inceleme ve düşünme sürecine girip norm 

ve uygulamaları irdelerlerse, öğretmenler de incelemenin gerçekten güvenilir ve gerekli 

olduğunu algılayabilirler. Bu da öğretmenleri sınıfta aynı şeyleri yapmaya 

cesaretlendirir (Everson, 2002). Bu konuda yapılan araştırmalar sonucunda, okuldaki 

öğrenmeyi bireysel, kişiler arası, okul tabanlı ve öğrenciler için pozitif sonuçların takip 

ettiği görülmüştür ( Torgunrud ve diğerleri, 1995). 
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Öğrenen okulda personel, okula yalnızca kendi rolleri ve pozisyonları açısından 

bakmaz. Okul her personelin bireysel sorumluluğu altındadır. Her birey yalnızca 

kendisine düşeni yapmada değil, grubun işlevi konusunda da gerçek sorumluluk 

duygusuna sahiptir. Okulda ortaya çıkan her olay, şikâyet ve durum bir tecrübe 

döngüsüyle öğrenme için bir araç olarak algılanır (Töremen, 2001, s.119).   

Öğretmenlerin en son bilgi ve buluşlarla sürekli olarak beslenmeleri, eğitim 

sürecine ilişkin karara katılmaları, onların mesleksel gelişiminde önemli rol oynar 

(Aydın, 1986, s.12). Alınan kararların desteklenmesi için etkili bir strateji yaratmak 

amacıyla çalışanların karara katılması sağlanır; ancak katılanların ne derecede 

sorumluluk alacağı kestirilemez. Bu sorumluluk katılanların durumunu da zorlaştırır. Bu 

yüzden, uzaktan gözetme ilkesi seçilir (Lane ve diğerleri, 1967, ss.284-289; Akt: 

Bursalıoğlu, 1987, s.186). Eğitimde gözetme yollarından biri denetimdir ve düzenleyici 

mekanizmaların içinde en çok kullanılanıdır (Bursalıoğlu, 1987, s.186). Bunun dışında, 

değişim ve gelişme sonucu giderek karmaşıklaşan eğitim sürecinde, görevlilerin 

beklentilere doyurucu bir biçimde cevap verebilmeleri için sürekli olarak kendilerini 

yenilemeleri,  yetiştirmeleri ve kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir (Köklü, 1996, 

263). Eğitimde, görevlilerin kendilerini yenilemelerinin, karşılaştıkları eğitim-öğretim 

problemlerinin çözümünde gerekli yardım ve rehberliğin denetim uygulamaları yolu ile 

denetçiler tarafından sağlanması temel ilke olarak kabul edilmektedir (Taymaz, 1982, 

s.30; Karagözoğlu, 1977, s.3).  

Sonuçta; eğitimde ve okul sisteminde denetim, özellikle sınıf içindeki öğretimin 

denetimi kaçınılmazdır (Aydın, 2005, s.3). Çünkü önleyici ve düzenleyici eylemler, 

uyumu sağlamanın ilk koşuludur (Bursalıoğlu, 1987, s.186). Eğitimde denetimi gerekli 

kılan birinci unsur, yönetim literatüründe “entropy” olarak bilinen örgütün güç 

kaybetmesini önlemektir. İkinci unsur ise, denetimin artık kontrol etmekten ziyade 

geliştirme odaklı bir işlev görmesidir (Aydın, 2005, s.3).  

Denetim, yönetim sürecinin ve böylece okul yönetiminin bir öğesidir 

(Bursalıoğlu, 1987, s.186). Bu nedenle eğitimde denetim anlayışı, yönetime ilişkin 

yaklaşım ve kuramlara uygun bir değişim ve gelişim göstermiştir. Yönetim 

kuramlarının ortaya koyduğu ilkelere, varsayımlara ve yaklaşımlara göre denetime bakış 

açıları da birbirinden farklılaşmıştır (Aydın, 2005, s.3). 
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Denetim, çok yönlü ve karmaşık bir süreç olup tüm kurum personelinin ortak bir 

ürünü, görevi ve sorumluluğudur. Eğitimde karşılaşılan sorunlar ve eğitimde 

yeniliklerin zorunlu olması tüm yönetici, öğretmen, diğer personel ve denetçilerin 

birlikte çalışmaları, işbirliği yapmaları ve birbirlerine yardım etmeleri zorunluluğunu 

doğurmaktadır. Bu bakımdan eğitimde sürekli bir gelişme ve ilerlemeyi sağlamak için 

denetim hizmetlerinin gerekliliği ve önemi artmaktadır (MacKean ve Miles; 1964, 

7’den Akt: Taymaz; 1982, s.4). Denetçi değişen ve gelişen bir ortamda çalışır. Bu 

nedenle yenilikleri yakından izlemeli, değişme ve gelişmelerin öncüsü, önericisi, 

deneticisi ve değerlendiricisi olmalıdır (Bilir; 1998, s.74). Burada önemle belirtilmesi 

gereken nokta, bu çalışmaların denetçinin kişisel istek ve düşüncelerinin 

gerçekleştirilmesi süreci olmadığı, örgütsel gereksinimlerin giderilmesinden 

kaynaklanan ve denetmenin yalnızca planlayıcı ve harekete geçirici rol üstlendiği bir 

süreç olmasıdır (Ünal, 1989, s.456.).   

Denetçi, kritik kararlar veren lider kişi olduğundan, sürekli grupla olması 

gerekmez. Bu da değişik okulları dolaşmak durumunda olan eğitim denetçilerinin 

liderlik rolünü kolaylaştırıcı bir etkendir (Başar, 1993, s.35). Ancak, öğrenen 

organizasyonlar, yeni bir liderlik anlayışını gerektirir. Bu anlayışa göre liderler 

tasarımcı, yönetici ve öğretmendir. Özünde liderlerin görevi, öğrenme sürecini 

tasarlama, sahiplenmeden sorumluluk duygusuna sahip olma ve herkesin öğrenmesine 

destek olmadır (Senge ve diğerleri, 1998, ss.362-379). 

Türkiye’de ilköğretim denetçileri, MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları 

Yönetmeliği’nin (MEB, 1999) 42. maddesine göre rehberlik, araştırma ve iş başında 

yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme, soruşturma hizmetlerini yerine getirmek 

üzere atanmaktadırlar. İlköğretim denetçilerine MEB İlköğretim Müfettişleri 

Başkanlıkları Yönetmeliği ile (MEB, 1999)  diğer görevlerinin yanı sıra; meslekî 

yayınlar ve meslekle ilgili gelişmeler ile mevzuat değişikliklerini izleyerek bölgesindeki 

öğretmen ve yöneticilere rehberlik etmek, mesleki yardımlarda bulunmak ve iş başında 

yetişmelerine rehberlik etmek görevi verilmiştir (Madde 43/4-6).  

İlköğretim denetçilerine, MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve 

Teftiş Yönergesi ile de (MEB, 2001):  

-Kurum personelinin görevi başında yetişmelerini sağlamak (Madde 5/3),  



 5 

-Personelin kendini yetiştirme, yeni öğretim yaklaşımlarını öğrenme, eğitim 

teknolojisi alanındaki gelişmelerden yararlanmasını sağlama (Madde 5/1-f),  

-Öğretmenlerin kendini yetiştirme mesleki eserleri ve mevzuatı izleme ve 

uygulamasını sağlama (Madde 5/2-ı) görevleri verilmiştir.  

Aynı yönerge ile, ilköğretim denetçilerinden bu görevlerini yerine getirirken 

yönetici, öğretmen ve diğer personelin meslekteki yeterliğini geliştirmesine yardım 

etmek, rehberlik ve teftişin ilkelerinden birisi olarak belirlenmiştir (Madde 6/g).  

Görüldüğü gibi; MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ve MEB 

İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi ile ilköğretim 

denetçilerine öncelikle mesleki yayınlar, meslekle ilgili gelişmeler ile mevzuat 

değişikliklerini izleme ve sonrasında öğretmen ve yöneticilere rehberlik etmek, mesleki 

yardımlarda bulunmak ve iş başında yetişmelerine rehberlik etmek görevi verilmiştir. 

Verilen bu görevler açıkça yazılmamış olsa da, ilköğretim denetçilerinden içerik 

itibarıyla öğrenen organizasyonlardaki liderlik anlayışı çerçevesinde liderin görevi 

sayılan; öğrenme sürecini tasarlama, sorumluluk duygusuna sahip olma ve herkesin 

öğrenmesine destek olma görevlerini yerine getirmesi beklenmektedir. 

İlköğretim denetçilerinin bu anlamdaki liderlik görevlerini yerine getirebilmeleri 

için denetim sisteminin yapısının, denetim kültürünün ve denetim elemanlarının 

özellikleri ve davranışlarının öğrenen organizasyonların özellikleri ile uyumlu olması 

gerekmektedir.    

  Bu araştırmanın problemi, ilköğretim denetçilerinin denetim sırasında 

sergiledikleri liderlik davranışlarının, bireysel özelliklernin ve içinde bulundukları 

kurum kültürünün öğrenen organizasyonların özellikleri ile uyumlu olup olmadığını 

ortaya koymaktır.   

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, ilköğretim denetçilerinin denetim uygulamaları sırasındaki 

liderlik davranışlarının, bireysel özelliklerinin ve içinde bulundukları kurum kültürünün 

öğrenen organizasyonların özellikleri ile uyumlu olup olmadığını belirleyerek 

değerlendirmeler yapmaktır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 
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1.Kaynak grupların genel nitelikleri nelerdir? 

2.1.İlköğretim denetçilerinin algılarına göre, örgüt kültürü, öğrenmelerine ne 

derecede fırsat sağlamaktadır?  

    2.2. İlköğretim denetçilerinin, örgüt kültürünün öğrenmelerine ne derecede fırsat 

sağladığına ilişkin algıları:   

2.2.1.Görev yaptıkları coğrafi bölgeye göre,  

2.2.2. Öğretmenlik branşlarına göre,  

2.2.3. Cinsiyetlerine göre,  

2.2.4. İlköğretim denetçilik kıdemlerine göre,  

2.2.5.Denetçiliğe atanmaya esas öğrenimlerine göre, anlamlı farklılık 

göstermekte midir?  

3.1 İlköğretim denetçilerinin algılarına göre, ilköğretim denetçileri, bireysel 

özellikleri açısından, öğrenme ve gelişmeye ne derecede açıktırlar? 

3.2. İlköğretim denetçilerinin bireysel özellikleri açısından, öğrenme ve 

gelişmeye ne derecede açık olduklarına ilişkin algıları:  

3.2.1.Görev yaptıkları coğrafi bölgeye göre,  

3.2.2.Öğretmenlik branşlarına göre,  

3.2.3. Cinsiyetlerine göre,  

3.2.4. İlköğretim denetçilik kıdemlerine göre,  

3.2.5.Denetçiliğe atanmaya esas öğrenimlerine göre, anlamlı farklılık 

göstermekte midir?  

4.1. İlköğretim denetçilerinin algılarına göre; ilköğretim denetçileri, denetim 

uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirebilmektedirler? 
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 4.2. İlköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında liderlik rollerini 

ne derecede oynayabildiklerine ilişkin algıları: 

4.2.1.Görev yaptıkları coğrafi bölgeye göre,  

4.2.2. Öğretmenlik branşlarına göre,  

4.2.3. Cinsiyetlerine göre,  

4.2.4. İlköğretim denetçilik kıdemlerine göre,  

4.2.5.Denetçiliğe atanmaya esas öğrenimlerine göre, anlamlı farklılık 

göstermekte midir?  

5.1.İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin algılarına göre; ilköğretim 

denetçileri denetim uygulamaları sırasında liderlik rollerini ne derecede 

oynayabilmektedirler? 

5.2.İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin 

denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine 

ilişkin algıları: 

5.2.1.Görev yaptıkları coğrafi bölgeye göre,  

5.2.2.Branşlarına göre,  

5.2.3.Görev yaptıkları yerleşim birimine göre,  

5.2.4. Cinsiyetlerine göre,  

5.2.5.Kıdemlerine göre,  

5.2.6.Öğretmenliğe atanmaya esas öğrenimlerine göre, anlamlı farklılık 

göstermekte midir? 

6. İlköğretim denetçileri, ilköğretim okulu yöneticileri ve öğretmenlerinin, 

ilköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne 

derecede yerine getirdiklerine ilişkin algıları arasında anlamlı farklılık var mıdır? 
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Araştırmanın Önemi  

Türkiye’de ilköğretim denetçilerine mesleki yayınlar,  meslekle ilgili gelişmeler 

ile mevzuat değişikliklerini izlemek, öğretmen ile yöneticilere rehberlik etmek, mesleki 

yardımlarda bulunmak ve iş başında yetişmelerine rehberlik etmek gibi zor bir görev 

verilmiştir. İlköğretim denetçileri de kendilerine verilen bu görevi, yasal sınırlar, 

yeterlikleri ve beklentiler doğrultusunda yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Bu araştırma 

ile öğrenen organizasyon yaklaşımı açısından; 

1- İlköğretim denetçilerinin içinde bulundukları öğrenme kültürü hakkında 

yapılacak tespitler ve getirilecek öneriler sonucunda, denetim yapısında yapılabilecek 

değişiklikler,  

2- Halen görev yapmakta olan denetim elemanlarının var olan özellikleriyle ilgili 

yapılacak tespitler ve getirilecek öneriler sonucunda denetici seçme ve yetiştirme 

konusunda yapılabilecek düzenlemeler,  

3-  İlköğretim denetimi sistemiyle ilgili elde edilecek bulgular ve yapılacak 

öneriler doğrultusunda ilköğretim denetim sisteminin iyileştirilmesine yönelik yapılacak 

düzenlemeler bu araştırmanın önemi içinde görülebilir. 

Sınırlılıklar 

1-Bu araştırma, ilköğretim denetçilerinin içinde bulundukları kurum kültürü, 

denetim elemanlarının bireysel özellikleri ve denetim sırasındaki liderlik davranışlarının 

öğrenen organizasyonların özellikleri ile uyumlu olup olmaması,  

2-Öğrenen organizasyon konusundaki alan yazın taraması ve ölçek uygulaması, 

3-Ölçek uygulamasının yalnızca 2004-2005 öğretim yılında görev yapan 

ilköğretim denetçileri ve ilköğretim okulu müdür ve öğretmenlerine yapılması, bu 

konuda sistemdeki diğer ilgililerin görüşlerinin araştırma dışında bırakılmış olması, 

araştırmanın sınırlılıklarıdır.   

Tanımlar 

Öğrenen Organizasyon: Kişilerin gerçekten arzu ettikleri sonuçları elde etmek için 

kapasitelerini sürekli olarak geliştirdikleri; yeni, sınırları zorlayan düşünce şekillerinin 
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ortaya atıldığı; insanların sürekli biçimde beraber öğrenmeyi öğrendikleri 

organizasyonlar (Senge, 1998a, s.11). 

 EYTPE Mezunu İlköğretim Denetçisi: Eğitim fakültelerinin Eğitim Yönetimi, 

Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi bölümü mezunu ilköğretim denetçisi. 

EYTPE 2+2 Lisans Tamamlama Mezunu İlköğretim Denetçisi: Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından ilköğretim denetçisi olmak üzere sınıf öğretmenleri arasından 

seçilen ve eğitim fakültelerinin Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 

bölümünde lisans tamamlatılarak atanan ilköğretim denetçisi. 

EYTPE 3+1 Lisans Tamamlama Mezunu İlköğretim Denetçisi: Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından ilköğretim denetçisi olarak atanmak üzere dönemin ortaokul ve 

liselerinde görev yapan öğretmenleri arasından seçilen ve eğitim fakültelerinin Eğitim 

Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi bölümünde lisans tamamlatılarak atanan 

ilköğretim denetçisi. 

Pedagoji Mezunu İlköğretim Denetçisi: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim 

denetçisi olmak üzere dönemin ortaokul ve lise öğretmenleri arasından seçilen ve eğitim 

fakültelerinde eğitim gördükten sonra atanan ilköğretim denetçisi. 

Kurs Mezunu İlköğretim Denetçisi: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim 

denetçisi olmak üzere dönemin ortaokul ve lise öğretmenleri arasından seçilen ve bir 

kursa tabi tutulduktan sonra atanan ilköğretim denetçisi. 

Yönetici: İlköğretim okullarında görev yapan müdür ve müdür yardımcısı. 

Sınıf Öğretmeni: İlköğretim okullarının 1-5. sınıflarını okutan öğretmen. 

Branş Öğretmeni: İlköğretim okullarının 6-8. sınıflarında alanındaki dersleri okutan 

öğretmen. 

 



 

BÖLÜM II 

KURAMSAL TEMELLER  

Bu bölümde öğrenen organizasyon, örgütsel öğrenme, öğrenen organizasyon 

kültürü, öğrenen organizasyonlarda liderlik ve öğrenen organizasyonlarda denetime 

ilişkin kuramsal (teorik)  temeller ortaya konulmuştur.  

2.1. ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR 

Uygarlık tarihine bakıldığında toplumların kendilerini topyekûn değiştirdikleri, 

yepyeni ve beklenmedik bir biçime girdikleri dönemlere rastlanmaktadır (Çoban, 1997, 

s.5). Bu dönemlerin ilki, insanların, fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamaya ve tehlikeli 

doğa olaylarından korunmaya çalıştığı ilkel dönemlerdir. Bu dönemlerin ikincisi, 

insanların toprağa yöneldiği ve toprağı işlemeye başlayarak yerleşik topluluklar 

oluşturmaya başladıkları dönemdir. Bu toplulukları oluşturan insanların sayıca artması, 

birlikte yaşamdan kaynaklanan yeni ihtiyaçlar, toplumlar arasındaki savaşlar çevreye 

daha çok egemen olma isteği ve benzeri durumlar ilk bilimsel çalışmaların 

başlamasında etkili olmuştur. İnsanların hayat biçimi, bilimsel gelişmelerin etkisiyle 

önemli değişmelere uğramıştır. Bunun sonucu olarak üçüncü dönem olan sanayi 

devrimi gerçekleşmiş insanla iş arasına yeni unsurlar ve makineler girmeye başlamıştır 

(Fındıkçı, 1996a, ss.21–42). Sanayi devrimi sonrasında tarıma dayalı geleneksel 

toplumda evlerde, el tezgâhlarında yapılan üretim, fabrikalarda yapılmaya başlanmıştır 

(Erkan, 1994, s.4).  Sanayileşme sonrası yaşanan bilimsel gelişme 20. yüzyılın ikinci 

yarısında hızlanmış, bilgisayardan, iletişime, robotlardan, uydulara ve yeni malzemelere 

her alanda köklü devrimler yaşanmıştır. Daha önceki toplum yapılarındaki madde ile 

maddenin üretimi yerine, bilgi ile bilgi üretilmeye başlanmıştır. Daha önceki 

dönemlerdeki buluş ve yeniliklerin tesadüfî olmasına karşın, yeni toplum yapısında 

bilgi, kitlevi ve sürekli olarak üretilmeye başlanmıştır (Erkan, 2001). Görüldüğü gibi 

değişim, hep gelişme şeklinde olmuş, insanlar daha ileriye, daha yeniye daha farklıya 

ulaşma çabası içinde olmuşlardır. Bu gelişme, belki sistematik değil; ancak sürekli 

olmuştur. Bu gelişim sürecini anlamak, günümüzde yaşananları anlamamıza da 
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yardımcı olacaktır (Fındıkçı, 2001, s.230). Çünkü şu anda yarını yaşamaktayız ve 

dönüşümler de çoğu kez etkilenenler tarafından belli bir gecikme ile anlaşılabiliyor. 

Yaşadığımız günlerin sosyal ve ekonomik dinamiklerini iyi algılayabilirsek yarının 

tahminini de daha kolay yapabiliriz (Kozlu, 1994, s.36).  

İnsanlık tarihinin, uygarlık düzeylerini temsil eden dönemler,  ilkel çağ, tarım 

çağı, sanayi çağı ve bilgi çağı şeklinde adlandırılmaktadır (Öğüt, 2001, s.5). Tarım 

çağına birinci dalga, sanayi çağına ikinci dalga ve bilgi çağına üçüncü dalga adı da 

verilmektedir (Toffler, 1992, s.82). Sonuç olarak denilebilir ki; içinde yaşadığımız 

dönem, bilgi çağı, bu çağın toplumu da bilgi toplumudur (Bayhan, 1996, s.137). Bilgi 

toplumu kavramıyla anlatılmak istenen, bilginin temel güç ve ana sermaye olduğu hayat 

şekli ve anlayışının yerleştiği toplumdur (Fındıkçı, 2001, s.234). 

Bilgi toplumunda, sanayi toplumunda ön planda olan maddi ürünlerin üretimi 

yerine, bilgi üretimi önem kazanmıştır. Bilgi toplumu ile birlikte, geleneksel 

kaynakların, yani emeğin, doğal kaynakların ve sermayenin getirisi, bilginin getirilerine 

oranla giderek azalma eğilimine girmiş (Öğüt, 2001, s.31), hatta diğerlerinin yanında tek 

anlamlı kaynak haline gelmiştir (Marquardt, 2002. s.15). Yani bilgi, günümüzde en 

önemli üretim faktörü haline gelmiştir. Bu gün sermeyenin anlamı, servetin niteliği 

değişmiş, en büyük servet sahipleri bilgi üreten kişiler olmuşlardır (Güzelcik, 1999, s.3). 

Bilgi artık para gücüyle, kas gücünün eki olmaktan çıkmış, bunların ruhu ve çekirdeği 

halini almıştır. Güç ve servet güçlü ve zenginlerin elindedir. Bilgiye ise yoksullar da 

sahip olabilmektedir (Toffler, 1992, s.33). 

Bilgi toplumunun gerektirdiği insan modeli, bilgiyi kendi hayatında başat değer 

olarak benimseyen, bilginin gereği, önemi ve önceliğine inanan, bilgi ile hareket eden 

ve sürekli gelişme kaygısını taşıyan bilgi insanıdır (Fındıkçı, 2001, s.235). Bilgi, doğası 

gereği hızlı değişmektedir. Bilgi toplumu üyeleri, sürekli olarak eskimiş duruma düşme 

riski ile karşı karşıyadırlar. Bu nedenle bilgi toplumu, öğrenmenin sürekli olduğu 

kurumlara ihtiyaç duyar (Durucker, 1992, s.238).  Toplum endüstri çağından bilgi 

çağına girdiği için, mesleki gereksinimler de değişime ihtiyaç duymaktadır. Girdiğimiz 

yeni çağ, üretimde ellerden ziyade zihni kullanmamızı gerektirmekte, çalışanlar, sürekli 

yineledikleri yeteneklerden şaşırtıcı ve istisnai durumların nasıl üstesinden geleceğini 

bilmeye, hafızaya bağlılıktan anında hareketlere ve yaratıcılığa, riskten kaçınma 
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davranışından risk alma davranışına, hareket tarzına odaklanmaktan insanlar arasında 

işbirliği yapmaya doğru ilerlemektedir (Marquardt, 2002. s.14).  

Mesleki beklentilerin değişmesi, yönetim anlayışlarını da değiştirmektedir. 

Nitekim Şimşek’e göre (2003, s.191), klasik yönetim anlayışları artık bilgi toplumunun 

gereklerini karşılayamamaktadır. Bu nedenle, bilgi insanlarının yer aldığı 

organizasyonlar, kararlarında bilginin belirleyici rol oynadığı, bilgi edinmeye ve eğitime 

yatırımın gündemde olduğu, hızlı bilgi iletişimi ve işin gerektirdiği teknolojinin 

kullanıldığı, kişilerin kendilerini aşma eğilimlerinde olduğu, modern yönetim 

yaklaşımlarının benimsendiği, kurumsal kimliğini ve değerlerini yeni gelişmeler 

ışığında yeniden gözden geçirebilen organizasyonlar olacaktır. Bilgi toplumundan ancak 

bu anlayıştaki kişi ve organizasyonların çoğalması ile söz edilebilir. Yani, bilgi insanı 

olmanın ön şartı öğrenen insan, bilgi organizasyonu olmanın ön şartı öğrenen 

organizasyon ve bilgi toplumu olmanın ön şartı ise öğrenen toplumdur (Fındıkçı, 2001, 

ss.241-242). Bu nedenle; bireysel, örgüt ya da ülke olarak hayatta kalmak istiyorsak, 

öğrenen organizasyon geleneğini yaratmak ve her kurumu öğrenen organizasyon 

yapmak zorundayız (Pedler ve Aspinwall 1998, s.1’den Akt: Örtenblad, 2002, s.214). 

Sonuç olarak denilebilir ki Türkiye, içinde bulunduğumuz bilgi çağının 

özelliklerini iyi bir şekilde anlayıp değerlendirmeli; bu çağa ayak uydurabilmek için, 

öğrenen insan, öğrenen organizasyon ve öğrenen toplumu oluşturmanın yollarını 

aramalıdır.    

2.1.1 Öğrenen Organizasyon Kavramı 

 Organizasyonların öğrenen bir sistem olarak ifade edilmesi düşüncesinin, 

Frederick W. Taylor’un bilimsel yönetimde organizasyonları daha etkin hale getirmek 

için çalışanların transfer edilmesi gerektiğine dair fikirleri savunmasıyla yönetim 

literatürüne girdiğini öne sürenler vardır (Özgener, 2000, s.42). Ancak, örgütlerde 

öğrenme kavramı, aslında 1940’ların sonuna doğru sistem kuramı ile yönetim 

literatürüne girmiştir (Marquard, 2002, s.xiv, Çelik, 2000b, s.126).Bu yıllarda sistem 

teorisi ortaya konmuş, sistem teorisinin gelişmesiyle organizasyonların yaşayan 

organizasyonlar olarak düşünülmesi sağlanmıştır (Senge, 1998b, s.88’den Akt: 

Özgener, 2000, s.42). Öğrenen organizasyon kavramı ise Senge tarafından yazılan The 
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kitabıyla (1990) popüler hale gelmiştir (Coppieters, 2005, s.134).  Çünkü öğrenen 

organizasyon, ilk defa bu kitapta sistematik olarak incelenmiştir (Düren, 2002, s.134).  

Senge (1998a, s.11), öğrenen organizasyonları, “kişilerin gerçekten arzu ettikleri 

sonuçları elde etmek için kapasitelerini sürekli olarak geliştirdikleri; yeni, sınırları 

zorlayan düşünce şekillerinin ortaya atıldığı; insanların sürekli biçimde beraber 

öğrenmeyi öğrendikleri organizasyonlar”  olarak tanımlamıştır. Garvin (1999, s.55; 

2000, s.11), “Bilgiyi yaratma, edinme ve aktarma, yeni bilgi ve kavrayışları yansıtmak 

için davranışını değiştirme becerisine sahip örgüt” olarak tanımlamıştır. Rosen ise 

(1998, s.177); “Çalışanların gelişimini sürekli teşvik eden ve besleyen, öğrenmeyi 

işletmenin kapasitesini ve başarısını artırmaya yönelik bir yatırım olarak gören ve 

dolayısıyla öğrenmeye ve gelişmeye olanak sağlayan bir ortam yaratan” kuruluş olarak 

tanımlamıştır. Austin ve Hopkins’te (2004, 11), “Temel değerlerini sürekli geliştiren, 

gitmek istediği yeri bilen ve oraya ulaşmak için;  sürekli öğrenme uygulamaları 

prensibini ve bilgiyi kullanabilen organizasyon” olarak tanımlamıştır. Sun’ da (2003, 

s.161),  öğrenen organizasyon tanımlarını, yaşayan organizma ve sürekli öğrenme ya da 

dönüşüm şeklinde faaliyet tipinde olanlar;  iklim, kültür, güçlü bir öğrenme çevresi 

şeklinde süreklilik tipinde olanlar ve hem faaliyet hem de süreklilik tipini kapsayanlar 

olarak birleştirilmiş tipte olanlar olmak üzere üç kategoriye ayırmıştır.  

Öğrenen organizasyon Redding’e göre (1997, s.6), ulaşılması gereken bir 

gerçeklik değil; bir ideal (Şimşek, 2003, s.194), Arıkan’a göre (2001, s.472),  kendi 

geleceğini oluşturma kapasitesini durmadan genişletebilen bir yapı, Ataman’a göre 

(2001, s.384),  öğrenmenin temelini oluşturduğu bir felsefe ve düşünce sistemi, Eren’e 

göre (2001, s.132), çalışanların rolü ve yöneticilerin ne olması gerektiğine ilişkin bir 

felsefedir. Öğrenen organizasyon, Hopkins ve Austin’e göre de (2004, s.4),  her zaman 

yeni bilgi yaratarak bütün organizasyona yayan ve bütün hizmet ve uygulamalarında 

kullanan başarılı organizasyonlar olup bu organizasyonlarda günlük aktiviteler, 

öğrenme ve sürekli gelişme için büyüme fırsatları olarak görülür.  

Öğrenen organizasyon, bilgiyi toplama, depolama ve transfer etme kapasitesi 

güçlü; böylece ortak başarı için sürekli olarak kendini dönüştüren bir organizasyondur. 

O, öğrenme ve verimliliği en iyi şekilde kullanmak için; çalışma ve teknoloji kullanma 
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yoluyla organizasyonun içinde ya da dışında öğrenme yoluyla çalışanlarını güçlendirir. 

(Marquardt, 1999, s.78). Çünkü öğrenme olmazsa, kurumlar ve bireyler sadece eski 

uygulamalarını tekrarlarlar. Değişim yüzeysel kalır ve yapılan iyileştirmeler rastlantıya 

bağlı olarak kısa ömürlü olur (Garvin, 1999, s.55). 

Öğrenen organizasyon, kendisini yaşayan bir sistem olarak algılar. Her bölüm 

bir başka bölümle bağlantılıdır (Braham, 1998, s.11). Öğrenen organizasyonun sistem 

tabanlı modelinde, organizasyon, insanlar, bilgi, teknoloji ve öğrenme olmak üzere beş 

alt sistem vardır. Öğrenen organizasyon alt sisteminin özü diğer dört boyutun özüne 

işleyen öğrenmedir. Diğer dört alt sistemin her biri, öğrenmenin etkisi ve kalitesini 

artırmak için gereklidir. Bu alt sistemler, öğrenen organizasyonda yapıyı oluşturan, 

sürdüren, ayakta tutan ve verimli olan vazgeçilmez “ortaklardır”. Eğer herhangi bir alt 

sistem zayıf düşer ya da yok olursa, diğer alt sistemlerin etkinliği önemli ölçüde azalır 

(Marquardt, 1999, ss.80-81; Marquardt 2002, ss.23-25). 

Öğrenen organizasyonlar bir gecede kurulmaz. En başarılı örnekler zaman içinde 

istikrarlı bir şekilde geliştirilmiş tutumların ve yönetim süreçlerinin ürünüdür (Garvin, 

1999, s.76-77; Garvin, 2000, s.15). Marquardt’a göre (1999, ss.78-79), geleneksel 

organizasyonları öğrenen organizasyon yapmak için Tablo 1’de gösterildiği gibi yedi 

anahtar paradigma değişimi gereklidir. Bu paradigma değişiminin sonucu, yeni düşünce 

kalıpları ile organizasyonun geleceğini görme ve iş ile öğrenme arasında karşılıklı 

etkileşim olmak zorundadır. İş ya da görev öncesi bilgi gerektiren geleneksel 

yaklaşımın aksine olarak öğrenme, insanların yaptıkları işleri ve üretimleri sırasında 

meydana gelir.  

Tablo 1: Öğrenen Organizasyonda Paradigma Değişimi 
 

Geleneksel Odak Öğrenen Organizasyon Odağı 

Verimlilik Performans 

İşyeri Öğrenme Çevresi 

Tahmin Edilirlik Sistemler ve Uyarlamalar 

Eğitim ve Personel Gelişimi Kendi Kendine Öğrenme 

Çalışan Sürekli Öğrenen 

Denetici/Yönetici Koç ve Öğrenen 

Bağlanma/Etkinlik Öğrenme Fırsatları 
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Garvin’e göre, organizasyonların öğrenen bir organizasyon olabilmeleri için 

uzmanlaşmaları gereken faaliyetler sistematik problem çözme, yeni yaklaşımları 

deneme, geçmiş deneyimlerden ders alma, başkalarının deneyimlerinden öğrenme ve 

bilginin organizasyon içinde çabuk ve etkin bir biçimde dağıtılmasını sağlamadır (1999, 

ss.56-72). Bu faaliyetler Austin ve Hopkins (2004, ss.12-14) tarafından da benzer 

şekilde aşağıdaki gibi ifade edilmiştir: 

1- Bilgi Toplama ve Problem Çözme: Etkili bilgi toplama ve problem çözmeyi 

başarabilmek için; en azından (a) öğrenme ortamı oluşturma (b) öğrenen bir kültür 

oluşturma (c) öğrenme süreçlerini uygulama ve (d) öğrenmeye kişisel olarak yatırım 

yapma görevlerinin yerine getirilmesi gerekir.  

2- Deneyim: Öğrenen organizasyonun temel unsuru deneyimdir. Organizasyonun 

yeni ve daha iyi hizmet ve davranışlarını sürekli araştırmanın yolu bu fonksiyona 

dayanır. Deneyim, etkili iletişim süreçlerini geliştirmeyi öğrenmede kişisel yatırım 

olduğu kadar; öğrenme ve kültürel çevrenin yaratılmasını da içerir.   

3- Geçmişten Öğrenme: Önceki raporlar ya da dokümanlardan bilgi araştırmak 

geçmişten öğrenmenin bir şeklidir. Değiştirilebilen eski organizasyonel uygulamaların 

keşfi ve şu andaki durumu etkileyebilen eğilimlerin belirlenmesini de içerir. Bu, 

gelecekte daha iyi yanıt geliştirmek için geçmiş hatalardan öğrenmeyi sağlar. 

4- En İyi Uygulamalardan Öğrenme: Bu temel görevin önemli özelliği, meraktır. 

Bizim problemimiz üzerinde başka kim çalışıyor? Farklı uygulamalar var mı? 

sorularının sorulmasını gerektirir. Örgütler daha çok örgütün dışına bakarlar.  

5- Bilgi Transferi: Bilgi transferi, personelin toplantılar ve onların işleriyle ilgili 

özel bir konunun tartışıldığı ve paylaşıldığı öğle yemeği saatlerinde, seyahatlerde 

başarılabilir. İlginç haber ve raporlar, yeni kitaplar bilgi transferinin bir başka şeklidir.  

Öğrenen organizasyonun önemli özellikleri ve boyutları aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: (Marquardt, 1999, ss.77–78)  

- Öğrenme, organizasyon sisteminin bütünü tarafından, organizasyon tek bir 

beyinmiş gibi başarılır.  
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-  Organizasyon üyeleri, organizasyonun bugünü ve gelecekteki başarısı için 

organizasyon çapındaki öğrenmenin sürmesinde görevli olduklarının farkındadırlar.  

- Öğrenme, süreklidir, iş ile birleştirilmiş ve aynı doğrultuda çalışan stratejik 

olarak kullanılan bir süreçtir. 

- Yaratıcı ve üretken öğrenmeye odaklanma vardır.  

- Sistem düşüncesi esastır.  

- İnsanlar şirketin başarısı için önemli olan veri kaynakları ve bilgilere sürekli 

olarak ulaşabilir.  

- Grup öğrenmesi ve bireysel öğrenmeyi hızlandıran, teşvik eden ve ödüllendiren 

ortak bir iklim vardır.  

- Çalışanlar, topluma benzer bir şekilde organizasyon içinde ve dışında yaratıcı 

olarak birbirleriyle bağlantılıdır.  

- Umulmadık sürprizler ve hatalar bile öğrenme fırsatları olarak görülür.  

- Organizasyon çevik ve esnektir. 

- Kalite için istekli olan ve sürekli gelişen herkes çalıştırılabilir.  

- Aktiviteler, büyük amaç, düşünme ve kavramlaştırma ile karakterize edilir. 

- Yeni ürün ve servisler için çıkış noktası görevini gören öz yeterliklerin 

geliştirilmesi vardır.  

- Organizasyon, sürekli adapte olma, yenilenme ve değişen çevrede kendi 

sorumluluklarını gözden geçirme yeteneğine sahiptir.  

Görüldüğü gibi; öğrenen organizasyon, organizasyonun amacını gerçekleştirmek 

için sistem düşüncesinin nasıl uygulanacağını gösteren bir rehber niteliğindedir. Yani; 

aslında öğrenen organizasyon, yaşayan bir sistemdir. Organizasyon,  yaşayan bir sistem 

olarak canlı kalabilmek için; hem çevresinin hem de kendi bünyesinde olup bitenlerin 

farkında olmak; yani öğrenmek zorundadır. Öğrenen organizasyonlarda öğrenme,  

problemleri yok saymadan çözmeye çalışma, yeni düşünceleri deneme, başarı ve 
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başarısızlık deneyimlerini paylaşma, benzer örgütlerin yaptıklarını inceleme ve bilginin 

bütün örgüte yayılmasını sağlama yoluyla olabilir. Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için; 

grup öğrenmesi ve bireysel öğrenmeyi teşvik eden bir kültürün varlığı şarttır.  

2.1.2.Organizasyonda Öğrenme Yetersizlikleri 

Öğrenen organizasyonların en önemli yönü, öğrenme olanakları ve birlikte 

öğrenmeye uygun bir ortam hazırlanmasıdır. Bu ortamın hazırlanabilmesi, yani öğrenen 

organizasyon olabilmek için öncelikle öğrenme yetersizliklerinin açığa çıkartılması 

gerekir (Celep, 2001, s.16). Senge, öğrenen organizasyonların öğrenme yetersizliklerini 

aşağıdaki şekilde sıralamıştır: (Senge, 1998a, ss.27-35) 

1. Pozisyonum neyse ben oyum: İnsanlar sadece kendi yaptıkları işler üzerinde 

odaklandığında, örgütler birbirinden bağımsız, kendi dünyalarında işlerini yapan 

insanlarla dolmakta ve tüm pozisyonların birlikte iş görmesiyle ortaya çıkan sonuçlar 

kimsenin sorumluluk alanına girmemektedir.  

2. Düşman dışarıda: İnsanlar sadece kendi pozisyonları üzerine odaklaştıklarında, 

eylemlerinin kendi pozisyonlarının ötesine uzandığını göremezler. Dolayısıyla bu 

eylemlerinin sonuçları kendilerine rahatsızlık veren bir problem olarak döndüğünde, bu 

problemin aslında dışarıdan kaynaklandığını düşünürler.  

3. Sorumluluk üstlenme endişesi: Bu, olayların arkasından gitmemek, reaksiyoner 

duruma düşmemek için sorunlar daha krize dönüşmeden, başkalarını beklemeden 

sorunu çözmeye girişmedir. Senge'ye göre bu durum aslında reaksiyon göstermenin 

kılık değiştirmiş halidir. Onun için bu tür sorumluluk, "sorumluluk kuruntusu" dur. 

Gerçek etkinlik ise kendi problemlerimize nasıl katkıda bulunduğumuzu görmektir.  

4. Olaylara takılıp kalma: Olaylar üzerinde yoğunlaşmak insanı olay merkezli 

açıklamalara götürür. Bu, doğrusal ve kısa dönemli düşünmenin sonucudur. Hep bir 

önceki olayların bir sonrakileri meydana getirdiğini düşünürüz. Bu tür düşünceler bizi, 

olayların gerisindeki uzun dönemli değişme örüntülerini görmekten ve bu örüntülerin 

nedenlerini araştırmaktan uzaklaştırır. Kısa dönemli düşünmenin ağır bastığı bir örgütte 

öğrenme gerçekleştirilemez. Çünkü, olaylar üzerinde yoğunlaştığımızda 

yapabileceğimiz en iyi şey olayları önceden tahmin edebilmektir. 
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5. Yavaş değişimlerin önemsenmemesi: İnsanlar ancak çevrelerindeki ani 

değişimleri fark edip, tepki verebilmektedirler. Aksine yavaş seyreden olayların 

yaratacağı etkiler zaman içine yayılmış olup, sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkacağı için 

algılanmamaktadır. Oysa onlar da, en az ani tehditler kadar yıkıcı etkilere sahip 

olabilmektedir. 

6. Deneyimden öğrenme hayali: En temel öğrenme yollarından birisi geçmiş 

tecrübe ve deneyimlerden öğrenmektir. Ancak, sadece tecrübeye dayalı olarak 

öğrendiğimiz yanılgısına düşmek önemli bir öğrenme engelidir. Çünkü yaşanılan her 

tecrübe kısa vadede kendisini göstermemektedir. Kısa dönemde sonuç aldığımız 

davranışlarımızdan bir şeyler öğreniriz. Ancak uzun dönemde sonuç getiren kararlar ve 

bunların sistemin bütünü üzerindeki etkileri, sadece tecrübeye dayalı olarak öğrenmenin 

yetersiz olduğunu göstermektedir. 

7. Yönetici takım sorunları: Yönetici takımları, organizasyonun farklı işlevleri ve 

uzmanlık alanlarını temsil eden tecrübeli yöneticilerin bir araya gelmesiyle oluşan 

takımlardır. Bu takımlar, organizasyonun karmaşık görünen sorunlarını ele alarak, 

çözüm üretmeye çalışırlar. Ancak bu takımlar genellikle kendi etki alanları içinde 

mücadele ederler. Tutarlı bir takım imajı yaratmaya çalışsalar da aslında kendi içlerinde 

bir uyum ve birlikten söz edilemez. 

Çalışanlar bunun dışında, sorunları kabul etmeme, sorunu görüp de görmeme, 

bilgiyi paylaşmama, bilginin üretilmesini engelleme, sorunları birbirleriyle 

ilişkilendirmeme, benzer olaylardan ders almama, suçlu arama, geçmişteki başarılarına 

sığınma davranışları sergileyerek organizasyonun öğrenmesini engellemektedirler 

(KALDER, 1997, ss.13-18). 

Öğrenme yetersizlikleri yaygındır ve bu yetersizlikler tahmin edilebilir. 

Organizasyonlar bu yetersizlikleri en aza indirmek için destekleyici ve teşvik edici 

çevreler yaratmakla işe başlayabilirler. Öğrenmeyi geliştirmek için; bu çevrede (1) 

farklılıkların teşhisi ve kabulü, (2) zamanında geri bildirimin sağlanması, (3) bilgi 

kaynakları ve yeni düşünme yollarının takibi ve (4) gelişmenin bedeli olarak hataların, 

yanlışların ve ara sıra meydana gelen başarısızlıkların kabulü olmak üzere dört temel 

şart yerine getirilmelidir (Garvin, 2000, s.34).  
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2.1.3.Öğrenen Organizasyonların Disiplinleri 

Öğrenen organizasyona ilişkin fikirler, örgütsel iyileştirmenin ateşleyicisidir. Ama 

kendi başlarına öğrenen organizasyonu yaratamazlar. İşin yaptırılma biçiminde bu 

fikirlere uygun değişmeler olmazsa, sadece iyileştirme potansiyelinden söz edilebilir 

(Garvin, 1999, s.55). Bu nedenle, öğrenme yetersizlikleri çözümlendikten sonra, 

öğrenen organizasyon olma yolundaki ikinci adım, öğrenen organizasyonların dayandığı 

disiplinleri oluşturmaktır (Celep, 2001, s.16). Senge (1998a, ss.14-21), öğrenen 

organizasyonların disiplinleri olarak; kişisel hakimiyet, zihni modeller, paylaşılan vizyon, 

takım çalışması ve sistem düşüncesini belirtmiştir. Hughes’e göre (2000), Senge, öğrenen 

organizasyonların oluşmasında önemli olan disiplinlerden söz ederken disiplin 

kavramını “anlama ve yapma yolu” olarak açıklamıştır (Akt:Kutanış, 2002, s.270). 

Senge tarafından ortaya konulan öğrenen organizasyon disiplinleri aşağıda 

açıklanmıştır: 

1-Sistem Düşüncesi: Sistem düşüncesi, bütün olayların, zaman ve yer olarak 

birbirinden uzakta olsalar dahi, hepsinin aynı olay bütün içinde gerçekleştiği ve 

birbiriyle ilişkili olduğu anlamına gelir. Sistem düşüncesi, diğer dört disiplini birbiriyle 

kaynaştıran, onları tutarlı bir teori ve pratik bütünü olarak birleştiren, bütünün, 

parçalarının toplamından daha fazla olduğunu hatırlatan disiplindir (Senge, 1998a, 

s.20). Sistem düşüncesi, organizasyonun rolü ve kültürüyle ilgili “büyük resmin” 

personel tarafından görülmesine yardım etmek demektir (Rodrigez, 2004, s.132). Sistem 

düşüncesinin bize vereceği şey kaldıraç gücüdür, böylece eylemlerin ve yapılardaki 

değişikliklerin nerede önemli, kalıcı iyileşmelere yol açabileceğini kavrayabiliriz. Buna 

göre; en iyi sonuçlar büyük ölçekli çabalarla değil, küçük iyi odaklanmış eylemlerle 

elde edilir (Senge, 1998a, s.128). Sistem düşüncesi, organizasyonun nasıl çalıştığını 

anlamada anahtar öge olan organizasyon üyelerinin “büyük resmi” anlamalarını ve 

edinmelerini gerektirir. Vizyon ve misyon ifadeleri organizasyonun değerlerini 

destekler; bunun yanında etkili olan sistem düşüncesinin, felsefi ihtiyaçları 

kararlaştırmak ve organizasyon çevresindeki dinamik eğilimleri yansıtmak için 

güncelleştirilmeye ve aktif olmaya ihtiyacı vardır (Rodrigez, 2004, s.128).  

  2- Kişisel Ustalık: Kişisel ustalık, kişisel görme ufkumuza sürekli olarak açıklık 

kazandırma ve onu derinleştirme, enerjilerimizi odaklaştırma, sabrımızı geliştirme ve 
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gerçekliği objektif olarak görme disiplinidir (Senge, 1998a,20). Kişisel ustalık, bireysel 

öğrenmeyi, sürekli biçimde kendini yenilemeyi ve bunları örgütsel çalışmalarla 

ilişkilendirmeyi ifade eder (Teare ve Dealtry, 1998, s.49). Öğrenen bir organizasyonun 

içindeki öğrenme isteği ve kapasitesi, üyelerininkinden daha büyük olamayacağı için bu 

disiplin, öğrenen organizasyonların manevi temellerinden biri olarak kabul edilir 

(Kutanış, 2002, s.272). Kişisel ustalık disiplininin yaratıcı gerilim, duygusal gerilim ve 

yapısal çatışma gibi kendisini karakterize eden yapıları vardır (Senge, 1998a, s.185).  

Öğrenerek kişisel ustalık düzeyine ulaşmak için beş aşama bulunmaktadır: 

(Braham, 1998, ss.73-76) 

a-Bilinçsiz Yetersizlik:  Birey ne bilmediğini bilmiyordur. 

b-Bilinçli Yetersizlik: Birey bilmediğinin farkındadır. 

c-Bilinçli Yeterlilik: Birey öğrenmiştir, neyi nasıl yapacağını biliyordur. 

 d-Bilinçsiz Yeterlilik: Birey öğrendiklerini beceriye dönüştürmüş, refleks 

haline getirmiştir. Bu aşamada, bir iş iş yaptıktan sonra bu işi başarmanın başka 

yollarını denemeye pek gönüllü olmamayı ifade eden öğrenme ukalalığı ve iş hiç 

düşünmeden yapılabilir hale geldiği için motivasyon kaybını ifade eden sıkılma 

tehlikelerdi söz konusudur. Öğrenme ukalalığı ve sıkılmayı önlemek için, rotasyon ve 

bölümler arası eğitim yapılmalıdır. 

e- Ustalık: Bireyin öğrenme sürecinde ara sıra ani çıkışlar olur, bunun 

ardından platolar gelir. Öğrenme sürecinin başında ani çıkışlar birbirine yakındır ve 

insanda bir başarı hissi uyandırır. Ancak öğrenme zorlaştıkça bu platolarda harcanan 

süre de uzar ve yeni öğrenilen şeyler de azalır. Her öğrenme aşaması da bir platodur ve 

bazı insanlar bu en üst noktaya ulaşmak için gerekli ilgiyi gösteremezler. Bu açıdan 

ustalık, ulaşılacak bir nokta değil, bir süreçtir. 

3- Zihni Modeller: Zihni modeller, kişilerin dünyayı anlayışını ve eylemlerini 

farkında olmadan etkileyen, zihinlerinde iyice yer etmiş, kökleşmiş, varsayımlar, 

genellemeler, hatta resimler ve imgelerdir (Senge, 1998a, s.16). Zihinsel model 

çerçevesi, organizasyonda çevrenin talep ettiği dönüşüme bağlılık için üyelerin ihtiyaç 

duyduğu fikir çerçevesini güçlendirmeye yardım eder (Teare ve Dealtry, 1998, s.49; 
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Rodrigez, 2004, s.129). Bu nedenle organizasyondaki insanların, organizasyonun 

işleyişine güç katan paradigmaları, metaforları, zihniyetleri ya da zihin modellerini 

kavramada beceri kazanmış olmaları gerekir. Gerektiğinde yenilerini 

geliştirebilmelidirler (Morgan, 1998, s.108). 

4. Paylaşılan Vizyon Oluşturulması: Paylaşılan bir vizyon, “Ne yapmak 

istiyoruz?” sorusunun cevabıdır. Kişisel vizyonlar nasıl kişilerin kafalarında ve 

yüreklerinde taşıdıkları resimler ve imgelerse, paylaşılan vizyonlar da aynı şekilde bir 

organizasyonun her tarafındaki insanların taşıdıkları resimlerdir. Bu resimler, 

organizasyona nüfuz eden ve farklı türden faaliyetlere tutarlılık kazandıran bir ortaklık 

duygusu yaratır (Senge, 1998a, s.227). Organizasyonun vizyon ve amacını paylaşan 

üyeler, tatmin ve sorumluluk duygusunda artış yaşayabilirler (Rodrigez, 2004, s.129). 

Paylaşılan vizyon oluşturmaya önem veren organizasyonlar, üyelerini sürekli olarak 

kendi vizyonlarını oluşturmaya yüreklendirirler. Çünkü kendi vizyonu olmayan 

insanların yapabilecekleri, bir başkasınınkini sahiplenmedir. Bunun sonucu ise bağlılık 

değil uyum olur (Senge, 1998a, s.232). 

5- Takım Halinde Öğrenme: Modern örgütlerde temel öğrenme birimi işgörenler 

değil takımlardır (Gürsel, 1998, s.88). Takımlar görevlerin gerçekleştirildiği araç, işlerin 

yapıldığı temel organizasyon ünitesi ve sosyal etkileşimin temel kaynağıdır (Menefee, 

2004, s.140). Takım halinde öğrenme, hizalanma ve bir takım üyelerinin gerçekten 

arzuladığı sonuçları yaratma kapasitesini geliştirme sürecidir.  Paylaşılan vizyon 

oluşturma ve kişisel ustalık vizyonları üzerine kurulur. Ancak paylaşılan vizyon ve 

kişisel ustalık yeterli değildir (Senge, 1998a, 257). Çünkü kişisel öğrenme, bağımsız bir 

çaba olmaktan ziyade bireyler ve gruplar arasında kapasite oluşturma sürecidir. Bilgi 

değişimi, ekip ya da çalışma grubunun öğrenme kapasitesini geliştirebilir (Rodrigez, 

2004, 129). Takım halinde öğrenme önemlidir, çünkü takımlar öğrenmedikçe örgütler 

de öğrenemez (Senge, 1998a, s.19). 
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2.2.ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME 

Zaman zaman öğrenen organizasyon çalışmalarına Chris Argyris ve Donald 

Schön’ün çalışmalarında başlandığı (1978) ve bu anlayışın Senge (1990)  tarafından 

şekillendirildiği ifade edilse de (Ataman, 2001, s.383; Kutanış, 2002, s.257, Ağaoğlu ve 

Oktaylar, 2003, s.685; Kale, 2003, s.9), Argyris ve Schön tarafından kullanılan kavram 

“öğrenen organizasyon” değil; “örgütsel öğrenme”dir. Senge (1990) tarafından 

kullanılan kavram ise, “öğrenen organizasyon”dur.  

Benzer ve ilgili kavramlar olan örgütsel öğrenme ve öğrenen organizasyon 

kavramları birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Örgütsel öğrenme, bir organizasyon 

içinde meydana gelen belli başlı etkinlik tiplerini tanımlamakta kullanılan bir 

kavramdır. Öğrenen organizasyonlar ise organizasyon yapısını ifade eder. (Tsang, 1997, 

s.75). Yani örgütsel öğrenme hala devam eden bir süreci ifade ederken, öğrenen 

organizasyon bir örgüt biçimini ifade etmektedir (Örtenblad, 2001, s.125). Örgütsel 

öğrenme, süreç olmanın yanında, ortak öğrenme ve süreç geliştirme yoluyla öğrenen 

organizasyon oluşturmayı amaçlar. Öğrenen organizasyon terimi ise, çalışma ve 

araştırmalar için bir konu ve çerçevedir. Bununla birlikte, öğrenen organizasyon, 

değişim, uyum, gelişim ve rekabet için çalışanların kapasitesini artırıp öğrenmelerini 

güçlendiren, ilham veren ve kolaylaştıran, açık ve güçlü öğrenme çevresiyle, yaşayan 

bir organizma resimleri gibi vizyona rehberlik eder (Sun, 2003, s.160).  

Öğrenen organizasyon, belirsizliğe ve karmaşıklığa tepki gösterme, değişikliğe 

katılma ve cevap verme felsefesinin içinde bulunduğu örgüt, örgütsel öğrenme ise; 

örgütsel çevrenin belirsizlik ve karmaşıklığına tepki gösterme, değişiklik meydana 

getirme düşüncesini artırma ile ilgilidir (Celep, 2003, s.557). Öğrenen organizasyonlar 

organizasyonun sistemi, prensipleri ve karakteristiklerine odaklanırken, örgütsel 

öğrenme, bilgi ve yeteneklerin nasıl oluştuğu ve kullanıldığı ile ilgilenir. Örgütsel 

öğrenme, öğrenen organizasyonun tam bir görünümüdür (Marquardt,2002, s.56). 

Örgütsel öğrenme, Tepeci ve Koçak’a göre de (2005, s.379) örgütte yer alan öğrenme 

ile ilgili bazı faaliyetleri tanımlarken, öğrenen organizasyonlar ise; öğrenme 

faaliyetlerini başarı ile sürdüren, yeni bilgiyi yeni davranış şekillerine dönüştürebilen 

işletmeler (Motorola, 3M, Mercedes Benz, Hewlett-Packard gibi) için kullanılmaktadır. 

Diğer bir ifadeyle, örgütsel öğrenme, öğrenen örgütlerin içinde yer alan bir faaliyettir. 
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Coşkun’a göre de (2000, s.9) öğrenen organizasyonda, organizasyon sayesinde sistemin 

bir bütün olarak öğrenmesi söz konusudur. Buna karşılık örgütsel öğrenmede ise 

organizasyondaki kişilerin ve grupların öğrenmesi söz konusudur. Öğrenen 

organizasyon, örgütsel öğrenmede başarılı olandır (Tsang, 1997, s.75). Etkili biçimde 

öğrenebilen organizasyon aynı zamanda başarılı organizasyondur (Geus, 1999, s.39).  

Kontoghiorghes ve diğerlerine göre ise (2005), örgütsel öğrenmede odak, 

bireysel öğrenenler üzerinedir. Oysa, öğrenen organizasyonda vurgu, bireysel, grup ve 

organizasyonel seviyedeki öğrenenler üzerindedir. Bilgi, örgütsel öğrenmede bireylere, 

öğrenen organizasyonlarda ise birey ve organizasyonel hafızaya ait görülür.  

Huysman (2000, s.134) öğrenen organizasyon ve örgütsel öğrenme arasındaki 

farkları Tablo 2’deki gibi göstermiştir.  Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere; örgütsel 

öğrenme, daha çok akademisyenlere yönelik, teorik, tanımlamaya çalışan ve değişim 

odaklı iken; öğrenen organizasyon, uygulayıcılara yönelik, kural koyan ve gelişim 

odaklıdır.  

 
           Tablo 2: Öğrenen Organizasyon ve Örgütsel öğrenme Arasındaki Farklar                        

 Örgütsel öğrenme Öğrenen Organizasyon 

Sonuç 
Potansiyel organizasyonel 
değişim  

Organizasyonel gelişim 

Hareket Nedeni Organizasyonel evrim Rekabet avantajı 

Yazılı Eserler Tanımlayıcı Kural koyan 

Yazarların Amacı Teori oluşturmak Müdahale etmek 

Uyarıcılar Ortaya çıkan Planlanan 

Hedef Kitle Akademisyenler Uygulayıcılar 

Bilimsel geçmiş 
Karar teorileri,  
organizasyon çalışmaları 

Organizasyonel gelişim, 
stratejik yönetim 

  
  

2.2.1.Örgütsel Öğrenme 

Yarının tehditleri bizi içine çekerken biz bugünün problemlerini dünün 

çözümleri ile önlemeye kalkarsak yeni düşünce ve yeni öğrenmeye ihtiyaç duyulur  
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(Marquardt, 1999, s.4). Örgütsel öğrenme konusunun ilk araştırmacılarından Argyris ve 

Schön (1978), örgütsel öğrenmeyi, hataların belirlenip ortaya çıkartılması ve 

düzeltilmesi süreci olarak ele almıştır (Celep, 2003, ss.559-560). Örgütsel öğrenme, Fiol 

ve Lyles’e göre (1985, s.803), daha iyi bilgi ve anlama yoluyla faaliyetleri geliştirme 

süreci, Kim’e göre (1993, s.43), etkili faaliyet göstermek için bir organizasyonun 

kapasitesini artırmak, Daft ve Weick’e göre (1984, s.286) organizasyon ve çevre 

arasındaki faaliyet sonucu, ilişkiler hakkında bilgi geliştirilmesini sağlayan süreç olarak 

da tanımlanmıştır (Akt:Garvin, 2000, s.10). Örgütsel öğrenmeyi Guns ve Anundsen de  

(1998, 16), nasıl çalışır ya da nasıl daha iyi çalışırı anlamak, organizasyonun gelişme ve 

büyümesini artırıp sürdüren bilgi, yetenek, değer, inanç ve tutumları kazanma ve 

uygulama olarak tanımlamıştır. Örtenblad ise (2002), depolanan bilginin gerçekte, 

uygulamada kullanılması olarak tanımlamıştır.  

Probst ve Büchel (1997, s.177) öğrenme kavramına getirilen tanımlarda, 

örgütlerde öğrenme eksikliği ya da yokluğunun, hataların ve eski alışkanlıkların 

tekrarlanmasına ve gerilemeye neden olduğunun vurgulandığını ortaya koymuşlar; 

üzerinde çalıştığı tanımlara göre öğrenmeyi, bir kurumun hatalarını anlaması, 

kabullenmesi ve düzeltmesi kapasitesi olarak tanımlamışlardır. Onlara göre, öğrenme 

aynı zamanda, yeni kararlar ve yetkinlikler oluşturabilmek için, bilgi temellerini 

değiştirebilme yeteneğini de içermektedir (Akt:Düren, 2002, s.131). Ayden ve 

Düşükcan’a göre ise (2002, s.122) örgütsel öğrenmeye getirilen tanımlar, onun ne 

olduğundan çok nasıl gerçekleştiğini açıklamaktadır ve halen üzerinde hemfikir olunan 

bir tanım getirilememiştir.  

Senge’ye göre (1998a, s.22) öğrenme, insanın şimdiye kadar yapamadığı bir şeyi 

yapabilir hale getiren düşünce ve davranış değişiklikleri bütünüdür. Öğrenme, Argris ve 

Schön’e göre (1996, s.16) örgütteki bireylerin, sorun oluşturan durumla karşı karşıya 

kaldıkları ve örgüt genelinde onu araştırdıkları durumda oluşur. Bireyler, oluşan gerçek 

durumla beklenilen sonuçlar arasında uyumsuzluk olduğunu fark eder ve uyumsuzluğa, 

düşünme süreci ve daha ileri eylemle tepkide bulunurlar. Bu durum bireylerin örgüt 

imajını veya örgütsel olayları kavrayış şekillerini değiştirmelerine ve hareketlerine 

yeniden şekillendirmelerine öncülük eder. Böylelikle beklentiler ortaya çıkarak 

kullandıkları mevcut teoride değişim meydana gelir.  



 25 

 Coppieters’e göre (2005, s.134), örgütsel öğrenme, çalışanların (bireyler, ekipler 

ve bölümler) motivasyonuna bağlıdır. Örgütsel öğrenme, artan değişimi teşvik etmek 

için; bilgi alışverişini ve öğrenme sonuçlarının çalışanlar arasında paylaşılmasını 

destekler. Bilginin paylaşılma seviyesi, sistemin iletişim kültürü, sistem yapısında ilişki 

kurulabilirlik derecesi ve bilgi üretim seviyesine bağlıdır. Motivasyon, sistem yapısı ve 

öğrenme fırsatları öğrenmenin temelidir. Balasubramanian’a (1995) göre de öğrenme, 

pazar şartlarında ve teknolojik belirsizlikte yenilik, verimlilik, rekabete dayanan gelişme 

ve unutmamak için organizasyonun bir parçasında bilinçli bir denemedir. Öğrenme 

ihtiyacının en büyük nedeni belirsizliktir. Organizasyonlar, değişim boyunca 

etkililiklerini ve uyumlarını gerçekleştirmek için öğrenirler. Öğrenme aynı zamanda 

bilgi paylaşımı, iletişim, anlamak ve organizasyonda kaliteli karar almayı artırır. 

  Stata’ya göre de (1989, s.64), örgütsel öğrenme, bireylerin ve takımların 

duygularını, bilgilerini ve düşünsel modellerini paylaşması ve örgütün bilgiyi elde etme, 

kullanma ve yayma sürecini geliştirmesiyle gerçekleşebilir. Bu sinerji sonucu ortaya 

çıkan örgütsel öğrenme, gerek bireysel, gerekse grup halinde öğrenme sonuçlarının 

toplamından daha büyük bir çıktı yaratır (Yazıcı,2001, s.86). Marquardt’a göre (1999, 

s.4), öğrenmenin yararları şunlardır:   

- Organizasyonun çeşitli seviyeleri arasında öğrenmenin paylaşılması 

- Yeni anlayış ve geri bildirimden dolayı kendini gerçekleştirme ve kendine güven 

artışı 

- Daha yansıtıcı olma ve daha iyi sorular sorma yeteneği 

- Artan iletişim ve ekip çalışması  

Garvin’e göre (1999, ss.75-76), örgütsel öğrenme genellikle üç aşama halinde 

gerçekleşir. İlk aşama bilmeyle ilgilidir. Örgüt çalışanları yeni fikirlerle karşılaşır, 

bilgilerini genişletir, farklı düşünmeye başlarlar. İkinci aşama davranışla ilgilidir. 

Çalışanlar yeni yaklaşımları içselleştirmeye başlar ve davranışlarını değiştirir. Üçüncü 

aşama ise performansın iyileştirilmesidir.  Guns ve Anundsen’e göre de (1998, s.17), 

öğrenmenin çalışanlar açısından beş düzeyi vardır: bilgiyi kazanma, kullanma, 

düşünme, değişim ve süreklilik.  
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Dixon’a göre (1994, s.3) örgütsel öğrenme, örgütün ve çevresinin sürekli 

değişimini sağlar. Ancak değişim, kötü durumdan iyi duruma gelmek gibi, tek aşamalı 

değildir. Örgütsel öğrenmenin sonu yoktur. Çünkü örgütsel öğrenme, örgütü sürekli 

olarak daha iyi durumlara taşıyan ve sonu olmayan bir süreçtir. Nasıl her sonuç yeni bir 

problemi doğuruyorsa, örgütsel sorunlara getirilen çözümler de bir süre sonra yeni 

sorunların meydana gelmesine neden olacaktır (Yazıcı, 2001, s.88).  

Sonuç olarak; organizasyonlar, problem yaşamamak ya da yaşadığı problemleri 

çözebilmek için; birey, grup ve organizasyon seviyesinde öğrenmek zorundadır. 

Öğrenme gerçekleştiğinde, bireylerin örgüte, örgütsel eylemlere bakışı değişecek 

sonuçta da kendi davranışlarını değiştirecektir. Bunun için; organizasyon, değişimi, 

bilgi alışverişini ve öğrenme sonuçlarının çalışanlar arasında paylaşılmasını destekler. 

Bu destek sonucunda oluşan sinerjinin, örgütsel öğrenmeyi sağlaması ve 

organizasyonun bireysel ve grup halinde öğrenmeden daha fazla çıktı elde etmesi 

beklenir.   

2.2.2. Örgütsel Öğrenme Süreçleri 

 Örgütsel öğrenmenin dört süreci bulunmaktadır: (Balasubramanian, 1995) 

 1- Bilginin Kazanılması: Öğrenme bilgi edinildiğinde meydana gelir. Öğrenme 

sadece örgüt dışından kazanılan bilgi ile ortaya çıkmaz, aynı zamanda varolan bilginin 

yeniden düzenlenmesi, önceki bilgi yapılarının ve teorilerinin gözden geçirilmesi ile 

ortaya çıkar. 

2- Bilginin Yayılması: Bilginin yayılması bir örgütün üyeleri ve üniteleri arasında 

bilgiyi yayma süreci ile ilgilidir. Burada kaynak, yeni bilgilerin üretilmesi ve teşvik 

edici öğrenmedir. Bilgi; mektuplar, informal görüşmeler ve raporlar yoluyla toplanır ve 

dağıtılır. Bilginin yayılması ya da dağıtılmasının büyüklüğü oranında örgütün 

öğrenmesi de büyük olur. 

3- Bilginin Çözümlenmesi: Bireylerin ya da grupların bilgileri çözümlemeleri ve 

böylece bilgiyi ortaya çıkarmaları önceki kanaat yapılarının belirlenmesidir. Bu kanaat 

yapıları ya temel hükümler ya da profiller halinde birikir. Çözümlenen ve biriktirilen 
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mantıkî modeller arasındaki etkileşim, örgütün nasıl öğreneceği hakkında kritik öneme 

sahiptir. Öğrenme çözümleme yollarına paralel olarak artar. 

4- Örgütsel Hafıza: Örgütsel hafıza, bilginin gelecekte kullanılmak üzere 

saklandığı yere gönderildiği yerdir. Örgütsel hafıza örgütsel öğrenmede kritik bir rol 

oynar. Öğrenmenin paylaşılması örgütsel hafızanın etkililiğine bağlıdır. Örgütler için en 

büyük değişim, bilginin çözümlenmesi ve rahatlıkla kullanılabilecek örgütsel hafızanın 

oluşturulmasıyla ilgilidir. 

Buna göre, örgütsel öğrenmenin gerçekleşebilmesi için; bilgiyi kazanmak 

yetmemektedir. Kazanılan bilginin organizasyona yayılması, yayılan bilgiyi birey ve 

grupların benimsemesi gerekmektedir. Son aşama, bilginin gelecekte kullanılabilecek 

şekilde depolanmasıdır. Yani, bilgili ve deneyimli bireyler organizasyondan ayrılsa bile; 

sahip oldukları bilgi ve deneyimlerin tümünü yanlarında götürmemeli, kendilerinden 

sonra gelenler ya da organizasyon içindeki diğer kişiler, kazanılmış olan bilgiden 

yararlanabilmelidirler.  

2.2.3. Örgütsel Öğrenme Türleri 

Kim’e göre (1993), bütün organizasyonlar farkında olsun veya olmasın öğrenir. 

Bazı organizasyonlar öğrenmeyi teşvik ederken diğerleri bu gayretleri köstekler. Bu 

şekilde organizasyonun öğrenme kapasitesini azaltırlar. Her iki durumda da 

organizasyon içinde öğrenme gerçekleşmektedir (Çırpan, 1999, s.22). Oysa; öğrenme, 

daha fazla bilgi edinme anlamına gelmez. Söz konusu olan, gerçekten istenilen 

sonuçları üretme yeteneğini geliştirmektir. Bu, hayat boyu üretici öğrenmedir. Her 

seviyede bunu uygulayan insanlara sahip olmadıkça, öğrenen organizasyonlar da 

mümkün olmaz (Senge, 1998a, ss.30-38). Yani; tüm örgütler öğrenir, bu yüzden 

öğrenen örgüt kavramı pratik olarak ayırt edici değildir. Örgütler öğrenirken de yok 

olabilirler; yanlış öğreniyor ya da yeterince hızlı öğrenmiyorlardır. Esas konu örgütlerin 

öğrenmesi değil; hız, ekonomi, doğruluk bakımından nasıl ve ne öğrendikleridir (Tüz, 

2001). Bu nedenle öğrenme deyince, hangi tür ya da düzeyde olduğunun belirtilmesi 

gerekmektedir. Genel olarak, tek etaplı ( Tek yönlü) öğrenme, çift etaplı (Çift yönlü) 

öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme olarak üç değişik öğrenmeden söz edilebilir (Yazıcı, 

2001, s.106). 
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1.Tek Etaplı Öğrenme: Argyris ve Schön’e göre, (1996, ss.20-22) tek etaplı 

öğrenme, eylem teorisinin değerlerini değiştirmeden, eylem stratejilerini oluşturan 

varsayımları değiştiren yardımcı bir öğrenmedir. Bu türlü öğrenmede hatalar tespit 

edilip düzeltilir. Bu durum organizasyonun mevcut politika ve amaçlarını sürdürmesine 

olanak sağlar.  Yazıcı’ya göre (2001, s.110), tek etaplı öğrenme düzeyi, herhangi bir 

düşünme veya sorgulamayı teşvik etmez. Sadece mevcut problemlerin çözümü üzerinde 

odaklanılır. Problemleri üreten davranışlar veya anlayış incelenmeden bırakılır. Fiol’a 

göre de (1985), tek etaplı öğrenme, örgütün temel özelliklerini veya kurallar bütününü 

bozmadan, bu kurallar sistemi içinde, hata bulma ve hataları düzeltme eylemi olarak da 

tanımlanabilir (Akt:Yazıcı, 2001, 108).  

2. Çift Etaplı Öğrenme: Argyris ve Schön’e göre (1978) çift etaplı öğrenme, 

işleyiş normlarının yerindeliğini sorgulayarak somut duruma iki kademeli bakabilme 

yetisine dayanır (Güçlü, 1999, s.120). Bu türlü öğrenmede hatalar tespit edilerek 

düzeltilir ve hatanın oluşumuna yol açan örgütsel normlar, politikalar ve amaçlar 

değiştirilir (Argyris ve Schön, 1996, s.22).  Yani örgütün normları, politikaları ve 

amaçlarını incelemek ve sorgulamak yoluyla hataların düzeltilmesine çift etaplı 

öğrenme denir (Yazıcı, 2001, s.113).  

Çift etaplı öğrenme, mevcut süreçleri izlemekle kalmaz, örgütün kültürünü, 

amaçlarını, strateji ve yapısını da değiştirmeyi amaçlar. Çift etaplı öğrenme, örgütün 

bilgi tabanı, uzmanlık ve rutinlerini değiştirmeyle ilgilidir. Böylelikle sorun çözülürken 

onunla ilgili nedensel faktörler de incelenir (Ayden ve Düşükcan, 2002, 124).  

3. Öğrenmeyi Öğrenme: Fergus’a göre (1997, s.10) öğrenen organizasyonlar, 

nasıl öğrenileceğini öğrenme olarak ifade edilebilecek olan, öğrenmenin bir üst 

aşamasını kullanırlar. Öğrenmeyi öğrenme, Argyris ve Schön’e göre de (1978, ss.27-

30), kişilerin yeni düşünceler üretme güç ve becerilerini yansıtan bir kavramdır ve 

örgütün davranış modelleri ile becerileri arasındaki etkileşim sonucu gerçekleşir 

(Öğütveren, 2000). Öğrenmeyi öğrenmede, örgüt üyeleri, öğrenmenin veya öğrenme 

başarısızlıklarının önceki örnekleri üzerinde düşünür ve onları sorgular. Öğrenme süreci 

üzerinde odaklanarak, öğrenmeyi neyin kolaylaştırdığı veya engellediğini keşfeder, yeni 

öğrenme stratejileri üretirler. Amaç, sadece belli şeyleri öğrenmek değil, öğrenme 

sürecini anlayabilmektir (Yazıcı, 2001, s.115).  
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Marquardt’a göre de (2002, s.43), örgütsel öğrenmenin uyarlayıcı, beklentisel ve 

eylemci olmak üzere üç tipi vardır. Bu üç tip öğrenmenin her biri herkese açıktır ve 

bireysel, ekip ya da organizasyon seviyesinde aynı zamanda, bir ya da daha fazla tipi 

kullanılabilir.  

1-Uyarlayıcı Öğrenme: Uyarlayıcı öğrenme, birey, ekip ya da organizasyon 

deneyim ve düşüncelerden öğrendiğinde oluşur. Bu tür öğrenmede organizasyon,  

tanımlanmış amacı gerçekleştirmek için eylemler yapar, sonuçlar analiz edilir ve 

organizasyon önceki sonuçlara yol açan eylemleri değiştirir ya da yeni eylemler yapar. 

Uyarlayıcı öğrenme, eylem, sonuç, sonuçların değerlendirilmesi ve sonra düşünerek 

ilerler. Uyarlayıcı öğrenme tek aşamalı ya da çift aşamalı öğrenmenin karşılığı olabilir 

(Marquardt, 2002, s.44). 

2-Beklentisel Öğrenme: Bir organizasyon geleceğe ilişkin tahminlerinden 

öğrendiğinde, öğrenme artar. Bu yaklaşım, başarı için geleceğin en iyi fırsatlarını 

tanıyarak olumsuz sonuçlardan ve deneyimlerden kaçınmak için çabalamaktır. 

Uyarlayıcı öğrenme ve beklentisel öğrenmenin kıyaslamasında, uyarlayıcı öğrenme, 

beklentisel öğrenmenin daha fazla kopya halidir denilebilir. Beklentisel öğrenme, 

örgütsel öğrenmenin daha üretici ve yaratıcı tipidir (Marquardt, 2002, ss.44,45). 

3-Eylemsel Öğrenme: Eylemsel öğrenme, gerçek problemlerle çalışmayı, bilgi 

elde etmeye odaklanmayı ve gerçek çözüm yollarını uygulamayı içerir. O, insanların 

daha iyi öğrenmesi ve eldeki durumlarda daha etkili olmaları için yetki verip 

hızlandırılmış öğrenmenin denenmiş metotlarını temin eder. Eylemsel öğrenme, hem 

canlı süreçler hem de güçlü bir planlamadır. Küçük bir grup insanı içeren süreç olarak; 

onların nasıl öğrendiği, yeni bilgilerin her birine ve organizasyonun tamamına nasıl 

yararlı olabildiğine odaklanır. Eylemsel öğrenme, gerçek hayat problemleri, zor 

çözümler ve değerlendirmelerinden insanların etkili ve hızlı öğrenmesi için yetki verilen 

iyi test edilmiş yapılar üzerine inşa edilir (Marquardt, 2002, s.45).  

Sonuç olarak; öğrenen organizasyonlar, canlı bir sistem olarak düşünüldüğünde, 

her canlı varlık gibi, organizasyonların da öğrenmesi söz konusudur denilebilir. Yani, 

organizasyonlar farkında olarak ya da olmadan, isteseler de istemeseler de öğrenirler. 

Öğrenen organizasyonun beklentisi bu öğrenmenin yeterince hızlı ve doğru yönde 
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olmasıdır. Öğrenen organizasyonlardaki öğrenme, tek etaplı; yani hatalar ortaya 

çıktıktan sonra hatayı ortadan kaldırmaya yönelik değil, en azından hata ortaya 

çıkmadan önlemeye yönelik, yani çift etaplı olmalıdır.  

2.3. ÖĞRENEN ORGANİZASYON KÜLTÜRÜ  

Örgütler, kendi ayırt edici kültür ve alt kültür modellerine sahip mini toplumlardır 

(Morgan, 1998, s.150). Örgüt kültürü, çeşitli durumlarda etkileşimde bulunan insanlar 

arasında meydana gelir (Kline ve Saunders, 1998, s.24). Örgüt kültürü topluluk 

tarafından çevresel koşullara uyum gösterme ve içsel bütünleşmeyi sağlama faaliyetleri 

sırasında keşfedilmiş, bulunmuş ya da geliştirilmiş ve geçmişte bu sorunlara karşı işe 

yaradığı için yeni üyelere aktarılan/öğretilen doğru algılama, düşünme ve hissetme ile 

ilgili temel varsayım kalıplarıdır (Schein, 2002). Örgütsel kültür, özel bir gruba ait olan, 

ancak katılan her yeni üyeye de aktarılan ve üyeler arasında anlaşılan, yayılan ve 

paylaşılan normların, hareketlerin ve anlayış biçimlerinin tümüdür. Bu anlamda örgütsel 

kültür, üyelerine, davranış biçimlerinin kontrol altında tutulmasını, örgütün rekabet 

şartlarında ayakta durması için istikrarlı ve verimli çalışma azmi kazanmasını ve 

örgütsel kimlik kazanmasını sağlamaktadır (Ören ve diğerleri, 2005, s.6). 

Kültür, insanlara düşünce, davranış ve yaşamalarının nasıl olacağına ilişkin hem 

söylenmeden anlaşılan (saklı), hem de açık sistematik rehberler temin eder. Kültür, 

düşünce, değerler, inançlar, mitler ile folkloru kapsar ve davranış, kurallar, yasalar, 

yönetmelikler, adetler, törenler, moda ve görgü kurallarını içerir. Aynı zamanda 

makineler, araçlar, yiyecek, doğal kaynaklar ve giysilerle etkileşim yollarından bahseder 

(Marquardt, 1999, s.151).  

Bir organizasyonun sahip olduğu hafızaya en yakın şey kültürdür. Kültür, 

üyelerine organizasyonun üyelerine birbirleriyle ilişki kurma yollarını dikte ettirir 

(Kline ve Saunders, 1998, s.24). Çoğu bireyler ve kültürler değişimden kaçınma 

eğilimine sahiptir. Çünkü değişim temel dengeyi etkiler. Değişim dengenin yıkılmasını 

ve yeniden kurulmasını gerektirdiği ve değişim her zaman çeşitli derecelerde strese 

neden olduğu için denge değişime karşı direnir (Kline ve Saunders, 1998, s.26). Bu 

nedenle çoğu organizasyonun kültürü eğer öğrenme karşıtı değilse öğrenmeme 

üzerinedir. Düzeni bozmamak ödüllendirilirken risk alma, yeni yaklaşımları deneme ve 
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bilgi paylaşımı cesaret kırıcı olabilir. Böyle bir organizasyon, öğrenen organizasyon 

olmadan önce bu kültürel değerlerini değiştirmek zorundadır (Marquardt, 2002, s.76).  

Yeni bir organizasyon, tipik olarak esnek, dinamik ve yenilikçidir. Çok az engeli 

bulunur ve iletişim kolayca akıp gider. Çevresine tepkide bulunur ve sürekli olarak yeni 

uygulamalar öğrenir. Zamanla organizasyon kendi kültürünü geliştirir ve uygulamaları 

statik bir hal alır. Bu olduğu zaman, organizasyon çevresiyle etkileşimi bırakır. 

Dışarıdaki dünya sürekli olarak gelişse de, o artık temel varsayımlarını gözden 

geçirmez. Öğrenen organizasyon ise değişimi bir gelişme fırsatı olarak görür. Çevresine 

karşı aktif ve hassastır (Brodtrick, 1998). Probst ve Büchel’e göre (1995, s.177) öğrenen 

organizasyonlarda işbirliği, yardımlaşma, etkileşme ve birlikte var olma değerleri bir 

ortak yaşam kültürü, felsefesi oluşturur. Bu ortak değerleri bütünleştiren kültür, zamanla 

işgörenlere yol gösterici nitelik kazanır. Örgütsel öğrenme çerçevesinde kültür, yeni 

eylem planları ve bilgiler oluşturmaya yarayan, geçmiş veya o anki uygulamaları 

irdeleme aracı olan ve kurum içinde içselleştirilmiş bir bilgi sistemidir ( Düren, 2002, 

s.148). Öğrenen organizasyonun ortak kültürü, iş başarısının kesinlikle en önemli ögesi 

olarak kabul edilen ve alışkanlık olmaya başladığı zaman organizasyonel fonksiyonların 

bütün parçalarını birleştiren öğrenmedir. Bu zengin, yeni koşullara uyarlanabilir kültür, 

ekip çalışması, kendi kendini yönetim, güçlendirme ve paylaşma gibi takdir edilen 

değerler yoluyla bütünleşmiş ilişkiler ve değeri artmış öğrenme yaratır. Bu kültür, 

kapalı, soğuk, bürokrasiye karşıdır. Risk almak cesaretlendirilirken eski metotlar hoş 

karşılanmaz (Marquardt, 1999, ss.85,86). Bu nedenle, bir organizasyonun yapabileceği 

en önemli şey, tüm organizasyon seviyesinde öğrenmeyi destekleyen bir kültür 

yaratmak ve sürdürmektir (Cohen, 2004, s.171). Çalışanlar edindikleri bilgi, veri ve 

fikirleri paylaşmaya başladıkları zaman, organizasyonda işbirlikçi kültür 

geliştirilmemişse bile paylaşma sayesinde bir öğrenme kültürü yaratırlar (Hopkins ve 

Austin, 2004, s.4). 

Örgütsel öğrenme isteği, örgütsel kültür yapısına göre değişiklik gösterir. 

Örgütte paylaşılan değerler örgütsel öğrenmeyi güçlendiriyorsa, örgüt personeli 

öğrenme konusunda ciddi bir çaba sarf edecektir. Çünkü örgütsel öğrenme, grup halinde 

öğrenmeyi gerektirir. Örgütsel ortamda bireyin davranışını ortak bir hedef 
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doğrultusunda yönlendirmenin yolu, güçlü bir örgütsel kültür oluşturmaya bağlıdır 

(Çelik, 2000a, s.139). 

Öğrenen organizasyon, öğrenmeyi ödüllendirici ve cesaretlendirici, kolaylaştırıcı 

bir iklim temin eder. Öğrenenler kahramandır. Öğrenme, performans 

değerlendirildiğinde, ödül törenlerinde, maaş çeklerinde, ödül planlarında çalışanların 

edindiği yeni bilgilerin bedelini ödemek şeklinde takdir edilir. Öğrenen organizasyonda 

öğrenme süreçleri öğrenme içeriği kadar önemli sayılır. Öğrenmeyi tanımlama yeteneği 

ihtiyacı, bulunan cevaplar kadar önemlidir (Marquardt, 2002, s.76,77). Tüm sistemde 

açık iklim söz konusudur. Açık ikliminin anlamı, herkes için kolay bulunabilir bilgi ve 

serbest haberleşme demektir. Bu şeffaf ortam içerisinde sorunlar, başarısızlıklar ve 

deneyimler paylaşılır, gizli tutulmaz. Her şey açıklık içindedir ve insanlar gereksinim 

duydukları her türlü bilgiye ulaşabilirler (Pınar, 1999). 

Öğrenen organizasyonların kültürü öncelikle “insan odaklı” bir görünüm 

sergiler. Öğrenen organizasyonların insan odaklı kültürel değerleri şunlardır: (Pınar, 

1999)  

1. Kullanışlı bir fikrin ve düşüncenin kaynağı herkes olabilir. Bu yüzden 

çalışanların kendileri için önemli olan her türlü bilgiye ulaşabilmelerini mümkün kılmak 

gerekmektedir. 

2. Genellikle, karşılaşılan sorunların nasıl çözümleneceğine ait en iyi fikirlere, işi 

fiilen gerçekleştirenler sahiptir. Bu yüzden, çalışanların yetkilendirilerek 

güçlendirmelerine yapı içinde gereken önem verilmelidir. 

3. Öğrenme, organizasyonun hiyerarşi kademeleri boyunca hem üst kademelerde, 

hem de alt kademelerde kesintisiz olarak gerçekleştirilir. Bu yüzden öğrenmenin olumlu 

etkilerinden, çalışanlar kadar yöneticiler de yararlanmalıdır. 

4. Yeni fikirler organizasyon için çok büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden yeni 

fikirlerin ortaya çıkması için çalışanlar cesaretlendirilmeli ve başarılı fikirlerde 

ödüllendirilmelidir. 

5. Hatalardan korkulmamalı, aksine hatalar birer öğrenme unsuru olarak 

görülmelidir.  
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Bir organizasyonun kültürü, nasıl çalışacakları, nasıl davranacakları, nasıl 

düşünecekleri konusunda çalışanlarına hem yol gösterir hem de bu yolla onların 

davranışlarını kontrol altında tutar. Değişim, bireylerde strese neden olduğu için; kültür 

kolay değişmez. Ancak; öğrenen organizasyonların temelinde öğrenme olduğundan ve 

öğrenmenin kaçınılmaz sonucu da gelişme ve değişme olduğundan; öğrenen 

organizasyonların kültürünün temelinde de öğrenme ile gelişme ve değişmeye açıklık 

olmak zorundadır. Bunun yanında; açıklık, işbirliği ve paylaşım da öğrenen 

organizasyonların kültürü içerisinde yer alması gereken ögelerdir.     

2.4. ÖĞRENEN ORGANİZASYONLARDA LİDERLİK 

Öğrenen bir topluluk yaratmak, bir vizyon oluşturmaya ve vizyonuyla mevcut 

gerçeklik arasındaki uçurum konusunda diyalog başlatmaya hazır, öğrenmeye meraklı 

ve yaratıcı bir liderle başlar. Bir sonraki adım ise, öğrenmeyi besleyen, insanların yeni 

fikirleri denemesine açık, elverişli, onların bilgi ve becerilerini geliştiren bir ortam 

yaratmaktır. Lider bütün bu yol boyunca öğrenme sürecinin, değişen tutumların, 

davranışların ve iş süreçlerinin gözeticisidir (Rosen, 1998, s.217). Öğrenen 

organizasyondaki liderler, öğrenmenin devamlı bir süreç olduğunu ve değişimin zaman 

alacağını bilirler. Deney ve düşünceleri desteklerler. Ama öğrenmeden sadece liderler 

değil, organizasyonun tüm üyeleri sorumludur (Brodtrick, 1998). 

Öğrenen organizasyonlarda üç farklı örgütsel mevkiyle alakalı olarak üç tip lider 

bulunur: (Senge, 1996, s.46)  

1- Yerel çizgi liderleri: Büyük organizasyonların anlamlı bir küçük örneği 

olabilecek örgütsel birimlere başkanlık eden anlamlı iç sorumlulukları ve önemli 

odakları olan bireylerdir. Yeni öğrenme yeteneklerinin gelişmiş mesleki sonuçları 

doğurup doğurmadığını test etmek için anlamlı örgütsel denemelerde sorumluluk 

sahibidirler.  

2- Yönetici liderler: Yerel çizgideki liderlere destek sağlayan, öğrenme altyapıları 

geliştiren ve öğrenen değerlerin norm ve davranışlarını yavaş yavaş geliştirme sürecini 

örneklerle sürdüren daha üst düzey liderlerdir.  
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3- İç grup veya topluluk kurucular: Yeni kültür, kaynak taşıyıcılardır. Değişiklik 

yapmaya yatkın olanları bulmak için organizasyonda rahatlıkla hareket eder, örgütsel 

denemelere ve yeni öğrenmelerin yayılmasına yardım ederler. Bu liderlerin mevkisel 

otoriteleri olmadığı için büyük organizasyonlarda istedikleri gibi dolaşabilirler. 

Araştırmacılar tarafından informal uygulama toplulukları olarak adlandırılırlar. En 

önemli fonksiyonları harekete geçmek için güce sahip olan ve yeni öğrenme becerileri 

geliştirmeye yatkın olan yerel çizgi liderlerini belirlemektir  (Senge, 1996, ss.54-56).  

Schein’e göre, “liderler öğrenen olana” ve diğerlerinin izlemesi için model olana 

kadar öğrenme meydana gelmez (Hopkins ve Austin, 2004, s.5). Senge’ye göre de 

(1998a, s.362) öğrenen organizasyon, yeni bir liderlik anlayışı gerektirir. Bu anlayışta 

organizasyondaki liderler tasarımcı, hizmet eden ve öğretmendir. Liderler, insanların 

karmaşıklığı anlama, görüşlerini açıklama ve ortak düşünsel modeller geliştirme 

yeteneklerini devamlı geliştirdikleri organizasyon kurmaktan; yani öğrenmeden 

sorumludurlar. Bu görüşü benimsemek, yerine getirilecek ilk liderlik görevidir. Bu 

bakış olmazsa, öğrenme disiplinleri yeni bir şey yaratmanın araçları olmak yerine sorun 

çözme araçları olarak kalacaktır. 

2.4.1. Tasarımcı Olarak Lider 

Örgüt tasarımcısının ilk görevi amaç, vizyon ve önemli değerlerin yönetimsel 

düşüncelerini oluşturmaktır. Tasarımcının ikinci görevi politika, strateji ve yapılara 

yöneliktir. Öğrenen organizasyonlarda politika ve strateji oluşturma sadece tepe 

yönetiminin sorumluluğunda değildir, daha tabana yayılmış bir işlemdir (Ayden ve 

Düşükcan, 2002, s.136). 

Tasarımcılık rolünü oynayan lider, örgütün temel değer, vizyon, misyon ve 

felsefesini birbiriyle bütünleştirir. Tasarımcı olarak öğrenen liderin amacı, öğrenen 

örgütün gelecekteki resmini çizerek işgörenlerin bu resmi paylaşmalarını sağlamaktır. 

Tasarımcılık rolü açısından değerlendirildiği zaman, öğrenen liderin çok büyük 

entelektüel derinliğe sahip olması gerekir (Çelik, 2000b, s.117). 
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2.4.2. Hizmet Eden Olarak Lider 

Tasarımcı ve öğretmen rollerinin aksine bu daha çok davranışla ilgilidir. Hizmet 

eden lider öncelikli olarak bir görev adamıdır. Bu doğal hizmet etme hissi ile başlar. Bu 

bilinçli seçim kişiyi liderlik etmeye ulaştırır. Liderin hizmeti algılaması iki düzeyde 

gerçekleşir; yönlendirdiği insanların hizmet ve girişimini belirlemek ve daha geniş amaç 

ve misyon için hizmet etmek (Ayden ve Düşükcan, 2002, s.137).  

Doğru liderlik, diğerlerine yardım etmeyi öncelikle isteme motivasyonundan 

ortaya çıkar. Diğerlerine hizmet etme –çalışanlar, müşteriler ve toplum- birinci 

önceliklidir. Hizmet eden liderlik, diğerlerine hizmetin artırılması, işte holistik 

yaklaşım, toplumsal zeka, paylaşılan karar verme ve yapma gücünün vurgulanması 

anlamına gelir. Hizmet eden lider, kontrol için kendi ihtiyaçlarından gönüllü olarak 

vazgeçmek zorundadır. Deneyimlerin seviyesini artırmak için onların değerlerini, 

geçmişlerini, deneyimlerini ve desteklenecek özelliklerini bilmek zorundadır 

(Marquardt, 1999, s.117).   

2.4.3. Öğretmen Olarak Lider 

Lider bir kez bilgi edinince o bilgiyi paylaşmakla yükümlüdür (Rosen, 1998, 

s.178). Ancak lider diğerlerine nasıl öğreneceğini söyleyiveren değildir. O, teşvik eder, 

motive eder, çalışanlara öğrenmeleri ve öğrenebilme yeteneklerini sürekli geliştirmeleri 

için yardım eder. O, öğrenme kaynaklarını tanımada yardımcı olmak zorundadır. Lider 

öğrenmeye içten bağlı, öğrenmeye zaman ayıran ve öğrenmeye sevgisini gösteren kişi 

de olmak zorundadır. Öğrenme eylemi uygulamada, risk almak, yeni cevaplar aramak 

ve bütün eski öğrenme uygulamalarına yeni sorular sormak ve çalışanları 

yeteneklendirmektir (Marquardt, 1999, 118). Yani; öğretmen olarak lider, insanların 

vizyonlarını nasıl oluşturacaklarını öğretme peşinde olduğu için değil herkes için 

öğrenmeye destek olmasıyla öğretmendir (Çelik, 2000b, s.123). 

Öğrenme dışındaki görüşler ya da öğrenme konusunda yetersizlikler hisseden 

kendisinden daha alt düzeydekilerle yüz yüze olan öğrenmenin güçlü destekleyicisi olan 

lider şunları yapabilir: (Guns, Anundsen, 1998, ss.29,30) 
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1- Bilgi paylaşımı.  Lider, organizasyonda olanlar hakkında bilgiyi serbestçe 

paylaşır. Çünkü öğrenmeye direncin azalması için her bir personelin rolünün ne 

olacağının tartışılması gerekir.   

2- Cesaret vermek. Öğrenenler, hemen başarı göstermelerinin temini ve 

öğrenmeyi desteklemek için küçük bir adımlarında cesaretlendirilebilir. Lider, öğrenene 

kolay olan öğrenmeyi niçin gerçekleştirmediğini sorup sonra ilk adımı atmaya 

yönlendirebilir.  

3- Gönülsüz öğrenenleri, öğrenmeye açık bir ekiple çalıştırma. Öğrenme hevesi 

çoğu kez bulaşıcıdır. Ekip üyeleri, deneyimlerini ve bildiklerini bir başkasıyla 

paylaşabilir.  

4- Sabır çalışması. Öğrenen, öğrenmenin ne anlama geldiğini, organizasyon ve 

personelin ihtiyaçları arasındaki bağın nasıl kurulacağını görmek ve anlamak için 

zamana ihtiyaç duyar.  

Marquardt’ta (2002, ss.113–116), öğrenen organizasyon liderlerinin öğretmen, 

koç ve mentör; bilgi yöneticisi; ortak öğrenen ve öğrenme modeli, mimar ve tasarımcı; 

koordinatör, öğrenme süreçlerine ve projelerini destekleyici rollerini yerine getirmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Marquardt bunun dışında öğrenen organizasyondaki liderlerin 

yeni rollerine ilaveten paylaşılan vizyon oluşturma, çoklu koordinasyon, görev odaklı 

ekipler, onaylama ve zihinsel modelleri test etme, sistem düşüncesine bağlılık, 

yaratıcılık, yenilik ve risk almayı teşvik, kavramlaştırma, öğrenme ilhamı ve uygulama 

görevlerini yerine getirmeleri gerektiğini de belirtmiştir (Marquardt, 2002, ss.116-117).     

Guns ve Anundsen de (1998, ss.33–36) ortaya koydukları hızlı öğrenen 

organizasyon (HÖO) liderlik modelinde; karışıklık, ilgi, talep ve teşvik etme ile 

karakterize edilen dört liderlik biçimi belirtmişlerdir. Modelde, hızlı öğrenen 

organizasyon için en iyi liderlik, teşvik edicilik olarak karakterize edilir. Bu liderler, 

yetenekleri ortaya çıkarır, yüksek beklenti içinde olur; aynı zamanda da desteklerler. 

Teşvik edici liderler, zorlayıcı durumun seviyesini değiştirebilir, destekleyebilir ve 

çalışanların bireysel ihtiyaçlarını özel durumlarda karşılarlar. Lider, yüksek beklenti 

içinde olup; personeli desteklemezse bu durum, talep stili ile karakterize edilir. Onlar 

için çalışan herkes risk altındadır. Lider destek sağlar fakat yüksek beklenti içinde 
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değilse, ilgi stili ile karakterize edilir. Onlar, öğrenme enerjisi verme ya da çalışma 

iklimine yol açma ve çalışanların motive edilmesinde başarısız olurlar. Ne tehdit eden 

ne de destek veren liderler karışıklık stili ile karakterize edilirler. Onlar, diğerlerini 

yönetmek ya da liderliği gerektirmeyen roller bulmayı denemelidirler. Modele göre, 

yüksek beklenti, sonuçların üretilmesine yardım eder. Bir lider, diğerlerinden yüksek 

beklentilerini basit şekilde ifade ederek performans ve öğrenme seviyesini hemen 

yükseltebilir. Lider, çalışanlar liderlerinin yüksek beklentilerini daha iyi 

karşılayabilsinler diye destek sağlar. Bu destek, ihtiyaç duyulan yardımı sağlama, özel 

yetenekleri etkili şekilde kullanma ve çalışanların kararlarını destekleme yolu ile 

sağlanmalıdır.  

HÖO liderliği, hızlı öğrenme iklimi sağlamak için, zorlama ve destek sağlama 

yeteneği ile karakterize edilir. Bu liderlik stili, kolaylaştırıcı grup süreçleri, işbirlikçi 

koçluk, değişim yönetimi ve stratejik düşünme yeteneklerini gerektirir. HÖO’da liderlik 

kolaylaştırıcılıktır. Lider, takıma uzlaşma yoluyla karar almaya yardım eder. Bu süreçte 

lider herkesi katkıda bulunmaya ve soru sormaya teşvik eder. Sonuç olarak bu güvenli 

çevrede risk almaya açıklık ve yüksek beklentiyi karşılamada ilerleme olur. Ekip bilir 

ki; hem karardan hem de tartışmadan önce görüş bildirme sorumluluğu vardır. HÖO 

liderleri koçluk yeteneklerini kullanır. Koçluk yaklaşımı işbirlikçidir (Guns, Anundsen, 

1998, ss.94-96).  

HÖO LİDERLİK MODELİ 

      Guns, Anundsen, 1998, s.34’ten aynen alınmıştır. 
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2.5.ÖĞRENEN ORGANİZASYONLARDA DENETİM 

Kurumlarda denetim gereklidir; çünkü denetim yoluyla performansın ölçülmesi 

gerekir. Bu yapılmaksızın, kurumlar öğrenmeye neden yatırım yapılması gerektiğini 

bilemeyecek ve öğrenmenin kuruluşun amacına hizmet edip etmediğinden emin 

olamayacaktır (Garvin, 1999, s.77).    

Denetim anlayışı, yönetime ilişkin yaklaşım ve kuramlara uygun bir değişim ve 

gelişim göstermiştir. Yönetim kuramlarının ortaya koyduğu ilkelere, varsayımlara ve 

yaklaşımlara göre denetime bakış açıları da birbirinden farklılaşmıştır (Aydın, 2005, 

s.3). Bunun sonucu olarak da farklı denetim modelleri ortaya konulmuştur. Örneğin; 

Sergiovanni’ye göre (1991); denetim modelleri eğitim, sosyal çalışma, danışma ve 

psikoterapiyi içermesine göre farklılışmaktadır. Bu denetim modellerinde denetimin 

işlevi iki farklı biçimde ortaya çıkar. Birincisi; sunulan hizmetleri ya da eğitimi 

geliştirme, kişisel gelişimi destekleme ve organizasyon hedeflerini başarmak için 

yönetsel görevleri geliştirme, ikincisi etkili denetim için liderlik ve kişilerarası 

becerilerin ihtiyaç duyduğu açıklıktır. Birçok modelde tasarlanan liderlik uygulamaları, 

diğerlerinin ihtiyaçlarını görmeyi ve bunlara duyarlı olmayı, güven oluşturmayı, 

paylaşılan değerleri temel alan bir vizyon belirtmeyi ve vizyonu başarmak için farklı 

yöntemler göstermeyi içerir (Akt:Gallacher, 1997, s.193).  

Organizasyon yapısında meydana gelen değişiklikler de denetim 

uygulamalarının doğasını değiştirmiştir (Hopkins ve Austin, 2004, s.8). Bu nedenle, 

öğrenen organizasyonlarda denetçilerin rolleri tekrar açıklanmalıdır. Böylece, 

organizasyonel yenilik ve değişime katılım mesleğin kendisinin bir parçası olarak 

görülebilir (Cohen, 2004, ss.171-172). 

Öğrenen organizasyon modelini geliştirmek için, yüksek beklenti içinde olan; 

fakat risk almak için açık destek ve güvenlik sağlayan bir kültür gereklidir. Özellikle 

geniş bürokratik organizasyonlarda bu kültürü oluşturmak zordur. Tek bir bölüm gibi 

küçük ünitelerde benzer kültürü yaratmak daha kolaydır. Bu nedenle yerel denetçilerin 

büyük bir avantajı vardır (Proehl, 2004, s.189). Yani, öğrenen organizasyonda 

denetçiler, yüksek beklenti içinde, yenilikçi, dönüşümcü ve ödüllendirici bir çevrede 

işlev görürler. Çalışanlar, karar vermek, davranışlarını değiştirmek için gerekli bilgiyi 



 39 

organize etme, gönderme ve iletişimde yardıma ihtiyaç duyabilir. Bu yardımı sağlayan 

denetçiler, öğrenme kültürünü oluşturma ve örgütsel öğrenme süreçlerinin 

kolaylaştırılmasında önemli role sahiptirler. Denetçiler, ekiplerinde öğrenmeyi 

kolaylaştırdıkları, elde ettikleri ve yaydıkları mekanizmalar geliştirdiklerinde; öğrenme 

kültürü ve örgütsel öğrenmeye katkıda bulunur ve yarar sağlarlar (Austin ve Hopkins, 

2004, 12).   

Okulların öğrenen organizasyona doğru gelişimi için dönüşümsel liderlik en 

önemli faktördür  (Wai ve Lo, 2005). Öğrenen organizasyonlarda denetçilerden yeni 

beklenti de, dönüşümsel liderliktir. Liderliğin bu çeşidi, hızlı öğrenme, problem çözme, 

risk alma ve yenilikçi organizasyonel iklimi güçlendiren, destek ve işbirliğini yaratan 

bir yetenek gerektirir (Hopkins ve Austin, 2004, s.8). Packard’a göre de  (2004, s.155-

156), öğrenen organizasyonlarda denetçinin yaptığı her şey değişim liderliğidir. Bir 

denetçi yönetici ekibinin bir üyesi olarak grup süreçlerindeki değişimin gelişimini ve 

problemlerin politika ya da süreçler gibi üst yönetim seviyelerindeki kökenlerini 

görebilir. Bu durumların hepsinde denetçi, değişim lideridir.  

Denetçiler aşağıdaki rolleri sayesinde etkili öğrenen organizasyonu geliştirirler: 

(Austin ve Hopkins, 2004, s.16) 

1-Model Olma Rolü: Etkili denetçiler, belirttikleri görüşleri ve gösterdikleri 

davranışları sayesinde organizasyonel ve kişisel değerler, ahlaki ve yasal uygulamalar, 

etkili kişiler arası ilişkiler, çok kültürlü yeterlik, işbirliği ve işbirlikçi yapılar, öğrenme 

öncelikleri ve yönetim prensipleri ile standartları arasında bağlantı kurarlar.  

2-Öğrenen Rolü: Etkili denetçiler, kendilerini hayat boyu öğrenen, öğrenmeyi 

kolaylaştıran, bir organizasyonun hem içinde hem de dışında bilgilendirme toplantıları 

yapan ve paylaşan kişiler olarak görürler.   

3-Çevresel Tarayıcı Rolü: Denetçiler, diğer organizasyonlardaki eğilim, yeni fikir 

ve perspektifleri, deneyimleri ve umut verici uygulamaların kendi organizasyonunda 

yayılmasını görmek için çevreleri dışına bakarlar. 

4-Liderlik Rolü: Etkili denetçiler, problem çözmede personel katılımını 

cesaretlendirme, karar alma, risk alma, uzmanlık, sürekli öğrenme, mentorlük ve koçluk 
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ile yüksek performans yoluyla organizasyonu öğrenen topluma dönüştürmede katalizör 

olarak hizmet eder.  

Bilgiyi oluşturma ve paylaştırmada denetçilerin anahtar rolü “öğrenicilik” ve 

“tarayıcık”tır. Bu roller kişisel, grup ve organizasyonel seviyelere odaklanan yetenekleri 

içerir. Sonuç, üç seviye arasında iletişimi yoğunlaştırmaktır. Denetçi, bireysel seviyede 

yeni ve bilmediklerini fark etmeyi içeren; söylenmeden anlaşılan bilgi ile önceki 

deneyimlerden kazanılan içselleştirilmiş bilgiyi içeren sezgisel bilgiyi birleştirerek, hata 

ve başarılarından nasıl öğreneceği konusunda özerlik ve özgürlüğünü kullanır. Grup 

seviyesinde denetçi, diğer insanlarla açık ve açıksözlü diyalog yoluyla bilgiyi yaratır ve 

paylaşır. Organizasyon seviyesinde ise; bilgiyi paylaşmayı ve bilgi oluşturmayı 

etkileyen örgütün yapısından etkilenir (Austin ve Hopkins, 2004, ss.16-17). 

Bütün bu açıklamalara göre; öğrenmenin, kurumun amacına hizmet edip 

etmediğinin belirlenmesi amacıyla öğrenen organizasyonlarda da denetime ihtiyaç 

olduğu söylenilebilir. Ancak; öğrenen organizasyon denetim sistemindeki denetçi,  

model olma, öğrenen, çevresel tarayıcı ve liderlik rolünü yerine getirmelidir. Denetçi, 

bu rollerini yerine getirebildiğinde, çalışanların ihtiyaç duyabileceği yardımı 

sağlayabilecekleri gibi; kurumun öğrenme kültürünü oluşturması ve örgütsel öğrenmeye 

de katkı sağlayacaklardır.  

Denetimden beklenen yararın sağlanabilmesi için organizasyonlar denetçilerin 

deneyim çabalarını aşağıdaki yollarla desteklemelidirler: (Cohen, 2004, ss.171-172) 

-Bir Öğrenme Kültürü Yaratma: Bir organizasyonun yapabileceği en önemli şey, 

tüm organizasyon seviyesinde öğrenmeyi destekleyen bir kültür yaratmak ve 

sürdürmektir. 

-Tecrübeleri Geliştiren Yapılar Oluşturma: Öğrenme kültürünü yaratmanın bir 

parçası olarak, yeniliklerin denetçi tarafından takip edilmesini sağlayan resmi yapı ve 

sistemler oluşturmak önemlidir. 

-Yetenek Gelişiminin Artırılması: İnsan kaynakları, eğitim fırsatları sağlayabilir. 

Böylece denetçilere yeni beceriler edinmede yardım edilmiş olur. Yine de böyle bir 
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beceri geliştirme programının değerli olabilmesi için örgüt kültürünü değiştirmeye 

yönelik olması gerekir. 

2.5.1. Koç ve Mentor Olarak Denetçi 

Örgütsel öğrenme, insanlar için organizasyon vizyonunun bütününde kendi 

kendine karar verme ve yeterliklerini artıracak fırsatları geliştirme yoluyla iç 

motivasyonu cesaretlendirir. Öğrenen bir organizasyonda organizasyon daha yüksek 

performans kazansın diye, insanlar bilgi paylaşımına ve dönüt vermeye teşvik edilir. 

İnsanlar, öğrendiği, geliştiği ve organizasyonda bunların yapıldığına tanık oldukça, 

insanların kendine güven duyguları artar ve iç motivasyon ihtiyaçları doğru bir şekilde 

karşılanır. İç motivasyon, kişinin doğuştan getirdiği bağımsız karar alma ve yeterlik 

ihtiyacından kaynaklanır. Bu ihtiyaçtan dolayı insanlar sürekli üstesinden gelecek yeni 

durumlar ararlar. Çoğu denetçi, içsel olarak motive olmuş personeli tercih eder. Fakat 

çalışanları tehdit ederek, cezalandırarak ve azarlayarak, iç motivasyonlarını istemeden 

kırar ve dıştan motive olmayı özendirirler. Yani; birçok denetçi, çalışanları nasıl 

destekleyeceklerinden, kendi yaptıklarının çalışanların iç motivasyonunu nasıl 

zayıflattığından haberdar değildir (Latting, Beck, 2004, ss.202-203). 

Daha önce de belirtildiği gibi öğrenen organizasyon geliştirmek için denetçi 

rollerinden bir tanesi de liderliktir. Lider denetçiler mentorlük ve koçluk 

uygulamalarıyla organizasyonu öğrenen topluma dönüştürmede katalizör olarak hizmet 

ederler (Austin ve Hopkins, 2004, s.16). 

Başarılı denetçi/koç saygılı ve uzman, çalışan davranışlarını her zaman 

gözleyebilen, her bir çalışanın farklılıklarını tanımlayabilen ve açık, informal yollarla 

zamanında tüm gelişmelerin farkında olandır. Koçun odak noktası, personelin 

yeteneklerini geliştirmesine yardım etmektir. Denetçiler için, geleneksel personel 

eğitimlerine ilave olarak koç; süreci gizlice takip etmek, tecrübeli personeli gözlemek, 

bir konferansta sunum yapmak, diğer kurumları ziyaret etmek, kütüphane ve internet 

kaynaklarını kullanma yoluyla öğrenmenin kolaylaşmasına yol gösterir (Hopkins, 

Austin, 2004, s.221). Koç, kişiye saygı göstererek onaylamalıdır. Saygı göstermekte bir 

başlangıç noktası, kişiyi basit bir uygulayıcı olarak görmekten çok, yardım etmeye 

zaman yaratmak için istekliliktir. Onaylamanın diğer bölümü, üretimdeki düşüş için bir 
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açıklama gibi, kişinin problem hakkındaki görüşünü dinlemeye istekliliktir (DuBrin, 

1998, s.266). Bulin’e göre (1995), koçlar tarafından ihtiyaç duyulan dört önemli beceri: 

gözlem, çözümleme, görüşme ve geri bildirimdir (Hopkins, Austin, 2004, s. 222). 

Mentorlük ise, deneyimli ve daha bilgili uygulayıcı ile, kariyer ve kişisel gelişim 

konusunda koruma altına alınan daha az deneyimli ve daha az bilgili bireyler arasında, 

kişiler arası destekleyici ve koruyucu ilişkiler olarak tanımlanabilir (Henry, Stockdale, 

Hall& Deniston 1994’ten Akt: Gallacher, 1997, s.197). Denetici ya da okul müdürü 

doğrudan kendisi mentor olabileceği gibi, alanında başarılı öğretmenlerin de mentor 

olarak görevlendirilmesini sağlayabilir (Aydın, 2005, s.218).  

Koçluk ve mentorlük arasındaki fark önemlidir. Koçluk, denetçi tarafından 

başlatılan, mentorlük ise denetlenenler tarafından başlatılan aktivitelerdir (Hopkins, 

Austin, 2004, s.222). Bell’e göre (1996), rehberlik etik bir davranış olduğu için etkili 

mentorler, öğrettikleri kişilerle ilişkilerinde yönlendiren ve güvenilmez değil; açık olma, 

iletişim ve davranışlarında tutarlı olma, başarı zamanlarında olduğu kadar çaba 

zamanlarında da öğrenme fırsatlarını çalmama ve ortaklaşa öğrenme süreçlerini 

onurlandırmak yoluyla öğrenenleri onurlandırabilmeye ihtiyaç duyarlar (Hopkins, 

Austin, 2004, s.222). 

Marquardt’a göre (1999, s.118), öğrenen organizasyonlarda liderin en önemli 

sorumluluklardan birisi diğerlerinin öğrenmesine yardım etmektir. Bu, öğretmen, koç ve 

mentor yaklaşımlarını içeren yaklaşımların varyasyonunu gerektirir. Liderin bu 

rollerden hangisini seçip oynayacağı çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörler Toblo 3’te 

gösterilmiştir.  

Tablo 3’e göre, denetçi, liderlik rolünü oynarken, duruma göre öğretmen, koç ya 

da mentör davranışlarından birini ya da birden fazlasını sergileyen birisi olması gerekir.  

Denetçi, kimi kez çalışana öğretmeli, kimi kez karşılıklı olarak birbirlerinden 

öğrenmeli, kimi kez de birlikte çalışarak öğrenmelidir. Denetçi, çalışanın bazen iş 

dışında ilişki kurabildiği iş arkadaşı, bazen de ne yepacağını ve yaptığı işler konusunda 

geri bildirim veren bir öğretmen ya da birlikte çalıştıkları koçtur. Yani denetçi, çalışanın 

ihtiyacı varsa, her gün, ihtiyacı yoksa yılda bir; ama çalışanın kariyeri boyunca ona 

zaman ayıran kişidir.  
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Tablo 3: Liderlik Rolü Seçimini İçeren Faktörler 
 Öğretmenlik Rolü Koçluk Rolü Mentorlük Rolü 
Yardım Odağı Görev İş sonuçları Kişinin gelişimi 

Zaman ayırma Günde ya da iki günde bir Ay ya da yılda bir 
Kariyeri ya da hayatı 
boyunca 

Yardım yaklaşımı 

Gösterme ve söyleme, 
gözetim altında yaptırma, 
yeni yetenekleri denemesi 
için fırsatlar oluşturma 

Problemi birlikte 
araştırma 

Bir arkadaş olarak 
davranma, farkındalığı 
geliştirmek için dinleme 
ve soru sorma 

İş arkadaşlığı 
davranışları 

Görev analizi; açık 
bilgiler verme; 
uygulamaya nezaret etme; 
sonuçlar hakkında geri 
bildirim verme 

Problemleri ortaklaşa 
tanımlama; gelişme 
fırsatları yaratma; gözden 
geçirme 

İş ile hayatın diğer 
alanlarında ilişki kurma; 
hayatındaki hedefleri ve 
uzun dönemli amaçlarını 
açık olarak ortaya koyma 

Sahip olunan 
özellikler 

Öğretmen Paylaşan Öğrenen  

Kruger (1998) ve Maier’e (1987) göre, personel gelişimini sağlamanın bir yolu, 

üyelerin hizmet için öğrenmiş oldukları davranış, beceri ve tutumları, kullandıkları 

etkileşim sürecidir. Örneğin birbirlerini dinlerler, samimidirler, birlikte çalışırlar ve 

yapıcı şekilde eleştirirler. Onlar organizasyonu, içinde etkileşimlerin birleştiği bir insan 

kaynağı olarak görürler. Eğer aktif olarak dinlerlerse, farklılıklara hassasiyet 

gösterirlerse, hizmet ettikleri kişilerle aynı şeyi yapma ihtimalleri artacaktır. Denetçi, 

mentor ve koç olarak bu etkileşim sürecini model alabilir. Bu etkileşim olduğunda; 

ilişki, keşfetme ve güçlendirme anları yaratılır: (Akt:Kruger ve diğerleri, 2004, s.177) 

İlişki Anları: Birleşme anı, bir çalışanı dinlemek, bir grupla birlikte proje 

üzerinde çalışmak gibi, personelin birbiriyle meşgul olduğu zamanlarda olur. Bir arada 

çalıştıkça bir inanç paylaşırlar.  

  Keşif Anları: Keşif anları bir çalışan bir şeyi anladığında, bir problemi çözdüğü, 

bir duyguyu anladığı ya da yeni bir deneyim edindiği anda olur.  

Güçlendirme Anları: Güçlendirme anları, çalışan herhangi bir şey yapabildiğini 

fark ettiği zaman oluşur. Bunun için denetçi çalışanlara yeni işler yapması için olanak 

sağlamalıdır.  

İlişki, keşif ve güçlendirme anlarının birbirine nüfuz etmesini sağlayan, biririne 

bağlı, aşağıda açıklanan beş gelişim teması bulunmaktadır (Kruger ve diğerleri, 2004, 

ss.177-178). 
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1-Gelişimsel Dinamikler: Gelişimsel dinamikler, birleşme, keşif ve güçlendirme 

anının, çalışanların bireysel gelişim kapasiteleri ve gönüllü katılımlarıyla duygusal bir 

şekilde etkileşime girmesiyle oluşur.    

2-Varlık: İnsan varlığı, birleşme anı, keşif ve güçlendirme için çok önemlidir. 

Bunun için, personelle birlikte öğrenmek ve buradayım sizinle birlikte geleceğim mesajı 

vermek, örneğin çalışanı pür dikkat dinlemek gereklidir.  

3-Ritmik Etkileşimler: İnsanlar, öğrenme ve gelişme için birbirlerinin ritimleriyle 

uyum içinde olduklarında, birleşim, keşif ve güçlendirme şansı daha fazla olacaktır. Bu 

nedenle, personelin hızına uyum sağlanmalı, yaklaşma, uzaklaşma için onun temposu 

gözetilmelidir.  

4-Anlamlaştırma: Çalışanlardan her bir üyenin kültürleri farklı olduğu için; 

dünyayı farklı gözle görürler. Bunun için; personelle konuşarak anlamlar ortak 

kılınmaya çalışılmalıdır. 

5-Atmosfer: Fiziksel ve duygusal ortam insan etkileşimini şekillendirir. 

Hepimizin kendimizi içinde hoşnut hissedeceğimiz çevrelere ihtiyacımız vardır. Bu 

yüzden çalışanların rahat hissedecekleri çevre yaratılmalıdır.  

Buna göre; denetçiler çalışanlarla birlikte işler yaparak onlarla meşgul olmalı, 

onların başarılı olma duygusunu yaşamaları için yeni işler yapmalarına olanak 

sağlamalıdırlar. Bütün bunları yaparken, çalışanların gönüllü katılımını sağlamalı, 

birlikte çalışma sırasında varlıklarının farkına vardığını, onların birey olarak değerli 

oldukları mesajını vermeli, onları hızlı ya da yavaş olmaları konusunda zorlamamalı, 

kendi tempolarında öğrenmeleri veya üretmelerini sağlamalıdır. Bütün bunlar yapılırken 

fiziksel ve duygusal yönden çalışanların kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortam 

yaratılmalı ve konuşarak dünyayı benzer şekilde görmeleri sağlanmaya çalışılmalıdır. 

Bu bölümün sonunda; şu anda içinde yaşadığımız çağın bilgi çağı olduğu, bilgi 

çağının özelliklerini doğru bir şekilde analiz edip değerlendirmezsek; bireysel, 

organizasyonel ve toplumsal olarak diğerlerinden geride kalacağımız söylenebilir. Bilgi 

çağının özelliklerini analiz edip değerlendirecek ilk kurumlar, eğitim kurumlarıdır. 

Çünkü bilgi organizasyonu ve bilgi toplumunu oluşturan bireylerin yetiştirilmesi görevi, 
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eğitim kurumlarına aittir. Yani; eğitim kurumları bilgi çağının organizasyonu olan 

öğrenen organizasyon olmak durumundadır. Eğitim kurumları, öğrenen organizasyon 

olmaz, görevlerini bilgi çağı gereklerine uygun olarak yerine getiremezlerse, o ülkenin 

insanları bu gerekleri yerine getiren ülke insanlarının ürettiği bilgiyi tüketen, onlar 

tarafından üretilen pahalı teknolojik ürünleri almak için çok uzun süre çalışmak zorunda 

olan kişiler konumuna geleceklerdir. Bu nedenle; öncelikle eğitim kurumlarının 

yapılanmasının öğrenen organizasyon yapısına uygun hale getirilmesi, eğitim 

kurumlarında öğrenen organizasyon kültürünün yerleştirilerek, çalışanlardan bilgi çağı 

insanına uygun davranışlar beklenmesi gerekir.  

Öğrenen organizasyonlarda görev yapan insanlar, alınan kararların tüm 

aşamalarına katıldığı, başarı ve başarısızlıkların tümü paylaşıldığı için bu 

organizasyonlarda denetime gerek olmadığı söylenebilir. Ancak; Garvin’in (1999, s.77) 

belirttiği gibi; kurumlarda denetim yoluyla performans ölçülmediğinde kurumlar 

öğrenmeye neden yatırım yapılması gerektiğini bilemeyecek ve öğrenmenin kuruluşun 

amacına hizmet edip etmediğinden emin olamayacaktır. Bu nedenle öğrenen 

organizasyonlarda da denetim gereklidir. Yalnız; öğrenen organizasyondaki denetim, 

çalışanların karar verme ve davranışlarını değiştirmelerine yardım amacıyla bilgiyi 

organize etme, ilgiliye ulaştırma ve iletişim tabanlı olmalıdır. Organizasyonlar da 

denetçilerin çalışmalarını öğrenmeyi destekleyen bir kültür yaratmak, yeniliklerin 

takibini sağlayacak yapılar oluşturmak ve eğitim fırsatları sağlamak yoluyla 

desteklemelidir.  

Türkiye’de eğitim kurumları ve eğitim denetim sistemi, formal olarak öğrenen 

organizasyon anlayışına uygun olarak yapılandırılmamıştır. Ancak; öğrenen 

organizasyon olarak adı konulmamış da olsa, beklenti eğitim kurumları ve denetim 

sisteminin öğrenen organizasyon anlayışına uygun olarak işlev görmeleri gerektiği 

yönündedir. Açıklanan nedenle, Türkiye’de ilköğretim kurumlarının denetimiyle 

görevlendirilen ilköğretim denetçilerinin içinde bulundukları kültür, kişisel özellikleri 

ve liderlik davranışlarının bu bölümde açıklanan teorik temeller çerçevesindeki esaslara 

uygun olması gereklidir denilebilir.   



 

BÖLÜM III 

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde öğrenen organizasyonun eğitim kurumlarındaki uygulamalarıyla 

ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında yapılan araştırmalara yer verilmiştir.  

3.1. Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

 Kanold (2002), “Öğrenen Toplumun Gücü: Öğrenen Bir Organizasyonda 

Liderlik Uygulamaları ve İnançların Anlamları” adıyla yürüttüğü doktora çalışmasında 

okul liderlerinin liderlik uygulamaları ve inançlarını tespit etmeyi amaçlamıştır. Bu 

çalışmada verilerini, İllionis Eyaleti Yönetim Kurulundan 1998’den 2000’e kadar 

öğrenen organizasyon üstünlük ödülü alan sekiz İllionis okulundaki denetçi, müdür ve 

diğer tanımlanan okul liderlerinden elde etmiştir. Çalışma sonucunda, aşağıdaki 

bulgulara ulaşmıştır:  

 Bu okullardaki liderler uygulamalarında;  

 1-Değişim, gelişme ve yenilik fırsatlarını arayıp bulmuşlardır. 

 2-Geleceğin vizyonunun oluşturulması ve paylaşılmasında herkesin katılımını 

sağlamışlardır.  

 3-İşbirliğini geliştirmişler ve görünür şekilde desteklemişlerdir. 

 4-Okul kültürünün paylaşılan özdeğerlerine uygun şekilde hareket etmişlerdir. 

 5-Bireysel ve ekip başarılarının farkına varmışlar ve bu başarıyı yüceltmişlerdir. 

 Bu okullardaki liderler inanç olarak da;  

 1-Öğrencilerin öğrenme deneyimlerinde risk alma kültürünü geliştirmeye, 

yetişkinlerin gelişimlerini sürekli olarak desteklemeye ve ilerlemeye,   

2-Bütün çocukların eğitiminin, ortak alınan kararlar, yetişkinlerin çabası ve 

okulda yetişkinler tarafından tutarlı bir çabaya odaklanan yaratıcılık gerektiğine,  

 3-İşbirliği ekiplerinin etkili kullanımı, ilerlemeyi devam ettirdiği için; 

yetişkinlerde yararlı olduğu ve öğrencinin öğrenme deneyimlerini geliştirmede 

yetişkinlere tutarlılık sağladığına,  
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 4-Okul kültürünün öz değerlerine uygun şekilde hareket etmenin, örnek olarak 

okulda diğer yetişkinlerden ve okul liderlerinden benzer beklentiler geliştirmeye yol 

açtığı ve diğer yetişkinlerin bunu takip ettiğine, 

 5-Bireysel ve ekip başarılarının farkına varma ve bu başarıyı kutlama, öğrenciler 

için nasıl iyi oluyorsa, yetişkinlerin çabalarının devamı için de geçerli sebep sağladığına 

inanmışlardır.   

 Collie (2002)  tarafından, öğrenme ve öğretmeyi geliştirmek için bölümlerin 

çabalarını, öğrenen organizasyon çerçevesini kullanarak anlamak amacıyla yürütülen 

“Öğrenen Organizasyon ve Akademik Bölümlerde Öğretimin Gelişimi” adlı doktora 

çalışmasında, 1-Öğrenen organizasyon yapıları olan vizyon ve liderlik, bilgi ve iletişim 

yönetimi ve öğrenme kültürünün ölçülen değerleri ile öğretim gelişimi yapısının ölçülen 

değerleri arasındaki ilişkiler, 2- Öğrenen organizasyon yapıları olan vizyon ve liderlik, 

bilgi ve iletişim yönetimi, öğrenme kültürü ve bölüm özelliklerinin ölçümleri arasındaki 

ilişkiler araştırılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrenen organizasyon yapıları olan vizyon 

ve liderlik, bilgi ve iletişim yönetimi, öğrenme kültürü süreci ve öğrenme kültürü iklimi 

ile öğretimi geliştirme yapılarının anlamlı olarak ilişkili olduğu,  bilgi ve ilişki yönetimi 

ile öğrenme kültürü ikliminin, öğretimin geliştirilmesinde en etkili olduğu; bölümün 

büyüklüğü, disiplin uygulamaları, kurumsal farkındalık gibi on beş bölüm özelliğinden 

dokuz tanesinin vizyon ve liderlik, bilgi ve ilişki yönetimi, öğrenme kültürü yapıları ile 

önemli derecede ilişkili olduğu bulunmuştur.  

 Lin (2004) tarafından bir üniversitede üyelerin öğrenen organizasyon kullanım 

prensiplerini algılamalarının boyutlarını tespit etmek üzere yürütülen “Yükseköğretimde 

Beceri Gelişimi ve Bir Öğrenen Organizasyon” adlı doktora çalışması, üç amacı 

gerçekleştirmek için yapılmıştır.  Çalışmanın birinci amacı, beceri gelişim kavramı ve 

öğrenen organizasyon düşüncesi ile ilgili olarak üniversite hakkında öğretim üyelerinin 

algılarının ne olduğunu anlamaktır. İkinci amacı, öğretim üyelerinin geçmişlerini 

algılamaları hakkındaki özellikleri analiz etmek, üçüncü amaç ise, öğrenen 

organizasyon, beceri gelişimi ve beceri gelişiminde öğrenen organizasyonun etkisini 

anlamaktır. Çalışma sonucunda, beceri gelişimi ile öğrenen organizasyonlar arasında 

orta dereceli yüksek ve önemli bir ilişki olduğu, öğretim üyeleri ve yönetimin sürekli 

olarak yeni bilgileri öğrenebileceği ve performanslarını geliştirebilecekleri sonucuna 

ulaşılmıştır.   
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Laine (2000) tarafından, “Sistem Liderliği ve Eğitim Reformu; İçeriden 

Organizasyonel Değişimi Sürdürmek ve Yaratmak İçin Yeni Bir Paradigmanın 

Gelişimine Doğru” adlı doktora çalışması yürütülmüştür. Bu çalışmada, sistem liderliği 

olarak adlandırılan modelde eğitim liderliği ve okul reformu hakkındaki düşünceler için 

yeni bir bakış açısı sunmak amaçlanmıştır. Çalışmada sistem liderliği modelinin geçerli 

resmi denemesinin yapılmasından daha çok; K12 okulları ve diğer organizasyonlarda 

okullar ve öğretim liderleri için öncelikle modelin kullanışlı olup olmadığı, değişim 

süreci ve kolaylaşma için herhangi bir potansiyelin var olup olmadığı düşüncesinin 

geliştirilmesi denenmiştir. 

Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre;  

A-Sistem liderliği modeli öğrenen organizasyon olmaya başlaması için okul 

potansiyelini anlamada beş alanda kullanışlıdır: 

1-Organizasyonel gelişim için ihtiyaç duyulan liderliğin kalitesi ve özellikleri 

(takım oyunculuğu, hayat boyu öğrenme, organizasyonun iyiliği için çalışma, risk alma, 

yenilikler ve bunlarla birlikte hizmet etme düşüncesi) 

2-Holistik organizasyonel gelişim için kurumsal engeller (Organizasyon durağan 

değil dinamik, dürüst, sorumlu, güvenilir olmak zorundadır) 

3-Organizasyonel ve mesleki gelişim için ortak strateji ve aktiviteler (Grup 

projelerinde rasyonel etkileşim) 

4-Amaçların önemi, paylaşılan vizyon ve uyum 

5-Paylaşılan liderliğin önemi 

 B-Sistem liderliği, gelişimsel kavramları desteklemektedir.  

 C-Liderlik potansiyeli ve organizasyonel performans arasında güçlü bir 

korelasyon vardır. Liderlik biçimi skorları yoluyla tanımlanan liderlik potansiyeli, en 

azından okul performansı ile ilişkisini güçlü bir şekilde akla getirmektedir.  

Janzen (2001) tarafından yürütülen “Öğretmenlerin Yeni Uygulamalar Uyumu 

ve Okul Kültürü Arasındaki İlişkiler: Bir Öğrenen Organizasyon Perspektifi” adlı 

doktora çalışmasında, öğrenen organizasyonlar olarak okulların gelişimi ile yeni 

uygulamalar öğretmenlerin uyumu arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma sonucunda, 

kullanılan Öğrenen Organizasyon Envanteri tarafından öğrenen organizasyon olarak 

ölçülen okulların, gelişimlerinde önemli şekilde ayrıldıkları,  orta dereceli okulların 
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(middle and full secondary schools) daha alt düzeydeki okullara göre öğrenen 

organizasyona daha fazla benzedikleri, öğretmenlerin okullarını öğrenen organizasyon 

olarak algılamaları ile değerlendirme ölçütlerine uyumlarına yönelik algıları arasında 

pozitif yönde önemli bir ilişki olduğu, okul kültürünün gücü ve tutarlılığı ile yeni 

değerlendirme stratejilerine uyumu arasında az ama anlamlı pozitif bir ilişki olduğu 

bulunmuştur. Çalışmada öğrenen organizasyon teorisinin değişim inisiyatifleri için 

kapasite oluşturma yolları arayan okul ve okul sistemleri için önemli anlamlara geldiği 

vurgulanmıştır.   

  Maki (2001) tarafından yürütülen “Öğrenen Organizasyon Olarak Okullarda 

Japon Öğretmenlerin Eğitim Dışı Görevlerde Performans Göstermek İçin Öğrenme 

Tarzları” adlı doktora tezinde, Japon lise öğretmenlerinin okullarında sorumluluklarında 

olan ve aralarında bağlantısı olması muhtemel olan; öğrenme, organizasyonel özellik ve 

değerlerden oluşan çoğu eğitim dışı olan görevleri öğrenmeleri araştırılmıştır. Bu 

çalışmanın verileri ile öğrenen organizasyon teorisi ile bu üç özellik arasındaki ilişki 

açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğrenmenin öğretmenler için 

vazgeçilmez ana amaç olduğu, organizasyonel özelliklerin öğretmenlerin öğrenmesini 

kolaylaştırdığı, değerlerin öğrenen organizasyon olarak tanımlanan öğrenme özellikleri 

ile bağlantılı olduğu, öğretmenlerin görevlerindeki temel yöntemleri öğrenmek ve 

görevlerini organize etmek için çok fonksiyonlu bir yapı olarak deneyimsel öğrenmeyi 

kullandıkları bulgularına ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda da öğrenmenin çok fazla 

tanımının, öğrenen organizasyonun modellerinin olduğu bu sonuçlardan hareketle 

öğrenen organizasyon olarak okullar hakkında fazla çok düşünmek gerektiği önerisi 

getirilmiştir.  

 Suwannachin (2002) tarafından yürütülen “Tayland’da Özel Bir Mesleki Okulda 

Öğrenen Organizasyon İçin Planlama” adlı doktora çalışmasında, Ulusal Eğitim Yasası 

gereği eğitim reformuna katılmak zorunda kalan Chiangmi Commercial College’de 

değişim ile başa çıkma yollarından birisi olarak, öğrenen bir organizasyon yaratmanın 

görülmesi üzerine; okul üyelerinin algılarına göre öğrenen organizasyon yaratmak için 

gerekli olan şartlar ve stratejilerin neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmacı 

bu amaçla yöneticiler ve öğretmenlerin Ulusal Eğitim Yasası ve öğrenen organizasyona 
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ilişkin algıları ve öğrenen organizasyonun okulda nasıl uygulanacağına ilişkin planları 

üzerine odaklanmıştır.  

Sonuçta; (1) Ulusal Eğitim Yasası’na ilişkin olarak yönetici ve öğretmenlerin 

görüşlerine göre, çoğu yönetici ve öğretmenin reformun ne ile ilgili olduğunu, okulda 

(a) öğrenme ve öğretmen açısından, (b) yönetim ve yönetici açısından neler beklendiği 

konusunda cevaplar buldukları, çok özel alanlardaki problemlerin nasıl çözüleceği ile 

ilgilenmedikleri, yeni öğretim yöntem ve prosedürleri hakkında tereddütler yaşadıkları, 

(2) yönetici ve öğretmenlerin okulu öğrenen bir organizasyon yapmak için planlamanın 

önemini algıladıkları bulgularına ulaşılmıştır. Araştırmacı tarafından yapılan grup 

sorumlulukları odağı analizinden, yönetici ve öğretmenlerin öğrenen bir organizasyon 

olarak okulu yerinden yönetmek için ihtiyaç olduğu hissedilen sekiz şart tanımlanmıştır. 

Bunlar;  

 1-Okulda liderlik: (a)Bireysel katkıları cesaretlendirme, (b)paylaşılan fikir ve 

eylemlerde öğretmen katılımını sağlama, (c)kavramsal fikirler üretmek, (d)fikirlerin 

aktarılabileceği güvenlik durumlar oluşturmak. 

2-Okul yapısı: (a)Ekip çalışması, (b)öğretmenlerin katılımı ve birlikte çalışmaya 

izin veren bir yapı, (c)üyelerin anlayabilmesi için iyi ve açık bir okul yapısı. 

3-Okul kültürü: (a)Herkesin yetenek, sorumluluk ve fikirlerine saygı, (b)güven, 

(c)işini sevme ve kalpten çalışma, (d) öğrenme kültürü kurma, (e) işbirliği ile çalışmaya 

bağlılık, (f) paylaşma kültürünü geliştirme. 

4-Okul üyeleri: (a) iyi bir kalbe sahiptirler, (b) açık konuşur, diğerlerini dinlerler, 

(d) öğretmen olmak için gerekli etik değerlere sahiptirler,  (e) katılım için gönüllüdürler, 

(f)  öğrenmekten hoşlanırlar, (g) öğrenen organizasyon kavramını anlarlar. 

5-Okul vizyonu, misyonu ve amaçları: (a) Üyeler tarafından paylaşılır, (b) okul 

üyeleri tarafından iyi anlaşılır, (c) açık ve ulaşılabilirdir.  

6-Karar alma davranışı: (a) Katılım gerektirir, (b) karar alma ve anlaşma, oybirliği 

odaklıdır, (c)özellikle öğretmen katılımını içerir. 

7-İletişim ve etkileşim süreçleri: (a)Grup aktivitelerini içerir, (b) İyi, berrak, açık, 

aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağı iletişim kanallarını içerir, (c) informal aktiviteler 

içerir, (d) bireyler arasında aile gibi yakın ilişkileri içerir.  

8-Okul sosyal tesisleri: (a) Öğretime yardım etme ve ortam sağlama, (b) yeterli 

bilgisayar hizmeti.  

Prichuvudhi (2003) tarafından yürütülen “Sistem Düşüncesi Yoluyla Thai Katolik 

Okullarında Etkili Değişim Perspektifleri: Bir Örnek Olay İncelemesi” adlı doktora 

çalışmasında, ilk olarak okul liderlerinin sistem düşüncesini farkındalıkları ve değişimi, 
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ikinci olarak; değişimi başarmak ve geliştirmek için mümkün bir katalizör olarak 

algıladıkları problemleri ve çözüm önerilerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın 

sonucunda, okul liderlerinin hem okulun etki alanı içinde hem de okul etki alanı ile 

ilişkili olmayan alan dışındaki konularla karşılaştıklarında sistem düşüncesi 

özelliklerinin farklı tiplerini –holizm, neden sonuç ilişkisi, geri bildirim ve dış çevre- 

sergiledikleri ve tanımladıkları, sistem düşüncesinin özelliklerini algıladıkları, sistem 

düşüncesini kullanarak okul ve eğitim sistemini geliştirme için amaçlar önerdikleri, 

sistem teorisi, sistem düşüncesi, okul etkililiği ve liderlik gözden geçirildiğinde 

sıralama, ilişki kurma, bağlantı kurma, destekleme ve dönüşümsel süreçleri çözme ile 

yapının dört merkezi teması, kültür, iklim, güç ve politika kullanıldığında okul 

sisteminde değişimin ilerlemesinin önemli olduğuna inandıkları bulgularına ulaşılmıştır.  

Gradner tarafından (2003) orta dereceli bir devlet okulunda öğrenen 

organizasyonların doğasını keşfetmek için yapılan “Resmi Okullarda Öğrenen 

Organizasyon Uygulamaları: Orta Dereceli Bir Okulda Örnek Uygulama” adıyla 

yürütülen doktora tezinde, nitel bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada belirlenen okul 

yerleşkesinde iki farklı program uygulayan iki okul olduğu için, okullar ayrı gruplar 

olarak ele alınmıştır. Çalışma sonucunda okullardan birisinin çalışanlarının okullarını 

kişisel uzmanlık, ekip halinde öğrenme, ya da paylaşılan vizyon ulaşabilmeleri için 

destek sağlayan bir yer olarak algılamadıkları, bu okulda zihinsel modelleri gözden 

geçirme ve sistem perspektifine sahip olma gibi öğrenen organizasyon uygulamalarına 

tabi tutuldukları konusunda bir işaret olmadığı, okul müdürünün iyi özellikleri olan, 

saygılı ve genellikle destekleyici birisi olduğu; ancak okul için olan kişisel vizyonunu 

personele aktaramadığı ve toplantılar süresince birbirlerinden mesleki olarak 

öğrenmeleri için çalışanlara fırsatlar sunmadığı, fakat bu toplantıları personele bilgi 

aktarmak için kullandığı bulunmuştur. İkinci gruptaki okul çalışanlarının ise, okullarını 

kişisel uzmanlık, ekip halinde öğrenme ve paylaşılan vizyon oluşturma için 

organizasyonel destek sağlayan okullar olarak algıladıkları, çalışanların düzenli olarak 

zihinsel modellerini gözden geçirdikleri ve sistem perspektiflerini tartıştıkları, okulun 

müdürünün iyi özellikleri olan, saygılı, çalışanlarını destekleyen birisi olduğu, 

çalışanların birbirlerinden öğrenmeleri için çok fırsatlar sağladığı, aynı zamanda da 

düzenli bir şekilde ekip halinde öğrenmek ve yansıtmak için sık sık toplantılar yaptığı 

tespit edilmiştir.   
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Stover (2003) tarafından yürütülen “Alternatif Değerlendirmeyi Raporlama ve 

Okul Gelişimi: İşbirliği ve Yansıtma Yoluyla Öğrenen Bir Organizasyon Oluşturma” 

adlı doktora çalışmasında, Alabama’nın kırsalında iki okul bölgesinde Context Enriched 

Repor Cards (CERC) adında okullar için yerel seviyede öğrenme ve öğretmen hakkında 

araştırma yaparken kontrol dışı sorumlulukları tespit etmede kullanılan ve kendi kendini 

değerlendirmeyi artıran okul rapor aracı olan bir metodun, okul gelişimi düşüncesi ve 

işbirliğini açıklayıp açıklamadığını araştırmıştır. Çalışma sonucunda, CERC’in 1-Her 

iki okul bölgesinde de bilgisel ve halkla ilişkiler amacına hizmet ettiği, 2-Sürece 

yaklaşım ve uygulama konusunda liderlik tarzının önemli bir faktör olduğu, 3- 

Süreçteki temsil edici katılımın, sürecin kurumsallaştırılması için önemli olduğu ve 4- 

Açıklama sürecine mikro seviyede yaklaşım, paydaşların düşünce, işbirliği ve 

araştırmasını sınırlayabileceği yönündeki bulgular tartışılmıştır.  

Coughlin (2003) tarafından yapılan “Bir Ruhani Bölgedeki Ortaöğretim 

Okullarının Öğrenen Organizasyona Dönüşümünde Öğretmen Etkisi” adlı doktora 

çalışmasında; bir kenar mahalledeki orta dereceli okulların öğrenen organizasyona 

dönüşümünde öğretmen etkisi incelenmiştir. Çalışma sonunda öğrenen organizasyon 

oluşturmak, değişimi sürdürmek ve öğretmen tatminini sağlamak için ihtiyaç duyulan 

liderlerin özellikleri arasında benzerlikler olduğu, öğrencilerin öğrenmesini geliştirmek 

için değişiklikler uygulama, üstün nitelikli öğrenen organizasyonlar olma ve okulların 

gelişimini ileriye götürmede okul müdürlerinin liderliğinin etkili olduğu bulunmuştur.   

Marks tarafından yürütülen “Örgütsel Öğrenme Kapasitesi ve Öğretmen 

Güçlendirilmesi” adlı çalışmada (1999), öğretmenin güçlendirilmesi ve okulların 

öğrenme kapasiteleri birlikte araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, örgütsel öğrenme ve 

hem bir organizasyonel özelliği hem de öğretmenlerin bireysel deneyimleri olarak 

ölçülen öğretmen yetkilendirilmesi arasında güçlü bir ilişki olduğu, ilişkinin özellikle 

öğretmenin iş hayatı ve okul deneyimi alanında oldukça güçlü olduğu bulgularına 

ulaşılmıştır.  

Greene tarafından yürütülen “Öğrenen Organizasyonlar Olarak Okullar” adlı 

doktora çalışmasında (2000), iki okul bölgesinde, öğrenen organizasyon (okullar, 

bölgeler, resmi daireler üniversiteler) üyelerinin doğru faaliyet gösterip 

göstermediklerine karar vermek ve bir organizasyon kültürü içinde organizasyonu 
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öğrenen organizasyon olarak çalışmaktan alıkoyacak işlevselliği olmayan, alışılmış ya 

da bağımlı davranışların varlığını araştıracak bir araç geliştirmek amaçlanmıştır. 

Araştırma sonucunda, organizasyon üyelerinin her zaman öğrenilecek yeni bir şey 

vardır hissine dayanan ortak bir vizyonu paylaştıkları, organizasyonda çalışanların 

problem çözmek için birlikte çalıştıklarında birbirleriyle öğrendiklerini paylaştıkları ve 

işlerin birbirlerine nasıl bağlandığını gördükleri bulunmuştur. Bununla birlikte 

organizasyonel kültür konuları ve insanlar arası etkileşim hedeflenen yüzdenin altına 

düşmüş (%70) ve öğrenen organizasyon olarak doğru davranışları yapmada karar 

verilen bir faktör haline geldiği ortaya konmuştur. Ayrıca; öğrenen organizasyon 

araştırması ve analizinin, organizasyon kültüründen ayrı değil, her iki alanı da 

kapsayacak şekilde birleşik bir sistem olarak yapılması gerektiği önerilmiştir.   

Leithwood ve diğerleri tarafından yapılan “Okulda Örgütsel Öğrenmeyi 

Geliştirme” Şartları adlı çalışmada (1998), Leithwood, Jantzi ve Steinbach (1995), 

Leonard (1996) ve Sharratt (1996) tarafından Yeni Zelanda, İngiltere ve Kanada’da 

yapılan ve herbiri liderlik ve okulda örgütsel öğrenmeyi geliştiren ya da engelleyen 

diğer şartlar hakkında araştırma yapan üç çalışmanın sonuçları sentezlenmiştir.  

Çalışmada örgütsel öğrenme süreçlerinin sonuçları ve nedenleri olarak, örgütsel 

öğrenmeyi etkileyen okul dışı şartlar, örgütsel öğrenmeyi etkileyen okul şartları ve 

liderlik olarak üç değişken belirlenmiştir. Bu değişkenlerden liderlik, tek başına 

bağımsız bir değişken olarak ele alınmış, okul dışı etkenler olarak; bölge, toplum ve 

hükümet, okul içi etkenler olarak da; vizyon, kültür, yapı, strateji ve politika/kaynaklar 

belirlenmiştir. Çalışmada bu dokuz değişken ile ilgili olarak önceden yapılan 

çalışmaların ortalamaları alınarak değişkenlerin örgütsel öğrenme süreçlerine doğrudan, 

dolaylı ve genel etkileri anlaşılmaya çalışılmıştır.  

 Çalışma sonucunda,  

1-Okul içi değişkenlerden kültürün örgütsel öğrenme süreçlerinde birinci sırada 

doğrudan etkili olduğu olduğu, ikinci sırada ise okul bölgesinin yer aldığı ve en 

etkisizin ise toplum olduğu,  

2-Örgütsel öğrenme sürecinde dolaylı yönden en fazla etkili olanın liderlik 

olduğu, ikinci sırada ise okul bölgesinin olduğu,   
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3-Örgütsel öğrenme süreçlerinde doğrudan ve dolaylı etkiler birleştirilerek analiz 

yapıldığında ise, öğrenme süreçlerinde en fazla önemli olanın bölge olduğu, ikinci 

sırada liderliğin, en son sırada vizyonun yer aldığı anlaşılmıştır.  

Wai ve Lo tarafından (2005) Hong Kong’ta öğrenen organizasyon özelliklerinin 

sergilendiği okullarda yöneticilerin liderlik stili ve boyutları arasındaki ilişki 

incelenmiştir. 250’den fazla ilk ve orta dereceli okul öğretmeninden elde edilen 

bulgulara göre; okulların öğrenen organizasyona doğru gelişimi için dönüşümsel 

liderliğin en önemli faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Collie ve Taylor (2004) tarafından üniversitenin akademik bölümlerinin öğretimin 

kalitesini artırmak için yaptıkları çabayı anlamak için yürütülen uygulamalı öğrenen 

organizasyon çalışmasında; sürekli öğrenme yoluyla devamlı bir şekilde kendini 

geliştirmeye adayan öğrenen organizasyon literatürü taranarak teorik çerçeve 

oluşturulmuştur. Araştırma soruları; bölümler arasında vizyon, liderlik, bilgi yönetimi, 

iletişim, öğrenme kültürü ve öğretimin gelişimi arasında fark olup olmadığı şeklinde 

düzenlenmiştir.  Çalışma sonucunda da öğrenen organizasyon davranışı gösterme ile 

öğretimin geliştirilmesi arasında olumlu yönde bir ilişki tespit edilmiştir.  

3.2.Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 

 “Organizasyonel Öğrenme Açısından İlköğretim Okulları” adlı araştırmada, 

Celep (2003), ilköğretim okullarının öğrenen örgütler olma yolunda sahip oldukları 

güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesine ve işgörenlerin okullarının örgütsel yapısını şu 

anda nasıl algıladıklarını belirlemeye çalışmıştır. Araştırmada işgörenlerin bazı kişisel 

özelliklerinin örgüt yapısını algılamalarında etkili olup olmadığı sorusuna yanıt 

aranmıştır. Araştırma sonucunda, mal-hizmet üreten kara dayalı örgütlerde sürekli 

öğrenme, diyalog ve sorgulama, takım öğrenmesi, yerleşik sistemler, destek verme, 

sistem ilişkileri, liderlik sağlama, finansal performans ve bilgi performansı olarak dokuz 

boyutta değerlendirilen örgütsel öğrenmenin değere dayalı örgütler olan ilköğretim 

okullarında beş boyutta algılandığı, sürekli öğrenme boyutunun diğer boyutlara göre 

daha zayıf olduğu, yönetsel destek boyutunun ise en güçlü yönünün olduğu, kadınların 

erkeklere göre okullarının başarısının daha az olduğunu düşündükleri, eğitim düzeyi 

yükseldikçe işgörenlerin beklentilerinin yükseldiği, yüksek lisans mezunlarının lisans 

mezunlarına göre okulun daha başarılı durumda olması gerektiğini düşündükleri, bilgi 
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performansı ve yönetsel destek sağlama performansının algılanmasında yöneticiler ve 

öğretmenlerin farklı algıladıkları, yöneticilerin öğretmenlere göre anılan 

performansların daha iyi olduğunu düşündükleri anlaşılmıştır.  

Güçlü ve Türkoğlu tarafından yapılan “İlköğretim Okullarında Görev Yapan 

Yönetici ve Öğretmenlerin Öğrenen Organizasyona İlişkin Algıları” adlı araştırmada 

(2003), ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, öğrenen organizasyona ilişkin algı 

düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda:  

1-Okul müdür ve müdür yardımcılarının kişisel ustalık, zihni modeller, paylaşılan 

vizyon, takım halinde öğrenme ve sistem düşüncesi gibi öğrenen organizasyon 

disiplinlerine ilişkin algılarının, öğretmenlere göre daha yüksek olduğu,  

2-İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin özellikle kişisel gelişim için daha 

uygun olanaklar bekledikleri ve kişisel ustalık disiplininde eksiklikleri olduğunu işaret 

ettikleri,  

3-İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin sorunların kaynağını dışarıda 

görme eğiliminde oldukları,  

 4-İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin takım çalışmasına açık oldukları, 

bu çalışmalardan zevk aldıkları,  

5-İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin kurumun amaçlarına inandıkları, 

planlama yapılırken fikirlerinin alınması ve değerlendirilmesini bekledikleri, yönünde 

bulgulara ulaşılmıştır.  

Ağaoğlu ve Oktaylar (2003) tarafından yapılan “Öğrenen Örgüt Kültürüne İlişkin 

Öğretmen ve Yönetici Görüşleri” adlı araştırmada, Eskişehir il merkezinde bulunan 

resmi ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmen ve yöneticilerin öğrenen örgüt 

kültürüne ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda;  

1-Okulların öğrenen örgüt kültürünün genel özelliklerine sahip oldukları, 

2-Öğretmen ve yöneticilerin öğrenen örgüt kültüründe varolan birey 

sorumluluğuna sahip oldukları,  

3-Okulların öğrenen örgüt kültürünün alt boyutlarından okul vizyonuna sahip 

oldukları,  

4-Okullarda öğrenen örgüt kültürünün alt boyutlarından bilgi edinimi, paylaşımı 

ve bilgi teknolojilerinin kullanımına ilişkin özelliklerin yer aldığı,  

5-Öğretmen ve yöneticilerin öğrenen örgüt kültürünün özelliklerine ilişkin 

görüşlerinin mesleki kıdeme göre farklılaşmadığı, hususları belirlenmiştir.  
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Celep (2002) tarafından öğrenme kültürünün ilköğretim okullarındaki düzeyini 

belirlemek amacıyla yapılan “İlköğretim Okullarında Öğrenme Kültürü” adlı çalışmada, 

öğrenme kültürü boyutlarından öğrenmeye içsel güdülenme, öğretimde mükümmellik 

ve öğretmene ayrıcalıklı davranma konusunda ilköğretim öğretmenlerinin görüşleri 

belirlenmiştir. Çalışma sonucunda; öğretimde mükemmelliğin ve öğrenmeye içsel 

güdülenmenin öğrenme kültürünü olumlu yönde etkilediği, ayrıcalıklı davranmanın ise 

öğrenme kültürünü olumsuz biçimde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Taşçı ve Eroğlu (2004) tarafından yapılan “İşletmelerin Öğrenen Organizasyon 

Olma Yolundaki Çabalarının Türkiye’deki Görünümü” adlı araştırmada, Türkiye’deki 

işletmelerin öğrenen örgüt olmaya doğru ne kadar yol alabildiklerini belirlemek 

amaçlanmıştır. Araştırmadaki veriler, Türkiye’de Ulusal Kalite Ödülüne başvurmuş 

işletmelerden toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; işletmeler öğrenen organizasyon 

olabilmek için gereken temel bileşeneri belirli ölçülerde geliştirebilmişler, hatta bu 

bileşenlerle kendilerini sınırlamayıp, belirgin bir sistem düşüncesi perspektifi altında 

yol almaya çalışmışlardır. Kişisel ustalık düzeyinin yüksekliği açısından işletmelerin 

büyüklüğü ve yaşı önemlidir. Orta büyüklükteki işletmelerde ve köklü kuruluşlarda 

kişisel ustalık düzeyi daha yüksektir. Zihinsel modellerin bağlayıcı ve 

engelleyiciliğinden en az rahatsız olanlar örgüt kültürü güçlü kuruluşlardır. Kişisel 

ustalık düzeyi ile zihinsel modellerden birinde yol almış olan işletmeler diğerinde de yol 

almışlardır. İşletmelerin vizyonları oldukça geniştir; ancak vizyonun paylaşımı oldukça 

düşüktür. Takım halinde örgütlenmiş olan işletmelerde, takım halinde öğrenmeyi 

kolaylaştıracak tarzda örgütlenme için çaba harcanmaktadır.  

Celep (2004) tarafından Türkiye’deki üniversitelerin ne derecede örgütsel 

öğrenme özelliklerine sahip olduğu konusunda öğretim elemanlarının görüşünü 

belirlemek ve  öğretim elemanlarının görüşlerini kişisel değişkenlerin etkileyip 

etkilemediğini saptamak amacıyla yapılan “Örgütsel Öğrenme Açısından Türkiye 

Üniversiteleri” adlı araştırmada; üniversitelerin örgütsel öğrenme boyutlarında belirtilen 

özelliklere yeterince sahip olmadığı, örgütsel öğrenmenin önemli çıktısını oluşturan 

bilgi performansını, haftalık ders çeşidi, cinsiyet, fakültedeki öğretim elemanı sayısı, 

kişinin hiyerarşik pozisyonu, yaşı, haftada girdiği ders saati sayısı ve kişinin akademik 

unvan düzeyi değişkenlerinin tümünün etkilediği bulgularına ulaşılmıştır.  



 57 

Varoğlu ve arkadaşları (2000) tarafından yürütülen “Öğrenen Bireyden Öğrenen 

Organizasyona Ulaşmada Labaratuvar ve Geleneksel Sınıf Ortamlarının Etkililiğine 

İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Kara Harp Okulu Örnek Olayı” adlı araştırmada, 

eğitim kurumlarında öğrenen bireyden öğrenen organizasyona ulaşabilmede sınıf 

ortamlarının etkililiğinin, Kara Harp Okulu’nda karşılaştırmalı olarak test edilmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: 

Multimedya ile zenginleştirilmiş labaratuvar ortamı;   

1-Bireysel ve takım halinde öğrenme açısından, geleneksel sınıf ortamlarından 

daha etkilidir. 

2-Katılım tam sağlandığı için; sorunlara ve olaylara sistem düşüncesi ile 

yaklaşılması kolaylaşmaktadır. 

3-Ortaya çıkan sinerjik etkileşim, öğrencilerin bireysel ustalıklarını sergileyip, en 

iyiyi yapmaların kolaylaştırmaktadır.  

4-Taraflar, bilgi birikimini kullanan ortak zekaya daha kolay ulaşmaktadır.  

5-Zihinsel modeller oluşturulmasında önemlidir.  

6-Göreve yönelik takım başarısı ile ekip halinde öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır.  

7-Öğrenciler daha aktifleşerek, dersin işlenmesine yönelik daha yaratıcı önerilerde 

ve üretken faaliyetlerde bulunmaktadırlar.  

8-Organizasyonel, ulusal ve küresel boyuttaki gelişmeler daha kolay 

izlenebilmektedir.  

9-Bilgi alışverişini ve motivasyonu kolaylaştıran açık bir iletişim yapısının 

kurulmasında etkilidir.  

 Kale (2003) tarafından “Liselerin Örgütsel Öğrenme Düzeylerinin Belirlenmesi” 

adıyla yürütülen doktora çalışmasında; yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine 

göre resmi ve özel liselerin örgütsel öğrenme düzeylerinin ne olduğunun bulunması 

amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda; özel okulların resmi okullardan daha yüksek bir 

örgütsel öğrenme düzeyine sahip oldukları, en yüksek öğrenme düzeylerinin özel fen 

liselerinde, en düşük örgütsel öğrenme düzeylerinin resmi fen liselerinde olduğu, 2001 

ÖSS sonucuna göre ilk sıralarda yer alan okulların örgütsel öğrenme düzeylerinin son 

sıralarda yer alan okullardan daha yüksek olduğu, okul yöneticilerinin diğer gruplara 

göre okullardaki örgütsel öğrenmenin daha fazla olduğunu düşündükleri; ancak genelde, 

veli, yönetici ve öğretmenlerin benzer şekilde görüşlere sahip oldukları, öğrencilerin 
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örgütsel öğrenmeye ilişkin olarak diğer gruplardan farklı şekilde daha olumsuz 

düşündükleri yönündeki bulgulara ulaşılmıştır.   

Töremen (2001) tarafından “Devlet ve Özel Liselerde Örgütsel Öğrenme ve 

Engelleri Adlı Bir Araştırma” adıyla yapılan çalışmada, devlet liseleri ve özel liselerde 

örgütsel öğrenme konusunda yöneticilerden ve öğretmenlerden beklenen roller ve 

örgütsel öğrenmenin engellerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda 

aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: 

1-Okullarda bireysel araştırma ve çalışmaya katılımın düşük olduğu,  

2-Öğretmenler arasındaki iletişimin düşük olduğu,  

3-Özellikle devlet liselerinde, öğretmen ve yöneticilerin sistemli bir çalışma 

programına sahip olmadıkları,  

4-Devlet liselerinde takım ruhunun zayıf olduğu,  

5-Eğitim yöneticilerinin eğitim kurumunun sunduğu hizmetin kalitesini artırma, 

çağdaş hizmet sunma konusunda yetersiz kaldıkları,  

6-Hizmetiçi eğitimlerin okulun kalitesine katkıda bulunmadığı,  

7-Yapılan denetimlerin öğrenmeyi güçlendirmeye hizmet etmediği,  

8-Okulların politik güçlerden olumsuz etkilendiği,  

9-Okulun örgüt yapısının öğrenme motivasyonunun artırmadığı, zihniyet 

değişikliğini güçleştirdiği, 

10-Okullardaki yönetim etkinliklerinin öğrenmeyi kolaylaştırmaya yardımcı 

olmadığı,  

11-Yönetim konusunda sık sık yönetsel metinlere başvurulduğu için; öğretmen ve 

yöneticilerin girişimcilik ve üreticilik özelliklerinin bastırıldığı,  

12-Okullarda öğretmenlere yeterince sorumluluk verilmediği,  

13-Okullarda problemlerin önceden çözülemediği,  

14-Okullarda paylaşılmış ortak bir vizyonun olmadığı,  

15-Okulda öğrenci deneyimi ile program arasında bağlantı kurulmadığı, 

16-Okulların öğrenci, ebeveyn ve öğretmene yeterince seçenek sunmadığı 

Bulutlar (2003) tarafından bir özel üniversitenin öğrenen organizasyon olmak için 

değişime ne derecede hazır olduğunu ortaya çıkartmak ve gelecekte öğrenen 

organizasyon olabilmesi için gerekli saptamaları yapmak ve önerilerde bulunmak 
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amacıyla yapılan “Öğrenen Örgüt Unsurlarının Ders Kalitesi Üzerindeki Etkileri” adlı 

araştırmada; eğitmenin kişisel özellikleri, dersin anlaşılması ve öğrenme düzeyi, dersin 

öğrenci üzerinde yarattığı güdüleme ve öğrencinin ilgisini çekme düzeyi ve eğitmen ile 

öğrenci arasında kurulan iletişim derecesi adı altında dört başlıkta 

değerlendirilebileceği, bu faktörler açısından ders kalitesi değerlendirmesi öğrencilerde 

öğretim elemanlarına göre daha düşük olduğu, toplam olarak bakıldığında değişik 

bölümlerdeki öğrencilerin derslerin kalitesini farklı algılamadıkları, öğrenen 

organizasyon olma unsurları ile performans ile arasında  herhangi bir bağlantı 

gözlenmediği, öğrenen organizasyon olma unsurlarından destekleyici liderlik ile sistem 

bağlantıları ders kalitesi arasında olumlu ilişki olduğu, öğretim elemanlarının örgütün 

öğrenen organizasyon olma unsurlarını taşımada statü ve üstlenilen görevin herhangi bir 

ilgisinin olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Balay ve arkadaşları tarafından yürütülen “Öğrenmeyi Paylaşan ve Paylaşmayı 

Öğrenen Örgütler Olarak Üniversiteler: Harran, Gaziantep ve Dicle Üniversiteleri 

Örneği” adlı çalışmada (2005), Harran, Gaziantep ve Dicle Üniversitelerinin öğrenen 

örgüt özelliklerini taşıma düzeylerini saptamak ve adı geçen üniversiteler arasında bir 

karşılaştırma yapmak amaçlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre katılımcılar, 

genellikle üniversitelerinin bulunduğu coğrafi konumunun öğrenmeye olumlu etkisi, 

kişilerin kendilerini ilgilendiren konularda karar alma yetkisine sahip olma düzeyleri, 

üniversitede yeni sistemlerin girişini kolaylaştırmak amacıyla bireylerin sürekli eğitilip 

geliştirilmesi, üniversite birimleri arasında bilgi paylaşımı, öğretim elemanları arasında 

açıklığı ve üretkenliği sağlayan güçlü bir kültürün oluşması, öğretim elemanlarının 

farklı düşünmeye ve davranmaya özendirilmesi, üniversitelerinin diğer üniversitelerle 

yeterli düzeyde ilişki ve iletişim içinde olması ve öğretim elemanlarının yenilik yapma 

ve yeni şeyleri deneme konusunda yeterince cesaretlendirilmesi yönünden 

üniversitelerini yetersiz bulmuşlardır. Araştırmanın sonuçlarından biri de Gaziantep 

Üniversitesinin, yukarıda geçen öğrenen örgüt özellikleri yönünden diğer üniversitelere 

göre göreceli olarak daha iyi bir durumda olduğudur. 

Gündüz ve Sezik (2005) tarafından öğretmenlerin görüşlerine göre, devlet ve özel 

ilköğretim okullarında örgütsel öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğini belirlemek 

amacıyla yapılan “Devlet ve Özel İlköğretim Okullarında Örgütsel Öğrenmenin 
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Değerlendirilmesi” adlı araştırmada, örgütsel öğrenme açısından sürekli öğrenme, 

diyalog ve sorgulama, takım öğrenmesi, yerleşik sistemler, yetkilendirme, sistem 

ilişkileri, liderlik sağlama, finansal performans ve bilgi performansı boyutlarında özel 

ilköğretim okullarının performanslarının devlet ilköğretim okullarına oranla çok daha 

iyi olduğu belirlenmiştir. 

  



 

BÖLÜM IV 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu bölümde araştırma yöntemini somutlaştıran araştırma modeli, evren ve 

örneklem, araştırmanın bilgi toplama araçlarının geliştirilmesi, verilerini toplanması ve 

verilerin çözümlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.  

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmanın yürütülmesinde genel tarama modeli 
kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen varolan bir durumu 
varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Genel 
tarama modeli ise; “Çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren 
hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile, evrenin tümü ya da ondan 
alınacak bir grup örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama 
düzenlemesidir” (Karasar, 1984, ss.81-82).  

Bu araştırma ile ilköğretim denetçilerinin bireysel özellikleri, içinde 

bulundukları kurum kültürü ve denetim uygulamaları sırasındaki liderlik 

davranışlarının, öğrenen organizasyonların özellikleri ile uyumlu olup belirlenmeye 

çalışılmıştır. Araştırma, bu yönüyle betimsel, durum saptayıcı bir araştırmadır.  

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni, 2004-2005 öğretim yılında Türkiye’de 81 İlde görev yapan 

2746 ilköğretim denetçisi ile (MEB, 2005), birleştirilmiş sınıfta öğretim yapanlar 

dışındaki 19207 ilköğretim okulunda görev yapan 371317 yönetici ve öğretmenden 

oluşmaktadır (MEB, 2004). İlköğretim okullarındaki toplam yönetici sayılarına 

ulaşılamadığından, yönetici sayısı her okul için 2 olarak kabul edilmiş ve okul sayısı 2 

ile çarpılarak 38414 yönetici olduğu sonucuna ulaşılmıştır.     

Evreni temsil edecek örneklem büyüklükleri hesaplanırken Balcı’nın (2001, 

ss.107-108) Cochran tarafından önerildiğini belirterek verdiği [(t2(PQ)/d2) / (1+(1/N) t2 

(PQ)/d2] formülü kullanılmıştır. Bu formül kullanılarak %95 güven düzeyi esas alınarak 

yapılan hesaplamaya göre; örnekleme alınması gereken ilköğretim denetçilerinin sayısı 
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337, ilköğretim okulu yöneticilerinin sayısı 380 ve ilköğretim okulu öğretmenlerinin 

sayısı 384 olarak bulunmuştur.   

Örneklemin belirlenmesinde tabakalı ve küme örnekleme kullanılmıştır. 

Türkiye’nin 81 ili okul sayısı bakımından büyükşehir statüsündeki iller çıkartılarak 

çoktan aza doğru sıralanmış ve coğrafi bölgeler esas alınarak tabakalara ayrılmıştır. 

Tabakaların ilk ve son sıralarında yer alan iller dışarıda bırakılarak her gruptan iki il, 

basit ve yansız şekilde seçilmiştir. Büyükşehir statüsünde yer alan illeri temsilen de, 

araştırmacının ölçek uygulama kolaylığı olduğu için;  Ankara İli seçilmiştir. Sonuç 

olarak örnekleme alınan iller: Adıyaman, Afyon, Ankara, Bartın, Bilecik, Iğdır, Isparta, 

Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Muş, Niğde, Şırnak, Tekirdağ ve Uşak’tır.  

İlköğretim denetçilerinin sayısı az olduğu için (445 kişi);  bu illerdeki ilköğretim 

denetçilerinin tamamı örnekleme alınmıştır.  

Öğretmen ve yönetici örneklemini ise, belirlenen illerin İlköğretim Müfettişleri 

Başkanlıklarınca, birleştirilmiş sınıfta öğretim yapanlar hariç olmak üzere; il merkezi, 

ilçe merkezi ve kasabada olma durumlarına göre seçilen üç ilköğretim okulundaki 

yönetici ve öğretmenler ile, il merkezi, ilçe merkezi ve kasabadan ayrıca seçilen üçer 

ilköğretim okulunun sadece yöneticileri oluşturmaktadır. Seçilen okullardaki öğretmen 

sayısı 1330, yönetici sayısı 540’tır.   

Araştırmanın Bilgi Toplama Aracı ve Geliştirilmesi 

 Bu araştırmada kullanılan ölçekler, araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. 

Ölçeklerin geliştirilmesine başlamadan önce, konu ile ilgili araştırma, yayın ve 

kaynaklar taranmış, benzer ölçekler incelenmiştir. Bu çalışma sonucunda ilköğretim 

denetçilerinin örgüt kültürü için 26, öğrenmeye ilişkin kişisel özellikleri için 23 ve 

liderlik uygulamaları için 30 olmak üzere toplam 79 madde, uzman nezaretinde 

listelenmiştir. Bu maddeler, likert tipinde ölçeklendirilmek ve denemelik sorular 

biçimine dönüştürülmek suretiyle, ilköğretim denetçileri için 79, ilköğretim okulu 

yönetici ve öğretmenleri için 30 sorudan oluşan iki ölçek taslağı hazırlanmıştır. 

 Hazırlanan taslaklar, Marmara Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Fırat 

Üniversitesi,  Hacettepe Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinden altı alan uzmanının 
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görüşüne sunulmuştur. Elde edilen veriler ışığında gerekli düzeltme ve değişiklikler 

yapılarak ölçme araçlarına ön uygulama için son şekilleri verilmiştir. Ön uygulama için 

hazırlanan ilköğretim denetçileri ölçeğinde 53, yönetici ve öğretmen ölçeğinde 21 soru 

yer almıştır. Ölçek taslakları bu şekilde uzman görüşüne sunularak; kapsam geçerliğine 

sahip olması sağlanmıştır.  

 İlköğretim denetçileri için hazırlanan ölçek, Konya’da görev yapan 72 

ilköğretim müfettişine ön deneme amaçlı olarak uygulanmıştır. Uygulamadan elde 

edilen veriler kullanılarak SPSS programında ölçeğin alt boyutları için güvenirlik 

katsayısı (Cronbach Alpha) hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda Cronbach Alpha 

katsayıları alt boyutlar için sırasıyla .032, .71 ve -,35 olarak bulunmuştur. Geliştirilen 

aracın, özellikle birinci ve üçüncü alt boyutlarında güvenirlik katsayısı (Cronbah Alpha) 

çok düşük olduğu için; ölçekteki problemi tespit etmek üzere ölçeği dolduranlarla 

yüzyüze görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde, genel olarak olumsuz şekilde ifade 

edilen cümlelerin anlaşılamadığı, cevap seçeneğinin bulunmasında zorlanıldığı 

anlaşıldığından, ölçekte yer alan olumsuz cümleler, olumluya çevrilerek ölçek yeniden 

düzenlenmiştir. Yeniden düzenlenen ölçek, Konya’da aynı gruba ikinci bir deneme 

olarak yeniden uygulanmıştır. İkinci ön uygulamada elde edilen veriler kullanılarak, 

SPSS yazılımında ölçeğin alt boyutları için güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) 

hesaplanmıştır. Bu işlem sonucunda corrected item-total correlation sonuçları  eksi 

olarak hesaplanan 3 soru ölçekten çıkarılmıştır. Bunun dışında, soruların tek bir faktör 

altında toplanıp toplanmadığını, diğer bir deyişle yapı geçerliklerini test etmek üzere 

faktör analizi uygulanmıştır. Her bir bölümün ya da boyutun tek boyutlu olması için 

yapılan faktör analizi sonucunda, faktör yük değeri .35’in altında kalan toplam 11 soru 

daha ölçekten çıkarılmıştır. Ayrıca, ölçeğin liderlik uygulamaları ile ilgili alt boyutunda 

elde edilecek veriler, yönetici öğretmen ölçeğinden elde edilecek verilerle 

karşılaştırılacağı için;  ileride anlatılacağı gibi yönetici-öğretmen ölçeğinden çıkarılan 4 

madde ilköğretim denetçileri ölçeğinden de çıkartılmıştır. Sonuçta, ilköğretim 

denetçileri ölçeğinde örgüt kültürü için 15, öğrenmeye ilişkin bireysel özellikleri için 11 

ve liderlik uygulamaları için 14 olmak üzere toplam 39 maddenin kalması 

kararlaştırılmıştır. Ölçekten çıkartılan maddelerden sonra ölçeğin güvenirlik çalışmaları 

ve yapı geçerliğine ilişkin analiz çalışmaları yenilenmiştir. 



 64 

  Tablo 4’te görüldüğü gibi, ilköğretim denetçileri ölçeğinin kurum kültürü 

boyutundaki 15 maddeye ilişkin Cronbach-Alpha Katsayısı .84, bireysel özellikler 

boyutundaki 11 maddeye ilişkin Cronbach-Alpha Katsayısı .80 ve liderlik davranışları 

boyutunda yer alan 14 maddeye ilişkin Cronbach-Alpha Katsayısı .86’dır.  

Tablo 4:İlköğretim Denetçileri Ölçeği Boyutlarına İlişkin Maddeler ve Alpha 
Katsayıları 

Boyutlar Maddeler Cronbach-Alpha Katsayısı 

Kurum Kültürü 1-15 .84 

Bireysel Özellikler 16-26 .80 

Liderlik Davranışları 27-40 .86 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi; ortak varyans, ilköğretim denetçileri ölçeğinin kurum 

kültürü boyutunda 14 maddeye ilişkin olarak .36 ile .69, bireysel özellikler boyutunda 

11 maddeye ilişkin olarak .42 ile .73 ve liderlik davranışları boyutunda 14 maddeye 

ilişkin olarak .46 ile .71 arasında değişmektedir.   

Tablo 5:İlköğretim Denetçi Ölçeği Boyutlarına İlişkin Maddeler ve Faktör 
Yükleri 

Boyutlar Maddeler 
Faktör Yükleri 

(En Az-En Fazla) 

Kurum Kültürü 1-15 .36-.69 

Bireysel Özellikler 16-26 .42-.73 

Liderlik Davranışları 27-40 .46-71 

Yönetici ve öğretmenler için hazırlanan ölçek taslağı, Konya’nın Ereğli ilçesinde 

4 okulda toplam 121 yönetici ve öğretmene uygulanmıştır. Ön uygulamada elde edilen 

veriler kullanılarak, SPSS yazılımında ölçeğin alt boyutları için güvenirlik katsayısı 

(Cronbach Alpha) hesaplanmıştır. Bunun dışında, soruların tek bir faktör altında 

toplanıp toplanmadığını, diğer bir deyişle yapı geçerliklerini test etmek üzere faktör 

analizi uygulanmıştır. Her bir bölümün ya da boyutun tek boyutlu olması için yapılan 

faktör analizi sonucunda, faktör yük değeri .35’in altında kalan toplam 4 soru ölçekten 

çıkarılmıştır. Ayrıca, ölçekten elde edilecek veriler, ilköğretim denetçileri ölçeğinin 

liderlik davranışları boyutundan elde edilecek verilerle karşılaştırılacağı için; ilköğretim 

denetçileri ölçeğinden çıkarılmış olan 3 madde daha yönetici-öğretmen ölçeğinden 

çıkarılmıştır. Sonuçta yönetici-öğretmen ölçeğinde 14 sorunun kalması 
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kararlaştırılmıştır. Ölçekten  çıkartılan maddelerden sonra ölçeğin güvenirlik çalışmaları 

ve yapı geçerliğine ilişkin analiz çalışmaları yenilenmiştir. 

Tablo 6:Yönetici-Öğretmen Ölçeğine İlişkin Alpha Katsayısı ve Ölçekte Yer 
Alan Maddelerin Faktör Yükleri 

Maddeler Cronbach-Alpha Katsayısı 
Faktör Yükleri 

(En Az-En Fazla) 

1-14 .90 .43-.81 

 

Tablo 6’da  görüldüğü gibi; yönetici-öğretmen ölçeğindeki 14 maddeye ilişkin 

Cronbach-Alpha Katsayısı .90’dır. Ölçekteki ortak varyans, .43 ile .81 arasında 

değişmektedir.  

Verilerin Toplanması 

Tablo 7: Alana Gönderilen Ölçeklerin Geri Dönüş Oranları 

Yönetici-Öğretmen  İlköğretim Denetçisi 

Dönen 

Bölge 

Gönderilen 
Yönetici Öğretmen Toplam 

% Gönderilen Dönen % 

İç Anadolu 400 79 251 330 82,5 199 153 76,9 

Akdeniz 200 56 121 177 88,5 71 47 66,2 

Marmara 200 72 118 190 95 29 24 82,8 

Doğu Anadolu 200 40 111 151 75,5 25 19 76 

Güneydoğu Anadolu 200 56 143 199 99,5 42 37 78,6 

Ege 200 40 91 131 65,5 49 42 85,6 

Karadeniz 200 40 119 159 79.5 30 22 73,3 

Toplam 1600 383 954 1337 83,5 445 344 77.3 

Geliştirilen ölçeklerin uygulanması için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığından 

izin alınmıştır (EK- A). Sonrasında illerdeki ilköğretim denetçi sayısı kadar ilköğretim 

denetçi ölçeği ile Ankara için 200 ve diğer iller için 100’er tane yönetici-öğretmen 

ölçeği (EK- C, D), araştırmacı tarafından çoğaltılarak uygulanmak üzere seçilen illerin 

İlköğretim Müfettişleri Başkanlıklarına gönderilmiştir. Ölçekler ilköğretim müfettişleri 

başkanlıklarınca uygulandıktan sonra araştırmacıya gönderilmiştir. Geri dönen 
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ölçeklerin bölgelere göre dağılımı ve geri dönüş oranları Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7’ye göre; İlköğretim Denetçi Ölçeğinden geri dönenlerin sayısı 344 (%77.3), 

Yönetici-Öğretmen Ölçeğinden geri dönenlerin sayısı yöneticiler için 383 (%65.4), 

öğretmenler için 954’tür (%71.7).   

Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

İlköğretim denetçilerini öğrenen organizasyon yaklaşımı açısından 

değerlendirmeyi amaçlayan bu araştırmada kullanılan ölçeklerde Likert türü beşli 

dereceleme ölçeği kullanılmıştır. Dereceleme maddeleri “Hiç”, “Az”, “Arasıra” “Çoğu 

Zaman” ve  “Her Zaman” seçeneklerinden oluşmaktadır. Bu seçenekler üzerinde analiz 

yapabilmek için; sırasıyla 1’den 5’e kadar sayısal değerler verilmiştir. Aritmetik 

ortalamanın değerlendirme aralığı için; (5-1=4) hesaplanan aralık katsayısına göre 

(4/5=0.80) seçenek aralıkları düzenlenmiştir. Buna göre düzenlenen değerlendirme 

aralıkları Tablo 8’de verilmiştir.  

Tablo 8: Aritmetik Ortalamaların Değerlendirme Aralığı 

Aralık Seçenek Aralığın Değeri Değerlendirme 

1,00-1,80 Hiç Çok Olumsuz Yetersiz 

1,81-2,60 Az Olumsuz Alt Düzey 

2,61-3,40 Arasıra Orta Orta Düzey 

3,41-4,20 Çoğu Zaman Olumlu Üst Düzey 

4,21-5,00 Her Zaman Çok Olumlu Çok Üst Düzey 

Verilerin çözümlenmesinde bilgisayardan yararlanılmış, araştırmanın alt 

problemlerine yönelik olarak toplanan veriler üzerinde gerekli istatistiksel 

çözümlemeler için SPSS paket programı kullanılmıştır.  

Araştırmanın 1. alt problemi için  frekans (f) ve yüzde (%) değerleri verilmiştir. 

Araştırmanın 2.1 alt problemindeki “İlköğretim denetçilerinin algılarına göre; örgüt 

kültürü, ilköğretim denetçilerinin öğrenmesine ne derecede fırsat sağlamaktadır?”, 3.1 

alt problemindeki “İlköğretim denetçilerinin algılarına göre; ilköğretim denetçileri, 

bireysel özellikleri açısından öğrenme ve gelişmeye ne derecede açıktırlar?”, 4.1 alt 
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problemindeki  “İlköğretim denetçilerinin algılarına göre; ilköğretim denetçileri, 

denetim uygulamaları sırasında liderlik rollerini ne derecede oynayabilmektedirler?” ve 

5.1 alt problemindeki “İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin algılarına göre; 

ilköğretim denetçileri denetim uygulamaları sırasında liderlik rollerini ne derecede 

oynayabilmektedirler?” sorularına cevap aramak için aritmetik ortalama hesaplamaları 

yapılmıştır. Değerlendirme yapılırken Tablo 12’de verilen değerlendirme aralıkları 

kriter olarak kullanılmıştır.  

Araştırmanın 2.2., 3.2. ve 4.2. alt problemlerinde yer alan; ilköğretim 

denetçilerinin algıları; 1.Görev yaptıkları coğrafi bölge, 4. İlköğretim denetçilik kıdemi 

ve 5. Denetçiliğe atanmaya esas öğrenim değişkenlerine göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir? sorularına cevap aramak için varyans analizi yapılmış, 2. 

Öğretmenlik branşı ve 3. cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

sorularına cevap aramak için ise t testi uygulanmıştır. Anlamlılık testlerinde α=.05 

düzeyi esas alınmıştır. Görüş farklılıklarının derecesini belirlemek için, Özdamar (2001, 

s.278) tarafından önerilen,  p>0.05 önemli değil, p<0.05 önemli,  P<0.01 çok önemli, 

p<0.001 ileri düzeyde önemli aralıkları kullanılmıştır. P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark 

bulunan maddeler için, bu anlamlılığın hangi gruplar arasında olduğunu test etmek 

amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. İlköğretim denetçilerinin 

algıları; öğretmenlik branşı ve cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

sorularına cevap aramak için ise t testi uygulanmıştır. Cinsiyet değişkeninde, kadın 

ilköğretim denetçilerinin sayısı 30’un altında olması nedeniyle (21 kişi) hem t testi hem 

de Mann-Whitney U testi uygulanmış, veriler arasında fark olmadığı için t testi 

sonuçları kullanılmıştır (Balcı, 2001, s.258).  

Araştırmanın 5.2 alt probleminde yer alan; ilköğretim okulu yönetici ve 

öğretmenlerinin algıları, 1.Görev yaptıkları coğrafi bölge, 3. Görev yaptıkları yerleşim 

birimi, 5. Kıdem, 6. Öğretmenliğe atanmaya esas öğrenim değişkenlerine göre anlamlı 

farklılık göstermekte midir? sorularına cevap aramak için varyans analizi yapılmıştır. 

Aynı alt problemde yer alan ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin algıları, 2. 

Branş ve 4. Cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? sorularına 

cevap aramak için ise t testi uygulanmıştır. Anlamlılık testlerinde α=.05 düzeyi esas 

alınmıştır. Görüş farklılıklarının derecesini belirlemek için, Özdamar (2001, s.278) 
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tarafından önerilen,  p>0.05 önemli değil, p<0.05 önemli,  P<0.01 çok önemli, p<0.001 

ileri düzeyde önemli aralıkları kullanılmıştır.  P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark bulunan 

maddeler için, bu anlamlılığın hangi gruplar arasında olduğunu test etmek amacıyla 

Tukey çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır.  

Araştırmanın 6. alt probleminde yer alan; İlköğretim denetçileri, ilköğretim 

okulu yöneticileri ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları 

sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algıları arasında 

anlamlı farklılık var mıdır? sorusuna cevap aramak için; varyans analizi yapılmıştır. 

Anlamlılık testlerinde α=.05 düzeyi esas alınmıştır. Görüş farklılıklarının derecesini 

belirlemek için, Özdamar (2001, s.278) tarafından önerilen,  p>0.05 önemli değil, 

p<0.05 önemli,  P<0.01 çok önemli, p<0.001 ileri düzeyde önemli aralıkları 

kullanılmıştır.  P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark bulunan maddeler için, bu anlamlılığın 

hangi gruplar arasında olduğunu test etmek amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi 

uygulanmıştır. 



 

 

BÖLÜM V 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde, ölçek yoluyla toplanan verilerin istatistiksel analizi sonucunda elde 

edilen bulgular ve yorumları, araştırmanın amaçları sırası içerisinde verilmektedir.  

5.1.Kaynak Grupların Genel Nitelikleri 

Araştırmanın birinci alt problemi “Kaynak gruplarının genel nitelikleri nelerdir?” 

şeklinde ifade edilmişti. Bu bölümde, ölçek uygulanan ilköğretim denetçileri ve 

ilköğretim okulu yönetici/öğretmenlerinin genel nitelikleri ile ilgili olarak; frekans (f) 

ve yüzde (%) değerleri verilmiş ve yorumlanmıştır.  

Ölçek uygulanan ilköğretim denetçilerinin bölge, öğretmenlik branşı, cinsiyet, 

öğretmenlik kıdemi, denetçilik kıdemi, denetçiliğe atanmalarına esas öğrenim ve lisans 

üstü eğitim değişkenlerine göre dağılımı ilgili bilgiler Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9’a göre; ilköğretim denetçilerinden bölgelere göre ölçek uygulanan en 

büyük grup, 153 kişi ile İç Anadolu Bölgesi (%44,5), en küçük grup ise 22 kişi ile 

(%6,4) Karadeniz Bölgesi’dir. İlköğretim denetçilerinden ölçek uygulanan en büyük 

grubun İç Anadolu Bölgesi olmasının nedeni Büyükşehirleri temsilen Ankara ilinin 

seçilmiş olmasıdır.  

İlköğretim denetçilerinden ölçek uygulananların 269 tanesi (%78,2) sınıf 

öğretmenliği, 75 tanesi de (%21,8) branş öğretmenliği kökenlidir. İlköğretim 

denetçilerinin 21 tanesi (%6,1) kadın, 323 tanesi (%93,9) erkektir. İlköğretim 

denetçilerinin büyük çoğunluğunun sınıf öğretmeni kökenli ve erkek oldukları 

söylenebilir.  

 İlköğretim denetçilerinin 43 tanesi 1–5 (%12,5), 101 tanesi 6–10 (%29,4), 91 

tanesi 11–16 (%26,5), 57 tanesi 17–22 (%16,6), 52 tanesi 23 yıl ve üstü ilköğretim 

denetçiliği kıdemine sahiptirler. İlköğretim denetçiliği kıdeminde en büyük grup, %29,4 

ile 6–10 yıllık kıdeme sahip olanlardır. En küçük grup ise, %12,5 ile 1–5 yıl kıdeme 

sahip olanlardır.  
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Tablo 9: İlköğretim Denetçilerinin Bölge, Öğretmenlik Branşı, Cinsiyet, 

Denetçilik Kıdemi ve Denetçiliğe Atanmalarına Esas Öğrenim Değişkenlerine Göre 
Dağılımı 

 

Değişken Grup f % 

İç Anadolu 153 44,5 
Akdeniz 47 13,7 
Marmara 24 7 
Doğu Anadolu 19 5,5 
Güneydoğu Anadolu 37 10,8 
Ege 42 12,2 

Bölge  

Karadeniz 22 6,4 
Eğitim (Sınıf Öğretmeni) 269 78,2 

Öğretmenlik Branşı 
Branş Öğretmeni 75 21,8 
Kadın 21 6,1 

Cinsiyet 
Erkek 323 93,9 
1–5 43 12,5 
6–10 101 29,4 
11–16 91 26,5 
17–22 57 16,6 

Denetçilik Kıdemi 
(Yıl) 

23 ve Üstü 52 15,1 
EYTPE 3+1 Lis.Tam. 35 10,2 
EYTPE 2+2 Lis.Tam. 83 24,1 
EYTPE 118 34,3 
Pedagoji 59 17,2 

Denetçiliğe 
Atanmasına Esas 

Öğrenimi 

Kurs 49 14,2 
Toplam 

 344 100.0 

 İlköğretim denetçilerinin 35’i (%10,2) Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve 

Ekonomisi alanında 3+1 Lisans tamamlama eğitimi alarak, 83’ü (%24,1) Eğitim 

Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında 2+2 Lisans tamamlama eğitimi 

alarak, 118’i (%34.3) Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında 

lisans eğitimi alarak, 59 tanesi (%17.2) o dönemde pedagoji adı verilen alanda lisans 

eğitimi alarak ve 49 tanesi de (%14.2) doğrudan kurs eğitimi verilerek ilköğretim 

denetçiliğine atanmışlardır. Grupların en büyüğünü, 118 kişi ile (%34,3) Eğitim 

Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında lisans eğitimi alanlar, en küçüğünü 

35 kişi ile (%10,2) Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında 3+1 

Lisans tamamlama eğitimi alanlar oluşturmaktadır.    
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İlköğretim denetçilerinin denetçilikteki mesleki kıdemlerinin bölgelere göre 

dağılımı Tablo 10’da verilmiştir.  

Tablo 10:İlköğretim Denetçilerinin Denetçilikteki Mesleki Kıdemlerinin Bölgelere 
Göre Dağılımı 

Kıdem 

1–5 6–10 11–16 17–22 23 ve üstü Toplam Bölgeler 

F % 1 % 1 % f % f % f 

İç Anadolu  8 5,2 29 18,6 36 23,5 40 26,1 40 26,1 153 

Akdeniz  8 17 17 36,2 16 34 3 6,4 3 6,4 47 

Marmara 1 4,1 7 29,3 5 20,8 3 12,5 8 33,3 24 

Doğu Anadolu 13 68,4 3 15,8 1 5,3 2 10,6 0 0 19 

G.doğu Anadolu  9 24,3 10 27 15 40,5 3 8,1 0 0 37 

Ege Bölgesi 2 4,8 22 52,4 12 28,6 5 11,9 1 2,4 42 

Karadeniz  2 9,1 13 59,1 6 27,3 1 4,5 0 0 22 

Toplam 43 12,5 101 29,4 91 26,5 57 16,6 52 15,1 344 

Tablo 10’a göre; İç Anadolu Bölgesi’nde ilköğretim denetçiliğindeki mesleki 

kıdem açısından en büyük grubu  %26,1 ile 17–22 ve 23 yıl ve üstü kıdeme sahip 

olanlar, en küçük grubu %5,2 ile 1–5 yılı kıdeme sahip olan ilköğretim denetçileri 

oluşturmaktadır. Akdeniz Bölgesi’nde en büyük grubu %36,2 ile 6–10 yıllık kıdeme 

sahip olanlar, en küçük grubu, %6,4 ile 17–22 ve 23 üstü gruplar oluşturmaktadır.  

Marmara Bölgesi’nde en büyük grubu %33,3 ile 23 ve üstü kıdeme sahip olanlar, en 

küçük grubu %4,1 ile 1–5 yıl kıdeme sahip olanlar oluşturmaktadır. Doğu Anadolu 

Bölgesi’nde en büyük grubu %64,8 ile 1–5 yıl kıdeme sahip olanlar, en küçük grubu, 

%5,3 ile 11-16 yıl kıdeme sahip olanlar oluşturmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde 23 

ve üstünde denetçilik kıdemine sahip olan yoktur. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde en 

büyük grubu %40,5 ile 11–16 yıl kıdeme sahip olanlar, en küçük grubu %8,1 ile 17–22 

yıl kıdeme sahip olanlar oluşturmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 23 yıl ve 

üstünde denetçilik kıdemine sahip olan yoktur. Ege Bölgesi’nde en büyük grubu %52,4 

ile 6–10 yıl kıdeme sahip olanlar, en küçük grubu %2,4 ile 23 ve üstü kıdeme sahip 
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olanlar oluşturmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nde en büyük grubu 59,1 ile 6–10 yıl 

kıdeme sahip olanlar, en küçük grubu %4,5 ile 17–22 yıllık kıdeme sahip olanlar 

oluşturmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nde 23 ve üstünde kıdeme sahip olan yoktur. 

 Bu verilerden, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nden 

örnekleme alınan ilköğretim denetçilerinin kıdemlerinin daha az olduğu, denetçilik 

kıdemi en fazla olan ilköğretim denetçilerinin İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri’nde 

görev yaptıkları söylenebilir.  

Ölçek uygulanan ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin görev, bölge, 

görev yeri, branş, cinsiyet, kıdem ve öğrenim değişkenlerine göre dağılımı ilgili bilgiler, 

Tablo 11’de verilmiştir. 

Tablo 11:İlköğretim Okulu Yönetici ve öğretmenlerinin Görev, Branş, Görev Yeri, 
Cinsiyet, Kıdem ve En Son Mezun Olduğu Okul Değişkenlerine Göre Dağılımı 

Değişken Grup f % 
Okul Müdürü 137 10,2 
Müdür Yardımcısı 246 18,4 Yönetici 
Müdür+Müdür Yrd. 383 28.6 

Görev 

Öğretmen 954 71,4 
İç Anadolu Bölgesi 330 24,7 
Akdeniz Bölgesi 177 13,2 
Marmara Bölgesi 190 14,2 
Doğu Anadolu Bölgesi 151 11,3 
G.doğu Anadolu Bölgesi 199 14,9 
Ege Bölgesi 131 9,8 

Bölge 

Karadeniz Bölgesi 159 11,9 
İl Merkezi 666 49,8 
İlçe Merkezi 437 32,7 Görev Yeri 
Kasaba 234 17,5 
Sınıf Öğretmeni 796 59,5 

Branş 
Branş Öğretmeni 541 40,5 
Kadın 464 34,7 

Cinsiyet 
Erkek 873 65,3 
1–5 321 24,0 
6–10 289 21,6 
11–15 192 14,4 
16–20 151 11,3 

Kıdem 

21 ve Üstü 384 28,7 
2-3 Yıllık Eğt.Ens. 188 14,1 
Eğitim Yüksek Okulu 113 8,5 
AÖF Ön Lisans 84 6,3 
AÖF Lisans Tamamlama 155 11,6 
Eğitim Fakültesi 554 41,4 

Öğrenim 

Fen-Ed.,Müh. ve Diğ.Fak 243 18,2 
Toplam 1337 100,0 
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Tablo 11’a göre; ilköğretim okullarında 1337 ölçek uygulanmıştır. Ölçeklerin 

383’ü (%28.6) yöneticilere, 954’ü (%71.4) öğretmenlere uygulanmıştır. Yöneticilerin 

de 137  tanesi okul müdürü (%10.2), 246 tanesi (%18,4) müdür yardımcısıdır.   

Ölçek uygulanan ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerin en fazlası 330 kişi 

ile (%24,7) İç Anadolu Bölgesi’nde, en azı da 131 kişi ile (%9,8) Ege Bölgesi’ndedir.   

 İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, 666’sı (%49,8) il merkezinde, 

437’si (%32,7) ilçe merkezinde ve 234’ü (%17,5) kasabada yer alan ilköğretim 

okullarında görev yapmaktadır. 

İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin 796’sı (%59,5) sınıf,  541’i 

(%40,5) branş öğretmenidir. Yönetici ve öğretmenlerin 464’ü (%34,7) kadın, 873’ü 

(%65,3) erkektir.  

Kıdem bakımından en büyük grubu 384 kişi ile (%28,7)  21 yıl ve üstü kıdeme 

sahip olanlar oluştururken, en küçük grubu 151 kişi ile (%11,3) 11–15 yıllık kıdeme 

sahip olanlar oluşturmaktadır.  

Yönetici ve öğretmenlerin öğrenimleri bakımından en büyük grubunu 554 kişi 

ile (%41,4) eğitim fakültesinden mezun olanlar oluştururken en küçük grubunu ise 84 

kişi ile (%6,4) Açıköğretim Fakültesi ön lisans mezunları oluşturmaktadır.  

5.2.Örgüt Kültürünün İlköğretim Denetçilerinin Öğrenmesine Sağladığı Fırsatlar 

Araştırmanın ikinci alt problemi “2.1.İlköğretim denetçilerinin algılarına göre; 

örgüt kültürü, öğrenmelerine ne derecede fırsat sağlamaktadır? 2.2.İlköğretim 

denetçilerinin, örgüt kültürünün öğrenmelerine ne derecede fırsat sağladığına ilişkin 

algıları;  1.Görev yaptıkları coğrafi bölgeye, 2. Öğretmenlik branşlarına, 3. 

Cinsiyetlerine, 4. İlköğretim denetçilik kıdemlerine ve 5.Denetçiliğe atanmaya esas 

öğrenimlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?” şeklinde ifade edilmişti. Bu 

bölümde, İlköğretim denetçilerinin, örgüt kültürüne yönelik algılarına ilişkin olarak; 

aritmetik ortalama ( X ), standart sapma (ss), varyans analizi (F) ya da t testi (t) 

sonuçları, anlamlılık düzeyleri (p<0.05) ve. çoklu karşılaştırma (Tukey) sonuçları ile 

ilgili bilgiler verilmiş ve yorumlanmıştır.  
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5.2.1. İlköğretim Denetçilerinin Örgüt Kültürünün Öğrenmelerine Ne 
Derecede Fırsat Sağladığına İlişkin Algıları  

Örgüt kültürünün ilköğretim denetçilerinin öğrenmesine ne derecede fırsat 

sağladığına ilişkin algılarına ait ortalamalar Tablo 12’de sunulmuştur. 

Tablo 12: İlköğretim Denetçilerinin, Örgüt Kültürünün Öğrenmelerine Ne 
Derecede Fırsat Sağladığına İlişkin Ortalamalar 
Madde X * ss 

1. İşimle ilgili ihtiyacım olan konularda hizmet içi eğitim veriliyor. 2,47 ,86 
2. Yeni öğrenmelerimiz mesleğimizde yükselmemizi sağlıyor. 2,10 1,2 
3. Her birimize eşit öğrenme olanağı sağlanıyor. 2,73 1,1 
4. Çalışma ortamında fikirlerimiz dinleniliyor. 2,98 ,95 
5. Gerekli olduğunda öğrenebileceğimize güveniliyor.  3,40 ,92 
6. Yenilik yapmak isteyenlere yetki veriliyor. 2,10 ,97 
7. Denetlediğimiz personele güvenmemiz bekleniyor.  3,50 ,94 
8. Ekip çalışması destekleniyor. 3,12 1,1 
9. Doğru kararlar verebileceğimize güveniliyor.  3,38 ,92 
10. Meslektaşlarımızla yaptığımız toplantılarımızda öğrenme gerçekleşiyor.  3,04 ,92 
11. İş süreçlerimizde öğrenme gerçekleşiyor.  3,38 ,84 
12. Yaptığım yeniliklerin başkası tarafından paylaşılması sağlanıyor.  2,61 ,95 
13. Çalışma alanımla ilgili yeni kaynaklara ulaşabiliyorum.  3,13 1,1 
14. İlköğretim denetçileri olarak hepimiz aynı vizyonu paylaşıyoruz.  3,03 1,1 
15. Yeni yayınları izlemeye zamanımız kalıyor. 2,86 1,0 

Genel 2,92 ,57 
*Aralık Değerlendirme 
1.00-1.80 Yetersiz 
1.81-2.60 Alt Düzey 
2.61-3.40 Orta Düzey 
3.41-4.20 Üst Düzey 
4.21-5.00 Çok Üst Düzey 

 

Tablo 12’ye göre, ilköğretim denetçileri, örgüt kültürünün öğrenmelerine “Orta 

Düzeyde” ( X =2,92) fırsat sağladığı görüşündedirler.   

Soru bazında bakıldığında, örgüt kültürünün öğrenmelerine ne derecede fırsat 

sağladığına ilişkin olarak ilköğretim denetçileri, hiçbir madde için; “Yetersiz” ve “Çok 

Üst Düzey” görüş belirtmemişlerdir. 1. “İşimle ilgili ihtiyacım olan konularda hizmet içi 

eğitim veriliyor” ( X =2,47), 2. “Yeni öğrenmelerimiz mesleğimizde yükselmemizi 

sağlıyor” ( X =2,1) ve 6. “Yenilik yapmak isteyenlere yetki veriliyor” ( X =2,1)” 

maddeleri için “Alt düzey” de fırsat sağladığını belirtmişlerdir. 3. “Her birimize eşit 

öğrenme olanağı sağlanıyor” ( X =2,73), 4. “Çalışma ortamında fikirlerimiz 

dinleniliyor” ( X =2,98), 5. “Gerekli olduğunda öğrenebileceğimize güveniliyor” (3,40), 
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8. “Ekip çalışması destekleniyor” ( X =3,12), 9. “Doğru kararlar verebileceğimize 

güveniliyor” ( X =3,38), 10. “Meslektaşlarımızla yaptığımız toplantılarımızda öğrenme 

gerçekleşiyor” ( X =3,04), 11. “İş süreçlerimizde öğrenme gerçekleşiyor” ( X =3,38), 

12. “Yaptığım yeniliklerin başkası tarafından paylaşılması sağlanıyor” ( X =2,61),        

3. “Çalışma alanımla ilgili yeni kaynaklara ulaşabiliyorum” ( X =3,13), 14. “İlköğretim 

denetçileri olarak hepimiz aynı vizyonu paylaşıyoruz” ( X =3,03), 15. “Yeni yayınları 

izlemeye zamanımız kalıyor” ( X =2,86) maddeleri için “Orta Düzey” de fırsat sağladığı 

yönünde görüş belirtmişlerdir. 7. “Denetlediğimiz personele güvenmemiz bekleniyor” 

( X =3,5) maddesi için ise “Üst Düzey” de fırsat sağladığı yönünde görüş 

belirtmişlerdir.  

Türkiye’de ilköğretim denetçileri, MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları 

Yönetmeliği’nin (MEB, 1999) 42. maddesine göre rehberlik, araştırma ve iş başında 

yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme, soruşturma hizmetlerini yerine getirmek 

üzere atanmaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim denetçiliğine ilişkin 

yapılanmasını öğrenen organizasyon yaklaşımına uygun yapma amaç ve iddiasında 

olduğunu hiçbir yasal metinde belirtmemiştir. Ancak; MEB İlköğretim Müfettişleri 

Başkanlıkları Yönetmeliği’nin 43. maddesi (MEB, 1999) ve MEB İlköğretim 

Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi’nin 5. maddesi ile (MEB, 

2001) ilköğretim denetçilerine öncelikle mesleki yayınlar, meslekle ilgili gelişmeler ile 

mevzuat değişikliklerini izleme ve sonrasında öğretmen ve yöneticilere rehberlik etmek, 

mesleki yardımlarda bulunmak ve iş başında yetişmelerine rehberlik etmek görevi 

verilmiştir. Verilen bu görevler ile, yazılı olarak belirtilmemiş de olsa, ilköğretim 

denetçilerinden öğrenen organizasyonlardaki liderlik anlayışı çerçevesinde, liderin 

görevi sayılan öğrenme sürecini tasarlama, sorumluluk duygusuna sahip olma ve 

herkesin öğrenmesine destek olma görevlerini yerine getirmesi beklenmektedir. Bunun 

için de ilköğretim denetçilerinin içinde bulundukları yapı ve kültürün kendilerinin 

öğrenmesine fırsat sağlaması gerekmektedir.  

İlköğretim denetçileri, örgüt kültürünün öğrenmelerine “Orta Düzeyde” fırsat 

sağladığı görüşündedirler. Buna göre; ilköğretim denetçilerinin “üst” ya da “çok üst” 

düzeyde öğrenmeleri için ortam olmadığı sonucu çıkar ki; bu durum ilköğretim 
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denetçilerinin yeterince öğrenmedikleri anlamına gelir. Oysa, öğrenen 

organizasyonlarda çalışanların, problemleri çözebilen, sorumluluk almak isteyen ve 

öğrenmeye açık bireyler olarak görülüp, onlara gerekli öğrenme ortamının sağlanması 

ve öğrenme konusunda cesaretlendirilmeleri gerekmektedir.  Kendisi yeterince 

öğrenmek için ortam bulamayan ve bu yüzden öğrenmeyen ilköğretim denetçisinden, 

öğretmen ve yöneticilere rehberlik etmek, mesleki yardımlarda bulunmak ve iş başında 

yetişmelerine rehberlik etmek görevini tam olarak yerine getirmesini beklemek de 

mümkün değildir. İlköğretim denetçilerine verilen görevlerin öncelikle öğrenmeyi 

gerektirmesi; ancak bunun yerine getirilebilmesi için öğrenme ortamının yetersiz 

olması, Kayıkçı (2005, s.513) tarafından “ilköğretim denetçilerinin iş doyumunun 

memnun değilim düzeyinde gerçekleştiği”ne ilişkin elde ettiği bulguyu da destekler 

niteliktedir. Çünkü; kendisinden görevini yerine getirmesi için öğrenme beklenen; 

ancak öğrenme ortamı sağlanmayan ilköğretim denetçisinin iş doyumu doğal olarak 

düşecektir.  

İlköğretim denetçilerinin, örgüt kültürünün öğrenmelerine ne derecede fırsat 

sağladığına ilişkin olarak hiçbir madde için; “Yetersiz” düzeyde görüş belirtmemeleri, 

Milli Eğitim Bakanlığının ilköğretim denetçilerinin öğrenmeleri için alt düzeyde de olsa 

ortam sağladığı anlamına gelmektedir. Ancak en düşük ortalamanın ( X =2,1)  “Yeni 

öğrenmelerimiz mesleğimizde yükselmemizi sağlıyor” ve “Yenilik yapmak isteyenlere 

yetki veriliyor” ( X =2,1) maddelerinde olması, Milli Eğitim Bakanlığının yeni şeyler 

öğrenen ilköğretim denetçileri ile öğrenmeyenleri birbirinde ayırmadığını, meslekte 

yükselmede öğrenmeyi değil de başka ölçütleri esas aldığını ve yenilik yapmak isteyen 

denetçilere yetki vermeyerek onları engellediğini ortaya koymaktadır. Öğrenen 

organizasyonların gelişimi, çalışanlara kariyer olanağı sağlanması ile de yakından 

ilgilidir. Global bilgi toplumunun bilgi işçilerinin işletmeye bağlılıkları, öncelikle 

çalıştıkları kurumlarda kendilerine sağlanacak kariyer ve kendine geliştirme, 

gerçekleştirme olanakları ile yakından ilgilidir (Stewart, 1997, s.226). 

  Bunun yanında, “İşimle ilgili ihtiyacım olan konularda hizmet içi eğitim 

veriliyor” maddesi için de alt düzeyde görüş bildirilmesi ( X =2,47), ilköğretim 

denetçilerinin, Milli Eğitim Bakanlığının öğrenmeleri için gerekli öğrenme ortamlarını 

sağlamadığını düşündüklerini ortaya koymaktadır. Oysa; öğrenen organizasyon haline 
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gelmek için önce, kurum içinde bireysel öğrenme ve kendini geliştirme ortamının ve 

fırsatlarının yaratılması (Levy-Leboyer, 1996, s.129’dan Akt: Düren, 2002, s.130), yeni 

bilgi girişinin artırılması ve yeni ortaya çıkan kültürün sürdürülmesi (Kline ve Saunders, 

1998,26) gerekmektedir. Yalnız bu durum öğrenen organizasyon olmanın hizmetiçi 

eğitim faaliyetleriyle sınırlı olduğu şeklinde anlaşılmamalıdır. Çünkü; öğrenen kurumda 

öğrenme her an her yerde olabilir. Öğrenme yalnızca eğitim bölümünün 

sorumluluğunda değildir; herkesin sorumluluğu haline gelmiştir. Bilgi akışı iki 

yönlüdür; bireyler kurumlarından öğrenirken kurum da bireyden öğrenir (Braham, 1998, 

s.26).  

Öğrenen organizasyon, bütün üyelerinin öğrenmesini sağlayan/kolaylaştıran ve 

kendisini sürekli olarak dönüştüren organizasyondur (Balay, 2004, s.15). Bu 

organizasyonların, çalışanlarını problemlerini çözebilen, sorumluluk almak isteyen ve 

öğrenmeye açık bireyler olarak görüp, onlara gerekli öğrenme ortamını sağlaması ve 

öğrenme konusunda cesaretlendirmesi gerekir (Yazıcı, 2001, s.186). İlköğretim 

denetçilerinin algılarına göre, Milli Eğitim Bakanlığı üst düzeyde öğrenmeleri için 

gerekli kültürü/ortamı sağlamamaktadır. Buradan hareketle, Milli Eğitim Bakanlığının 

ve bu Bakanlık içinde ilköğretim denetçilerinin içinde bulundukları kültürün öğrenen 

organizasyon ile uyumlu olmadığı söylenebilir. Çünkü öğrenen organizasyon, kültür ve 

öğrenme yapısıyla ilgili bir kavramdır (Garavan, 1997, s.26).Örgüt içinde bütün 

bireylerin öğrenmesini zenginleştiren bir öğrenme ortamı yaratılmadan; üyelerin 

öğrenmesiyle örgütsel öğrenmeyi bütünleştiren bir anlayış geliştirmeden örgütsel 

öğrenme gerçek anlamda gerçekleşmez (Karsten ve diğerleri, 2000, s.154’ten 

Akt:Balay, 2004, s.29).   Buradan hareketle öğrenen örgütün varlığını göstermesi için 

gerekli olan (a) üyelerinin bireysel ve kolektif kapasitelerini geliştirmeye uygun bir 

örgütsel sistem ve (b) üyelerin birlikte öğrenmeyi öğrenebilecekleri bir çalışma ortamı 

ve kültürün (Bennet, 1999, s.117’den Akt: İpek, 2004, 55) ilköğretim denetçileri için 

olmadığı ve bu şekilde de varlığını göstermeleri, işlevlerini yerine getirmelerinin 

mümkün olmadığı söylenebilir.  

İlköğretim denetçilerinin kendilerinden beklenen görev ve rolleri yerine 

getirebilmeleri için; öncelikle öğrenme sürecini engelleyecek biçimde işleyen bürokratik 

örgüt olma özelliğinden kurtulmalıdır (Güçlü, 1999, s.121). Çünkü; bürokratikleşme, 



 78 

parçalanmış düşünce ve eylem modelleri yaratmaya yatkındır. Hiyerarşik ve yatay 

birimlerin özellikle güçlü olduğu durumlarda, enformasyon ve bilgi nadiren serbest 

biçimde akar. Böylece örgütün farklı kesimleri genellikle durumun bütünüyle ilgili 

farklı görüntülerden hareket ederek faaliyet gösterir, alt birim hedefleri neredeyse amaç 

haline gelir. Çalışanların örgütsel yapının bütünü içinde önceden tanımlanmış yer 

tutmaları ve bu yeri korumaları özendirilir ve çalışanlar ödüllendirilir. Politikaların ve 

yerleşik standartların sorgulandığı durumlar kural olmaktan ziyade istisna olma 

eğilimindedir. Bu koşullar altında, tek devreli öğrenme sistemleri pekişir. Bu da aslında 

örgütün yanlış rotada kalmasına yol açabilir  (Morgan, 1998, s.104). Bu nedenle 

ilköğretim denetçiliği için; Argyris ve Schön (1996, s.187) tarafından önerilen örgütsel 

öğrenmenin gerektirdiği şu koşullar yerine getirilmelidir: 

-Yassı bir örgütsel yapı 

-Örgütün gösterdiği performans konusunda hızlı ve herkese dönüt sağlayacak bir 

bilgi sistemi 

-Örgütsel performansın ölçülmesi 

-Örgütsel öğrenmeyi teşvik edecek ödül sistemi 

-Toplam kalite, sürekli öğrenme, mükemmellik, açıklık ve sınırları aşma gibi 

kavramların sürekli gündemde tutulması.  

Öğrenme algılama ile başlar. Ne herhangi bir insan, ne de herhangi bir örgüt, 

çevresinde ilgisini çeken herhangi bir şey görmediği sürece öğrenmeye başlamaz. Bu 

yüzden, değişken bir dünyada varlığını sürdürmek ve gelişmek, her şeyden önce, 

organizasyonun içinde yaşadığı çevreye karşı duyarlı bir yönetim gerektirir (Geus, 

1999, s.42).  

5.2.2. İlköğretim Denetçilerinin Örgüt Kültürünün Öğrenmelerine Ne 
Derecede Fırsat Sağladığına İlişkin Algılarına Ait Ortalamalar Arasında Fark 
Olup Olmadığı 

Burada ilköğretim denetçilerinin, örgüt kültürünün öğrenmelerine ne derecede 

fırsat sağladığına ilişkin algılarının görev yaptıkları coğrafi bölgeye, öğretmenlik 

branşlarına, cinsiyetlerine, ilköğretim denetçilik kıdemlerine ve denetçiliğe atanmaya 

esas öğrenimlerine göre, anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin bulgular ve 

yorumlara yer verilmiştir. 
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5.2.2.1. İlköğretim Denetçilerinin Görev Yaptıkları Coğrafi Bölgeye Göre 
Örgüt Kültürünün Öğrenmelerine Ne Derecede Fırsat Sağladığına İlişkin Algıları  

İlköğretim denetçilerinin, örgüt kültürünün öğrenmelerine ne derecede fırsat 

sağladığına ilişkin algılarının, çalışılan bölge değişkenine göre varyans analizi sonucu 

ve farklılaşma olan maddeler için farklılaşmanın kaynağının belirlenmesi amacıyla 

yapılan Tukey Testi sonucu Tablo 13’te sunulmuştur.  

Tablo 13: İlköğretim Denetçilerinin, Örgüt Kültürünün Öğrenmelerine Ne 
Derecede Fırsat Sağladığına İlişkin Algılarının Çalışılan Bölge Değişkenine Göre 
Varyans Analizi Sonucu 

Bölge* 

1 2 3 4 5 6 7 

M
ad

de
le

r 

X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss 

F P** 

G
ru

pl
ar

 A
ra

sı
 

F
ar

k 
(T

uk
ey

) 

1 2,4 ,8 2,4 ,7 2,7 ,8 2,4 ,8 2,6 ,9 2,1 ,9 3,0 ,9 3,60 ,002 
3–6, 5–6 

7-6 

2 2,1 1,3 1,8 1,0 2,6 1,4 2,0 1,2 2,2 1,3 1,9 1,1 2,4 1,1 1,49 ,180 - 

3 2,6 1,0 2,5 1,2 3,0 1,1 2,6 1,0 2,8 1,2 2,7 1,0 3,4 1,1 2,10 ,052 - 

4 2,9 ,9 3,1 ,8 3,2 1,1 2,8 1,0 2,7 1,0 3,0 1,0 3,5 1,0 2,05 ,058 - 

5 3,3 ,9 3,4 ,8 3,9 ,6 3,3 ,9 3,3 1,1 3,5 1,0 3,7 ,7 1,79 ,100 - 

6 2,1 ,9 2,2 ,90 2,5 ,9 1,9 ,8 1,8 ,9 2,1 1,1 2,4 ,9 1,95 ,071 - 

7 3,6 ,9 3,6 ,9 3,2 1,2 3,2 1,0 3,5 ,7 3,4 1,1 3,5 ,7 1,02 ,409 - 

8 3,2 1,1 3,3 ,90 3,5 1,1 2,9 ,8 3,0 1,0 2,7 1,1 3,1 1,1 2,04 ,059 - 

9 3,4 ,9 3,4 ,90 3,5 1,0 3,1 ,93 3,3 1,0 3,3 ,9 3,6 ,7 ,86 ,524 - 

10 3,0 ,8 3,0 ,86 3,5 ,9 2,8 1,0 2,9 1,1 3,0 ,91 3,4 1,0 1,77 ,104 - 

11 3,4 ,8 3,4 ,8 3,8 ,7 3,6 ,7 3,4 ,9 3,2 ,8 3,3 ,8 1,41 ,209 - 

12 2,5 ,9 2,6 ,9 3,2 ,8 2,5 ,6 2,5 1,1 2,7 1,0 2,8 ,9 2,03 ,060 - 

13 2,9 1,0 3,1 ,9 3,4 1,1 3,1 ,8 3,4 1,1 3,2 1,1 3,8 1,0 3,22 ,004 1–7 

14 3,1 1,1 3,0 1,0 3,0 1,0 2,7 1,0 2,9 1,3 3,0 1,0 3,1 1,1 ,65 ,683 - 

15 2,7 ,9 2,9 ,9 3,1 ,8 2,8 1,3 2,7 1,0 3,2 1,0 3,5 1,1 3,98 ,001 1–6, 1–7 

Genel 2,9 ,5 2,9 ,5 3,2 ,6 2,8 ,6 2,9 ,7 2,9 ,6 3,2 ,6 2,55 ,020 4–6, 4–7 

*1-İç Anadolu, 2-Akdeniz, 3-Marmara,  4-Doğu Anadolu, 5-Güneydoğu Anadolu, 6-Ege, 7-Karadeniz 
**Ortalamalar arasındaki fark (-) p>0.05 önemli değil, (*) p<0.05 önemli, (**) P<0.01 çok önemli, (***) 
p<0.001 ileri düzeyde önemli (Özdamar, 2001, s.278). 

 

Tablo 13’e göre; ilköğretim denetçilerinin, örgüt kültürünün,  öğrenmelerine 

sağladığı fırsatlar hakkındaki algıları, görev yaptıkları coğrafi bölgeye göre “önemli” 

düzeyde farklılaşmaktadır (F=2.55, p=.020). Farklılaşmanın kaynağını belirlemek 

amacıyla yapılan Tukey testi sonucuna göre; farklılık Doğu Anadolu ile Ege ve 
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Karadeniz Bölgeleri’nde görev yapan ilköğretim denetçileri arasındadır Ege ( X =2,9) 

ve Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin algıları ( X =3,2),  

Doğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapanların algılarından  ( X =2,8) daha olumludur.   

Soru bazında bakıldığında; grupların algıları arasında 1, 13 ve 15. sorularda, 

“çok önemli” düzeyde farklılıklar vardır. Farklılaşmanın kaynağını belirlemek amacıyla 

yapılan Tukey testi sonucuna göre;1. soruda, Ege Bölgesi ile Marmara, Güneydoğu 

Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin algıları 

arasında farklılık vardır. Marmara, Güneydoğu Anadolu ( X =2,6) ve Karadeniz 

Bölgeleri’nde ( X =3,0) görev yapan ilköğretim denetçilerinin algıları, Ege Bölgesi’nde 

görev yapanlardan ( X =2,1) daha olumludur. 13. soruda, İç Anadolu ile Karadeniz 

Bölgeleri’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin algıları arasında farklılık vardır. 

Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin algıları ( X =3,8), İç 

Anadolu Bölgesi’nde görev yapanlardan ( X =2,9) daha olumludur. 15. soruda, İç 

Anadolu ile Ege ve Karadeniz Bölgeleri’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin 

algıları arasında fark vardır. Karadeniz ( X =3,5) ve Ege Bölgesi’nde görev yapanların 

algıları ( X =3,2), İç Anadolu Bölgesi’nde görev yapanlardan ( X =2,7) daha olumludur. 

İlköğretim denetçilerinin, örgüt kültürünün,  öğrenmelerine sağladığı fırsatlar 

hakkındaki algılarının Doğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapanlarda daha olumsuz 

olması, Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatına fiziki olarak uzakta olmaları 

nedeniyle öğrenme fırsatlarından daha az yararlanıyor olmalarından kaynaklanabilir. 

Tablo 10’da görüldüğü gibi; Doğu Anadolu Bölgesi’nde daha çok, denetçilik kıdemi az 

olan ilköğretim denetçileri görev yapmaktadır. Bilindiği gibi, bu bölgede görev yapan 

yönetici ve öğretmenlerin de deneyimi azdır. Birlikte çalışılan kişilerin deneyimi 

azaldıkça onlardan öğrenilecek olanların da azalması söz konusu olabilir. Bu durumun 

nedenlerinden birisi de, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilköğretim denetçi sayısının olması 

gerekenden az olması da olabilir (MEB, 2005). Çünkü ilköğretim denetçi sayısı olması 

gerekenin altına düştüğünde, çalışmakta olan ilköğretim denetçilerinin iş yükleri 

artacak; öğrenmek için ayıracakları zaman azalacaktır.    
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1. “İşimle ilgili ihtiyacım olan konularda hizmetiçi eğitim veriliyor.” 

maddesinde en düşük ortalamanın Ege Bölgesi’nde çalışan ilköğretim denetçilerine ait 

olması bu bölgede görev yapan denetçilerin daha fazla eğitim almak istedikleri; ancak 

bu isteklerinin yeterince karşılanmadığını düşünmelerinden kaynaklanabilir.  

13. “ Çalışma alanımla ilgili yeni kaynaklara ulaşabiliyorum” maddesinde, en 

düşük ortalamanın İç Anadolu Bölgesi’nde çalışan ilköğretim denetçilerine ait olması 

ilginçtir. Çünkü Başkent Ankara İç Anadolu Bölgesi’ndedir ve Ankara bu araştırmanın 

örneklemine alınmıştır. İç Anadolu Bölgesi’nde çalışan ilköğretim denetçilerinin, gerek 

yasal metinler, gerekse yeni yayınlara ulaşma konusunda en az şikayet etmesi 

gerekenler olması beklenir. Bunun tam tersi olması, bu bölgede görev yapan ilköğretim 

denetçilerinin yeni kaynaklara ulaşma konusunda yeterince gayret göstermedikleri 

şeklinde açıklanabilir. Bu durumun nedeni, aşağıda 15. madde için yapılan yorumda 

görülebileceği gibi; İç Anadolu Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin iş 

yüklerinin daha fazla olmasından da kaynaklanabilir. Çünkü iş yükü arttıkça çalışanların 

yeni kaynaklar aramak için gerekli zamanı bulmaları da zorlaşacaktır. İç Anadolu 

Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçileri ile farklı düşünen Karadeniz 

Bölgeleri’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin algıları ortalamasının en yüksek 

olması ise, Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin yeni 

kaynaklara ulaşma konusunda daha hevesli oldukları, daha fazla gayret gösterdikleri 

veya yeni kaynaklar araştırmak için daha fazla zamanları olduğu şeklinde 

yorumlanabilir.  

15. “ Yeni yayınları izlemeye zamanımız kalıyor.” maddesinde, İç Anadolu ile 

Ege ve Karadeniz Bölgeleri’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin algıları arasında 

Ege ve Karadeniz Bölgeleri’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin lehine farklılık 

olması, Karadeniz ve Ege Bölgeleri’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin iş 

yüklerinin İç Anadolu Bölgesi’nde görev yapanlardan daha az olduğu anlamına 

gelebilir.  
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5.2.2.2.İlköğretim Denetçilerinin Öğretmenlik Branşlarına Göre, Örgüt 
Kültürünün Öğrenmelerine Ne Derecede Fırsat Sağladığına İlişkin Algıları  

İlköğretim denetçilerinin, örgüt kültürünün, öğrenmelerine ne derecede fırsat 

sağladığına ilişkin algılarının, öğretmenlik branşı değişkenine göre t testi sonucu, Tablo 

14’te sunulmuştur.  

Tablo 14: İlköğretim Denetçilerinin, Örgüt Kültürünün, Öğrenmelerine Ne 
Derecede Fırsat Sağladığına İlişkin Algılarının, Öğretmenlik Branşı Değişkenine Göre t 
Testi Sonucu 

Öğretmenlik Branşı  
Sınıf Branş Maddeler 

X  
ss X  ss 

t P 

1 2,4 ,8 2,6 ,7 -1,01 ,280 
2 2,2 1,2 1,9 1,1 1,84 ,065 
3 2,7 1,1 2,8 1,0 -,66 ,506 
4 3.0 ,9 3,2 ,9 -2,11 ,035 
5 3,4 ,9 3,4 ,8 ,18 ,853 
6 2,1 ,9 2,1 1,0 ,010 ,993 
7 3,5 ,9 3,5 1,0 ,17 ,860 
8 3,1 1,0 3,2 1,1 -,95 ,339 
9 3,3 ,9 3,5 ,8 -1,30 ,193 

10 3,1 ,9 3,0 ,9 ,43 ,665 
11 3,4 ,8 3,4 ,8 ,27 ,781 
12 2,6 ,9 2,7 ,9 -,57 ,565 
13 3,1 1,0 3,1 1,0 ,34 ,732 
14 3.0 1,1 3,2 ,9 -1,14 ,254 
15 2,9 1,0 2,7 ,9 1,61 ,107 

Genel 2,9 ,5 2,9 ,5 -,28 ,774 
 

Tablo 14’e göre; ilköğretim denetçilerinin, örgüt kültürünün,  öğrenmelerine 

sağladığı fırsatlar hakkındaki algıları, öğretmenlik branşlarına göre farklılaşmamaktadır 

(t=-287, p=.774).  

Soru bazında bakıldığında, grupların algıları arasında sadece 4. soruda, “önemli” 

düzeyde farklılık vardır. Bu soruda, branş öğretmeni kökenli ilköğretim denetçilerinin 

algıları ( X =3,2), sınıf öğretmeni kökenli olanların algılarından ( X =3,0) daha 

olumludur.     

İlköğretim denetçilerinin, örgüt kültürünün,  öğrenmelerine sağladığı fırsatlar 

hakkındaki algılarının, öğretmenlik branşlarına göre farklılaşmaması, farklı 

kaynaklardan yetişerek gelen ilköğretim denetçilerinin farklı düşünmedikleri anlamına 

gelmektedir. Görüşlerin 4. “ Çalışma ortamından fikirlerimiz dinleniliyor.”maddesinde 
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farklılaşması ve sınıf öğretmeni kökenli ilköğretim denetçilerinin algılarının daha 

olumsuz olması, sınıf öğretmeni kökenli ilköğretim denetçilerinin, fikirlerinin daha 

fazla dinlenmesi için daha fazla beklenti içinde oldukları şeklinde yorumlanabilir.  

5.2.2.3.İlköğretim Denetçilerinin, Cinsiyetlerine Göre Örgüt Kültürünün 
Öğrenmelerine Ne Derecede Fırsat Sağladığına İlişkin Algıları  

İlköğretim denetçilerinin, örgüt kültürünün, öğrenmelerine ne derecede fırsat 

sağladığına ilişkin algılarının, cinsiyet değişkenine göre t testi sonucu, Tablo 15’te 

sunulmuştur.  

Tablo 15:İlköğretim Denetçilerinin Algılarının Cinsiyet Değişkenine Göre t Testi 
Sonucu 

Cinsiyet 
Kadın Erkek Maddeler 

X  ss X  ss 
T P 

1 2,8 ,9 2,4 ,8 1,66 ,103 
2 2,6 1,4 2,1 1,2 1,78 ,075 
3 3,0 1,4 2,7 1,0 1,16 ,244 
4 3,3 ,9 3,0 ,9 1,51 ,132 
5 3,8 ,9 3,4 ,9 1,85 ,065 
6 2,1 ,8 2,1 ,9 ,17 ,864 
7 3,6 ,5 3,5 ,9 ,37 ,710 
8 3,8 1,1 3,1 1,0 ,71 ,474 
9 3,8 ,8 3,4 ,9 1,94 ,053 

10 3,0 1,0 3,0 ,1 -,45 ,650 
11 3,2 ,9 3,4 ,8 -,82 ,410 
12 2,6 1,0 2,6 9 ,04 ,966 
13 3,0 1,0 3,1 1,0 -,36 ,713 
14 3,4 1,1 3,0 1,0 1,50 ,133 
15 3,0 1,2 2,9 1,0 ,65 ,516 

Genel 3,1 ,6 2,9 ,55 1,41 ,159 

Tablo 15’e göre, ilköğretim denetçilerinin, örgüt kültürünün,  öğrenmelerine 

sağladığı fırsatlar hakkındaki algıları, cinsiyetlerine göre farklılaşmamaktadır (t=1411, 

p=,159). Soru bazında bakıldığında da algıların cinsiyetlere göre farklılaşmadığı 

görülmektedir.  

İlköğretim denetçilerinin cinsiyetleri, örgüt kültürünün, öğrenmelerine sağladığı 

fırsatlar hakkındaki algılarını değiştirmemektedir. Bu bulgu, Kayıkçı tarafından elde 

edilen (2005, s.514) kadın ilköğretim denetçilerin iş doyumlarının erkek denetçilere 

göre daha düşük düzeyde olduğu bulgusuyla çelişmektedir. Çünkü, örgüt kültürünün 

öğrenmelerine sağladığı fırsatları erkeklerle aynı hatta Tablo 15’e göre daha olumlu 
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şekilde algıladığı görülen kadınların iş doyumlarının da benzer olmaları beklenir. Bu 

durum, kadınların örgüt kültürünün, öğrenmelerine sağladığı fırsatlar hakkındaki 

düşüncelerini önemsemediklerinden kaynaklanabileceği gibi, kadınların iş doyumunu 

etkileyen başka faktörlerden de kaynaklanabilir. 

5.2.2.4. İlköğretim Denetçilerinin Denetçilik Kıdemlerine Göre, Örgüt 
Kültürünün Öğrenmelerine Ne Derecede Fırsat Sağladığına İlişkin Algıları  

İlköğretim denetçilerinin, örgüt kültürünün öğrenmelerine ne derecede fırsat 

sağladığına ilişkin algılarının, denetçilik kıdemi değişkenine göre Varyans Analizi 

sonucu ve farklılaşma olan maddeler için farklılaşmanın kaynağının belirlenmesi 

amacıyla yapılan Tukey Testi sonucu Tablo 16’da sunulmuştur.  

Tablo 16: İlköğretim Denetçilerinin, Örgüt Kültürünün Öğrenmelerine Ne 
Derecede Fırsat Sağladığına İlişkin Algılarının, Denetçilik Kıdemi Değişkenine Göre 
Varyans Analizi Sonucu 

Denetçilik Kıdemi 

1-5 (1) 6-10 (2) 11-16 (3) 17-22 (4) 
23 yıl ve 
üstü (5) 

Maddeler 

X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss 

F P 

Gruplar 
Arası 
Fark 

(Tukey) 

1 2,3 ,93 2,5 ,88 2,5 ,82 2,5 ,82 2,5 ,85 ,72 ,579  

2 1,9 1,0 2,2 1,3 2,1 1,2 2,0 1,1 2,1 1,3 ,80 ,523  

3 2,6 1,0 2,7 1,2 2,7 1,1 2,8 ,92 2,8 ,99 ,58 ,673  

4 2,9 1,0 2,9 ,96 3,0 ,94 3,2 ,93 3,0 ,88 1,20 ,308  

5 3,1 1,0 3,4 ,90 3,6 ,94 3,6 ,81 3,4 ,86 2,01 ,092  

6 1,8 ,78 2,2 1,0 1,9 ,89 2,3 ,83 2,4 1,0 3,88 ,004 1-5,3-5 

7 3,4 ,82 3,3 ,98 3,6 ,90 3,6 ,99 3,6 ,93 1,71 ,147  

8 3,0 1,0 3,0 1,1 3,1 1,1 3,3 ,99 3,3 1,1 ,92 ,452  

9 3,2 ,99 3,3 ,90 3,3 ,98 3,5 ,82 3,6 ,89 1,30 ,269  

10 2,8 ,98 3,0 ,94 3,0 ,98 3,1 ,80 3,3 ,76 1,78 ,132  

11 3,3 ,84 3,3 ,88 3,4 ,85 3,4 ,82 3,4 ,72 ,18 ,946  

12 2,5 ,90 2,6 ,84 2,6 1,0 2,6 ,92 2,8 1,1 ,68 ,602  

13 3,1 1,0 3,1 1,0 3,0 1,1 3,2 ,93 3,6 1,0 ,47 ,753  

14 2,5 1,1 3,0 1,1 3,1 1,1 3,2 ,82 3,3 1,0 3,89 ,004 1-4,1-5 

15 2,9 1,1 3,0 1,0 2,8 1,0 2,9 ,88 2,8 1,0 ,45 ,772  

Genel 2,8 ,59 2,9 ,59 2,9 ,55 3,0 ,46 3,0 ,60 1,78 ,132  

 

Tablo 16’ya göre, ilköğretim denetçilerinin, örgüt kültürünün,  öğrenmelerine 

sağladığı fırsatlar hakkındaki algıları, denetçilik kıdemlerine göre farklılaşmamaktadır 

(F=1,783, p=,132). 
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Soru bazında bakıldığında, grupların algıları arasında 6 ve 14. sorularda, “çok 

önemli” düzeyde farklılıklar vardır. Farklılaşmanın kaynağını belirlemek amacıyla 

yapılan Tukey testi sonucuna göre, 6. soruda, 23 yıl ve üstünde kıdeme sahip olanlar ile 

1-5 ve 11-16 yıl kıdeme sahip olan ilköğretim denetçilerinin algıları arasında farklılık 

vardır. 23 yıl ve üstünde denetçilik kıdemine sahip olan ilköğretim denetçilerinin 

algıları( X =2,4),  1-5 ( X =1,8) ve 11-16 ( X =1,9) yıl kıdeme sahip olan ilköğretim 

denetçilerinin algılarından daha olumludur.  14. soruda 1–5 yıl ilköğretim denetçiliği 

kıdemine sahip olanlar ile 17–22 ve 23 yıl ve üstü kıdeme sahip olan ilköğretim 

denetçilerinin algıları arasında farklılık vardır.  1–5 yıl kıdeme sahip olan ilköğretim 

denetçilerinin algıları ( X =2,5),   17–22 yıl ( X =3,2)  ve 23 yıl ve üstü kıdeme sahip 

olanların ( X =3,3) algılarına göre daha olumsuzdur.  

İlköğretim denetçilerinin, örgüt kültürünün,  öğrenmelerine sağladığı fırsatlar 

hakkındaki algılarının, denetçilik kıdemlerine göre farklılaşmaması, kıdemli, kıdemsiz 

bütün denetçilerin algılarının benzer olduğu anlamına gelmektedir. Algılar arasında 

anlamlı farklılık yoksa da Tablo 16’ya göre ilköğretim denetçilerinin kıdemleri arttıkça 

örgüt kültürünün öğrenmelerine sağladığı fırsatların arttığını düşündükleri de 

görülmektedir. Bu durum Kayıkçı tarafından elde edilen (2005, s.515), ilköğretim 

denetçilerinin hizmet süresi arttıkça iş doyumlarının da arttığı yönündeki bulgu ile 

bağlantılı olabilir. Çünkü iş doyumu arttıkça içinde bulunulan ortamın daha olumlu 

olarak algılanması da artacaktır.  

6. “ Yenilik yapmak isteyenlere yetki veriliyor.” maddesine 23 yıl ve üstünde 

kıdeme sahip olan ilköğretim denetçilerinin, 1-5 ve 11-16 yıl kıdeme sahip olan 

ilköğretim denetçilerinden daha olumlu yanıt vermeleri, kurum içinde daha uzun süre 

çalışmış olmaları nedeniyle, yapılmakta olan uygulamaları kanıksamış olmaları sonucu 

olarak değişiklik yapma ihtiyacı duymamalarından kaynaklanabileceği gibi, daha 

kıdemli ve yaşça ileri oldukları için bir değişiklik yapmak istemeleri durumunda 

isteklerinin daha kolay yerine getirilmesinden de kaynaklanabilir.  

14. “ İlköğretim denetçileri olarak hepimiz aynı vizyonu paylaşıyoruz. ” 

maddesine 1–5 yıl ilköğretim denetçiliği kıdemine sahip olanların 17–22 ve 23 yıl ve 

üstü kıdeme sahip olanlara göre anlamlı derecede olumsuz algıya sahip olmaları, göreve 
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yeni başlayan ilköğretim denetçilerinin kendilerine daha kıdemli meslektaşlarına göre 

farklı bir vizyon belirledikleri ya da kıdemli meslektaşlarının uygulamalarını 

beğenmedikleri şeklinde yorumlanabilir.  

Paylaşılan bir vizyon, ‘Ne yapmak istiyoruz?’ sorusunun cevabıdır. Kişisel 

vizyonlar nasıl kişilerin kafalarında ve yüreklerinde taşıdıkları resimler ve imgelerse, 

paylaşılan vizyonlar da aynı şekilde bir organizasyonun her tarafındaki insanların 

taşıdıkları resimlerdir. Bu resimler, organizasyona nüfuz eden ve farklı türden 

faaliyetlere tutarlılık kazandıran bir ortaklık duygusu yaratır (Senge, 1998a, s.227). 

Paylaşılan vizyon, örgütsel öğrenmeyi geliştiren faktörlerden birisidir ve örgüt içinde 

çalışanların, örgütsel amaçlar ile bireysel amaçlarını kolayca uyumlaştırmalarını sağlar. 

Paylaşılan vizyon sayesinde çalışanlar, başkaları istedikleri için değil, kendi istedikleri 

için paylaşılan amaçlar doğrultusunda öğrenirler (Yazıcı, 2001, ss.129–130). İlköğretim 

denetçilerinin, özellikle göreve yeni başlayan denetçilerin, aynı vizyonu paylaştıkları 

konusunda olumsuz algıya sahip olmaları, denetçiler arasında öğrenme ve çalışma 

konusunda işbirliğinin olamayacağı, farklı türden faaliyetlerin tutarlılık kazanamayacağı 

bir ortaklık duygusu yaratılamayacağı, uygulamalarda çatışmaların yaşanacağı anlamına 

gelir. Bu durum da ilköğretim denetçilik yapısının öğrenen organizasyon olmaları 

yolunda bir engeldir ve ilköğretim denetçilerinin çalışma ve başarılarını olumsuz 

etkileyecektir. Çünkü birbirlerinin amaç ve çalışmalarından kuşku duyan insanların, 

birbirleriyle işbirliği içinde çalışmaları, öğrenmeleri söz konusu değildir.  

5.2.2.5.Denetçiliğe Atanmalarına Esas Öğrenimlerine Göre İlköğretim 
Denetçilerinin, Örgüt Kültürünün Öğrenmelerine Ne Derecede Fırsat Sağladığına 
İlişkin Algıları  

İlköğretim denetçilerinin, örgüt kültürünün öğrenmelerine ne derecede fırsat 

sağladığına ilişkin algılarının, denetçiliğe atanmalarına esas öğrenim değişkenine göre 

varyans analizi sonucu ve farklılaşma olan maddeler için farklılaşmanın kaynağının 

belirlenmesi amacıyla yapılan Tukey Testi sonucu Tablo 17’de sunulmuştur.  

Tablo 17’ye göre, ilköğretim denetçilerinin, örgüt kültürünün,  öğrenmelerine 

sağladığı fırsatlar hakkındaki algıları, denetçiliğe atanmalarına esas öğrenimlerine göre 

“önemli” düzeyde farklılaşmaktadır (F=3,245, p=,012). Farklılaşmanın kaynağını 

belirlemek amacıyla yapılan Tukey testi sonucuna göre, farklılık EYTPE mezunu olan 
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ilköğretim denetçileri ile kurs sonrası ilköğretim denetçisi olan ilköğretim denetçileri 

arasındadır. kurs sonrası ilköğretim denetçisi olarak atananların algıları( X =3,1), 

EYTPE mezunu olanlara göre( X =2,8) daha olumludur. 

Tablo 17: İlköğretim Denetçilerinin, Örgüt Kültürünün Öğrenmelerine Ne 
Derecede Fırsat Sağladığına İlişkin Algılarının Denetçiliğe Atanmalarına Esas 
Öğrenimleri Değişkenine Göre  Varyans Analizi Sonucu 

Öğrenim* 

1 2 3 4 5 Maddeler 

X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss 

F P 
Gruplar Arası 
Fark (Tukey) 

 1 2,5 ,95 2,5 ,92 2,4 ,84 2,4 ,80 2,6 ,79 ,41 ,798  

2 1,8 1,3 2,4 1,3 1,9 1,1 2,3 1,2 2,0 1,1 2,47 ,044 2–3 

3 2,7 1,1 2,7 1,1 2,6 1,1 2,8 1,0 2,9 ,94 ,85 ,489  

4 2,9 ,90 2,9 1,0 2,9 ,94 3,0 ,91 3,3 ,87 1,92 ,105  

5 3,2 ,96 3,3 1,0 3,5 ,91 3,4 ,85 3,4 ,79 ,76 ,547  

6 1,9 ,91 2,3 1,0 1,8 ,85 2,5 1,0 2,1 ,91 6,13 ,000 2–3, 3–4,1–4  

7 3,2 1,0 3,4 ,92 3,5 ,88 3,6 ,88 3,6 1,0 1,50 ,199  

8 2,8 1,0 3,1 1,0 2,9 1,0 3,3 1,1 3,5 1,0 3,77 ,005 1–5, 3–5 

9 3,2 ,98 3,2 ,86 3,3 ,97 3,6 ,81 3,7 ,92 2,37 ,052  

10 2,7 ,95 3,1 ,85 2,9 ,99 3,2 ,81 3,3 ,81 3,88 ,004 3–5 

11 3,4 ,84 3,3 ,88 3,3 ,83 3,4 ,77 3,5 ,81 ,53 ,711  

12 2,5 1,1 2,7 ,98 2,5 ,91 2,7 ,87 2,8 ,91 1,19 ,314  

13 3,0 1,2 3,1 1,0 3,1 1,1 3,3 ,95 3,1 ,95 ,71 ,585  

14 3,0 ,98 3,1 1,0 2,7 1,1 3,4 1,0 3,4 ,90 6,41 ,000 2–3, 3–4,3–5 

15 2,9 1,0 2,8 ,93 2,9 1,1 2,9 1,0 2,9 ,84 ,18 ,945  

Genel 2,8 ,53 2,9 ,59 2,8 ,57 3,1 ,54 3,1 ,51 3,24 ,012 3–5 
*1-EYTPE 3+1 Lisans Tamamlama, 2-EYTPE 2+2 Lisans Tamamlama, 3- EYTPE, 4- Pedagoji, 5-Kurs 
 

Soru bazında bakıldığında, grupların algıları arasında 2. soruda “önemli”, 8 ve 

12. soruda “çok önemli”, 6. ve 14. sorularda “ileri derecede önemli” düzeyde farklılık 

vardır. Farklılaşmanın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan Tukey testi sonucuna 

göre, 2. soruda, EYTPE 2+2 lisans tamamlama mezunu ilköğretim denetçileri ile 

EYTPE mezunu ilköğretim denetçilerinin algıları arasında farklılık vardır. EYTPE 2+2 

lisans tamamlama mezunu ilköğretim denetçilerinin algıları ( X =2,4), EYTPE 

mezunlarına göre ( X =1,9)daha olumludur.   

6. soruda, EYTPE mezunları ile EYTPE 2+2 lisans tamamlama ve pedagoji 

mezunlarının algıları arasında ve EYTPE 3+1 mezunları ile pedagoji mezunlarının 

algıları arasında farklılık vardır. EYTPE 2+2 lisans tamamlama ( X =2,3) ve pedagoji 

mezunlarının algıları ( X =2,5), EYTPE mezunlarına göre( X =1,8) daha olumlu ve 
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pedagoji mezunlarının algıları( X =2,5), EYTPE 3+1 mezunlarının algılarına ( X =1,9)  

göre daha olumludur. 8. soruda, kurs alarak atanan ilköğretim denetçileri ile EYTPE 

3+1 ve EYTPE mezunlarının algıları arasında farklılık vardır. Kurs alarak atanan 

ilköğretim denetçilerinin algıları ( X =3,5), EYTPE 3+1 ( X =2,8)ve EYTPE 

( X =2,9)mezunlarının algılarına göre daha olumludur. 10. soruda kurs alarak atanan 

ilköğretim denetçileri ile EYTPE mezunlarının algıları arasında farklılık vardır. Kurs 

alarak atanan ilköğretim denetçilerinin algıları ( X =3,3), EYTPE mezunlarının 

algılarına ( X =2,9) göre daha olumludur. 14. soruda, EYTPE mezunu ilköğretim 

denetçilerinin algıları ile EYTPE 2+2 lisans tamamlama, pedagoji ve kurs mezunu 

olanların algıları arasında farklılık vardır. EYTPE 2+2 lisans tamamlama ( X =3,1), 

pedagoji( X =3,4)  ve kurs Mezunu( X =3,4) ilköğretim denetçilerinin algıları EYTPE 

mezunu ilköğretim denetçilerinin algılarına göre daha olumludur ( X =2,7). 

EYTPE mezunu olan ilköğretim denetçileri ile kurs sonrası ilköğretim denetçisi 

olan ilköğretim denetçileri arasındaki algı farklılığının nedeni, denetçi olmak için kendi 

isteği ile üniversite sınavına girip alanında öğrenim gören tek grubun EYTPE mezunları 

olması, ilköğretim denetçisi olmak için öğretmenlik eğitiminin üzerine üniversitede 

öğrenim görmeyen tek grubun kurs sonrası ilköğretim denetçisi olarak atananlar olması 

olabilir. Buradan hareketle, hizmet öncesinde EYTPE alanında öğrenim görmek, 

öğrenen organizasyon olmak için ilköğretim denetçilerinin algılarını olumlu yönde 

farklılaştırmaktadır denebilir.   

2. “ Yeni öğrenmelerimiz mesleğimizde yükselmemizi sağlıyor” maddesinde, 

EYTPE 2+2 lisans tamamlama mezunu ilköğretim denetçileri ile EYTPE mezunu 

ilköğretim denetçilerinin algıları arasında farklılık olması, bu konuda EYTPE 2+2 lisans 

tamamlama mezunu ilköğretim denetçilerinin algılarının daha olumlu olması, bu iki 

denetçi grubunun seçim yöntemlerinden kaynaklanabilir. Çünkü bir önceki paragrafta 

da açıklandığı gibi, EYTPE mezunu ilköğretim denetçileri üniversite sınavına girerek 

denetçi olmak için gerekli eğitimi önceden alan kişilerdir. EYTPE 2+2 lisans 

tamamlama mezunu ilköğretim denetçileri ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

ilköğretim denetçiliği için seçilen, sonrasında üniversite sınavına girmeden EYTPE 

eğitimi aldırılan kişilerdir. Kendi isteği ile EYTPE eğitim alan kişilerin doğrudan 
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ilköğretim denetçisi olamadığı ortamda, Milli Eğitim Bakanlığı kendi seçtiği kişilere 

EYTPE eğitimi aldırarak ilköğretim denetçisi atadığı için, EYTPE eğitimi alan 

ilköğretim denetçilerinin yeni öğrenmelerinin mesleğinde yükselmesini sağlamadığını 

düşünmesi doğaldır.  

6. “ Yenilik yapmak isteyenlere yetki veriliyor” maddesinde, EYTPE mezunları 

ile EYTPE 2+2 lisans tamamlama ve pedagoji mezunlarının algıları arasında farklılık 

olması ve EYTPE mezunlarının algılarının daha olumsuz olması, EYTPE mezunlarının 

ağırlıklı olarak 1993 yılı ve sonrasında atandığı, mesleki kıdemlerinin daha az olduğu, 

bu nedenle de kıdem değişkenine ilişkin bölümde açıklandığı gibi kıdemi fazla olanların 

kurum içinde daha uzun süre çalışmış olmaları nedeniyle, yapılmakta olan uygulamaları 

kanıksamış olmaları sonucu olarak değişiklik yapma ihtiyacı duymamalarından 

kaynaklanabileceği gibi, daha kıdemli ve yaşça ileri oldukları için bir değişiklik yapmak 

istemeleri durumunda isteklerinin daha kolay yerine getirilmesinden de kaynaklanabilir. 

Ya da aldıkları gönüllü eğitim, EYTPE mezunlarını yeni fikir ve görüşlerle donatmış, 

onları daha yenilikçi hale getirmiş olabilir. Eğer, ikinci görüş doğruysa, Milli Eğitim 

Bakanlığı yeni fikir ve görüşlerle ilköğretim denetçisi olarak atanan kişilere yetki 

vermemekle onların eğitim ve denetim sistemine getirebilecekleri katkıdan eğitim 

sistemini mahrum bırakmakta, bu şekilde de denetim sisteminin gelişmesini engellemiş 

olmaktadır.   

8. “Ekip çalışması destekleniyor”, 10. “ Meslektaşlarımızla yaptığımız 

toplantılarda öğrenme gerçekleşiyor” ve 14. “ İlköğretim denetçileri olarak hepimiz aynı 

vizyonu paylaşıyoruz” maddelerinde ortak olarak, EYTPE mezunu ilköğretim 

denetçilerinin algıları, genelde EYTPE 3+1 mezunu ilköğretim denetçileri hariç, diğer 

grupların algıları ile farklılaşmakta ve EYTPE mezunlarının algıları hep daha olumsuz 

olmaktadır. Bu durumda, EYTPE mezunlarının diğer gruplara göre, örgüt kültürünün,  

öğrenmelerine yeterince fırsat sağlamadığı düşüncesinde olduklarını ortaya 

koymaktadır. Bu durum yukarıda da açıklandığı gibi ya EYTPE mezunlarının aldıkları 

gönüllü eğitimin onları, yeni fikir ve görüşlerle donatmış, daha yenilikçi hale getirmiş 

olmasıyla ya da kıdemlerinin az olması nedeniyle örgüt içindeki sosyalleşme sürecinin 

başarıya ulaşamamış olmasıyla açıklanabilir.  
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5.3.İlköğretim Denetçilerinin Bireysel Özellikleri Açısından Öğrenme ve Gelişmeye 
Açıklıkları 

Araştırmanın üçüncü alt problemi “3.1. İlköğretim denetçilerinin algılarına göre 

ilköğretim denetçileri, bireysel özellikleri açısından öğrenme ve gelişmeye ne derecede 

açıktırlar? 3.2. İlköğretim denetçilerinin, bireysel özellikleri açısından öğrenme ve 

gelişmeye ne derecede açık olduklarına ilişkin algıları, 1.Görev yaptıkları coğrafi 

bölgeye,  2.Öğretmenlik Branşlarına, 3. Cinsiyetlerine, 4. İlköğretim denetçilik 

kıdemlerine ve 5.Denetçiliğe atanmaya esas öğrenimlerine göre, anlamlı farklılık 

göstermekte midir?” şeklinde ifade edilmişti. Bu bölümde, ilköğretim denetçilerinin, 

bireysel özellikleri açısından öğrenme ve gelişmeye ne derecede açık olduklarına ilişkin 

algıları için aritmetik ortalama ( X ), standart sapma değerleri (ss), varyans analizi (F) ya 

da t testi (t) sonuçları, anlamlılık düzeyleri (p<0.05) ve çoklu karşılaştırma (Tukey) 

sonuçları ile ilgili bilgiler verilmiş ve yorumlanmıştır.  

5.3.1. İlköğretim Denetçilerinin Öğrenme ve Gelişmeye Ne Derecede Açık 
Olduklarına Yönelik Bireysel Özelliklerine İlişkin Algıları  

İlköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede açık olduklarına 

yönelik bireysel özelliklerine ilişkin algılarına ait ortalamalar Tablo 18’de sunulmuştur. 

Tablo 18: İlköğretim Denetçilerinin, Öğrenme ve Gelişmeye Ne Derecede Açık 
Olduklarına Yönelik Bireysel Özelliklerine İlişkin Algılarına Ait Ortalamalar 

Madde X  ss 

1. İşimi seviyorum. 4,23 ,98 
2. Bilgiye ulaşmak için bilgisayar teknolojisini kullanıyorum. 4,09 ,87 
3. İşimle ilgili mesleki yayınları takip ediyorum. 3,76 ,83 
4. Yeni öğrendiğim bilgileri uygularım. 4,01 ,70 
5. Kurumumca düzenlenen öğrenme etkinliklerine zorunlu değil, gönüllü olarak 
katılırım. 

3,99 ,88 

6. Yaptığım iş konusunda kendi kendimi motive edebiliyorum. 3,95 ,80 
7. Kendi kendime özeleştiri yaparım.    4,27 ,71 
8. Bildiklerimi meslektaşlarım öğrenmek ister. 3,40 ,95 
9. Bana verilen işi uygulamaya koymak için gereken çabayı gösteririm.  4,4 ,64 
10. Denetlediğim kişilerin çalışmalarım hakkındaki düşüncelerini önemserim.  4,33 ,71 
11. Mesleki performansımı aynı etkinliği gerçekleştiren meslektaşlarımla kıyaslarım. 3,93 ,89 

Toplam 4,03 ,49 

 

Tablo 18’e göre, ilköğretim denetçileri, öğrenme ve gelişmeye yönelik bireysel 

özelliklerinin “Üst Düzeyde” ( X =4,03) olduğu görüşündedirler. 
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İlköğretim denetçileri, öğrenme ve gelişmeye yönelik bireysel özelliklerine 

ilişkin olarak hiçbir maddede “Yetersiz” ve “Alt Düzey” için görüş belirtmemişlerdir. 

“Bildiklerimi meslektaşlarım öğrenmek ister” ( X =3,40) şeklindeki 11. madde, “Orta 

Düzey” de görüş belirtilen tek maddedir. 2. “Bilgiye ulaşmak için bilgisayar 

teknolojisini kullanıyorum” ( X =4,09), 3. “İşimle ilgili mesleki yayınları takip 

ediyorum” ( X =3,76), 5. “Yeni öğrendiğim bilgileri uygularım” ( X =4,01), 6. 

“Kurumumca düzenlenen öğrenme etkinliklerine zorunlu değil, gönüllü olarak 

katılırım” ( X =3,99), 7.”Yaptığım iş konusunda kendi kendimi motive edebiliyorum” 

( X =3,95) ve 14. “Mesleki performansımı aynı etkinliği gerçekleştiren meslektaşlarımla 

kıyaslarım ( X =3,93) maddeleri için “Üst Düzey” de görüş belirtmişlerdir. 1.”İşimi 

seviyorum” ( X =4,23), 7. “Kendi kendime özeleştiri yaparım” ( X =4,27),  9. “Bana 

verilen işi uygulamaya koymak için gereken çabayı gösteririm” ( X =4,4) ve 10. 

“Denetlediğim kişilerin çalışmalarım hakkındaki düşüncelerini önemserim” ( X =4,33) 

maddeleri için ise, öğrenme ve gelişmeye yönelik bireysel özelliklerine ilişkin olarak 

“Çok Üst Düzey” de görüş belirtmişlerdir.  

Senge’ye göre, bireysel öğrenme örgütsel öğrenmeyi garanti etmese de bireysel 

öğrenme olmadan örgütsel öğrenme meydana gelmez (Senge, 1998a, s.155). Bu nedenle 

öğrenen organizasyonlarda işe yeni başlayan bir elemandan, organizasyon içinde her 

kademedeki işgörenlere ve yöneticilere kadar herkes, ne kadar kıdemli olursa olsunlar, 

sürekli olarak bir şeyler öğrenmek zorundadırlar (Yazıcı, 2001, s.130). Çalışanların 

görevi bilgiyi toplamak, sınıflamak, kullanmak ve yeni bilgi yaratmaktır (McGILL ve 

Slocum, 1993, s.74’ten Akt:Yazıcı, 2001, s.184). Tablo 18’de gösterilen verilere göre, 

ilköğretim denetçileri, öğrenme ve gelişmeye yönelik bireysel özelliklerinin “Üst 

Düzeyde” olduğu görüşündedirler. Buna göre, ilköğretim denetçilerinin, öğrenme ve 

gelişmeye yönelik bireysel özelliklerini öğrenen organizasyonlara uygun olarak 

algıladıkları söylenebilir. Bu bulgu, ilköğretim denetçilerinin eğitimle ilgili bilimsel 

yenilikleri “Her Zaman” izlediklerine ve eğitimle ilgili bilimsel yenilikleri izlemenin 

“pek çok” önemli olduğunu belirttikleri yönünde Sağlam tarafından elde edilen verilerle 

de uyumludur (2002, s.90,93).  

İlköğretim denetçilerinin, 11. “Bildiklerimi meslektaşlarım öğrenmek ister” 
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maddesine “Orta Düzey” de görüş belirtmeleri, genel olarak öğrenmeye istekli 

olmalarına rağmen, birbirleri arasında kıskançlık ve çekememezlik duygularının da 

yaşandığını, birbirlerinden ziyade başkalarından öğrenmeyi tercih ettiklerini 

göstermektedir. Bu duyguların abartılı olarak yaşandığı durumlarda öğrenen 

organizasyon disiplinlerinden, takım halinde öğrenme disiplini zarar görecektir. Sonuçta 

da ilköğretim denetçileri ve kurum öğrenemeyecektir. Bunun için, ilköğretim denetçisi 

seçimlerinde, takım halinde öğrenme disiplinine uyum sağlayabilecek, işbirliği 

yapmaya yatkın kişilerin seçilmesi gerekmektedir.  

Öğrenen organizasyonlar, tüm çalışanların, yeteneklerini ve yetkinliklerini, 

herhangi bir zorlama olmadan, son noktasına kadar kullanarak, hem kendilerini hem de 

örgütü geliştirmek için çalışacakları varsayımı üzerine kurulmaktadır (Yazıcı, 2001, 

s.185). İlköğretim denetçilerinin 1. “İşimi seviyorum”, 7. “Kendi kendime özeleştiri 

yaparım”,  9. “Bana verilen işi uygulamaya koymak için gereken çabayı gösteririm” ve 

10. “Denetlediğim kişilerin çalışmalarım hakkındaki düşüncelerini önemserim” 

maddeleri için “Çok Üst Düzey” de görüş belirtmeleri, yetenek ve yetkinliklerini hiçbir 

zorlama olmadan kullanacakları, hem kendileri, hem de kurumlarını geliştirmek için 

çalıştıklarını düşündükleri anlamına gelmektedir.   

5.3.2. İlköğretim Denetçilerinin Öğrenme ve Gelişmeye Ne Derecede Açık 
Olduklarına Yönelik Bireysel Özelliklerine İlişkin Algılarına Ait Ortalamalar 
Arasında Fark Olup Olmadığı 

Burada ilköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede açık 

olduklarına yönelik bireysel özelliklerini ilişkin algılarının görev yaptıkları coğrafi 

bölgeye, öğretmenlik branşlarına, cinsiyetlerine, ilköğretim denetçilik kıdemlerine ve 

denetçiliğe atanmaya esas öğrenimlerine göre, anlamlı olarak farklılaşıp 

farklılaşmadığına ilişkin bulgular ve yorumlara yer verilmiştir. 

5.3.2.1. İlköğretim Denetçilerinin, Görev Yaptıkları Coğrafi Bölgeye Göre, 
Öğrenme ve Gelişmeye Ne Derecede Açık Olduklarına Yönelik Bireysel 
Özelliklerine İlişkin Algıları  

 

İlköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede açık olduklarına 

yönelik bireysel özelliklerine ilişkin algılarının çalışılan bölge değişkenine göre varyans 
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analizi sonucu ve farklılaşma olan maddeler için farklılaşmanın kaynağının belirlenmesi 

amacıyla yapılan tukey testi sonucu Tablo 19’da sunulmuştur. 

Tablo 19: İlköğretim Denetçilerinin, Öğrenme ve Gelişmeye Ne Derecede Açık 
Olduklarına Yönelik Bireysel Özelliklerine İlişkin Algılarının Çalışılan Bölge 
Değişkenine Göre Varyans Analizi Sonucu 

Bölge* 

1 2 3 4 5 6 7 
Maddeler 

X
 

ss X
 

ss X
 

ss X
 

ss X
 

ss X
 

ss X
 

ss 

F P 

G
ru

pl
ar

 A
ra

sı
 

F
ar

k 
(T

uk
ey

) 

1 4,4 ,91 4,2 ,9 4,6 ,5 3,4 1,1 4,1 1,0 4,0 1,0 4,4 ,9 4,00 ,001 
4-1, 4-3, 

4–7 

2 4,0 ,91 3,9 ,9 3,8 ,9 4,2 ,5 4,3 ,8 4,3 ,7 4,1 ,6 1,57 ,153 - 

3 3,7 ,87 3,7 ,8 4,0 ,7 3,7 ,6 3,8 ,8 3,9 ,8 4,0 ,7 1,08 ,373 - 

4 4,0 ,70 4,1 ,5 4,0 ,5 3,8 ,7 4,0 1,0 4,1 ,6 4,1 ,5 ,69 ,654 - 

5 4,0 ,81 4,0 ,8 3,8 1,2 3,9 ,6 3,7 1,0 4,1 ,7 4,4 ,6 1,87 ,084 - 

6 4,0 ,72 3,9 ,8 4,1 ,6 3,7 ,8 3,7 1,0 3,9 ,7 4,1 ,7 1,77 ,103 - 

7 4,3 ,66 4,4 ,5 4,0 ,9 3,9 ,6 4,2 ,81 4,3 ,7 4,2 ,6 1,72 ,115 - 

8 3,4 ,94 3,5 1,1 3,4 ,8 3,3 ,8 3,4 1,0 3,5 ,9 3,3 ,8 ,21 ,970 - 

9 4,4 ,58 4,5 ,5 4,5 ,6 4,1 ,7 4,2 ,8 4,5 ,6 4,5 ,5 2,22 ,040 4-6 

10 4,4 ,60 4,3 ,5 4,3 ,9 4,1 1,0 4,1 ,9 4,3 ,6 4,4 ,5 1,32 ,247 - 

11 4,0 ,84 3,9 ,7 3,6 1,1 3,5 1,0 3,6 1,0 4,2 ,7 4,0 ,6 3,15 ,005 5–6 

Genel 4,1 ,43 4,0 ,4 4,0 ,5 3,8 ,45 3,9 ,7 4,1 ,4 4,1 ,4 1,61 ,142 - 

*1-İç Anadolu, 2-Akdeniz, 3-Marmara,  4-Doğu Anadolu, 5-Güneydoğu Anadolu,  6-Ege, 7-Karadeniz 
 

Tablo 19’a göre ilköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede 

açık olduklarına yönelik bireysel özelliklerine ilişkin algıları, görev yaptıkları coğrafi 

bölgeye göre farklılaşmamaktadır. (F=1,617, p=.142). Soru bazında bakıldığında 

grupların algıları arasında 9. soruda “önemli” düzeyde, 1 ve 11 sorularda “çok önemli” 

düzeyde farklılıklar vardır. Farklılaşmanın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan 

Tukey testi sonucuna göre;1. soruda, Doğu Anadolu Bölgesi’nde görevli ilköğretim 

denetçileri ile İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz Bölgeleri’nde görev yapan ilköğretim 

denetçilerinin algıları arasında farklılık vardır. İç Anadolu( X =4,4), Marmara( X =4,6) 

ve Karadeniz Bölgeleri’nde ( X =4,4) görev yapan ilköğretim denetçilerinin algıları, 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapanlara göre( X =3,4) daha olumludur.  

9. soruda, Doğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçileri ile 

Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin algıları farklılaşmaktadır. 

Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin algıları ( X =4,5)  Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde görev yapanlara göre( X =4,1) daha olumludur.  
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11. soruda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçileri 

ile Ege Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin algıları farklılaşmaktadır. Ege 

Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin algıları ( X =4,2)  Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde görev yapanlara göre( X =3,6) daha olumludur.  

İlköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede açık olduklarına 

yönelik bireysel özelliklerine ilişkin algılarının bölgelere göre farklılaşmaması, görev 

yaptıkları coğrafi bölge ya da ilin ilköğretim denetçilerinin bu konudaki görüşlerini 

farklılaştırmadığı anlamına gelmektedir.  

1. “İşimi seviyorum” maddesine Doğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapan 

ilköğretim denetçilerinin İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan 

ilköğretim denetçilerinden daha olumsuz görüş belirtmeleri, Doğu Anadolu Bölgesi’nin 

diğer bölgelere göre, sosyal ve ekonomik yönden daha geri olmasından 

kaynaklanabileceği gibi, bu bölgede hala var olan feodal ilişkiler nedeniyle ilköğretim 

denetçilerinin amaçlarına ulaşamamaları sonucu yaşadıkları iş doyumsuzluğu da  

olabilir. Bunun bir başka sebebi de bu bölgedeki terör olaylarının varlığı olabilir.  

9. “ Bana verilen işi uygulamaya koymak için gereken çabayı gösteririm.” 

maddesine, Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde görev yapanlara göre daha olumlu yanıt vermeleri, yukarıda 

açıklanan “işimi seviyorum” maddesiyle bağlantılı olabilir. Diğer bölgelerde çalışanlara 

göre, işini daha az sevdiğini söyleyen ilköğretim denetçilerinin kendilerine verilen işleri 

uygulamaya koymak için daha az çaba göstermeleri de doğaldır.  

11. “Mesleki performansımı aynı etkinliği gerçekleştiren meslektaşlarımla 

kıyaslarım.” maddesine, Ege Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapanlara göre daha olumlu yanıt vermeleri, 

Ege Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde görev yapanlara göre iş arkadaşlarından öğrenmeye daha fazla istekli 

oldukları şeklinde yorumlanabilir.  
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5.3.2.2. İlköğretim Denetçilerinin Öğretmenlik Branşlarına Göre, Öğrenme 
ve Gelişmeye Ne Derecede Açık Olduklarına Yönelik Bireysel Özelliklerine İlişkin 
Algıları  

İlköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede açık olduklarına 

yönelik bireysel özelliklerine ilişkin algılarının öğretmenlik branş değişkenine göre t 

testi sonucu, Tablo 20’de sunulmuştur.  

Tablo 20: İlköğretim Denetçilerinin, Öğrenme ve Gelişmeye Ne Derecede Açık 
Olduklarına Yönelik Bireysel Özelliklerine İlişkin Algılarının Branş Değişkenine Göre t 
Testi Sonucu 

Öğretmenlik Branşı  
Sınıf Branş Maddeler 

X  
ss X  ss 

T P 

1 4,2 ,9 4,4 ,9 -1,83 ,067 
2 4,1 ,8 4,0 ,9 ,68 ,494 
3 3,8 ,8 3,7 ,8 ,49 ,623 
4 4,0 ,7 4,0 ,6 -,21 ,834 
5 3,9 ,9 4,1 ,7 -1,62 ,106 
6 3,9 ,8 4,1 ,6 -1,46 ,145 
7 4,3 ,7 4,3 ,6 -,133 ,894 
8 3,4 ,9 3,5 ,9 -1,35 ,176 
9 4,4 ,6 4,4 ,6 ,33 ,738 

10 4,3 ,7 4,5 ,5 -1,87 ,061 
11 3,9 ,9 4,0 ,7 -,91 ,362 

Genel 4,07 ,5 4,09 ,4 -1,28 ,201 

Tablo 20’ye göre, ilköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede 

açık olduklarına yönelik bireysel özelliklerine ilişkin algıları, öğretmenlik branşlarına 

göre farklılaşmamaktadır (t=-1,281, p=.201). Soru bazında bakıldığında da hiçbir soruda 

grupların algıları arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır.  

İlköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede açık olduklarına 

yönelik bireysel özelliklerine ilişkin algılarının, öğretmenlik branşlarına göre 

farklılaşmaması, ilköğretim denetçilerinin sınıf öğretmeni ya da branş öğretmeni 

kökenli olmasının öğrenme ve gelişmeye açıklıklarına ilişkin algılarını değiştirmediğini 

ortaya koymaktadır.   

5.3.2.3. İlköğretim Denetçilerinin Cinsiyetlerine Göre, Öğrenme ve 
Gelişmeye Ne Derecede Açık Olduklarına Yönelik Bireysel Özelliklerine İlişkin 
Algıları  

İlköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede açık olduklarına 

yönelik bireysel özelliklerine ilişkin algılarının cinsiyet değişkenine göre t testi sonucu, 

Tablo 21’de sunulmuştur.  
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Tablo 21: İlköğretim Denetçilerinin, Öğrenme ve Gelişmeye Ne Derecede Açık 
Olduklarına Yönelik Bireysel Özelliklerine İlişkin Algılarının Cinsiyet Değişkenine 
Göre t Testi Sonucu 

Cinsiyet 
Kadın Erkek Maddeler 

X  ss X  ss 
T P 

1 4,1 ,94 4,2 ,98 -,64 ,518 
2 4,2 ,87 4,1 ,86 ,56 ,574 
3 4,1 ,70 3,7 ,83 1,91 ,056 
4 4,1 ,72 4,0 ,69 ,88 ,376 
5 4,1 1,04 4,0 ,86 ,57 ,565 
6 4,1 ,76 3,9 ,80 ,87 ,383 
7 4,5 ,68 4,3 ,70 1,37 ,169 
8 3,4 ,97 3,4 ,95 ,13 ,892 
9 4,5 ,67 4,4 ,64 ,94 ,346 

10 4,4 ,66 4,3 ,71 ,33 ,741 
11 4,1 ,94 3,9 ,88 ,87 ,382 

Genel 4,15 ,55 4,02 ,48 1,11 ,264 

Tablo 21’e göre, ilköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede 

açık olduklarına yönelik bireysel özelliklerine ilişkin algıları, cinsiyetlerine göre 

farklılaşmamaktadır (t=-1,119, p=.264). Soru bazında bakıldığında da hiçbir soruda 

grupların algıları arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır.  

İlköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede açık olduklarına 

yönelik bireysel özelliklerine ilişkin algılarının, cinsiyet değişkenine göre 

farklılaşmaması, ilköğretim denetçilerinin kadın ya da erkek olmasının öğrenme ve 

gelişmeye açıklıklarına ilişkin algılarını değiştirmediğini ortaya koymaktadır.   

5.3.2.4. Denetçilik Kıdemlerine Göre İlköğretim Denetçilerinin, Öğrenme ve 

Gelişmeye Ne Derecede Açık Olduklarına Yönelik Bireysel Özelliklerine İlişkin 

Algıları  

İlköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede açık olduklarına 

yönelik bireysel özelliklerine ilişkin algılarının denetçilik kıdemi değişkenine göre 

varyans analizi sonucu ve farklılaşma olan maddeler için farklılaşmanın kaynağının 

belirlenmesi amacıyla yapılan tukey testi sonucu Tablo 22’de sunulmuştur. 

 

Tablo 22’ye göre, ilköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede 

açık olduklarına yönelik bireysel özelliklerine ilişkin algıları, denetçilik kıdemlerine 

göre “önemli” düzeyde farklılaşmaktadır (F=2,489, p=.043). Farklılaşmanın kaynağını 

belirlemek amacıyla yapılan Tukey testi sonucuna göre farklılık 1-5 yıl denetçilik 
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kıdemini sahip ilköğretim denetçileri ile 11-16 ve 23 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar 

arasındadır. 1-5 yıl denetçilik kıdemine sahip olanların algıları ( X =3,9), hem 23 yıl ve 

üstü ilköğretim denetçilik kıdemine sahip olanlardan ( X =4,1) hem de 11-16 yıl kıdeme 

sahip olanlardan ( X =4,1) daha olumsuzdur.  

Tablo 22:İlköğretim Denetçilerinin, Öğrenme ve Gelişmeye Ne Derecede Açık 
Olduklarına Yönelik Bireysel Özelliklerine İlişkin Algılarının Denetçilik Kıdemi 
Değişkenine Göre Varyans Analizi Sonucu 

Denetçilik Kıdemi 

1-5 (1) 6-10 (2) 11-16 (3) 
17-22 

(4) 
 

23 ve üstü 
(5) 

Maddeler 

X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss 

F P 
Gruplar 

Arası Fark 
(Tukey) 

1 3,6 1,1 4,2 ,9 4,3 1,0 4,5 ,7 4,5 ,8 6,30 ,000 
1–2, 1–3 
1–4, 1–5 

2 4,3 ,6 4,1 ,7 4,2 ,9 4,0 1,0 3,8 ,8 1,76 ,136  

3 3,8 ,8 3,7 ,7 3,8 ,9 3,8 ,7 3,7 ,7 ,18 ,946  

4 3,9 ,7 4,0 ,6 4,1 ,7 4,0 ,7 4,0 ,6 ,63 ,635  

5 3,9 ,9 4,0 ,8 4,0 ,9 4,0 ,7 4,0 ,9 ,19 ,942  

6 3,6 1,1 3,9 ,7 4,0 ,7 4,1 ,6 4,1 ,7 3,17 ,014 1–4, 1–5 

7 4,1 ,7 4,3 ,6 4,3 ,6 4,2 ,7 4,3 ,7 ,93 ,442  

8 3,2 ,9 3,3 ,9 3,4 1,1 3,5 ,8 3,7 ,7 2,37 ,052  

9 4,1 ,7 4,4 ,5 4,5 ,6 4,3 ,6 4,6 ,5 3,53 ,008 
1–2, 1–3 

1–5 

10 4,2 ,8 4,3 ,6 4,4 ,7 4,2 ,7 4,4 ,6 1,68 ,153  

11 3,6 ,9 3,8 ,9 4,0 ,8 3,9 ,8 4,2 ,7 3,10 ,016 1–5 

Genel 3,9 ,5 4,0 ,4 4,1 ,5 4,1 ,4 4,1 ,4 2,48 ,043 
1–3 
1–5 

 

Soru bazında bakıldığında grupların algıları arasında 6 ve 11. sorularda “önemli” 

düzeyde 9. soruda “çok önemli” düzeyde ve 1. soruda “çok önemli” düzeyde farklılıklar 

vardır. Farklılaşmanın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan Tukey testi sonucuna 

göre; 1. soruda, farklılık 1-5 yıl ilköğretim denetçilik kıdemine sahip olanlar ile 6-10 

yıl, 11-16 yıl, 17-22 yıl ve 23 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar arasındadır. 1-5 yıl 

ilköğretim denetçilik kıdemine sahip olanların algıları ( X =3,6), 6-10 yıl( X =4,2), 11-

16 yıl( X =4,3), 17-22 yıl( X =4,5), ve 23 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlardan ( X =4,5) 

daha olumsuzdur.   

6. soruda farklılık, 1-5 yıl ilköğretim denetçilik kıdemine sahip olanlar ile 17-22 

yıl ile 23 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar arasındadır. 1-5 yıl ilköğretim denetçilik 

kıdemine sahip olanların algıları ( X =3,6), 17-22 yıl( X =4,1), ve 23 yıl ve üstü kıdeme 

sahip olanlardan ( X =4,1) daha olumsuzdur.   
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9. soruda, farklılık 1-5 yıl ilköğretim denetçilik kıdemine sahip olanlar ile 6-10 

yıl, 11-16 yıl, ve 23 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar arasındadır. 1-5 yıl ilköğretim 

denetçilik kıdemine sahip olanların algıları ( X =4,1), 6-10 yıl( X =4,4), 11-16 

yıl( X =4,5) ve 23 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlardan ( X =4,6) daha olumsuzdur.   

11. soruda farklılık, 1-5 yıl ilköğretim denetçilik kıdemine sahip olanlar ile 23 

yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar arasındadır. 1-5 yıl ilköğretim denetçilik kıdemine 

sahip olanların algıları ( X =3,6), 23 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlardan ( X =4,2) daha 

olumsuzdur.   

İlköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede açık olduklarına 

yönelik bireysel özelliklerine ilişkin olarak 1-5 yıl denetçilik kıdemine sahip olanların 

algıları, 23 yıl ve üstü ile 11-16 yıl kıdeme sahip olanlardan daha olumsuzdur. Bunun 

nedeni, ilköğretim denetçiliğine yeni başlamış olan ilköğretim denetçilerinin, öğrenme 

ve gelişmeye yönelik bireysel özellikler açısından ilköğretim denetçilerinden daha fazla 

beklenti içinde olmaları veya kıdemli ilköğretim denetçilerinin içinde bulundukları 

durumu kanıksamış olmaları ile açıklanabilir. Bunun dışında bir başka neden de, 

Bakioğlu ve Hacıfazlıoğlu tarafından (2000, s.47) 21 yıl ve daha kıdemli ilköğretim 

denetçileriyle yapılan bir çalışmada elde edilen “ilköğretim denetçilerinin mesleğe 

atandıkları dönemde yardıma ihtiyaçları olduğu ve bu yardımın meslektaşları tarafından 

sağlandığı, genç denetmenlerin tecrübeli olanları model almaları gerektiği ve rehberlik 

ve klavuzluk görevinin tecrübe ile öğrenileceği” yönündeki bulgular da olabilir. Bu 

bulgulardan, kıdemli ilköğretim denetçilerinin, ilköğretim denetçiliğinin gerektirdiği 

davranışların okulda ya da hizmet öncesinde değil, hizmet sırasında öğrenildiğini 

düşündükleri, göreve yeni başlayan ilköğretim denetçilerinin de kendileri gibi 

davranmalarını bekledikleri anlaşılmaktadır. Kendi davranışlarını sürekli olarak 

kendilerinden daha kıdemli olan ilköğretim denetçilerinin davranışlarına benzetmek 

zorunda kalan, onlar gibi davranmaya zorlanan ilköğretim denetçilerinin, bundan 

hoşlanmaması, mesleki olarak daha kıdemli denetçiler tarafından öğretilmek istenenleri 

öğrenmek istememesi doğaldır.   Bunun sonucu olarak da ilköğretim denetçilerinin 

öğrenme ve gelişmeye ne derecede açık olduklarına yönelik bireysel özelliklerini daha 

olumsuz olarak algılıyor olabilirler.  
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1. “İşimi seviyorum” maddesinde 1-5 yıl kıdeme sahip olan ilköğretim 

denetçileri ile diğer tüm kıdemlere sahip olanların algıları arasındaki farklılık ve 1-5 yıl 

kıdeme sahip olanların algılarının diğerlerinin algısına göre daha olumsuz olması, 

ilköğretim denetçilerinin mesleğe başladıkları ilk zamanlarda bekledikleri iş ortamını 

bulamadıkları şeklinde yorumlanabilir. Bu durumun bir başka nedeni de Tablo 10’da 

görülebileceği gibi, 1-5 yıl kıdeme sahip olan ilköğretim denetçilerinin ağırlıklı olarak 

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çalışıyor olmaları ve bu bölgelerin 

de ekonomik ve sosyal yönden daha az gelişmiş olması olabilir.   

6. “ Yaptığım iş konusunda kendi kendimi motive edebiliyorum” maddesinde 1-

5 yıl ilköğretim denetçilik kıdemine sahip olanlar ile 17-22 yıl ile 23 yıl ve üstü kıdeme 

sahip olanların algıları arasında farklılık olması, 1-5 yıl ilköğretim denetçilik kıdemine 

sahip olanların algılarının daha olumsuz olması da,   ilköğretim denetçilerinin mesleğe 

başladıkları ilk zamanlarda bekledikleri iş ortamını bulamamalarından 

kaynaklanabileceği gibi, 1-5 yıl kıdeme sahip olan ilköğretim denetçilerinin ağırlıklı 

olarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çalışıyor olmaları ve bu 

bölgelerin de ekonomik ve sosyal yönden daha az gelişmiş olmasından kaynaklanabilir.   

9. “Bana verilen işi uygulamaya koymak için gereken çabayı gösteririm.” 

maddesinde 1-5 yıl ilköğretim denetçilik kıdemine sahip olanlar ile 6-10 yıl, 11-16 yıl, 

ve 23 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar arasında farklılık olması ve 1-5 yıl ilköğretim 

denetçilik kıdemine sahip olanların algısının diğerlerinden daha olumsuz olması, aynı 

grubun “işimi seviyorum” maddesine de daha olumsuz yanıt vermesi ile bağlantılı 

olabilir. Çünkü işini diğerlerine göre daha az sevdiğini söyleyen kişilerin, kendilerine 

verilen işleri uygulamaya koymak için gerekli çabayı daha az göstermeleri de normaldir.  

11. “Mesleki performansımı aynı etkinliği gerçekleştiren meslektaşlarımla 

kıyaslarım.” maddesinde, 1-5 yıl ilköğretim denetçilik kıdemine sahip olanlar ile 23 yıl 

ve üstü kıdeme sahip olanlar arasında farklılık olması ve 1-5 yıl ilköğretim denetçilik 

kıdemine sahip olanların algılarının daha olumsuz olması, ilköğretim denetçiliğine yeni 

başlayan ilköğretim denetçilerinin daha yeni eğitim almış olmaları nedeniyle 

başkalarıyla kendilerini kıyaslayıp yeni öğrenmelere ihtiyaç duymadıkları şeklinde 

yorumlanabilir. Mesleğe yeni başlamış ilköğretim denetçilerinin, kıyaslamayı olumsuz 

anlamda eleştiri yapmak gibi algılayıp ölçeği ona göre de doldurmuş olmaları da 
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muhtemeldir. Çünkü, veriler tüm olarak değerlendirildiğinde, 1-5 yıl kıdeme sahip 

ilköğretim denetçilerinin öğrenmeye daha fazla istekli oldukları anlaşılmaktadır.  

5.3.2.5. Atamaya Esas Öğrenimlerine Göre İlköğretim Denetçilerinin, 
Öğrenme ve Gelişmeye Ne Derecede Açık Olduklarına Yönelik Bireysel 
Özelliklerine İlişkin Algıları  

İlköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede açık olduklarına 

yönelik bireysel özelliklerine ilişkin algılarının atamaya esas öğrenim değişkenine göre 

varyans analizi sonucu ve farklılaşma olan maddeler için farklılaşmanın kaynağının 

belirlenmesi amacıyla yapılan Tukey testi sonucu Tablo 23’te sunulmuştur. 

Tablo 23: İlköğretim Denetçilerinin, Öğrenme ve Gelişmeye Ne Derecede Açık 
Olduklarına Yönelik Bireysel Özelliklerine İlişkin Algılarının, Atamaya Esas Öğrenim 
Değişkenine Göre Varyans Analizi Sonucu 

Öğrenim* 
1 2 3 4 5 Maddeler 

X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss 
F P 

Gruplar 
Arası 
Fark 

(Tukey) 
1 4,3 ,9 4,2 ,9 4,0 1,0 4,4 ,9 4,6 ,6 3,86 ,004 3–5 

2 3,9 1,0 4,3 ,7 4,2 ,7 3,8 1,0 4,1 ,9 3,31 ,011 2–4 
3 3,7 ,9 3,8 ,7 3,8 ,8 3,7 ,9 3,9 ,6 ,63 ,637  
4 4,0 ,7 4,0 ,7 4,0 ,7 4,0 ,6 4,0 ,6 ,13 ,970  
5 4,1 ,8 4,0 ,9 3,9 ,8 4,0 ,9 4,0 ,6 ,36 ,837  
6 4,1 ,7 4,1 ,7 3,8 ,9 4,0 ,7 4,1 ,6 2,16 ,073  
7 4,3 ,6 4,3 ,7 4,2 ,7 4,2 ,7 4,3 7 ,45 ,769  
8 3,3 1,0 3,5 1,0 3,2 ,8 3,6 ,9 3,6 ,8 3,49 ,008 3–5 
9 4,5 ,6 4,5 ,6 4,3 ,6 4,4 ,5 4,3 ,7 ,69 ,594  

10 4,5 ,5 4,3 ,6 4,2 ,8 4,4 ,6 4,4 ,5 1,24 ,293  
11 4,1 ,8 3,9 1,0 3,7 ,8 4,1 ,8 4,0 ,6 2,07 ,083  

Genel 4,1 ,4 4,1 ,4 3,9 ,5 4,0 ,4 4,1 ,4 1,76 ,136  
*1-EYTPE 3+1 Lisans Tamamlama, 2-EYTPE 2+2 Lisans Tamamlama, 3- EYTPE, 4- Pedagoji, 5- Kurs 
 

Tablo 23’e göre, ilköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede 

açık olduklarına yönelik bireysel özelliklerine ilişkin algıları, atamaya esas 

öğrenimlerine göre farklılaşmamaktadır. (F=1,761, p=,136). Soru bazında bakıldığında; 

grupların algıları arasında 2. soruda “önemli” düzeyde, 1. ve 8. sorularda “çok önemli” 

düzeyde farklılıklar vardır. Farklılaşmanın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan 

Tukey testi sonucuna göre, 1. soruda, EYTPE mezunu ile kurs mezunu ilköğretim 

denetçilerinin algıları arasında farklılık vardır. EYTPE mezunu ilköğretim 

denetçilerinin algıları ( X =4,0), kurs mezunlarının algılarından ( X =4,6) daha 

olumsuzdur.  
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2. soruda, EYTPE 2+2 lisans tamamlama ve pedagoji mezunu ilköğretim 

denetçilerinin algıları arasında farklılık vardır. pedagoji mezunlarının algıları ( X =3,8), 

EYTPE 2+2 lisans tamamlama mezunu ilköğretim denetçilerinin algılarından ( X =4,3), 

daha olumsuzdur.  

8. soruda, EYTPE mezunu ile kurs mezunu ilköğretim denetçilerinin algıları 

arasında farklılık vardır. EYTPE mezunu ilköğretim denetçilerinin algıları ( X =3,2), 

kurs mezunlarının algılarından ( X =3,6) daha olumsuzdur.  

İlköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede açık olduklarına 

yönelik bireysel özelliklerine ilişkin algılarının, atamaya esas öğrenimlerine göre 

farklılaşmaması, ilköğretim denetçilerinin hangi kaynaktan gelirse gelsin bireysel 

özelliklerine ilişkin algılarının benzer olduğu anlamına gelmektedir.  

1. “İşimi seviyorum.” maddesinde EYTPE mezunu ile kurs mezunu ilköğretim 

denetçilerinin algıları arasında farklılık olması ve EYTPE mezunu ilköğretim 

denetçilerinin algıları ortalamasının daha düşük olması, EYTPE mezunu ilköğretim 

denetçilerinin kendi istekleriyle üniversite sınavına girip normal bir üniversite öğrencisi 

gibi öğrenim görmeleri sonucu olarak farklılaşmalarından kaynaklanabilir. Çünkü, 

ilköğretim denetçileri içinde denetçiliğe atanmak için akademik eğitim almayan tek 

grup kurs mezunu olarak ilköğretim denetçiliğine atananlardır. Yani ilköğretim 

denetçileri içinde “işimi seviyorum” maddesinde görüş farklılığı olan iki grup, aslında 

ilköğretim denetçisi olmak için akademik anlamda en fazla eğitim alan ile almayan 

gruptur.  Buradan, alınan akademik eğitimin mesleğin gereklerine ilişkin algı ve 

beklentileri farklılaştırdığı, beklentileri karşılanmayan EYTPE mezunu ilköğretim 

denetçilerinin kurs mezunu ilköğretim denetçilerine göre işlerini daha az sevdikleri 

söylenebilir.  

2. “Bilgiye ulaşmak için bilgisayar teknolojisini kullanıyorum.” maddesinde, 

EYTPE 2+2 lisans tamamlama ve pedagoji mezunu ilköğretim denetçilerinin algıları 

arasında farklılık olması ve pedagoji mezunu ilköğretim denetçilerinin görüşlerinin daha 

olumsuz olmasından, pedagoji mezunu ilköğretim denetçilerinin 1980’li yılların 

başlarında atanmış olmaları nedeniyle yaşlarının ileri olması sonucu olarak bilgisayar 
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teknolojisinden yeterince yararlanamadıkları, EYTPE 2+2 lisans tamamlama 

mezunlarının ise aksine bilgisayar teknolojisinden yararlandıkları söylenebilir.  

8. “Bildiklerimi meslektaşlarım öğrenmek ister.” maddesinde EYTPE mezunu 

ile kurs mezunu ilköğretim denetçilerinin algıları arasında farklılık olması ve EYTPE 

mezunu ilköğretim denetçilerinin algılarının, kurs mezunlarının algılarından daha 

olumsuz olması,  EYTPE mezunu ilköğretim denetçilerinin kurs mezunu ilköğretim 

denetçilerine göre, ilköğretim denetçisi arkadaşlarını birbirlerinden az öğrendikleri 

şeklinde algıladıklarını ortaya koymaktadır. Bunun nedeni, EYTPE mezunlarının, 

birbirlerinden daha fazla öğrenmeleri gerektiği yönündeki düşünceleri olabilir. Bu 

düşünce de öğrenen organizasyon yaklaşımı ile uyumludur.  

5.4. İlköğretim Denetçilerinin Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik 
Rollerini Oynamaları  

Araştırmanın dördüncü alt problemi “4.1. İlköğretim denetçilerinin algılarına 

göre ilköğretim denetçileri, denetim uygulamaları sırasında liderlik rollerini ne 

derecede oynayabilmektedirler? 4.2. İlköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları 

sırasında liderlik rollerini ne derecede oynayabildiklerine ilişkin algıları, 1.Görev 

yaptıkları coğrafi bölgeye, 2. Öğretmenlik Branşlarına, 3. Cinsiyetlerine, 4. İlköğretim 

denetçilik kıdemlerine, 5.Denetçiliğe atanmaya esas öğrenimlerine göre, anlamlı 

farklılık göstermekte midir?” şeklinde ifade edilmişti. Bu bölümde, ilköğretim 

denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında liderlik rollerini oynamalarına yönelik 

algılarına ilişkin, aritmetik ortalama ( X ), standart sapma değerleri (ss), varyans analizi 

(F) ya da t testi (t) sonuçları, anlamlılık düzeyleri (p<0.05) ve çoklu karşılaştırma 

(Tukey) sonuçları ile ilgili bilgiler verilmiş ve yorumlanmıştır.  

5.4.1. İlköğretim Denetçilerinin Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik 
Davranışlarını Ne Derecede Yerine Getirdiklerine İlişkin Algıları 

İlköğretim denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını 

ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algılarına ait ortalamalar Tablo 24’te 

sunulmuştur. 

Tablo 24’e göre ilköğretim denetçileri, denetim uygulamaları sırasında liderlik 

rollerini  “Üst Düzeyde” ( X =4,0) oynadıkları görüşündedirler. 
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Tablo 24:İlköğretim Denetçilerinin Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik 
Davranışlarını Ne Derecede Yerine Getirdiklerine İlişkin Algılarına Ait Ortalamalar 
Madde X  ss 

1.Karar alırken ilgili bütün personelin görüşlerinden yararlanırım. 3,9 ,70 
2.Denetlediğim kişilerin her birine denetim sistemine katkıda bulunma olanağı 
veririm.     

3,9 ,80 

3.Denetlediğim kişiler, beni değişimi başlatacak katalizör olarak görüyorlar. 3,6 ,85 
4.Yeni öğrenmelerin ödüllendirilmesini sağlarım.    3,8 ,86 
5.Denetlediğim kişiler benden bilgi isterler. 3,9 ,76 
6.Yenilik yapmak isteyen grup ya da bireylere kaynak ve bilgi veririm.   4,3 ,70 
7.Kararlarımda rol oynayan temel etken bilgidir. 4,3 ,69 
8.Denetlediğim personele güvenirim.   4,1 ,70 
9Yenilik yapanların tanınmasını sağlarım.    4,2 ,66 
10.Denetlediğim kişilerin, ne bilmediklerinin farkına varmalarını sağlarım. 4,1 ,68 
11.Yaptığım toplantılarda öğrenme süreçlerine yer veririm.    4,1 ,71 
12.Türk milli eğitim sisteminin genel hedeflerinin paylaşılması için çaba harcarım. 4,5 ,67 
13.Ortak yapılan işlerde gereken çabayı gösteririm. 4,4 ,63 

14.Öğrenmeyi sağlamak için usta çırak ilişkisi çerçevesinde bildiklerimi önce kendim 
uygularım. (Örneğin; örnek ders işlerim.)    

3,5 ,89 

Toplam 4,0 ,45 

 

İlköğretim denetçileri, denetim uygulamaları sırasında liderlik rollerini 

oynamalarına ilişkin olarak “Yetersiz”, “Alt Düzey” ve “Orta Düzey” için hiçbir 

maddede görüş belirtmemişlerdir. 1. “Karar alırken ilgili bütün personelin görüşlerinden 

yararlanırım” ( X =3,9), 2. “Denetlediğim kişilerin her birine denetim sistemine katkıda 

bulunma olanağı veririm” ( X =3,9),  3. “Denetlediğim kişiler, beni değişimi başlatacak 

katalizör olarak görüyorlar.” ( X =3,6), 4. “Yeni öğrenmelerin ödüllendirilmesini 

sağlarım.” ( X =3,8), 5. “Denetlediğim kişiler benden bilgi isterler.” ( X =3,9), 

8.“Denetlediğim personele güvenirim.” ( X =4,1), 9. “Yenilik yapanların tanınmasını 

sağlarım.” ( X =4,2), 10. “Denetlediğim kişilerin, ne bilmediklerinin farkına varmalarını 

sağlarım.” ( X =4,1), 11.“Yaptığım toplantılarda öğrenme süreçlerine yer veririm.” 

( X =4,1) ve 14. “ Öğrenmeyi sağlamak için usta çırak ilişkisi çerçevesinde bildiklerimi 

önce kendim uygularım.” ( X =3,5) maddeleri için “Üst Düzey” de görüş belirtmişlerdir. 

6. “ Yenilik yapmak isteyen grup ya da bireylere kaynak ve bilgi veririm.” ( X =4,3),       

7. “ Kararlarımda rol oynayan temel etken bilgidir.” ( X =4,3), 12. “ Türk milli eğitim 

sisteminin genel hedeflerinin paylaşılması için çaba harcarım.” ( X =4,5) ve 13. “ Ortak 

yapılan işlerde gereken çabayı gösteririm.” ( X =4,4) maddeleri için denetim 

uygulamaları sırasında liderlik rollerini “Çok Üst Düzey” de gerçekleştirdiklerine 
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yönelik görüş belirtmişlerdir.  

İlköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında liderlik rollerini  “Üst 

Düzeyde” oynadıkları görüşünde olmaları, bu alanda kendilerini yeterli gördükleri, 

uygulamaları ve sonuçlarından memnun oldukları anlamına gelebileceği gibi ilköğretim 

denetçilerinin bu rollerini ideale yakın gösterme eğiliminde oldukları şeklinde de 

yorumlanabilir. Schein’e göre, “liderler öğrenen olana” ve diğerlerinin izlemesi için 

model olana kadar öğrenme meydana gelmez (Hopkins ve Austin, 2004, s.5).  Bu 

anlamda bakıldığında ilköğretim denetçileri kendi bakış açılarına göre öğrenen ve 

öğrenmeye hazır olan kimselerdir. Bu da öğrenen organizasyon olması gereken eğitim 

kurumlarında görev yapan ilköğretim denetçilerinin kendilerinden beklenen davranışları 

sergileyebilmeleri için olumlu bir durum olup öğrenen organizasyonlarda kişilerin bilgi 

seviyelerine göre değil, öğrenebilme yeteneklerine ve yaratıcılıklarına göre yapılması 

(Yazıcı, 2001, s.177) uygulamasıyla da uyumludur.   

Elde edilen veriler, Sağlam tarafından ( 2002, s.135) elde edilen ilköğretim 

denetçilerinin “Öğretmenlerin beceri düzeyi teşhis edildikten sonra ihtiyacı olan konuda 

örnek ders verme” maddesine daha olumlu cevap vermeleri, Memişoğlu tarafından elde 

edilen, “Denetim uygulamalarında öğretmeni dinleme.” (2001, s.126), “Denetim 

uygulamaları sırasında, öğretmenlerin görüşlerini açıkça ifade edebilmelerine olanak 

sağlama (2001, s.126) “Başarının onurunu öğretmenle paylaşma” (2001, s.147), 

Öğretmenleri mesleki gelişmeye özendirme.” (2001, s.152), “Başarılı öğretmenlerin 

ödüllendirilmesini teklif etme.” (2001, s.166), “Denetim uygulamalarında öğretmenlerin 

mesleki yardımı endişe duymadan istemelerine olanak sağlama (2001, s.167),  

“Denetim uygulamalarında öğretmenlerin çalışmalarını objektif olarak değerlendirme” 

davranışlarını her zaman sergiledikleri (Memişoğlu, 2001, s.177) ve “Başarısı düşük 

öğretmenlerin başarısızlıklarını araştırma” (2001, s.164), “Denetim programını 

düzenlerken öğretmenlerin görüşlerini alma” (2001, s.127), “Denetim uygulamalarında 

öğretmen görüşlerini açıkça belirtebilecekleri mesleki toplantılar düzenleme” (2001, 

s.174), “Mesleki toplantılarda görüş alışverişinde bulunma” (2001, s.175), “Denetim 

uygulamalarında yeni bilgi ve araştırma sonuçlarını öğretmenle paylaşma (2001, 

s.181)”, “Denetim uygulamalarında yeni mesleki yayınları öğretmenlere önerme” 

(2001, s.182) davranışlarını çoğunlukla sergiledikleri yönündeki bulgularla da 
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uyumludur. Elde edilen bulgular, Gökçe tarafından ders denetiminde denetim ilkelerine 

uyulma düzeyi ile ilgili olarak elde edilen bulguları da (1994, ss.97-98) 

desteklemektedir. Elde edilen veriler ayrıca Kapusuzoğlu (2002, ss.42-45) tarafından 

ilköğretim denetçilerinin, ihtiyaç duyulduğunda yardım sağlama, iletişimde açık olma, 

her öğretmenle ilgilenme, sürekli bilgi aktarma, başkalarının görüşüne açık olma, yeterli 

şekilde iletişimde bulunma, örnek ders vermede etkili olma, anlaşılır şekilde iletimde 

bulunma, grup lideri olarak etkili olma, öğretmenlerin karara katılmasını sağlama 

konusunda ilköğretim denetçilerinden elde ettiği bulgularla da benzerlik göstermektedir.  

Bunun yanında, 14. “Öğrenmeyi sağlamak için usta çırak ilişkisi çerçevesinde 

bildiklerimi önce kendim uygularım. (Örneğin, örnek ders işlerim.)”   maddesine verilen 

cevaplar Memişoğlu tarafından (2001, s.143) elde edilen ilköğretim denetçilerinin 

“Örnek ders verme” davranışını ara sıra gerçekleştirmeye çalıştıkları verisiyle ve 

1.“Karar alırken ilgili bütün personelin görüşlerinden yararlanırım.” 4. “Yeni 

öğrenmelerin ödüllendirilmesini sağlarım.” maddelerinden elde edilen veriler, Ecevit 

(1996, s.65) tarafından elde edilen verilerle uyumsuzluk göstermektedir.  

5.4.2.İlköğretim Denetçilerinin Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik 

Davranışlarını Ne Derecede Yerine Getirdiklerine İlişkin Algılarına Ait 

Ortalamalar Arasında Fark Olup Olmadığı  

Burada, ilköğretim denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik 

davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algılarının, görev yaptıkları 

coğrafi bölgeye, öğretmenlik branşlarına, cinsiyetlerine, ilköğretim denetçilik 

kıdemlerine ve denetçiliğe atanmaya esas öğrenimlerine göre, anlamlı olarak farklılaşıp 

farklılaşmadığına ilişkin bulgular ve yorumlara yer verilmiştir. 

5.4.2.1. İlköğretim Denetçilerinin Görev Yaptıkları Coğrafi Bölgeye Göre, 
Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik Davranışlarını Ne Derecede Yerine 
Getirdiklerine İlişkin Algıları  

İlköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını 

ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algılarının, çalışılan bölge değişkenine göre 

varyans analizi sonucu ve farklılaşma olan maddeler için farklılaşmanın kaynağının 

belirlenmesi amacıyla yapılan tukey testi sonucu Tablo 25’te sunulmuştur.  
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Tablo 25:İlköğretim Denetçilerinin, Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik 
Davranışlarını Ne Derecede Yerine Getirdiklerine İlişkin Algılarının, Çalışılan Bölge 
Değişkenine Göre Varyans Analizi Sonucu 

Bölge* 

1 2 3 4 5 6 7 

M
ad

de
le

r 

X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss 

F P 
Gruplar 

Arası Fark 
(Tukey 

1 3,9 ,6 4,0 ,7 4,1 ,5 4,0 ,4 3,6 ,9 4,1 ,6 4,1 ,6 1,971 ,069  

2 3,9 ,7 4,0 ,7 3,9 ,7 3,8 ,6 3,7 ,9 3,8 ,8 4,2 ,9 ,882 ,508  

3 3,7 ,8 3,5 ,9 3,5 ,8 3,6 ,6 3,2 ,8 3,6 ,8 3,8 ,8 1,727 ,114  

4 3,8 ,8 3,7 ,9 3,8 ,7 3,8 ,6 3,6 1,0 3,9 ,7 3,9 ,9 ,678 ,667  

5 3,9 ,7 3,9 ,7 3,9 ,6 4,3 ,6 3,8 ,9 4,0 ,7 4,1 ,6 1,386 ,219  

6 4,2 ,7 4,5 ,6 4,2 ,7 4,4 ,6 4,2 ,7 4,5 ,5 4,5 ,5 2,972 ,008 1-2 

7 4,3 ,6 4,3 ,7 4,2 ,6 4,3 ,5 4,2 ,8 4,2 ,7 4,4 ,6 ,329 ,922  

8 4,2 ,6 4,2 ,7 4,0 ,9 4,1 ,6 3,7 ,9 4,2 ,6 4,3 ,4 2,977 ,008 
1-5, 2-5 
5-6, 5-7 

9 4,2 ,6 4,3 ,5 4,3 ,8 4,3 ,6 4,1 ,8 4,3 ,5 4,2 ,5 ,439 ,852  

10 4,1 ,6 4,1 ,6 4,0 ,6 4,1 ,5 4,0 ,9 4,1 ,6 4,1 ,4 ,119 ,994  

11 4,2 ,6 4,2 ,6 4,1 ,5 3,9 ,4 4,1 1,0 4,0 ,6 4,0 ,6 ,746 ,613  

12 4,5 ,6 4,5 ,6 4,7 ,5 4,5 ,6 4,3 ,91 4,5 ,5 4,5 ,5 ,892 ,500  

13 4,4 ,6 4,5 ,6 4,7 ,6 4,4 ,5 4,2 ,7 4,5 ,5 4,4 ,5 1,328 ,244  

14 3,4 ,8 3,6 1,0 3,4 1,0 3,7 ,7 3,6 1,0 3,6 ,8 3,9 ,6 1,370 ,226  

Genel 4,1 ,4 4,1 ,4 4,1 ,4 4,1 ,3 3,9 ,6 4,1 ,4 4,2 ,3 1,280 ,266  

*1-İç Anadolu, 2-Akdeniz, 3-Marmara,  4-Doğu Anadolu, 5-Güneydoğu Anadolu,   6-Ege, 7-Karadeniz 

 

Tablo 25’e göre ilköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında 

liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algıları arasında görev 

yaptıkları coğrafi bölgelere göre farklılık yoktur (F=1,280, p=,266).  

Soru bazında bakıldığında grupların algıları arasında 6 ve 8. sorularda, “ çok 

önemli” düzeyde farklılıklar vardır. Farklılaşmanın kaynağını belirlemek amacıyla 

yapılan Tukey testi sonucuna göre, 6. soruda İç Anadolu ile Akdeniz Bölgeleri’nde 

görev yapan ilköğretim denetçilerinin algıları arasında farklılık vardır. Akdeniz 

Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim müfettişlerinin algıları ( X =4,5), İç Anadolu 

Bölgesi’nde görev yapanlardan ( X =4,2) daha olumludur. 8. soruda, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin algıları ile İç Anadolu, 

Akdeniz, Ege ve Karadeniz Bölgeleri’nde görev yapanlar arasında farklılıklar vardır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin algıları 

( X =3,7),  İç Anadolu ( X =4,2), Akdeniz ( X =4,2), Ege( X =4,2)  ve Karadeniz 

Bölgesi’nde ( X =4,3) görev yapan ilköğretim denetçilerine göre daha olumsuzdur.  
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İlköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını 

ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algıları arasında görev yaptıkları coğrafi 

bölgelere göre farklılık olmadığına yönelik bu veri Arslan ve Polat (2003, s.46) 

tarafından elde edilmiş olan görev yerlerinin ilköğretim denetmen yardımcılarının 

yaptıkları etkinliklerin eğitimin kalitesine katkı sağlamada farklılık göstermediği 

yönündeki bulguyu da desteklemektedir. İlköğretim denetçilerinin görev yaptıkları 

coğrafi bölgeler arasında ayrım olmaksızın bu alanda kendilerini yeterli gördükleri, 

uygulamalar ve sonuçlarından memnun oldukları anlamına gelebilir. Bunun yanında 

yukarıda da belirtildiği gibi bu durum tüm ilköğretim denetçilerinin bu rollerini ideale 

yakın gösterme eğiliminde oldukları şeklinde de yorumlanabilir.  

6. “Yenilik yapmak isteyen grup ya da bireylere kaynak ve bilgi veririm.” 

maddesinde İç Anadolu ile Akdeniz Bölgeleri’nde görev yapan ilköğretim 

denetçilerinin algıları arasında Akdeniz Bölgesi’nde görev yapanların lehine farklılık 

olması, İç Anadolu Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin denetimi daha 

çok klasik anlamda kontrol ve raporlamaya dayalı olarak algıladıkları şeklinde 

açıklanabilir.  

8. “Denetlediğim personele güvenirim.” maddesinde; Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin algıları ile İç Anadolu, Akdeniz, Ege 

ve Karadeniz Bölgeleri’nde görev yapanlar arasında farklılıklar olması ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin algılarının daha olumsuz 

olması, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin 

denetledikleri personele daha az güvendikleri anlamına gelmektedir. Bu durumun 

nedenlerinin başka araştırmalarla ortaya konulması gerekmektedir.  

5.4.2.2. Öğretmenlik Branşlarına Göre İlköğretim Denetçilerinin, Denetim 

Uygulamaları Sırasında Liderlik Davranışlarını Ne Derecede Yerine 

Getirdiklerine İlişkin Algıları  

İlköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını 

ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algılarının öğretmenlik branş değişkenine göre t 

testi sonucu, Tablo 26’da sunulmuştur.  
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Tablo 26: İlköğretim Denetçilerinin, Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik 
Davranışlarını Ne Derecede Yerine Getirdiklerine İlişkin Algılarının Öğretmenlik Branş 
Değişkenine Göre t Testi Sonucu 

Öğretmenlik Branşı  

Sınıf Branş Maddeler 

X  
ss X  ss 

t P 

1 3,9 ,7 4,0 ,6 -1,03 ,304 
2 3,9 ,8 3,8 ,7 ,62 ,531 
3 3,6 ,8 3,6 ,8 -,06 ,952 
4 3,8 ,8 3,8 ,7 -,37 ,711 
5 3,9 ,7 4,0 ,7 -,49 ,620 
6 4,3 ,7 4,3 ,6 ,70 ,484 
7 4,3 ,6 4,2 ,6 ,54 ,589 
8 4,1 ,7 4,1 ,6 -,58 ,558 
9 4,2 ,6 4,3 ,64 -,89 ,370 

10 4,1 ,6 4,1 ,6 ,10 ,917 
11 4,1 ,7 4,1 ,6 -,09 ,927 
12 4,5 ,6 4,5 ,5 -,79 ,430 
13 4,4 ,6 4,5 ,6 -,94 ,347 
14 3,5 ,9 3,6 ,8 -1,25 ,211 

Genel 4,04 ,4 4,06 ,4 -,52 ,600 

Tablo 26’ya göre, ilköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında 

liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algıları, sınıf ya da branş 

öğretmeni olmalarına göre farklılaşmamaktadır (t=-,524, p=.600) Soru bazında 

bakıldığında da hiçbir soruda grupların algıları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır.  

İlköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını 

ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algılarının, öğretmenlik branşlarına göre 

farklılaşmaması, farklı kaynaklardan yetişerek gelen ilköğretim denetçilerinin farklı 

düşünmedikleri anlamına gelmektedir 

5.4.2.3.Cinsiyetlerine Göre İlköğretim Denetçilerinin, Denetim 
Uygulamaları Sırasında Liderlik Davranışlarını Ne Derecede Yerine 
Getirdiklerine İlişkin Algıları  

İlköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını 

ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algılarının cinsiyet değişkenine göre t testi 

sonucu, Tablo 27’de sunulmuştur.  

Tablo 27’ye göre, ilköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında 

liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algıları, kadın ya da erkek 

olmalarına göre farklılaşmamaktadır (t=,602, p=.548) Soru bazında bakıldığında 
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grupların algıları arasında sadece 13. soruda, “önemli” düzeyde farklılık vardır. Bu 

soruda, kadınların ilköğretim denetçilerinin algıları ( X =4,7), erkeklerin algılarından 

( X =4,4) daha olumludur.     

Tablo 27:İlköğretim Denetçilerinin, Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik 
Davranışlarını Ne Derecede Yerine Getirdiklerine İlişkin Algılarının Cinsiyet 
Değişkenine Göre t Testi Sonucu 

Cinsiyet 
Kadın Erkek Maddeler 

X  ss X  ss 

T P 

1 4,1 ,72 3,9 ,70 1,36 ,173 
2 3,8 1,03 3,9 ,78 -,40 ,686 
3 3,5 1,12 3,6 ,83 -,32 ,749 
4 3,8 ,81 3,8 ,86 ,23 ,817 
5 4,1 ,65 3,9 ,76 1,38 ,167 
6 4,3 ,71 4,3 ,70 -,21 ,834 
7 4,3 ,71 4,3 ,68 ,14 ,884 
8 4,1 ,70 4,1 ,70 -,06 ,949 
9 4,4 ,49 4,2 ,66 1,25 ,210 

10 4,1 ,57 4,1 ,68 ,38 ,698 
11 4,0 ,70 4,1 ,70 -,76 ,448 
12 4,6 ,49 4,5 ,67 ,99 ,323 
13 4,7 ,46 4,4 ,63 2,13 ,034 
14 3,5 1,07 3,5 ,87 -,26 ,791 

Genel 4,09 ,52 4,04 ,44 ,60 ,548 

İlköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını 

ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algılarının, cinsiyetlerine göre farklılaşmaması, 

farklı cinsiyetlerdeki ilköğretim denetçilerinin farklı düşünmedikleri anlamına 

gelmektedir. Bu veri, Arslan ve Polat (2003, s.46) tarafından elde edilmiş olan 

cinsiyetin ilköğretim denetmen yardımcılarının yaptıkları etkinliklerin eğitimin 

kalitesine katkı sağlamada farklılık göstermediği yönündeki bulguyu da 

desteklemektedir.   

6. “Yenilik yapmak isteyen grup ya da bireylere kaynak ve bilgi veririm.” 

maddesinde kadınların algılarının daha olumlu olmasından, kadınların kendilerini 

erkeklerden daha yenilikçi ve paylaşımcı olarak algıladıkları söylenebilir. Bu bulgu, 

kadınların mesleki etkileşime daha önem verdikleri yönünde Bakioğlu ve Hacıfazlıoğlu 

(2000, s.48) tarafından elde edilen bulguları da destekler niteliktedir.   
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5.4.2.4. İlköğretim Denetçilerinin Denetçilik Kıdemlerine Göre, Denetim 
Uygulamaları Sırasında Liderlik Davranışlarını Ne Derecede Yerine 
Getirdiklerine İlişkin Algıları  

İlköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını 

ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algılarının, denetçilik kıdemi değişkenine göre 

varyans analizi sonucu ve farklılaşma olan maddeler için farklılaşmanın kaynağının 

belirlenmesi amacıyla yapılan tukey testi sonucu Tablo 28’de sunulmuştur. 

Tablo 28’e göre ilköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında 

liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algıları arasında 

denetçilik kıdemlerine göre farklılık yoktur (F=1,064, p=,374).  

Tablo 28:İlköğretim Denetçilerinin, Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik 
Davranışlarını Ne Derecede Yerine Getirdiklerine İlişkin Algılarının, Denetçilik Kıdemi 
Değişkenine Göre Varyans Analizi Sonucu 

Denetçilik Kıdemi 

1-5 
(1) 

6-10 
(2) 

11-16 
(3) 

17-22 
(4) 

23 ve üstü 
(5)  

Maddeler 

X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss 

F P 

Gruplar 
Arası 
Fark 

(Tukey) 

1 3,8 ,6 4,0 ,7 3,9 ,7 3,9 ,6 4,0 ,6 ,67 ,609  

2 3,9 ,8 3,8 ,8 4,0 ,7 3,7 ,8 4,0 ,6 1,30 ,270  

3 3,3 ,8 3,5 ,9 3,7 ,8 3,6 ,7 3,8 ,7 3,45 ,009 
1-3 
1-5 

4 3,7 ,8 3,7 ,8 3,8 ,9 3,7 ,7 3,9 ,8 ,73 ,570  

5 3,9 ,8 3,9 ,7 3,9 ,7 3,9 ,6 3,9 ,8 ,03 ,997  

6 4,4 ,7 4,4 ,5 4,4 ,6 4,1 ,7 4,2 ,7 2,45 ,046 2-4 

7 4,3 ,6 4,3 ,6 4,3 ,7 4,1 ,7 4,3 ,6 1,39 ,235  

8 4,0 ,7 4,1 ,6 4,2 ,7 4,1 ,6 4,1 ,6 ,99 ,408  

9 4,1 ,6 4,2 ,5 4,3 ,6 4,1 ,7 4,2 ,6 ,57 ,681  

10 4,1 ,7 4,1 ,6 4,2 ,7 4,0 ,7 4,1 ,6 ,65 ,627  

11 4,0 ,8 4,0 ,6 4,3 ,7 4,1 ,6 4,2 ,6 1,72 ,143  

12 4,4 ,8 4,5 ,6 4,5 ,6 4,4 ,6 4,6 ,5 ,70 ,586  

13 4,4 ,4 4,5 ,5 4,5 ,7 4,4 ,7 4,4 ,5 ,52 ,716  

14 3,6 ,8 3,5 ,8 3,5 1,0 3,6 ,8 3,5 ,7 ,21 ,932  

Genel 4,0 ,4 4,0 ,4 4,1 ,4 4,0 ,4 4,1 ,4 1,06 ,374  

 

Soru bazında bakıldığında grupların algıları arasında 6.soruda “önemli” derecede 

ve 3. soruda “ çok önemli” derecede farklılıklar vardır. Farklılaşmanın kaynağını 

belirlemek amacıyla yapılan Tukey testi sonucuna göre 3. soruda 1-5 yıl ilköğretim 

denetçilik kıdemi olanların algıları ile 11-16 yıl ve 23 yıl ve üstü denetçilik kıdemine 

sahip olanların algıları arasında farklılık vardır. 1-5 yıl ilköğretim denetçilik kıdemi 
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olanların algıları ( X =3,3), 11-16 yıl ( X =3,7)   ve 23 yıl ve üstü denetçilik kıdemine 

sahip olanların algılarına göre ( X =3,7) daha olumsuzdur.  

6. soruda 6–10 yıl ilköğretim denetçilik kıdemi olanların algıları ile 23 yıl ve 

üstü denetçilik kıdemine sahip olanların algıları arasında farklılık vardır. 23 yıl ve üstü 

denetçilik kıdemine sahip olanların algıları ( X =4,2), 6-10 yıl ilköğretim denetçilik 

kıdemi olanların algılarından ( X =4,4) daha olumsuzdur.  

İlköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını 

ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algıları arasında denetçilik kıdemlerine göre 

farklılık olmaması, ilköğretim denetçilerinin kıdemleri arttıkça ya da azaldıkça 

uygulamalara ilişkin algılarının farklılaşmadığı anlamına gelmektedir. Elde edilen bu 

bulgu, Kapusuzoğlu (2002, 46)  tarafından elde edilen bulguları da desteklemektedir. 

3. “Denetlediğim kişiler, beni değişimi başlatacak katalizör olarak görüyorlar.” 

Maddesinde 1-5 yıl ilköğretim denetçilik kıdemi olanların algıları ile 11-16 yıl ve 23 yıl 

ve üstü denetçilik kıdemine sahip olanların algıları arasında farklılık olması ve 1-5 yıl 

kıdemi olanların algılarının daha olumsuz olması, mesleğe yeni başlamış olan 

ilköğretim denetçilerinin bu alanda kendilerini yetersiz görmelerinden 

kaynaklanabileceği gibi kıdemli ilköğretim denetçilerinin denetledikleri kişilerden 

dönüt almamaları ya da aldıkları dönütleri yanlış değerlendirmelerinden 

kaynaklanabilir. Bu sonucun kıdemli ilköğretim denetçilerinin denetledikleri kişilerden 

dönüt almamaları ya da aldıkları dönütleri yanlış değerlendirmelerinden kaynaklanma 

ihtimali daha kuvvetlidir; çünkü 4. ve 5. problemlerde ayrıntılı olarak ortaya konulacağı 

gibi, yapılmış olan tüm araştırmalar istisnasız olarak ilköğretim denetçilerinin görev ve 

rollerini tam olarak yerine getiremediklerini ortaya koymaktadır. Bu yöndeki veriler 

ortadayken, ilköğretim denetçileri tarafından denetlenen kişilerin onları değişimi 

başlatacak katalizör olarak görme ihtimali düşüktür. Elde edilen bu veriler, Köklü ve 

diğerleri tarafından elde edilen (1999, s.366), ilköğretim denetçilerinin araştırma eğitimi 

konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları yönündeki bulgu tarafından da 

desteklenmektedir.  

6. “ Yenilik yapmak isteyen grup ya da bireylere kaynak ve bilgi veririm.” 

maddesinde 6–10 yıl ilköğretim denetçilik kıdemi olanların algıları ile 23 yıl ve üstü 
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denetçilik kıdemine sahip olanların algıları arasında farklılık olması ve 23 yıl ve üstü 

denetçilik kıdemine sahip olanların algılarının daha olumsuz olması, daha kıdemli 

ilköğretim denetçilerinin klasik anlamdaki kontrol ve raporlamaya dayalı denetim 

görüşünü benimsemiş olmalarından kaynaklanabilir.    

5.4.2.5.Denetçiliğe Atanmalarına Esas Öğrenimlerine Göre İlköğretim 
Denetçilerinin, Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik Davranışlarını Ne 
Derecede Yerine Getirdiklerine İlişkin Algıları  

İlköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını 

ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algılarının, denetçiliğe atanmaya esas öğrenim 

değişkenine göre varyans analizi sonucu ve farklılaşma olan maddeler için; 

farklılaşmanın kaynağının belirlenmesi amacıyla yapılan tukey testi sonucu Tablo 29’da 

sunulmuştur.  

Tablo 29:İlköğretim Denetçilerinin, Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik 
Davranışlarını Ne Derecede Yerine Getirdiklerine İlişkin Algılarının, Denetçiliğe 
Atanmaya Esas Öğrenim Değişkenine Göre Varyans Analizi Sonucu 

Öğrenim* 

1 2 3 4 5 Maddeler 

X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss 

F P 

Gruplar 
Arası 
Fark 

(Tukey) 

1 3,9 ,8 4,0 ,8 3,8 ,6 4,0 ,6 4,0 ,5 1,234 ,296  

2 3,7 ,7 3,9 ,7 3,8 ,8 4,1 ,7 3,9 ,7 1,443 ,219  

3 3,8 ,8 3,7 ,8 3,4 ,8 3,6 ,7 3,7 ,7 2,651 ,033 1-3 

4 3,8 ,8 3,8 ,7 3,7 ,8 3,8 ,9 3,9 ,7 ,828 ,508  

5 3,9 ,7 4,0 ,7 3,9 ,7 3,9 ,7 4,0 ,7 ,396 ,811  

6 4,2 ,8 4,4 ,5 4,3 ,6 4,2 ,7 4,3 ,6 1,214 ,305  

7 4,3 ,6 4,2 ,7 4,3 ,7 4,3 ,6 4,1 ,7 ,655 ,624  

8 4,1 ,6 4,1 ,7 4,1 ,6 4,2 ,6 4,1 ,7 ,341 ,850  

9 4,2 ,6 4,3 ,6 4,1 ,6 4,2 ,7 4,3 ,6 ,781 ,538  

10 4,1 ,6 4,0 ,6 4,1 ,6 4,0 ,6 4,1 ,6 ,491 ,742  

11 4,2 ,6 4,1 ,7 4,1 ,7 4,1 ,6 4,2 ,6 ,539 ,707  

12 4,5 ,6 4,5 ,6 4,4 ,7 4,5 ,5 4,6 ,5 ,527 ,716  

13 4,4 ,6 4,5 ,6 4,4 ,5 4,4 ,6 4,6 ,6 1,141 ,337  

14 3,7 ,9 3,5 ,9 3,4 ,8 3,5 ,7 3,7 ,8 ,869 ,483  

Genel 4,1 ,4 4,1 ,4 4,0 ,4 4,1 ,4 4,1 ,4 ,704 ,589  

*1-EYTPE 3+1 Lisans Tamamlama, 2-EYTPE 2+2 Lisans Tamamlama, 3- EYTPE, 4- Pedagoji, 5-Kurs 

 

Tablo 29’a göre, ilköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında 

liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algıları arasında 

denetçiliğe atanmalarına esas öğrenimlerine göre farklılık yoktur (F=,704, p=,589).  
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Soru bazında bakıldığında, grupların algıları arasında sadece 6.soruda “önemli” 

derecede farklılık vardır. Farklılaşmanın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan Tukey 

testi sonucuna göre, bu soruda EYTPE 3+1 lisans tamamlama mezunu ilköğretim 

denetçileri ile EYTPE mezunu ilköğretim denetçilerinin algıları arasında farklılık vardır. 

EYTPE 3+1 lisans tamamlama mezunu ilköğretim denetçilerinin algıları ( X =3,8),  

EYTPE mezunu ilköğretim denetçilerinin algılarına göre ( X =3,4) daha olumludur.   

İlköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını 

ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algıları arasında denetçiliğe atanmalarına esas 

öğrenimlerine göre farklılık olmaması, ilköğretim denetçilerinin farklı kaynaklardan 

gelmelerine rağmen uygulamalara ilişkin algılarının benzer olduğu anlamına 

gelmektedir. Elde edilen bu bulgular Kapusuzoğlu (2002, s.46)  tarafından elde edilen 

bulguları da desteklemektedir. 

6. “ Yenilik yapmak isteyen grup ya da bireylere kaynak ve bilgi veririm.” 

maddesinde EYTPE 3+1 lisans tamamlama mezunu ilköğretim denetçileri ile EYTPE 

mezunu ilköğretim denetçilerinin algıları arasında farklılık olması ve EYTPE 3+1 lisans 

tamamlama mezunu ilköğretim denetçilerinin algılarının daha olumlu olması, yukarıda 

mesleki kıdem değişkeninde de açıklandığı gibi ilköğretim denetçilerinin araştırma 

eğitimi konusunda yeterince bilgi sahibi olmamaları, EYTPE mezunu ilköğretim 

denetçilerinin mesleki kıdemlerinin daha az olmasından kaynaklanabilir. Bunun yanında 

bu sonucun ortaya çıkmasında başka bir ihtimal de, EYTPE 3+1 lisans tamamlama 

mezunu ilköğretim denetçilerinin EYTPE mezunlarına göre daha yenilikçi ve 

paylaşımcı olmaları da olabilir.  

5.5.İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Algılarına Göre; İlköğretim 
Denetçilerinin Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik Rollerini Oynamaları 

 Araştırmanın beşinci alt problemi “5.1. İlköğretim okulu yönetici ve 

öğretmenlerinin algılarına göre, ilköğretim denetçileri denetim uygulamaları sırasında 

liderlik rollerini ne derecede oynayabilmektedirler? 5.2. İlköğretim Okulu yönetici ve 

öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik 

davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algıları, 1.Görev yaptıkları 

coğrafi bölgeye, 2.Branşlarına, 3.Görev yaptıkları yerleşim birimine, 4. Cinsiyetlerine, 

5.Kıdemlerine ve 6.Öğretmenliğe atanmaya esas öğrenimlerine göre, anlamlı farklılık 
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göstermekte midir?” şeklinde ifade edilmişti. Bu bölümde, İlköğretim okulu yönetici ve 

öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik 

rollerini oynamalarına yönelik algılarına ilişkin, aritmetik ortalama ( X ), standart sapma 

değerleri (ss), varyans analizi (F) ya da t testi (t) sonuçları, anlamlılık düzeyleri 

(p<0.05) ve çoklu karşılaştırma (Tukey) sonuçları ile ilgili bilgiler verilmiş ve 

yorumlanmıştır.  

5.5.1. İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin,  İlköğretim 
Denetçilerinin Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik Davranışlarını Ne 
Derecede Yerine Getirdiklerine İlişkin Algıları  

İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin algılarına göre, ilköğretim 

denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine 

getirdiklerine ilişkin ortalamalar Tablo 30’da sunulmuştur.  

Tablo 30: İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin İlköğretim 
Denetçilerinin Liderlik Rollerini Oynamalarına Yönelik Algılarına İlişkin Betimsel 
İstatistik 

Madde Χ  ss 

1.Karar alırken ilgili bütün personelin görüşlerinden yararlanırlar.  2,5 1,1 

2.Denetledikleri kişilerin her birine denetim sistemine katkıda bulunma olanağı 
verirler.      

2,4 1,1 

3.Denetledikleri kişiler, kendilerini değişimi başlatacak katalizör olarak görüyorlar. 2,9 1,1 

4.Yeni öğrenmelerin ödüllendirilmesini sağlarlar.     2,3 1,1 

5.Denetledikleri kişiler kendilerinden bilgi isterler. 3,2 1,0 

6.Yenilik yapmak isteyen grup ya da bireylere kaynak ve bilgi verirler.    3,2 1,1 

7.Kararlarında rol oynayan temel etken bilgidir.  3,2 1,1 

8.Denetledikleri personele güvenirler.  3,1 1,1 

9.Yenilik yapanların tanınmasını sağlarlar.    2,9 1,1 

10.Denetledikleri kişilerin, ne bilmediklerinin farkına varmalarını sağlarlar.  3,0 1,1 

11.Yaptıkları toplantılarda öğrenme süreçlerine yer verirler.     3,2 1,1 

12.Türk milli eğitim sisteminin genel hedeflerinin paylaşılması için çaba harcarlar.   3,7 1,1 

13.Ortak yapılan işlerde gereken çabayı gösterirler.  3,2 1,1 

14.Öğrenmeyi sağlamak için usta çırak ilişkisi çerçevesinde bildiklerini önce 
kendileri uygularlar  (örneğin; örnek ders işlerler.).    

2,3 1,2 

Genel 3,0 ,82 

Tablo 30’a göre, ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenleri, ilköğretim 

denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik rollerini  “Orta Düzeyde” 

( X =3,0) oynadıkları görüşündedirler. 
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İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenleri, ilköğretim denetçilerinin denetim 

uygulamaları sırasında liderlik rollerini “Yetersiz” ve “Çok Üst Düzey” de 

oynadıklarına yönelik olarak hiçbir maddede görüş belirtmemişlerdir. 1. “Karar alırken 

ilgili bütün personelin görüşlerinden yararlanırlar” ( X =2,5), 2. “Denetledikleri kişilerin 

her birine denetim sistemine katkıda bulunma olanağı verirler” ( X =2,4), 4. “Yeni 

öğrenmelerin ödüllendirilmesini sağlarlar” ( X =2,3) ve 14. “Öğrenmeyi sağlamak için 

usta çırak ilişkisi çerçevesinde bildiklerini önce kendileri uygularlar” ( X =2,3) 

maddeleri için “Alt Düzey” de görüş belirtmişlerdir. 

3. “Denetledikleri kişiler, kendilerini değişimi başlatacak katalizör olarak 

görüyorlar” ( X =2,9), 5. “ Denetledikleri kişiler kendilerinden bilgi isterler” ( X =3,2), 

6. “Yenilik yapmak isteyen grup ya da bireylere kaynak ve bilgi verirler” ( X =3,2), 7. 

“Kararlarında rol oynayan temel etken bilgidir” ( X =3,2), 8. “Denetledikleri personele 

güvenirler” ( X =3,1), 9. “Yenilik yapanların tanınmasını sağlarlar” ( X =2,9), 10. 

“Denetledikleri kişilerin, ne bilmediklerinin farkına varmalarını sağlarlar” ( X =3,0), 11. 

“Yaptıkları toplantılarda öğrenme süreçlerine yer verirler” ( X =3,2) ve 13. “Ortak 

yapılan işlerde gereken çabayı gösterirler” ( X =3,2) maddeleri için “Orta Düzey” de 

görüş belirtmişlerdir. İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim 

denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik rollerini “Üst Düzey” de 

oynadıklarına yönelik görüş belirttikleri ve en yüksek değerlendirme yaptıkları madde, 

12. “ Türk milli eğitim sisteminin genel hedeflerinin paylaşılması için çaba harcarlar” 

( X =3,7) maddesidir.  

İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin denetim 

uygulamaları sırasında liderlik rollerini  “Orta Düzeyde” oynadıkları yönündeki 

görüşlerinden, ilköğretim denetçilerinin liderlik rollerini tam olarak oynayamadıkları, 

bu şekilde de öğrenen organizasyonun gerektirdiği liderlik davranışlarını 

sergileyemediklerini düşündükleri söylenebilir. Özellikle, “Karar alırken ilgili bütün 

personelin görüşlerinden yararlanırlar, “Denetledikleri kişilerin her birine denetim 

sistemine katkıda bulunma olanağı verirler, “Yeni öğrenmelerin ödüllendirilmesini 

sağlarlar” ve “Öğrenmeyi sağlamak için usta çırak ilişkisi çerçevesinde bildiklerini önce 

kendileri uygularlar” davranışlarını alt düzeyde gerçekleştirdikleri yönünde görüş 
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bildirilmesi, organizasyonda diğer insanlarla açık ve açıksözlü diyalog yoluyla bilgiyi 

yaratması ve paylaşması (Austin ve Hopkins, 2004, s.17) beklenen ilköğretim 

denetçilerinin denetledikleri kişilerle açık ve açıksözlü diyalog kuramadıkları, 

anlaşılmaktadır.  Bunun sonucu olarak da görevleri gereği yapmaları gereken rehberlik 

ve mesleki yardım görevini yerine getiremedikleri de söylenebilir.  

İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin denetim 

uygulamaları sırasında liderlik rollerini tam olarak oynayamadıkları yönündeki bulgu, 

Memişoğlu tarafından (2001, s.126-127) ilköğretim denetçilerinin, denetim 

uygulamalarında öğretmeni dinlemedikleri, öğretmenlerin görüşlerini açıkça ifade 

edebilmelerine olanak sağlamadıkları, denetim programını düzenlerken öğretmenlerin 

görüşlerini almadıkları ve Ağaoğlu (1999, s.114) tarafından elde edilen, sınıf 

öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin en fazla “öğretmen ve denetçi arasında 

olumlu insan ilişkilerinin kurulması konusunda eğitime gereksinim duydukları” 

görüşünde oldukları yönündeki bulgularca da desteklenmektedir.  

Bunun yanında, Sağlam, (2002, s.135) ve Memişoğlu (2001, s.143) tarafından 

elde edilen “öğretmenlerin beceri düzeyi teşhis edildikten sonra ihtiyacı olan konuda 

örnek ders verme” ve Memişoğlu tarafından elde edilen (2001, ss.147-182) başarının 

onurunu öğretmenle paylaşma, öğretmenleri mesleki gelişmeye özendirme, başarısı 

düşük öğretmenlerin başarısızlıklarını araştırma, başarılı öğretmenlerin 

ödüllendirilmesini teklif etme, denetim uygulamalarında öğretmenlerin mesleki yardımı 

endişe duymadan istemelerine olanak sağlama, denetim uygulamalarında öğretmen 

görüşlerini açıkça belirtebilecekleri mesleki toplantılar düzenleme, mesleki toplantılarda 

görüş alışverişinde bulunma, denetim uygulamalarında öğretmenlerin çalışmalarını 

objektif olarak değerlendirme, denetim uygulamalarında yeni bilgi ve araştırma 

sonuçlarını öğretmenle paylaşma, denetim uygulamalarında yeni mesleki yayınları 

öğretmenlere önerme konularında elde edilen bulgular da bu araştırma bulgularını 

destekler niteliktedir.  Memişoğlu tarafından yapılan bir başka araştırmada elde edilen 

(2004, ss.33-38), ilköğretim denetçileri: denetim etkinliklerinde öğretmenlerin güçlü 

yanlarına vurgulama, öğretmenlerin görüş ufkunu genişletmeye çalışma, örnek ders 

verme, yeni bilgi ve araştırma sonuçlarını öğretmenle paylaşma, mesleki yardımı endişe 

duymadan istemelerine fırsat verme, öğretmenlerde özdenetim anlayışını geliştirme, 
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kaliteyi artırıcı önlemlerin alınmasında öğretmene yardımcı olma, öğretmenlerin 

çalışmalarını yansız bir biçimde değerlendirme davranışlarını istenilen düzeyde 

gösteremedikleri yönünde elde edilen bulguları da destekler niteliktedir. 

Oysa, Kruger (1998) ve Maier’in (1987) belirttiği gibi, personel gelişimini 

sağlamanın yolu, üyelerin hizmet için öğrenmiş oldukları davranış, beceri ve tutumları 

kullandıkları etkileşim sürecidir. Bu süreçte, çalışanlar dinlerler, samimidirler, birlikte 

çalışırlar ve yapıcı şekilde eleştirirler. Eğer aktif olarak dinlerlerse, farklılıklara 

hassasiyet gösterirlerse, hizmet ettikleri kişilerde de aynı şeyi yapma ihtimalleri 

artacaktır (Kruger ve diğerleri, 2004, ss.177-178). Elde edilen bulgulardan ilköğretim 

denetçilerinin personel gelişimini sağlamada yetersiz kaldıkları anlaşılmaktadır.   

 İlköğretim denetçileri ile ilgili olarak ulaşılabilen ilk araştırmalar 1970’li 

yıllarda yapılanlardır. Bunlardan ilki Karagözoğlu (1977) tarafından yapılan 

“İlköğretimde Teftiş Uygulamaları” adlı çalışmadır. Bu çalışmada, okul müdürü ve 

öğretmenlerin teftişler sırasında denetçilerin en çok yaptıkları işin, öğretmenin 

çalışmalarını değerlendirerek rapor vermek olduğu, rehberlik ve yardım görevinin daha 

sonra geldiği, insan ilişkileri konusunda yetersiz oldukları, tarafsız ve güvenilir 

değerlendirmeleri çok az yaptıkları, teftiş faaliyetlerinin öğretmenlerin sadece zayıf 

yönlerini bulma amacı taşıdığı, öğretmenlerin kendi eksikleri veya sorunlarını 

ilköğretim denetçilerine içtenlikle açıklamaktan çekindikleri, denetim etkinliklerinin 

öğretmenin eğitim-öğretimdeki başarısını etkilemediği sonuçları elde edilmiştir. Aynı 

yıl Öz (1977) tarafından tamamlanan “Türk Eğitim Sisteminde İlköğretim 

Müfettişlerinin Rolü” adlı araştırmada, ilköğretim denetçilerinin mevzuata ve modern 

denetim anlayışına göre yapmaları gerekenler ile uygulama arasında önemli farklar 

bulunduğu sonucu elde edilmiştir. Kapusuzoğlu da (1988) “Son On Yılda İlköğretim 

Müfettişlerinin Rolünde ve Teftiş Uygulamalarında Değişmeler” adıyla Karagözoğlu ve 

Öz tarafından yapılan iki araştırmayı on yıl sonra tekrar yaparak bulguları karşılaştırdığı 

araştırmasında on yıl öncesine göre ele aldığımız alanlarda bir değişiklik olmadığı 

sonucuna ulaşmıştır.   

İlköğretim denetçilerinin kendilerinden beklenen davranışları yerine 

getiremediklerine ilişkin öğretmen ve yönetici görüşlerini içeren başka araştırma 

sonuçları da olup, bu sonuçlara aşağıda yer verilmiştir.   



 118 

Anasınıfı öğretmenlerine göre, ilköğretim denetçileri, seçilen rollerini “Çok Az” 

düzeyde gerçekleştirmektedirler (Akyüz, 1996, s.34). İlköğretim denetçileri yönetici 

teftişini tam olarak yerine getirememekte, okul müdürlerinin çalışmalarını nesnel ve 

bilimsel ölçütlerle ortaya koyamamaktadırlar (Korkmaz, 1998, s.ii). İlköğretim 

denetçileri, ilköğretim okulu öğretmenlerinin ders denetimleri konusundaki 

beklentilerini karşılayamamaktadır (Büyükaslan, 1998, s.vı).  

İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenler, ilköğretim denetçilerinin 

yöneticilik, liderlik, rehberlik ve öğreticilik yeterlikleri konusunda olumsuz 

değerlendirmelerde bulunmaktadırlar (Kurnaz, 2002, s.vii). İlköğretim okulu 

öğretmenleri, ilköğretim denetçilerinin rehberlik ve mesleki yardım görevlerini düşük 

düzeyde sergiledikleri şeklinde algılamaktadırlar (Engin, 2003, s.x). İlköğretim 

denetçileri denetim ilkelerini uygulamamaktadırlar (Soylu, 2003, s.v).  

İlköğretim denetçileri, öğretmenlerin rehberlik, işbaşında yetişmeleri, öğrenme 

ve öğretmeye ilişkin alandaki yeni gelişme ve değişmelerin tanıtılması, öğretmenlerin 

başarı düzeylerinin objektif olarak değerlendirilmesine ilişkin katkıları sürekli olarak 

sağlayamamaktadırlar (Yüksel, 2001, s.vii).   

İlköğretim denetçileri rehberlik çalışmalarını çok az düzeyde 

gerçekleştirmektedirler (Büyükışık, 1989, 63; Ecevit, 1996, s.64).  

İlköğretim denetçileri, öğretmenlerin düşüncelerini özgürce ifade etmelerine 

olanak tanımama, öğretmenlerin denetim sonuçlarının değerlendirilmesi sürecine 

katılmalarını sağlama, denetim sonuçlarından öğretmenleri açıkça bilgilendirme, 

çevrenin özelliklerini dikkate alma, öğretmenlerin çalışmalarını nesnel ve bilimsel 

ölçütlere göre değerlendirme, öğretmenler arasındaki bireysel farklılıkları dikkate alma 

ilkelerine hiç uymamaktadırlar (Gökçe, 1994, s.97).  

Denetimleri mesleksel gelişme açısından yararlı değildir ve denetçinin olmadığı 

bir eğitim sistemi, eğitim-öğretimi aksatmaz (Serdar, 1986, s.121).  

İlköğretim denetçileri, mesleki rehberlik hizmetlerinin gereklerini tam olarak 

yerine getirememekte, öğretmenlerin ihtiyacı olan yardımı yapamamaktadır (Kale, 

1995, s.117).  
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İlköğretim denetçileri, mesleki toplantılar düzenleme, verimliliğin artırılması 

için gerekli araştırmaları yapma ve yaptırma, öğretmenlerce ileri sürülen eğitim-öğretim 

yeniliklerini kabullenme, okulun amaçlarının anlaşılmasını sağlama, yeni buluşları 

personele ulaştırmak amacıyla rehberlik etme yeterliklerini yüksek derecede 

göstermeleri gerekirken düşük derecede göstermektedirler (Atay, 1996, s.36). 

 Öğretmenlerin ders teftişi konusundaki beklentileri gerçekleşmemektedir 

(Özbek, 2001, s.89).  

Öğretmenler ilköğretim denetçilerinin, ihtiyaç duyulduğunda yardım sağlama, 

iletişimde açık olma, her öğretmenle ilgilenme, sürekli bilgi aktarma, başkalarının 

görüşüne açık olma, yeterli bir şekilde iletişimde bulunma, örnek ders vermede etkili 

olma, anlaşılır bir şekilde iletişimde bulunma, grup lideri olarak etkili olma, 

öğretmenlerin karara katılmasını sağlama, konferans düzenleme konusunda becerikli 

olma, hizmetiçi eğitim çalışmaları planlama  konusunda olumsuz görüş bildirmişlerdir 

(Kapusuzoğlu, 2002, ss.42-45). 

İlköğretim öğretmenlerinin algılarına göre, ilköğretim denetçileri rehberlik 

rolünü oynarken koşulsuz saygı, açıklık-dürüstlük ve empatik anlayış ilkelerine “biraz” 

düzeyinde uymaktadırlar (Ünal, 1999, ss.66-68). 

İlköğretim denetçilerinin liderlik davranışlarını yerine getirmelerini inceleyen bu 

maddeyi de kapsayan daha önceki araştırmalarla ilgili olarak sonuçta denilebilir ki okul 

yöneticileri ve öğretmenler, ilköğretim denetçilerinin görev ve rol davranışlarını yetersiz 

görmekte, ilköğretim denetçilerinin olmadığı bir denetim yapısının eğitim-öğretimi 

aksatmayacağını düşünmektedirler. Konu, öğrenen organizasyon açısından ele 

alındığında bu sonuçların normal olduğu söylenilebilir. Çünkü 2.1 alt problemde elde 

edilen verilere göre; ilköğretim denetçileri örgüt kültürünün öğrenmelerine “Orta 

Düzeyde” fırsat sağladığı görüşünde olduklarını belirtmişlerdir. Yani ilköğretim 

denetçilerinin “üst” ya da “çok üst” düzeyde öğrenmeleri için ortam yoktur ve 

ilköğretim denetçileri yeterince öğrenmemektedirler. Kendisi yeterince öğrenmek için 

ortam bulamayan ve bu yüzden öğrenmeyen ilköğretim denetçisinden, öğretmen ve 

yöneticilere rehberlik etmek, mesleki yardımlarda bulunmak ve iş başında yetişmelerine 

rehberlik etmek görevini tam olarak yerine getirmesini beklemek de mümkün değildir. 

Yani, bu araştırmada elde edilen ilköğretim denetçilerinin yeterince öğrenemediği ve 
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ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin denetim 

uygulamaları sırasında liderlik rollerini tam olarak oynayamadıkları, bu şekilde de 

öğrenen organizasyonun gerektirdiği liderlik davranışlarını sergileyemediklerini 

düşündüklerine yönelik bulgular birbirini destekler niteliktedir.  

Denetim, çok yönlü ve karmaşık bir süreç olup tüm kurum personelinin ortak bir 

ürünü, görevi ve sorumluluğudur. Eğitimde karşılaşılan sorunlar ve eğitimde 

yeniliklerin zorunlu olması tüm yönetici, öğretmen, diğer personel ve denetçilerin 

birlikte çalışmaları, işbirliği yapmaları ve birbirlerine yardım etmeleri zorunluluğunu 

doğurmaktadır. (MacKean ve Miles; 1964, s.7’den Akt: Taymaz; 1982, s.4). Oysa, bu 

araştırmada elde edilen ve yukarıda sonuçları verilen araştırma sonuçlarına göre 

ilköğretim denetçilerinin ilköğretim kurumlarında öğretmen ve yöneticilerle birlikte 

çalışmaları, işbirliği yapmaları ve birbirlerine yardım etmeleri mümkün değildir. Bir 

başka deyişle, ilköğretim denetçilerinin görevlerini sağlıklı şekilde yerine getirme 

olanakları bulunmamaktadır. Oysa, öğretmenin, edimini değerlendiren yönetici ve 

denetçilere güven duyabilmesi ve onlarla rahat iletişim kurabilmesi, değerlendirme 

sürecine katılmasını kolaylaştırır (Ağaoğlu, 1998, s.11). Öğretmenler tam tersine, 

sorunlarının çözümü için genellikle okul dışı kurumları ve aile bireylerini yeğlemekte, 

okul yöneticileri ve ilköğretim denetçilerinin değerlendirme sonuçları ve süreci 

hakkında olumlu düşünmemektedirler (Ağaoğlu, 1998, s.58). 

İlginç olan, yukarıda konumuz ile ilgili sonuçları verilen 1970’li yıllardan 

itibaren ilköğretim denetçileri ile ilgili yapılan tüm araştırmalarda, ilköğretim 

denetçilerinin uygulamaları hakkında, denetledikleri yönetici ve öğretmenler tarafından 

hep olumsuz görüş bildirilmiş olmasına rağmen; Milli Eğitim Bakanlığının bu sorunun 

üzerine giderek ilköğretim teftiş sistemi ya da yapısını veya denetleyen kişilerin 

kendileri ya da uygulamalarını değiştirmeye yönelik olarak hiçbir çalışma yapmamıştır. 

Buradan, Milli Eğitim Bakanlığının, açık sistem özelliği göstermediği, çevresinde olup 

bitenden haberdar olmadığı, uygulamalar ile ilgili olarak dönütler almadığı, dönüt 

alıyorsa da gereklerini yerine getirmediği söylenebilir. Buradan da hareketle Milli 

Eğitim Bakanlığının öğrenen organizasyon özelliği taşımadığı söylenerek, Milli Eğitim 

Bakanlığının, araştırma sonuçlarını göz önüne alarak ilköğretim denetim sisteminin yapı 

ve işleyişini gözden geçirmesi gerektiği söylenebilir.      



 121 

5.5.2. İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin,  İlköğretim 
Denetçilerinin Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik Davranışlarını Ne 
Derecede Yerine Getirdiklerine İlişkin Algıları Arasında Fark Olup Olmadığı 

Burada, ilköğretim denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik 

davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin olarak ilköğretim okulu yönetici 

ve öğretmenlerinin algılarının, görev yaptıkları coğrafi bölgeye, branşlarına, görev 

yaptıkları yerleşim birimine, cinsiyetlerine, kıdemlerine ve öğretmenliğe atanmalarına 

esas öğrenimlerine göre, anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin bulgular ve 

yorumlara yer verilmiştir. 

5.5.2.1. İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin, Görev Yaptıkları 
Coğrafi Bölgeye Göre İlköğretim Denetçilerinin, Denetim Uygulamaları Sırasında 
Liderlik Davranışlarını Ne Derecede Yerine Getirdiklerine İlişkin Algıları  

İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin denetim 

uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin 

algılarının görev yaptıkları coğrafi bölge değişkenine göre varyans analizi sonucu ve 

farklılaşma olan maddeler için; farklılaşmanın kaynağının belirlenmesi amacıyla yapılan 

Tukey testi sonucu Tablo 31’de sunulmuştur.  

Tablo 31’e göre İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim 

denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine 

getirdiklerine ilişkin algıları, görev yaptıkları coğrafi bölge değişkenine göre “ileri 

düzeyde önemli” şekilde farklılaşmaktadır (F=4,801, p=.000). Farklılaşmanın kaynağını 

belirlemek amacıyla yapılan Tukey testi sonucuna göre, Karadeniz Bölgesi’nde görev 

yapan yönetici ve öğretmenlerin algıları ile İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara 

Bölgeleri’nde görev yapanlar arasında ve İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu 

Bölgesi’nde görev yapanlar arasında farklılık vardır. Karadeniz Bölgesi’nde görev 

yapan yönetici ve öğretmenlerin algıları ( X =3,2),   İç Anadolu ( X =2,8), Akdeniz 

( X =2,9) ve Marmara Bölgeleri’nde ( X =2,9), görev yapanların algılarından daha 

olumludur. Doğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapanların algıları da ( X =3,1) İç 

Anadolu Bölgesi’nde görev yapanlardan ( X =2,8) daha olumludur. 
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Tablo 31: İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin, İlköğretim 
Denetçilerinin Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik Davranışlarını Ne Derecede 
Yerine Getirdiklerine İlişkin Algılarının Görev Yaptıkları Coğrafi Bölge Değişkenine 
Göre Varyans Analizi Sonucu 

Bölge* 

1 2 3 4 5 6 7 

M
ad

de
le

r 

X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss 

F P 

G
ru

pl
ar

 
A

ra
sı

 F
ar

k 
(T

uk
ey

) 

1 2,3 1,1 2,5 1,1 2,4 1,0 2,6 1,1 2,6 1,1 2,6 1,1 2,9 1,1 5,75 ,000 
1-7,3-7 

5-7 

2 2,3 1.1 2,3 1.1 2,4 1.0 2,5 1.1 2,5 1.2 2,5 1.0 2,8 1.2 3,91 ,001 
1-7,2-7 

3-7 

3 2,9 1,1 2,9 1.2 2,7 1.1 3,0 1.1 2,7 1.0 2,9 1.2 3,2 1.0 4,09 ,000 3-7,5-7 

4 2,3 1,1 2,3 1.0 2,2 1.1 2,4 1.0 2,3 1.2 2,4 1.1 2,6 1.2 1,87 ,082  

5 3,1 1.1 3,2 1.1 3,2 1.0 3,4 1.0 3,2 1.1 3,2 1.0 3,4 ,9 2,24 ,037 1-7 

6 3,1 1,1 3,1 1.2 3,2 1.1 3,4 1.1 3,2 1.2 3,2 1.1 3,5 1.1 3,67 ,001 1-7,2-7 

7 3,1 1,2 3,1 1.2 3,1 1.0 3,3 1.0 3,3 1.1 3,1 1.2 3,3 1.2 2,13 ,057  

8 3,0 1,2 3,0 1.2 3,1 1.1 3,1 1.0 3,1 1.1 3,2 1.1 3,2 1.1 1,12 ,344  

9 2,7 1,1 2,9 1.2 2,9 1.1 3,0 1.1 3,0 1.2 3,0 1.1 3,2 1.1 3,40 ,002 1-7 

10 2,9 1,1 2,9 1.0 2,9 1.0 3,1 1.1 3,0 1.1 3,1 1.1 3,1 1.1 1,50 ,172  

11 3,1 1,1 3,2 1.0 3,2 ,9 3,5 1.0 3,3 1.1 3,3 1.0 3,3 1.1 2,96 ,007 1-4 

12 3,5 1,2 3,6 1.1 3, 1.0 3,8 1.1 3,7 1.0 3,8 1.0 3,9 1.1 2,56 ,018 1-7 

13 3,0 1,2 3,1 1.2 3,3 1.0 3,4 1.0 3,3 1.0 3,3 1.2 3,5 1.1 5,15 ,000 
1-4 

1-7 

14 2,2 1,2 2,2 1.2 2,1 1.2 2,5 1.1 2,5 1.2 2,5 1.2 2,1 1.2 4,94 ,000 
1-7,2-7 
3-4,3-7 

Genel 2,8 ,86 2,9 ,81 2,9 ,76 3,1 ,73 3,0 ,86 3,0 ,77 3,2 ,83 4,80 ,000 
1-4,1-7 

2-4,3-7 

*1-İç Anadolu, 2-Akdeniz, 3-Marmara,  4-Doğu Anadolu, 5-Güneydoğu Anadolu,  6-Ege, 7-Karadeniz 

 

Soru bazında bakıldığında, grupların algıları arasında 1, 2, 3, 6, 13 ve 14. 

sorularda, “ ileri düzeyde önemli”, 9, 11 ve 12 sorularda “çok önemli” ve 5. soruda 

“önemli” düzeyde farklılıklar vardır. Farklılaşmanın kaynağını belirlemek amacıyla 

yapılan Tukey testi sonucuna göre 1. soruda, Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan 

ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin algıları ile İç Anadolu, Marmara ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde görev yapanların algıları arasında farklılık vardır. 

Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin 

algıları ( X =2,9), İç Anadolu ( X =2,3), Marmara ( X =2,5) ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgeleri’nde ( X =2,6) görev yapanların algılarına göre daha olumludur.  

 2. soruda, Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim okulu yönetici ve 

öğretmenlerinin algıları ile İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri’nde görev 

yapanların algıları arasında farklılık vardır. Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan 
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ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin algıları ( X =2,8), İç Anadolu ( X =2,3), 

Ege ( X =2,3) ve Marmara ( X =2,4) Bölgeleri’nde görev yapanların algılarına göre daha 

olumludur.  

3. soruda, Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim okulu yönetici ve 

öğretmenlerinin algıları ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde görev 

yapanların algıları arasında farklılık vardır. Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan 

ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin algıları ( X =3,2), Marmara ( X =2,7) ve 

Güneydoğu Anadolu ( X =2,7) Bölgeleri’nde görev yapanların algılarına göre daha 

olumludur.  

5 soruda, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim okulu 

yönetici ve öğretmenlerinin algıları arasında farklılık vardır. Karadeniz Bölgesi’nde 

görev yapan ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin algıları ( X =3,4), İç Anadolu 

Bölgesi’nde ( X =3,1) Bölgesi’nde görev yapanların algılarına göre daha olumludur.  

6. soruda, Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim okulu yönetici ve 

öğretmenlerinin algıları ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri’nde görev yapanların 

algıları arasında farklılık vardır. Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim okulu 

yönetici ve öğretmenlerinin algıları ( X =3,5), İç Anadolu ( X =3,1) ve Akdeniz 

( X =3,1) Bölgeleri’nde görev yapanların algılarına göre daha olumludur.  

9. soruda, Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim okulu yönetici ve 

öğretmenlerinin algıları ile İç Anadolu Bölgesi’nde görev yapanların algıları arasında 

farklılık vardır. Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim okulu yönetici ve 

öğretmenlerinin algıları ( X =3,2), İç Anadolu ( X =2,9) Bölgesi’nde görev yapanların 

algılarına göre daha olumludur.  

11. soruda, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde görev yapan ilköğretim 

okulu yönetici ve öğretmenlerinin algıları arasında farklılık vardır. Doğu Anadolu 

Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin algıları 

( X =3,5), İç Anadolu Bölgesi’nde  ( X =3,1) görev yapanların algılarına göre daha 

olumludur.  
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12. soruda, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde görev yapan ilköğretim 

okulu yönetici ve öğretmenlerinin algıları arasında farklılık vardır. Doğu Anadolu 

Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin algıları 

( X =3,9), İç Anadolu Bölgesi’nde  ( X =3,6) görev yapanların algılarına göre daha 

olumludur.  

13. soruda, İç Anadolu ile Doğu Anadolu, Karadeniz Bölgeleri’nde görev yapan 

ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin algıları arasında farklılık vardır. İç 

Anadolu Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin algıları, 

( X =3,0), Doğu Anadolu ( X =3,4) ve Karadeniz Bölgeleri’nde ( X =3,5) görev 

yapanların algılarına göre daha düşüktür.  

14. soruda, Karadeniz ile İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri’nde görev 

yapan ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin algıları arasında  ve Marmara ile 

Doğu Anadolu Bölgeleri’nde görev yapanların algıları arasında farklılık vardır. 

Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin 

algıları ( X =2,7), İç Anadolu ( X =2,2), Akdeniz ( X =2,2) ve Marmara ( X =2,1) 

Bölgeleri’nde görev yapanların algılarına göre daha yüksektir. Marmara Bölgesi’nde 

görev yapanların algıları ( X =2,1), Doğu Anadolu Bölgesi’nde ( X =2,5) görev 

yapanların algılarına göre daha düşüktür.  

Farklılaşmanın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan Tukey testi sonucuna 

göre; Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin algıları ile İç 

Anadolu, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri’nde görev yapanlar arasında ve İç Anadolu 

Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapanlar arasında farklılık vardır. 

Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin algıları ( X =3,2),   İç 

Anadolu ( X =2,8), Akdeniz ( X =2,9) ve Marmara Bölgeleri’nde ( X =2,9), görev 

yapanların algılarından daha olumludur. Doğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapanların 

algıları da ( X =3,1) İç Anadolu Bölgesi’nde görev yapanlardan ( X =2,8) daha 

olumludur. 

İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin denetim 

uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin 
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algıları arasında, Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin algıları 

ile İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri’nde görev yapanlar arasında farklılık 

olması ve Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin algılarının 

daha olumlu olması, Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin 

liderlik davranışlarının İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri’nde görev yapanlara 

göre daha olumlu algılandığı anlamına gelmektedir. Aynı şekilde, İç Anadolu Bölgesi 

ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapanlar arasında Doğu Anadolu Bölgesi’nde 

görev yapanların lehine farklılık olması da, Doğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapan 

ilköğretim denetçilerinin liderlik davranışlarının İç Anadolu Bölgesi’nde görev 

yapanlara göre daha olumlu algılandığı anlamına gelmektedir. Bu durumun nedeni, 

Tablo 10’da görüldüğü gibi, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde daha az kıdemli 

ilköğretim denetçilerinin çalışması ve kıdemi az ilköğretim denetçilerinin liderlik 

davranışlarını daha üst düzeyde yerine getirmeleri olabilir.   

Soru bazında bakıldığında da genelde olduğu gibi; algılar arasındaki farklılık 

genelde Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim okulu yönetici ve 

öğretmenlerinin algıları ile diğer bölgeler arasındadır. Algılar arasında fark olan 

maddelerde Karadeniz Bölgesi’nde görev yapanların algıları daha olumludur. Buradan 

hareketle, Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin, algılar arasında 

fark olan maddeler için liderlik davranışlarını diğer bölgelerde görev yapan ilköğretim 

denetçilerine göre daha üst düzeyde karşıladıkları söylenebilir.  

5.5.2.2. İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin, Branşlarına Göre 
İlköğretim Denetçilerinin, Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik 
Davranışlarını Ne Derecede Yerine Getirdiklerine İlişkin Algıları  

İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin denetim 

uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin 

algılarının, branş değişkenine göre t testi sonucu, Tablo 32’de sunulmuştur.  

Tablo 32’ye göre ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim 

denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine 

getirdiklerine ilişkin algıları, sınıf öğretmeni ya da branş öğretmeni olmalarına göre “ 

çok önemli” derecede farklılaşmaktadır (t=2,881, p,004). Sınıf öğretmenlerinin algısı 

( X =3,0), branş öğretmenlerine göre ( X =2,9) daha olumludur.  
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Tablo 32:İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin, İlköğretim 
Denetçilerinin Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik Davranışlarını Ne Derecede 
Yerine Getirdiklerine İlişkin Algılarının Branş Değişkenine Göre  t Testi Sonucu 

Branş  

Sınıf  Branş Maddeler 
X  ss X  ss 

T P 

1 2,5 1,1 2,5 1,1 1,424 ,155 
2 2,4 1,1 2,4 1,1 ,062 ,951 
3 2,9 1,1 2,8 1,1 1,726 ,085 
4 2,4 1,1 2,3 1,1 1,215 ,225 
5 3,3 1,0 3,2 1,1 1,698 ,090 
6 3,3 1,1 3,1 1,1 2,001 ,046 
7 3,2 1,1 3,1 1,1 1,969 ,049 
8 3,2 1,1 3,0 1,1 3,134 ,002 
9 3,0 1,1 2,8 1,1 2,243 ,025 

10 3,0 1,1 2,9 1,1 2,071 ,039 
11 3,3 1,1 3,1 1,1 3,505 ,000 
12 3,8 1,1 3,6 1,1 2,885 ,004 
13 3,3 1,1 3,1 1,1 2,043 ,041 
14 2,4 1,2 2,2 1,1 2,739 ,006 

Genel 3,0 ,82 2,9 ,82 2,881 ,004 
 

Soru bazında bakıldığında grupların algılara arasında 6, 7, 9, 10 ve 13. sorularda 

“önemli”, 8, 12, ve 14. sorularda “çok önemli” ve 11. soruda “ileri derecede önemli” 

derecede farklılık bulunmaktadır. Anılan maddelerin hepsinde de sınıf öğretmenlerinin 

algıları, branş öğretmenlerine göre daha olumludur. 

İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin denetim 

uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin 

algıları, sınıf öğretmeni ya da branş öğretmeni olmalarına göre farklılaşmaktadır. Bu 

bulgu, Memişoğlu (2004, s.38) tarafından öğretmenlerin ilköğretim denetçilerinin 

denetimsel davranışlarına ilişkin görüşlerinin branşlarına göre farklılaşmadığı 

yönündeki bulgusuyla çelişmektedir.   

Öğretmen ve yöneticilerin branşlarına göre algılarının farklılaşmasının nedeni, 

Türk eğitim sisteminde bağımsız ortaokul ve ilköğretim okulu 2. kademesinde görev 

yapan öğretmenlerinin denetiminin ilköğretim denetçileri tarafından yapılması esasının 

1991-1992 öğretim yılında getirilmesi sonrası (MEB, 1991), bu öğretmenlerin 

denetiminin sınıf öğretmenliği kökenli ilköğretim denetçileri tarafından yapılmasından 

kaynaklanabilir. Çünkü İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş 
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Yönergisi’nde öğretmenlerin kendi branşında denetçi tarafından denetlenmesi esası 

getirilmemiştir (MEB, 2001). Bu esasın getirilmesi de uygulamada zordur. Bu zorluk 

öncelikle Milli Eğitim Bakanlığının her öğretmenlik branşından ilköğretim denetçisi 

istihdam etmeye yönelik politikası olmaması nedeniyle branşlarda yeterli denetçi 

olmamasından kaynaklanmaktadır. İkinci zorluk da ilköğretim denetçilerinin grup 

olarak çalışmasından ve ulaşım kolaylığı düşünülerek grupların genelde 5-8 kişiden 

oluşturulmasından kaynaklanmaktadır. Gruptaki eleman sayısı azaldıkça, her 

öğretmenlik branşından denetçi bulundurulması da zorlaşmaktadır. Bütün bunlara 

rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim öğretmenlerinin denetiminde 

öğretmenlerin kendi branşında öğretmenlik yapmış denetçiler tarafından denetlenmesi 

için tedbir alınabilir.   

5.5.2.3. İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin, Görev Yaptıkları 
Yerleşim Birimine Göre İlköğretim Denetçilerinin, Denetim Uygulamaları 
Sırasında Liderlik Davranışlarını Ne Derecede Yerine Getirdiklerine İlişkin 
Algıları  

İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin denetim 

uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin 

algılarının, görev yaptıkları yerleşim birimi değişkenine göre varyans analizi sonucu ve 

farklılaşma olan maddeler için farklılaşmanın kaynağının belirlenmesi amacıyla yapılan 

Tukey testi sonucu Tablo 33’te sunulmuştur.  

Tablo 33’e göre ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim 

denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine 

getirdiklerine ilişkin algıları, görevli oldukları yerleşim birimi değişkenine göre “ileri 

düzeyde önemli” şekilde farklılaşmaktadır (F=15,026, p=.000). Farklılaşmanın 

kaynağını belirlemek amacıyla yapılan Tukey testi sonucuna göre, farklılık il 

merkezinde görev yapan ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenleri ile ilçe merkezi ve 

kasabalarda görev yapanların algıları arasındadır. İlçe merkezi ( X =3,1)  ve kasabalarda 

görev yapanların algıları ( X =3,1), il merkezinde görev yapanlara göre( X =2,8) daha 

olumludur.  
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Tablo 33: İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin, İlköğretim 
Denetçilerinin Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik Davranışlarını Ne Derecede 
Yerine Getirdiklerine İlişkin Algılarının Görev Yaptıkları Yerleşim Birimi Değişkenine 
Göre  Varyans Analizi  Sonucu 

 
Bölge 

İl Merkezi (1) İlçe Merkezi (2) Kasaba (3) Maddeler 

X  ss X  ss X  ss 

F P 

G
ru

pl
ar

  
A

ra
sı

 
F

ar
k 

1 2,4 1,1 2,6 1,1 2,6 1,1 5,332 ,005 1-2 
2 2,4 1,0 2,5 1,2 2,6 1,1 4,310 ,014 1-2 
3 2,8 1,1 2,9 1,2 3,0 1,2 1,951 ,143 -- 
4 2,2 1,0 2,5 1,1 2,4 1,2 6,088 ,002 1-2 
5 3,1 1,0 3,3 1,0 3,5 1,0 16,838 ,000 1-2, 1-3 
6 3,1 1,1 3,4 1,1 3,3 1,1 9,605 ,000 1-2 
7 3,1 1,1 3,3 1,1 3,3 1,1 6,189 ,002 1-2, 1-3 
8 3,0 1,1 3,2 1,1 3,1 1,2 6,778 ,001 1-2 
9 2,8 1,1 3,1 1,1 3,0 1,2 12,414 ,000 1-2 
10 2,8 1,1 3,1 1,0 3,2 1,1 11,750 ,000 1-2, 1-3 
11 3,1 1,1 3,4 1,0 3,4 1,1 8,719 ,000 1-2, 1-3 
12 3,6 1,1 3,8 1,1 3,9 1,1 10,859 ,000 1-2, 1-3 
13 3,1 1,1 3,3 1,1 3,3 1,2 6,338 ,002 1-2 
14 2,2 1,2 2,4 1,1 2,7 1,3 14,302 ,000 1-2, 1-3 

Genel 2,8 ,81 3,1 ,80 3,1 ,83 15,026 ,000 1-2, 1-3 
 

Soru bazında bakıldığında, grupların algıları arasında 2. soruda “önemli” 

derecede; 1, 4, 7, 13. sorularda “çok önemli” derecede ve 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ve 14. 

sorularda “ileri derecede önemli” düzeyde farklılıklar vardır. Farklılaşmanın kaynağını 

belirlemek amacıyla yapılan Tukey testi sonucuna göre, ilköğretim okulu yönetici ve 

öğretmenlerinin algıları arasında 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13. sorularda, il merkezinde görev 

yapanlar ile kasabada görev yapanlar arasında farklılık vardır. Kasabalarda görev 

yapanların algıları, il merkezinde görev yapanlara göre daha olumludur.  

5, 7, 10, 11, 12, 14. sorularda, İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin 

algıları arasındaki fark, il merkezinde görev yapanlar ile ilçe merkezi ve kasabalarda 

görev yapanlar arasındadır. İlçe merkezi ve kasabalarda görev yapanların algıları, il 

merkezinde görev yapanlara göre daha olumludur.  

İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin denetim 

uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin 

algılarının, görevli oldukları yerleşim birimi değişkenine göre farklılaştığı, farklılığın il 
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merkezinde görev yapanlar ile ilçe merkezi ve kasabalarda görev yapanlar arasında 

olduğu ve İlçe merkezi ile kasabalarda görev yapanların algılarının daha olumlu olduğu 

bulgusu, Sarı (1987, s.43) tarafından elde edilen köyde çalışan öğretmenlerin yapılan 

rehberlik konusunda denetçilerle benzer görüşü paylaştıkları, şehirde çalışanların 

olumsuz görüş belirttikleri bulgusunu da desteklemektedir. Bu durum, öğretmenlerin 

kıdemleri ile açıklanabilir. Çünkü Türkiye’deki öğretmen istihdamı, göreve yeni 

başlayan ve kıdemi az olan öğretmenlerin öncelikle kasaba ya da ilçelerde bulunan 

okullara atanması şeklindedir. Nitekim bu araştırma kapsamına alınan yönetici ve 

öğretmenlerden kasabalarda görev yapanların en çoğu 94 kişi ile (%40.2) 1-5 yıllık 

kıdeme sahipken, ilçe merkezinde görev yapanların en büyük grubunu 117 kişi ile 

(%26.8) 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar oluşturmaktadır. İl merkezinde ise en büyük 

grubu 262 kişi ile (%35, 6) ile 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar oluşturmaktadır.  

Kasabalara atanan öğretmenlerin de rehberlik ve yardıma, liderliğe daha fazla 

ihtiyaç duydukları söylenebilir. Bu ihtiyacın sonucu olarak ilköğretim denetçilerinin 

davranışlarını daha olumlu şekilde algılamaları da doğaldır. Bu yorum, Demirtaş (2005, 

s.121) tarafından elde edilen, alan dışından atanan sınıf öğretmenlerinin kendilerinin 

yetişmelerinde ilköğretim denetçilerinin katkılarını ilerleyen meslek yıllarında daha 

düşük algıladıkları şeklindeki bulgu ile de örtüşmektedir.  Bu bulgudan, ilköğretim 

denetçilerinin yönetici ve öğretmenlere yapabilecekleri yardımın ancak kasaba ve ilçede 

mesleğe yeni başlayanlarla sınırlı olduğu, oryantasyon dönemini geçiren, şehirde görev 

yapan öğretmenlere yardım, liderlik edebilecek bilgi birikimine sahip olmadıkları 

yorumu yapılabilir. Yani ilköğretim denetçilerinin, öğrenen organizasyonun gerektirdiği 

öğrenen ve liderlik davranışları sergileyen kişiler olmadıkları söylenilebilir.   

Soru bazında bakıldığında da, grupların algıları arasında farklılık görünen 3. 

hariç tüm maddelerde, kasaba ve ilçelerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin 

algılarının daha olumlu olduğu görülmektedir. Ancak, hem kasabada hem de ilçe 

merkezinde çalışan ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim 

denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine 

getirdiklerine ilişkin algılarının “Orta Düzey”de olduğunun da unutulmaması gerekir. 

Yani daha küçük yerleşim biriminde görev yapan öğretmen ve yöneticiler de, ilköğretim 

denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik rollerini “Tam” olarak 
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oynadıklarını düşünmemektedirler. Bu durum, zaten 3.”Denetledikleri kişiler, 

kendilerini değişimi başlatacak katalizör olarak görüyorlar.” maddesinde yerleşim 

yerine göre yönetici ve öğretmenlerin görüşleri arasında fark olmamasından da 

anlaşılmaktadır.   

5.5.2.4. İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin, Cinsiyetlerine Göre 
İlköğretim Denetçilerinin, Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik 
Davranışlarını Ne Derecede Yerine Getirdiklerine İlişkin Algıları  

İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin denetim 

uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin 

algılarının, cinsiyet değişkenine göre t testi sonucu, Tablo 34’te sunulmuştur.  

Tablo 34: İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin, İlköğretim 
Denetçilerinin Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik Davranışlarını Ne Derecede 
Yerine Getirdiklerine İlişkin Algılarının Cinsiyet Değişkenine Göre  t Testi  Sonucu 

Cinsiyet   

Kadın Erkek Maddeler 
X  ss X  ss 

T P 

1 2,5 1,0 2,5 1,1 -,213 ,831 
2 2,3 1,1 2,5 1,1 -2,410 ,016 
3 2,8 1,2 2,9 1,1 -1,467 ,143 
4 2,3 1,1 2,3 1,1 -,229 ,819 
5 3,2 1,1 3,2 1,1 -,779 ,436 
6 3,1 1,1 3,3 1,1 -2,237 ,025 
7 3,0 1,1 3,3 1,1 -3,498 ,000 
8 3,0 1,1 3,1 1,1 -2,762 ,006 
9 2,7 1,1 3,0 1,1 -3,773 ,000 

10 3,0 1,1 3,0 1,1 ,129 ,898 
11 3,2 1,1 3,3 1,1 -1,754 ,080 
12 3,6 1,1 3,7 1,1 -1,635 ,102 
13 3,2 1,1 3,2 1,1 -1,147 ,251 
14 2,2 1,1 2,4 1,2 -3,629 ,000 

Genel 2,9 ,78 3,0 ,84 -2,578 ,010 
 

Tablo 34’e göre; ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim 

denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine 

getirdiklerine ilişkin algıları, kadın ya da erkek olmalarına göre, “önemli” derecede 

farklılaşmaktadır (t-2,578, p,010). Erkeklerin algıları ( X =3,0), kadınlara göre ( X =2,9) 

daha olumludur. 
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Soru bazında bakıldığında, grupların algıları arasında 2. ve 6. sorularda “önemli” 

derecede, 8. soruda “çok önemli” derecede ve 7, 9, 14. sorularda “ileri derecede önemli” 

derecede farklılık bulunmaktadır. Bütün maddelerde erkeklerin algıları, kadınların 

algılarına göre daha olumludur.  

İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin denetim 

uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin 

algılarının cinsiyetlerine göre farklılık gösterdiğine ilişkin bulgu, Memişoğlu (2001, 

s.188) tarafından elde edilen öğretmenlerin ilköğretim denetçilerinin “denetim 

uygulamalarında çağdaş eğitim ilkelerine ne derecede uyulduğuna ilişkin görüşlerinin 

farklı olduğu yönündeki bulguyu destekler niteliktedir. Bu bulgudan hareketle, kadın 

yönetici veya öğretmenin, ilköğretim denetçilerinden liderlik davranışlarını erkeklere 

göre daha olumsuz algıladıkları anlaşılmaktadır. Bu algılama farklılığına, kadın 

öğretmenlerin ilköğretim denetçilerinden daha fazla öğrenen liderlik beklentileri içinde 

olmaları etkili olmuş olabilir. Ancak bu yoruma dikkatli yaklaşılmalıdır. Çünkü, yine 

Memişoğlu (2004, s.38) ve Ünal (1999, ss.66-68) tarafından yapılan çalışmalarda 

öğretmenlerin, denetçilerin denetimsel davranışlarına ilişkin görüşlerinin cinsiyetlerine 

göre farklılaşmadığı bulunmuştur.  

Soru bazında bakıldığında da 2, 6, 7, 8, 9 ve 14. sorularda cinsiyete göre farklılık 

ortaya çıkmaktadır. Anılan soru maddelerinde de kadın yönetici veya öğretmenlerin, 

ilköğretim denetçilerinin liderlik davranışlarını erkeklere göre daha olumsuz 

algıladıkları anlaşılmaktadır. Bu durumun nedeni, kadınların erkeklere göre 

beklentilerinin farklı olması olabileceği gibi; kadın ilköğretim denetçisinin sayısının az 

olması da olabilir. 

5.5.2.5. İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin, Kıdemlerine Göre 
İlköğretim Denetçilerinin, Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik 
Davranışlarını Ne Derecede Yerine Getirdiklerine İlişkin Algıları  

İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin denetim 

uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin 

algılarının, kıdem değişkenine göre Varyans Analizi sonucu ve farklılaşma olan 

maddeler için; farklılaşmanın kaynağının belirlenmesi amacıyla yapılan Tukey testi 

sonucu Tablo 35’te sunulmuştur.  
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Tablo 35: İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin, İlköğretim 
Denetçilerinin Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik Davranışlarını Ne Derecede 
Yerine Getirdiklerine İlişkin Algılarının Kıdem Değişkenine Göre Varyans Analizi 
Sonucu 

Kıdem (Yıl) 

1-5  
(1) 

 

6-10 
(2) 

 

11-15 
(3) 

 

16-20 
(4) 

 

21 ve üstü 
(5)  

M
ad

de
le

r 

X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss 

F P 

Gruplar 
Arası 
Fark 

(Tukey) 

1 2,5 1,1 2,57 1,1 2,5 1,1 2,4 1,1 2,5 1,2 ,874 ,479  

2 2,4 1,1 2,4 1,1 2,4 1,0 2,4 1,1 2,5 1,2 ,914 ,455  

3 2,8 1,1 3,0 1,1 2,8 1,1 2,8 1,1 3,0 1,1 2,176 ,070  

4 2,4 1,1 2,3 1,1 2,3 1,1 2,3 1,0 2,4 1,1 1,039 ,386  

5 3,4 1,0 3,2 1,1 3,2 ,98 3,1 ,97 3,2 1,1 3,180 ,013 1-4, 1-5 

6 3,2 1,0 3,2 1,1 3,3 1,1 3,2 1,1 3,2 1,3 ,172 ,953  

7 3,2 1,1 3,2 1,1 3,1 1,1 3,1 1,1 3,2 1,2 ,396 ,812  

8 3,0 1,1 3,1 1,1 3,1 1,1 3,1 1,1 3,1 1,2 1,133 ,339  

9 2,8 1,1 2,9 1,1 2,9 1,1 2,9 1,1 3,0 1,2 1,330 ,256  

10 3,1 1,1 3,1 1,1 3,0 1,1 2,9 1,1 2,9 1,1 1,522 ,193  

11 3,2 1,0 3,2 1,0 3,2 1,1 3,2 1,0 3,3 1,1 ,271 ,897  

12 3,8 1,0 3,7 1,0 3,7 1,1 3,7 1,1 3,7 1,2 ,401 ,808  

13 3,3 1,0 3,2 1,1 3,2 1,11 3,2 1,2 3,3 1,2 ,464 ,763  

14 2,3 1,2 2,4 1,2 2,4 1,1 2,2 1,1 2,4 1,3 ,746 ,561  

Genel 3,0 ,76 3,0 ,76 2,9 ,81 2,9 ,79 3,0 ,93 ,366 ,833  

Tablo 35’e göre, ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim 

denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine 

getirdiklerine ilişkin algıları, kıdem değişkenine göre farklılaşmamaktadır (F,366, 

p=,833). Soru bazında bakıldığında, grupların algıları arasında sadece 5. “Denetledikleri 

kişiler kendilerinden bilgi isterler.” sorusunda “önemli” derecede farklılık vardır. 

Farklılaşmanın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan Tukey testi sonucuna göre 5. 

soruda ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin algıları arasında, 1-5 yıl kıdeme 

sahip olanlar ile 16-20 yıl ve 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlarda fark vardır. 1-5 yıl 

kıdeme sahip olanların algıları ( X =3,4), 16-20 yıl ( X =3,1) ve 21 yıl ve üstü kıdeme 

sahip olanlara göre ( X =3,2)daha olumludur.  

İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin denetim 

uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin 

algılarının, kıdem değişkenine göre farklılaşmaması, Kapusuzoğlu (2002, s.45) ve 

Memişoğlu (2001, s.186) tarafından elde edilen bulguları destekler niteliktedir. 5. 
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“Denetledikleri kişiler kendilerinden bilgi isterler.” maddesinde yönetici ve 

öğretmenlerinin algıları arasında; 1-5 yıl kıdeme sahip olanlar ile 17-22 yıl ve 23 yıl ve 

üstü kıdeme sahip olanlarda fark olması ve 1-5 yıl kıdeme sahip olanların algılarının 

daha olumlu olmasından, kıdemi az olan yönetici veya öğretmenin ilköğretim 

denetçilerinden daha fazla bilgi talebinde bulundukları, kıdemleri arttıkça bilgi 

taleplerinin azaldığı sonucu çıkarılabilir. Bu durum, ilköğretim denetçilerinin mesleğe 

yeni başlayan öğretmenlere daha fazla liderlik yapabildikleri, bilgi birikimleri ve 

davranışlarının kıdemli olan öğretmenler tarafından daha yetersiz olarak algılandığı 

izlenimi taşımaktadır. Buna dayalı olarak da ilköğretim denetçilerine sadece mesleğe 

yeni başlayan öğretmenlerin örgüt kültürünü öğrenmesinde ihtiyaç duyulduğu, 

sonrasında ihtiyaç duyulmadığı söylenebilir. Yani ilköğretim denetçileri, öğrenen bir 

organizasyon olması gereken ilköğretim kurumlarında öğrenen organizasyonun 

gerektirdiği liderlik davranışlarını yeterince sergileyememektedirler.  

5.5.2.6. İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin, Mezun Oldukları 
Okula Göre İlköğretim Denetçilerinin, Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik 
Davranışlarını Ne Derecede Yerine Getirdiklerine İlişkin Algıları  

İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin denetim 

uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin 

algılarının, mezun oldukları okul değişkenine varyans analizi sonucu ve farklılaşma 

olan maddeler için farklılaşmanın kaynağının belirlenmesi amacıyla yapılan Tukey 

Testi sonucu Tablo 36’da sunulmuştur.  

Tablo 36’ya göre, ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim 

denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine 

getirdiklerine ilişkin algıları, mezun oldukları okul değişkenine göre 

farklılaşmamaktadır (F=1,307, p=,258). Soru bazında bakıldığında, grupların algıları 

arasında 3 ve 9. soruda “çok önemli” derecede farklılık vardır. Farklılaşmanın kaynağını 

belirlemek amacıyla yapılan Tukey testi sonucuna göre 3. soruda ilköğretim okulu 

yönetici ve öğretmenlerinden 2 ve3 yıllık Eğitim Enstitüsü mezunları ile AÖF Lisans 

Tamamlama ve Eğitim Fakültesi mezunlarının görüşleri arasında farklılık vardır. 2 ve3 

yıllık Eğitim Enstitüsü mezunlarının algıları diğer gruplara göre daha 

olumludur( X =3,2).  9. soruda ise, AÖF Ön Lisans mezunları ile Eğitim ve Fen-

Edebiyat-Mühendislik ve Diğer Fakültelerden mezun olanların algıları arasında farklılık 
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vardır. AÖF Ön Lisans mezunlarının algıları ( X =3,3), Eğitim Fakültesi ( X =2,8) ve 

Fen-Edebiyat-Mühendislik ve Diğer Fakültelerden mezun olanların algılarına göre 

( X =2,8) daha olumludur.  

Tablo 36: İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin, İlköğretim 
Denetçilerinin Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik Davranışlarını Ne Derecede 
Yerine Getirdiklerine İlişkin Algılarının Mezun Oldukları Okul Değişkenine Göre 
Varyans Analizi Sonucu 

Öğrenim* 

1 2 3 4 5 6 Maddeler 

X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss 

F P 
Gruplar 

Arası Fark 
(Tukey) 

1 2,6 1,2 2,5 1,1 2,6 1,2 2,5 1,2 2,5 1,1 2,5 1,0 ,277 ,926  

2 2,5 1,2 2,4 1,0 2,7 1,1 2,5 1,1 2,4 1,1 2,4 1,0 1,142 ,336  

3 3,1 1,1 2,8 1,0 3,1 1,2 2,8 1,1 2,8 1,1 2,9 1,2 3,140 ,008 1-4,1-5 

4 2,4 1,1 2,4 1,1 2,6 1,1 2,4 1,1 2,3 1,1 2,3 1,1 1,500 ,187  

5 3,3 1,0 3,0 1,0 3,3 1,2 3,2 1,0 3,3 1,0 3,2 1,1 ,946 ,450  

6 3,1 1,2 3,4 1,1 3,3 1,3 3,3 1,1 3,2 1,1 3,3 1,0 1,229 ,293  

7 3,2 1,2 3,2 1,1 3,3 1,3 3,3 1,1 3,1 1,1 3,2 1,1 1,434 ,209  

8 3,2 1,1 3,1 1,1 3,2 1,2 3,3 1,1 3,0 1,1 3,0 1,2 2,034 ,071  

9 3,1 1,2 3,0 1,1 3,3 1,2 3,0 1,1 2,8 1,1 2,8 1,1 3,578 ,003 3-5,3-6 

10 2,9 1,0 2,9 1,0 3,0 1,2 3,0 1,1 3,0 1,1 3,1 1,1 ,604 ,697  

11 3,3 1,1 3,2 1,0 3,1 1,1 3,4 1,1 3,2 1,0 3,1 1,1 2,073 ,066  

12 3,8 1,1 3,7 1,1 3,6 1,2 3,8 1,0 3,6 1,1 3,8 1,0 ,838 ,523  

13 3,3 1,2 3,1 1,2 3,4 1,2 3,4 1,0 3,2 1,1 3,2 1,2 1,924 ,088  

14 2,4 1,3 2,3 1,2 2,5 1,3 2,5 1,2 2,4 1,2 2,2 1,2 1,403 ,220  

Genel 3,0 ,86 2,9 ,78 3,1 ,94 3,0 ,82 2,9 ,81 2,9 ,78 1,307 ,258  

*1-2 ve3 Yıllık Eğitim Enstitüsü, 2-Eğitim Yüksek Okulu, 3-AÖF Ön Lisans, 4-AÖF Lisans 
Tamamlama, 5-Eğitim Fakültesi, 6-Fen-Edebiyat-Mühendislik ve Diğer Fakülteler 
 

İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin denetim 

uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin 

algıları, mezun oldukları okul değişkenine göre farklılaşmaması, Kapusuzoğlu (2002, 

s.45) ve Memişoğlu (2001, s187) tarafından elde edilen bulguları destekler niteliktedir. 

Buna göre, yönetici ve öğretmenlerin hizmet öncesinde aldıkları eğitim, ilköğretim 

denetçilerinin liderlik davranışlarını algılamalarını farklılaştırmamaktadır.   

  3. “Denetledikleri kişiler, kendilerini değişimi başlatacak katalizör olarak 

görüyorlar.” maddesinde 2 ve3 yıllık Eğitim Enstitüsü mezunları ile AÖF Lisans 

Tamamlama ve Eğitim Fakültesinden mezun olanların görüşleri arasında farklılık 

olması ve 2-3 Yıllık Eğitim Enstitüsü mezunlarının algılarının diğer gruplara göre daha 
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olumlu olması, öğretmenlerin öğrenim gördükleri yıl sayısı arttıkça, ilköğretim 

denetçilerinden beklentilerinin de arttığı; ancak bu beklentinin ilköğretim denetçileri 

tarafından karşılanamadığı söylenilebilir.   

9. “Yenilik yapanların tanınmasını sağlarlar.” maddesinde, AÖF Ön Lisans 

mezunları ile Eğitim ve Fen-Edebiyat-Mühendislik ve diğer fakültelerden mezun 

olanların algıları arasında farklılık olması ve AÖF Ön Lisans mezunlarının algılarının 

daha olumlu olması, örgün eğitim olarak fazla eğitim gören öğretmenlerin yaptığı 

yenilikleri tanıtma arzularının fazlalılığından kaynaklanabileceği gibi, AÖF Ön Lisans 

mezunu öğretmenlerin daha kıdemli oldukları göz önüne alındığında, denetçilerle daha 

rahat işbirliğine gidip isteklerini kabul ettirebilmelerinden de kaynaklanabilir.  

5.6. İlköğretim Denetçileri, İlköğretim Okulu Yöneticileri ve Öğretmenlerinin, 
İlköğretim Denetçilerinin Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik Davranışlarını 

Ne Derecede Yerine Getirdiklerine İlişkin Algıları Arasındaki Farklar 

Araştırmanın altıncı alt problemi “İlköğretim denetçileri, ilköğretim okulu 

yöneticileri ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları 

sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algıları arasında 

anlamlı farklılık var mıdır?” şeklinde ifade edilmişti. Bu bölümde, İlköğretim 

denetçileri, ilköğretim okulu yöneticileri ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin 

denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine 

yönelik algılarına ilişkin varyans analizi (F) sonuçları, anlamlılık düzeyleri (p<0.05) ve 

çoklu karşılaştırma (Tukey) sonuçları ile ilgili bilgiler verilmiş ve yorumlanmıştır.  

5.6.1.İlköğretim Denetçileri, Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin, İlköğretim 
Denetçilerinin Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik Davranışlarını Ne 
Derecede Yerine Getirdiklerine İlişkin Algıları Arasında Farklılık Olup Olmadığı   

İlköğretim denetçileri, okul yöneticileri ve öğretmenlerin, ilköğretim 

denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine 

getirdiklerine yönelik algılarına ilişkin varyans analizi ve farklılaşma olan maddeler 

için; farklılaşmanın kaynağının belirlenmesi amacıyla yapılan tukey testi sonucu Tablo 

37’de sunulmuştur.  
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Tablo 37: İlköğretim Denetçileri, Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin, 
İlköğretim Denetçilerinin Denetim Uygulamaları Sırasında Liderlik Davranışlarını Ne 
Derecede Yerine Getirdiklerine Yönelik Algılarına İlişkin Varyans Analizi Sonucu  

Görev*  

1 2 3 Maddeler 

X  ss X  ss X  ss 

F P 
Gruplar Arası 
Fark (Tukey) 

1 2,8 1,1 2,4 1,1 3,9 ,70 251,9 ,000 1–2, 1–3, 2–3 

2 2,9 1,1 2,3 1,1 3,8 ,79 271,9 ,000 1–2, 1–3, 2–3 

3 3,1 1,1 2,8 1,1 3,5 ,84 55,0 ,000 1–2, 1–3, 2–3 

4 2,7 1,1 2,2 1,1 3,7 ,85 248,3 ,000 1–2, 1–3, 2–3 

5 3,6 ,98 3,1 1,0 3,9 ,75 88,2 ,000 1–2, 1–3, 2–3 

6 3,7 1,0 3,1 1,1 4,3 ,70 169,7 ,000 1–2, 1–3, 2–3 

7 3,6 1,0 3,0 1,1 4,2 ,68 172,8 ,000 1–2, 1–3, 2–3 

8 3,5 1,0 2,9 1,1 4,1 ,70 159,3 ,000 1–2, 1–3, 2–3 

9 3,4 1,0 2,7 1,1 4,2 ,65 253,3 ,000 1–2, 1–3, 2–3 

10 3,3 1,0 2,9 1,1 4,0 ,67 159,1 ,000 1–2, 1–3, 2–3 

11 3,6 1,0 3,1 1,1 4,1 ,70 125,3 ,000 1–2, 1–3, 2–3 

12 4,1 ,94 3,5 1,1 4,4 ,66 102,3 ,000 1–2, 1–3, 2–3 

13 3,6 1,0 3,1 1,1 4,4 ,62 199,1 ,000 1–2, 1–3, 2–3 

14 2,8 1,2 2,2 1,2 3,5 ,89 163,8 ,000 1–2, 1–3, 2–3 

Genel 3,3 ,77 2,8 ,79 4,0 ,45 344,7 ,000 1–2, 1–3, 2–3 

*1-Yönetici, 2-Öğretmen, 3-İlköğretim Denetçisi 

Tablo 37’ye göre, ilköğretim denetçileri, okul yöneticileri ve öğretmenlerin, 

ilköğretim denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne 

derecede yerine getirdiklerine yönelik algıları arasında “ileri derecede önemli” düzeyde 

fark vardır (F=344,7 p=,000). Farkın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan Tukey Testi 

sonucuna göre, farklılık hem yönetici ile öğretmenler ve ilköğretim denetçileri arasında, 

hem de öğretmenler ve ilköğretim denetçileri arasındadır. Yani her üç grup da 

ilköğretim denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne 

derecede yerine getirdiklerine yönelik olarak farklı algılara sahiptir. İlköğretim 

denetçilerinin algıları ( X =4,0), yönetici ( X =3,3) ve öğretmenlere göre( X =2,8) daha 

olumludur. Yöneticilerin algıları da ( X =3,3) ve öğretmenlere göre( X =2,8) daha 

olumludur. 

İlköğretim denetçileri, okul yöneticileri ve öğretmenlerin, ilköğretim 

denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine 

getirdiklerine yönelik olarak her üç grubun da birbirinden farklı algılara sahip olduğu, 

ilköğretim denetçilerinin algılarının, yönetici ve öğretmenlere göre, yöneticilerin 

algılarının da öğretmenlere göre daha olumlu olduğu yönündeki bulgu, Karagözoğlu 
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(1977), Sarı (1987) Kapusuzoğlu (1988), Büyükışık (1989), Gökçe (1994), Kale, 

(1995), Ecevit (1996), Yalçınkaya-Akyüz (1996), Memişoğlu, (2001), Sağlam (2002) 

Kapusuzoğlu (2002) ve Akçadağ (2003) tarafından elde edilen ilköğretim denetçilerinin 

çalışmalarının, yönetici, öğretmen ve ilköğretim denetçileri tarafından farklı 

algılandığına yönelik olarak elde edilen bulguları destekler niteliktedir.  

İlköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında liderlik rollerini 

oynamalarına ilişkin algılarının yönetici ve öğretmenlerden daha olumlu olması, liderlik 

rollerini iyi oynayabildikleri, işlerini iyi yapabildiklerini gösterme kaygısından 

kaynaklanabileceği gibi, yaptıkları çalışmalar hakkında dönüt almadıkları için; liderlik 

uygulamalarını gerçekten yerine getirebildiklerini de düşünüyor olmalarından 

kaynaklanabilir.   

Öğrenme, bir kurumun hatalarını anlaması, kabullenmesi ve düzeltmesi 

kapasitesidir ve aynı zamanda, yeni kararlar ve yetkinlikler oluşturabilmek için, bilgi 

temellerini değiştirebilme yeteneğini de içerir (Probst ve Büchel, 1997, s.177’den Akt: 

Düren, 2002, s.131). Oysa; ilköğretim denetçileri, kendi çalışmaları hakkında, ilgili 

yönetici ve öğretmenlerin olumsuz görüşleri içeren ve yukarıda verilen araştırmalara 

rağmen, hatalarını anlamak, kabullenmek ve düzeltmek için bir çaba içine girmemiş ve 

yeni kararlar, yeni yetkinlikler oluşturmak için bilgi temellerini değiştirmemişler, bu 

yetenekleri edinmemişlerdir. Yani ilköğretim denetçileri, Argyris ve Schön’ (1996, 

ss.20-22) tarafından eylem teorisinin değerlerini değiştirmeden, eylem stratejilerini 

oluşturan varsayımları değiştiren sadece hataların tespit edilip düzeltildiği yardımcı bir 

öğrenme olan tek etaplı öğrenmeyi bile gerçekleştirememektedirler. Gerekçesi ne olursa 

olsun, ilköğretim denetçilerinin algılarının yönetici ve öğretmenlere göre bütün 

çalışmalarda daha olumlu olarak ortaya çıkması ve zaman içinde bu durumda bir 

değişiklik olmaması ilköğretim denetçilerinin yanlış öğrendikleri ya da yeterince hızlı 

öğrenemedikleri şeklinde açıklanabilir.  

Yönetici ve öğretmenlerin, ilköğretim denetçilerinin liderlik rollerini 

oynamalarına ilişkin algılarının olumsuz olması, ilköğretim denetçilerinin davranışlarını 

doğru olarak algılamış olabilecekleri gibi, ilköğretim denetçilerine yönelik olarak çok 

fazla beklenti geliştirmeleri, bunun karşılanmaması sonucu hayal kırıklığı yaşamaları ya 

da ilköğretim denetçilerinin soruşturmacılık görevini de yerine getirmesi nedeniyle 
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ilköğretim denetçilerine güvenmemelerinden kaynaklanabilir. Yöneticilerin, 

öğretmenlere göre daha olumlu algıya sahip olmaları ise, yöneticilerin öğretmenlere 

göre denetçilerle daha fazla informal ilişkiye girebilmelerinin sonucu olabileceği gibi 

yöneticilik görevinin kendilerini biraz daha denetçilere yakın hissetmelerini sağlamış 

olmasından da olabilir.      

 Eğitimde karşılaşılan sorunlar ve eğitimde yeniliklerin zorunlu olması tüm 

yönetici, öğretmen, diğer personel ve denetçilerin birlikte çalışmaları, işbirliği 

yapmaları ve birbirlerine yardım etmeleri zorunluluğunu doğurmaktadır (MacKean ve 

Miles; 1964, s.7’den Akt: Taymaz; 1993, s.5). Organizasyonların öğrenen bir 

organizasyon olabilmeleri için uzmanlaşmaları gereken faaliyetler sistematik problem 

çözme, yeni yaklaşımları deneme, geçmiş deneyimlerden ders alma, başkalarının 

deneyimlerinden öğrenme ve bilginin organizasyon içinde çabuk ve etkin bir biçimde 

dağıtılmasını sağlamadır (1999, ss.56-72). Bu faaliyetler Austin ve Hopkins tarafından 

da benzer şekilde (Garvin, 2004, ss.12-14); bilgi toplama ve problem çözme, deneyim, 

geçmişten öğrenme, en iyi uygulamalardan öğrenme ve bilgi transferidir. Elde edilen 

bulgulara göre; yönetici, öğretmen ve ilköğretim denetçileri, ilköğretim denetçilerinin 

çalışmaları hakkında birbirinden çok farklı algılara sahiptir. Algıların bu şekilde farklı 

olması, bu grupların işbirliği yapmasını zorlaştırdığı gibi, gelecekte işbirliği yapma 

olasılıklarını da düşürmekte, bu da ilköğretim denetim sisteminin öğrenen organizasyon 

olmasını engellemektedir. Bunun sonucu olarak da, ilköğretim denetçilerinin öğrenen 

organizasyonun gerektirdiği, insanların karmaşıklığı anlama, görüşlerini açıklama ve 

ortak düşünsel modeller geliştirme yeteneklerini devamlı geliştirdikleri organizasyon 

kurma; yani öğrenmeden sorumlu olmaya dayalı liderlik anlayışının gereklerini yerine 

getiremedikleri anlaşılmaktadır.  

Gruplar arasındaki algı farklılıklarının bir nedeni de, ilköğretim denetçilerinin 

kurum veya öğretmenlerden herhangi bir talep gelmeksizin ya da herhangi bir problemli 

durum ortaya çıkmaksızın Yönerge gereği (MEB, 2001, md:15/ö) ilköğretim 

kurumlarını her yıl denetleme/rehberlik yapma zorunluluğu olabilir. Herhangi bir talep 

ya da problemli bir durum olmadan her yıl rutin olarak yapılan denetimler, ilköğretim 

denetçilerinin kendilerini tekrarlamalarına, bu nedenle de yönetici ve öğretmenlerin 

ilköğretim denetçilerini olumsuz şekilde algılamalarına neden olabilir. Konuya, yönetici 
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ve öğretmenler açısından bakıldığında, her yıl denetlenen yönetici ve öğretmenler, Milli 

Eğitim Bakanlığının kendilerine güvenmediğini düşünebilir ve yapı gereği, kendilerini 

denetlemekle görevli ilköğretim denetçilerinin çalışmalarını daha olumsuz görmek veya 

göstermek eğiliminde olabilirler.  Bu nedenle, denetim sisteminin yapı ve içeriğinin 

değiştirilerek denetçilerin daha çok koç ve mentor olacakları bir yapı, öğretmenlerin 

denetçilerin çalışmalarını daha olumlu algılamalarını sağlayabilir.  



 

 

BÖLÜM VI 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Bu bölümde, önce elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan sonuçlar alt 

problemlerin sırasına göre verilmiştir. Daha sonra da, ise, sonuçlara dayalı olarak 

yapılan önerilere yer verilmiştir.  

6.1.Sonuçlar 

1. Araştırmanın kaynak grubunu ilköğretim denetçileri ile ilköğretim okulu yönetici 

ve öğretmenleri oluşturmaktadır. Kaynak grup içerisinde 344 ilköğretim denetçisi 

bulunmaktadır. İlköğretim denetçilerinin 269 tanesi (%78,2) sınıf öğretmenliği, 75 

tanesi de (%21,8) branş öğretmenliği kökenlidir. İlköğretim denetçilerinin 21 tanesi 

(%6,1) kadın, 323 tanesi (%93,9) erkektir. İlköğretim denetçilerinin 43 tanesi 1–5 

(%12,5), 101 tanesi 6–10 (%29,4), 91 tanesi 11–16 (%26,5), 57 tanesi 17–22 (%16,6), 

52 tanesi 23 yıl ve üstü ilköğretim denetçiliği kıdemine sahiptirler. Doğu Anadolu, 

Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim denetçilerinin 

kıdemleri, İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri’nde görev yapanlara göre daha azdır.  

İlköğretim denetçilerinin 35’i (%10,2) Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve 

Ekonomisi alanında 3+1 Lisans tamamlama eğitimi alarak, 83’ü (%24,1) Eğitim 

Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında 2+2 Lisans tamamlama eğitimi 

alarak, 118’i (%34.3) Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında 

lisans eğitimi alarak, 59 tanesi (%17.2) o dönemde pedagoji adı verilen alanda lisans 

eğitimi alarak ve 49 tanesi de (%14.2) doğrudan kurs eğitimi verilerek ilköğretim 

denetçiliğine atanmışlardır. Grupların en büyüğünü, 118 kişi ile (%34,3) Eğitim 

Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında lisans eğitimi alanlar, en küçüğünü 

35 kişi ile (%10,2) Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında 3+1 

Lisans tamamlama eğitimi alanlar oluşturmaktadır.  

Kaynak grupta yer alan ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenleri toplam 1337 

kişidir. Bunlardan 383’ü (%28.6) yönetici, 954’ü (%71.4) öğretmendir. Yöneticilerin de 

137  tanesi okul müdürü (%10.2), 246 tanesi (%18,4) müdür yardımcısıdır.  Ölçek 
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uygulanan ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin en fazlası 330 kişi ile (%24,7) 

İç Anadolu Bölgesi’nde, en azı da 131 kişi ile (%9,8) Ege Bölgesi’ndedir. İlköğretim 

okulu yönetici ve öğretmenlerinin, 666’sı (%49,8) il merkezinde, 437’si (%32,7) ilçe 

merkezinde ve 234’ü (%17,5) kasabada yer alan ilköğretim okullarında görev 

yapmaktadır. İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin 796’sı (%59,5) sınıf,  541’i 

(%40,5) branş öğretmenidir. Yönetici ve öğretmenlerin 464’ü (%34,7) kadın, 873’ü 

(%65,3) erkektir. Kıdem bakımından en büyük grubu 384 kişi ile (%28,7)  21 yıl ve 

üstü kıdeme sahip olanlar oluştururken, en küçük grubu 151 kişi ile (%11,3) 11–15 

yıllık kıdeme sahip olanlar oluşturmaktadır. Yönetici ve öğretmenlerin öğrenimleri 

bakımından en büyük grubunu 554 kişi ile (%41,4) eğitim fakültelerinden mezun 

olanlar oluştururken en küçük grubunu ise 84 kişi ile (%6,4) Açıköğretim Fakültesi Ön 

Lisans mezunları oluşturmaktadır.  

2.1. İlköğretim denetçileri, örgüt kültürünün öğrenmelerine “Orta Düzeyde”  fırsat 

sağladığı görüşündedirler. Buna göre, ilköğretim denetçilerinin “üst” ya da “çok üst” 

düzeyde öğrenmeleri için ortam olmadığı, ilköğretim denetçilerinin yeterince 

öğrenemedikleri söylenebilir. Kendisi yeterince öğrenmek için ortam bulamayan ve bu 

yüzden öğrenemeyen ilköğretim denetçisinden, öğretmen ve yöneticilere rehberlik 

etmek, mesleki yardımlarda bulunmak ve iş başında yetişmelerine rehberlik etmek 

görevini tam olarak yerine getirmesini beklemek de mümkün değildir. Yani, ilköğretim 

denetçilerinin içinde bulundukları örgüt kültürü öğrenen organizasyonların kültürü ile 

uyumlu değildir.     

2.2.1. İlköğretim denetçilerinin, örgüt kültürünün,  öğrenmelerine sağladığı fırsatlar 

hakkındaki algıları, görev yaptıkları coğrafi bölgeye göre “önemli” düzeyde 

farklılaşmaktadır. Farklılık Doğu Anadolu ile Ege ve Karadeniz Bölgeleri’nde görev 

yapan ilköğretim denetçileri arasındadır. Ege ve Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan 

ilköğretim denetçilerinin algıları,  Doğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapanların 

algılarından daha olumludur. Yani; Doğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapan ilköğretim 

denetçileri kendilerine sunulan öğrenme fırsatlarını Ege ve Karadeniz Bölgeleri’nde 

görev yapanlara göre daha yetersiz görmektedirler.  

2.2.2. İlköğretim denetçilerinin, örgüt kültürünün,  öğrenmelerine sağladığı fırsatlar 

hakkındaki algıları, öğretmenlik branşlarına göre farklılaşmamaktadır.  
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2.2.3. İlköğretim denetçilerinin, örgüt kültürünün,  öğrenmelerine sağladığı fırsatlar 

hakkındaki algıları, cinsiyetlerine göre farklılaşmamaktadır. 

2.2.4. İlköğretim denetçilerinin, örgüt kültürünün,  öğrenmelerine sağladığı fırsatlar 

hakkındaki algıları, denetçilik kıdemlerine göre farklılaşmamaktadır.  

2.2.5. İlköğretim denetçilerinin, örgüt kültürünün,  öğrenmelerine sağladığı fırsatlar 

hakkındaki algıları, denetçiliğe atanmalarına esas öğrenimlerine göre “önemli” düzeyde 

farklılaşmaktadır. Farklılık EYTPE mezunu olun ilköğretim denetçileri ile kurs sonrası 

ilköğretim denetçisi olan ilköğretim denetçileri arasındadır. Kurs sonrası ilköğretim 

denetçisi olarak atananların algıları, EYTPE mezunu olanlara göre daha olumludur. 

EYTPE mezunu olan ilköğretim denetçileri ile kurs sonrası ilköğretim denetçisi olan 

ilköğretim denetçileri arasındaki algı farklılığının nedeni, denetçi olmak için kendi 

isteği ile üniversite sınavına girip alanında öğrenim gören tek grubun EYTPE mezunları 

olması, ilköğretim denetçisi olmak için öğretmenlik eğitiminin üzerine üniversitede 

öğrenim görmeyen tek grubun kurs sonrası ilköğretim denetçisi olarak atananlar olması 

olabilir. Yani, hizmet öncesinde EYTPE alanında öğrenim görmek, öğrenen 

organizasyon olmak için ilköğretim denetçilerinin algılarını olumlu yönde 

farklılaştırmaktadır.  

3.1. İlköğretim denetçileri, öğrenme ve gelişmeye yönelik bireysel özelliklerinin 

“Üst Düzeyde” olduğu görüşündedirler. Buna göre, ilköğretim denetçileri, öğrenme ve 

gelişmeye yönelik bireysel özelliklerini öğrenen organizasyonlara uygun olarak 

algılamaktadırlar. Bunun yanında, “Bildiklerimi meslektaşlarım öğrenmek ister” 

maddesine “Orta Düzey” de görüş belirtmeleri, genel olarak öğrenmeye istekli 

olmalarına rağmen, birbirleri arasında kıskançlık ve çekememezlik duygularının da 

yaşandığını birbirlerinden ziyade başkalarından öğrenmeyi tercih ettiklerini  

göstermektedir. Bu duyguların abartılı olarak yaşandığı durumlarda, öğrenen 

organizasyon disiplinlerinden, takım halinde öğrenme disiplini zarar görecektir. Sonuçta 

da ilköğretim denetçileri ve kurum öğrenemeyecektir.  

3.2.1. İlköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede açık 

olduklarına yönelik bireysel özelliklerine ilişkin algıları, görev yaptıkları coğrafi 

bölgeye göre farklılaşmamaktadır.  
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3.2.2. İlköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede açık 

olduklarına yönelik bireysel özelliklerine ilişkin algıları, öğretmenlik branşlarına göre 

farklılaşmamaktadır.  

3.2.3. İlköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede açık 

olduklarına yönelik bireysel özelliklerine ilişkin algıları, cinsiyetlerine göre 

farklılaşmamaktadır.  

3.2.4. İlköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede açık 

olduklarına yönelik bireysel özelliklerine ilişkin algıları, denetçilik kıdemlerine göre 

“önemli” düzeyde farklılaşmaktadır. Farklılık 1-5 yıl denetçilik kıdemine sahip 

ilköğretim denetçileri ile 11-16 ve 23 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar arasındadır. 1-5 

yıl denetçilik kıdemine sahip olanların algıları, hem 23 yıl ve üstü ilköğretim denetçilik 

kıdemine sahip olanlardan hem de 11-16 yıl kıdeme sahip olanlardan daha olumsuzdur. 

Yani, mesleğe yeni başlamış olan ilköğretim denetçileri, kıdemli denetçilere göre 

ilköğretim denetçilerinin öğrenme ve gelişmeye yönelik bireysel özelliklerini daha 

olumsuz algılamaktadırlar. 

3.2.5. İlköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede açık 

olduklarına yönelik bireysel özelliklerine ilişkin algıları, atamaya esas öğrenimlerine 

göre farklılaşmamaktadır.  

4.1. İlköğretim denetçileri, denetim uygulamaları sırasında liderlik rollerini “Üst 

Düzeyde” oynadıkları görüşündedirler. Bu durum, ilköğretim denetçilerinin liderlik 

rollerini oynama konusunda kendilerini yeterli gördükleri, uygulamaları ile 

sonuçlarından memnun oldukları ve bu rollerini ideale yakın şekilde gösterme 

eğiliminde oldukları anlamına gelmektedir.  

4.2.1. İlköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında liderlik 

davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algıları arasında görev yaptıkları 

coğrafi bölgelere göre farklılık yoktur.  

4.2.2. İlköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında liderlik 

davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algıları, sınıf ya da branş 

öğretmeni olmalarına göre farklılaşmamaktadır.  
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4.2.3. İlköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında liderlik 

davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algıları, kadın ya da erkek 

olmalarına göre farklılaşmamaktadır.   

4.2.4. İlköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında liderlik 

davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algıları arasında denetçilik 

kıdemlerine göre farklılık yoktur.  

4.2.5. İlköğretim denetçilerinin, denetim uygulamaları sırasında liderlik 

davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algıları arasında denetçiliğe 

atanmalarına esas öğrenimlerine göre farklılık yoktur.  

5.1. İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenleri, ilköğretim denetçilerinin denetim 

uygulamaları sırasında liderlik rollerini “Orta Düzeyde” oynadıkları, kendileriyle açık 

diyalog kuramadıkları görüşündedirler. Buna göre, ilköğretim okulu yönetici ve 

öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin öğrenen organizasyonun gerektirdiği liderlik 

davranışlarını tam olarak sergileyemediklerini düşündükleri söylenebilir.  

5.2.1. İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin 

denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine 

ilişkin algıları, görev yaptıkları coğrafi bölge değişkenine göre “ileri düzeyde önemli” 

şekilde farklılaşmaktadır.  Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan yönetici ve 

öğretmenlerin algıları ile İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri’nde görev 

yapanlar arasında ve İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapanlar 

arasında farklılık vardır. Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin 

algıları, İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri’nde, görev yapanların algılarından 

daha olumludur. Doğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapanların algıları da İç Anadolu 

Bölgesi’nde görev yapanlardan daha olumludur. Buna göre, Karadeniz ve Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde görev yapan daha az kıdemli ilköğretim denetçileri, liderlik 

rollerini İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri’nde görev yapan kıdemli 

meslektaşlarına göre daha üst düzeyde yerine getirmektedirler.    

5.2.2. İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin 

denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine 

ilişkin algıları, sınıf öğretmeni ya da branş öğretmeni olmalarına göre “önemli” 
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derecede farklılaşmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin algısı branş öğretmenlerine göre daha 

olumludur. Bu durumun nedeni, ilköğretim denetçilerinin ağırlıklı olarak sınıf 

öğretmeni kökenlilerden oluşması, branş öğretmenlerinin sınıf öğretmeni kökenli 

ilköğretim denetçilerinden yeterince yardım görememesi olabilir.   

5.2.3. İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin 

denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine 

ilişkin algıları, görevli oldukları yerleşim birimi değişkenine göre “ileri düzeyde 

önemli” şekilde farklılaşmaktadır. Farklılık il merkezinde görev yapanlar ile ilçe 

merkezi ve kasabalarda görev yapan ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin 

algıları arasındadır. İlçe merkezi ve kasabalarda görev yapanların algıları, il merkezinde 

görev yapanlara göre daha olumludur. Algılar arasındaki farklılığın nedeni, kasaba ve 

ilçelerde görev yapan öğretmenlerin kıdemleri az olması nedeniyle rehberlik, yardım ve 

liderliğe daha fazla ihtiyaç duymaları sonucu ilköğretim denetçilerinin davranışlarını 

daha olumlu şekilde algılamaları olabileceği gibi ilköğretim denetçilerinin kıdemli ve 

şehirde görev yapan yönetici ve öğretmenlere yardım ve liderlik yapacak bilgi 

birikimine sahip olmamaları da olabilir.  

5.2.4. İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin 

denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine 

ilişkin algıları, kadın ya da erkek olmalarına göre “çok önemli” derecede 

farklılaşmaktadır. Erkeklerin algıları kadınlara göre daha olumludur. Bu farklılığın 

nedeni, bayan öğretmenlerin ilköğretim denetçilerinden daha fazla öğrenen liderlik 

beklentisi içinde olmaları olabilir.  

5.2.5. İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin 

denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine 

ilişkin algıları, kıdem değişkenine göre farklılaşmamaktadır.  

5.2.6. İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin 

denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine 

ilişkin algıları, mezun oldukları okul değişkenine göre farklılaşmamaktadır  

6.1. İlköğretim denetçileri, okul yöneticileri ve öğretmenlerin, ilköğretim denetçilerinin 

denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine 
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yönelik algıları arasında “ileri derecede önemli” düzeyde fark vardır.  Farklılık hem 

yönetici ile öğretmenler ve ilköğretim denetçileri arasında, hem de öğretmenler ve 

ilköğretim denetçileri arasındadır. Yani her üç grup da ilköğretim denetçilerinin denetim 

uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine yönelik 

olarak farklı algılara sahiptir. İlköğretim denetçilerinin algıları, yönetici ve öğretmenlere 

göre daha olumludur. Yöneticilerin algıları da öğretmenlere göre daha olumludur. 

Algılar arasındaki farklılığın,  yönetici, öğretmen ve ilköğretim denetçilerinin, işbirliği 

yapmasını zorlaştırması ve ilköğretim denetim sisteminin öğrenen organizasyon 

olmasını engellemesi muhtemeldir.   

 

6.2.Öneriler 

Araştırmanın bulguları ve yorumlarına ilişkin sonuçlar dikkate alınarak geliştirilen 

öneriler, aşağıda eğitim ve araştırma alt başlıkları altında verilmiştir.  

A-Eğitim 

1. İlköğretim denetçilerinin içinde bulundukları yapı ve kültürün öğrenen 

organizasyon kültürü haline getirilmesi için düzenleme yapılmalıdır.   

2. İlköğretim denetçilerinin tümüne eşit öğrenme fırsatları sunulmalıdır.  

3. Yeni atanacak ilköğretim denetçileri, EYTPE bölümü mezunları arasından 

seçilmeli ya da seçilenlere atanma öncesinde EYTPE alanında yüksek lisans 

yaptırılmalıdır.   

4. İlköğretim denetçi adaylarında işbirliği yapmaya yatkınlık kriteri göz önüne 

alınmalıdır.  

5. İlköğretim denetçilerinin koç ve mentor olarak görev yapacakları bir denetim 

sistemi oluşturulmalıdır.  

6. İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin denetiminin, kendi öğretmenlik 

branşından gelen denetçiler tarafından yapılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.    
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B-Araştırma 

1. Benzer bir araştırma, ortaöğretim kurumlarının denetiminde görev yapan 

bakanlık denetçileri için de yapılmalıdır.  

2. İlköğretim denetçilerinin, öğrenme ve gelişmeye ne derecede açık olduklarına 

yönelik bireysel özelliklerine ilişkin algılarının, göreve yeni başlayan ve kıdemli 

ilköğretim denetçileri arasında farklılaşmasının nedenlerini bulmaya yönelik araştırma 

yapılmalıdır.  

3. İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, İlköğretim denetçilerinden 

bekledikleri davranışların neler olduğu araştırılmalıdır.  

4. İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin denetim 

uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin 

algılarının, görevli oldukları yerleşim birimi değişkenine göre farklılık göstermesinin 

nedenleri araştırılmalıdır.  

5. İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinden kadın olanların, ilköğretim 

denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine 

getirdiklerine ilişkin algılarının daha olumsuz olmasının nedenleri araştırılmalıdır.  

6. İlköğretim denetçileri, okul yöneticileri ve öğretmenlerinin, ilköğretim 

denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine 

getirdiklerine yönelik algıları arasındaki farklılıkların nedeni araştırılmalıdır.  

7. Öğrenen organizasyon özelliklerine uygun ilköğretim denetçilerinin seçilmesinde 

kullanılmak üzere bir değerlendirme formu geliştirilmelidir.  
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EK A 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
 

SAYI: B.08.0.APK.0.03.01.01/4062       22.10.2004 
KONU: Araştırma İzni 
 
 

……………… VALİLİĞİNE 
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 

 
İLGİ: a)Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 01.10.2004 tarih ve 

B.32.SEL.0.E1.00.00/1786 sayılı yazısı. 
b)Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün 19.10.2004 tarih ve 

B.08.OGM.0.09.01.060301.6-11249 sayılı yazısı. 
 

 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora 
Programı öğrencisi Ali ÜNAL’ın “İlköğretim Denetçilerinin Öğrenen Organizasyon 
Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi” konulu tez anketini Muş, Iğdır, Şırnak, Adıyaman, 
Uşak, Afyon, Tekirdağ, Bilecik, Kahramanmaraş, Isparta, Karaman, Niğde, Ankara, 
Kastamonu ve Bartın illerinde görev yapan İlköğretim Müfettişleri ile İlköğretim Okul 
Müdürü ve Öğretmenlere uygulama izin talebi incelenmiştir.  

 İlköğretim Genel Müdürlüğü, ilgi (b) yazısında çalışmanın yapılmasını uygun 
gördüğünü belirtmiştir.  

 Araştırma sonucunun bir örneğinin Bakanlığımıza verilmesi kaydıyla araştırmanın 
yapılması uygundur.  

Gereğini bilgilerinize rica ederim.  
 
 
         (imza) 
        Nurettin KONAKLI 
                 Bakan a. 
            Kurul Başkan V. 

 
EK  : 
Ek-1 Anket (1 Adet-2 Sayafa) 
 
 
DAĞITIM : 
Muş, Iğdır, Şırnak, Adıyaman, Uşak, Afyon, 
Tekirdağ, Bilecik, Kahramanmaraş, Isparta, 
Karaman, Niğde, Ankara, Kastamonu ve 
Bartın İl Milli Eğitim Müdürlükleri 
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EK B 

İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN İLKÖĞRETİM 
DENETÇİLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARINI ALGILAMA ÖLÇEĞİ 

 
 

Sayın Meslektaşım,                                                          

Bu ölçek, ilköğretim denetçilerinin denetim sırasındaki uygulamalarının öğrenen 
organizasyonların özellikleri ile uyumlu olup olmadığına yönelik bilgi edinmek amacıyla 
düzenlenmiştir.  

Bu amaçla düzenlenen ölçeğin, birinci bölümünde sizden, kişisel bilgilerinize ilişkin 
yanıtlar istenmektedir. İkinci bölümde ise, ilköğretim denetçilerinin denetim sırasındaki 
uygulamalarına ilişkin verilen cümleleri ne derecede uygun bulduğunuza dair, seçeneğin 
altındaki parantez içine çarpı “X” işareti koyarak belirtmeniz istenmektedir.   

Ölçekten elde edilen veriler sadece bu araştırma için kullanılacak, hiçbir kuruma ya da 
kişiye verilmeyecektir. Bu nedenle ölçeğe adınızı, soyadınızı yazmanız gerekmemektedir. 
Sizlerin ölçekleri açıklamalara uygun biçimde tam ve doğru olarak doldurmanızın 
araştırmanın güvenilir sonuçlara ulaşmasının ön şartı olduğunu lütfen unutmayınız.  

Araştırma tamamlandığında istediğiniz takdirde size bir özeti gönderilecektir. 

Lütfen her maddeyi cevaplayınız ve her madde için birden fazla işaret kullanmayınız. 

Katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım.  
 
 
  
                      Ali ÜNAL 
                   Selçuk Üniversitesi                                                                         
               Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ana Bilim Dalı 
                   Doktora Öğrencisi 
 

Tel Ev : (0 332) 2470502 
 GSM  : 0 505 3455474 
 
E-mail : aliunal37@hotmail.com  



 163 

BÖLÜM I: KİMLİK BİLGİLERİ 
 

Göreviniz                          :   Okul Müdürü   (   )            Müdür Yardımcısı (    )            Öğretmen  (   )            

Branşınız             :   Sınıf       Öğr. (   )                         Branş  Öğr. (    ) 

Görev Yeriniz                  :    İl Merkezi (   )                             İlçe Merkezi (    )             Kasaba     (   ) 

Cinsiyetiniz                      :   Kadın         (   )                                     Erkek   (    ) 

Kıdeminiz (Yıl)   : 1-5 (   )           6-10 (   )       11-15 (   )       16-20  (   )        21 ve üstü (   ) 

En Son Mezun Olduğunuz 
Okul    : 

2/3 Yıllık Eğt.Enstitüsü  (   ) 

Eğitim Yük. Ok. (    ) 

AÖF Ön Lisans (   ) 

AÖF Lisans Tamamlama  (   ) 

Eğitim Fakültesi (   ) 

Fen-Edebiyat-Mühendislik ve Diğer Fakülteler (   ) 

 
 
BÖLÜM II: İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN İLKÖĞRETİM 
DENETÇİLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARINI ALGILAMA ÖLÇEĞİ 
 

 
 
 
 
 
 
İlköğretim denetçileri;  

H
iç

 

A
z 

A
ra

sı
ra

 

Ç
oğ

u 
Z

am
an

 

H
er

 Z
am

an
 

1.Karar alırken ilgili bütün personelin görüşlerinden yararlanırlar.  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

2.Denetledikleri kişilerin her birine denetim sistemine katkıda bulunma olanağı verirler.      (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

3.Denetledikleri kişiler, kendilerini değişimi başlatacak katalizör olarak görüyorlar. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

4.Yeni öğrenmelerin ödüllendirilmesini sağlarlar.     (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

5.Denetledikleri kişiler kendilerinden bilgi isterler. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6.Yenilik yapmak isteyen grup ya da bireylere kaynak ve bilgi verirler. .   (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

7.Kararlarında rol oynayan temel etken bilgidir.  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

8.Denetledikleri personele güvenirler.  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

9.Yenilik yapanların tanınmasını sağlarlar.    (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

10.Denetledikleri kişilerin, ne bilmediklerinin farkına varmalarını sağlarlar.  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

11.Yaptıkları toplantılarda öğrenme süreçlerine yer verirler.     (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

12.Türk milli eğitim sisteminin genel hedeflerinin paylaşılması için çaba harcarlar.   (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

13.Ortak yapılan işlerde gereken çabayı gösterirler.  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

14.Öğrenmeyi sağlamak için usta çırak ilişkisi çerçevesinde bildiklerini önce kendileri 
uygularlar  (örneğin; örnek ders işlerler.).    

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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EK C 

İLKÖĞRETİM DENETÇİLERİNİN ÖĞRENEN ORGANİZASYON 
YAKLAŞIMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLME ÖLÇEĞİ 

 
 

Sayın Meslektaşım,                                                          

Bu ölçek, ilköğretim denetçilerinin içinde bulundukları örgüt kültürü, ilköğretim 
denetçilerinin öğrenmeye yönelik kişisel özellikleri ve denetim sırasındaki uygulamalarının 
öğrenen organizasyonların özellikleri ile uyumlu olup olmadığına yönelik, bilgi edinmek 
amacıyla düzenlenmiştir.  

Bu amaçla düzenlenen ölçeğin, birinci bölümünde sizden, kişisel bilgilerinize ilişkin 
yanıtlar istenmektedir. İkinci bölümde ise örgüt kültürü, öğrenmeye yönelik kişisel özellikler 
ve denetim sırasındaki uygulamalarınıza ilişkin verilen cümleleri ne derecede uygun 
bulduğunuza dair, seçeneğin altındaki parantez içine çarpı “X” işareti koyarak belirtmeniz 
istenmektedir.   

Ölçekten elde edilen veriler sadece bu araştırmada kullanılacak, hiçbir kuruma ya da 
kişiye verilmeyecektir. Bu nedenle ölçeğe adınızı yazmanız gerekmemektedir. Ölçekleri 
açıklamalara uygun biçimde tam ve doğru olarak doldurmanızın araştırmanın güvenilir 
sonuçlara ulaşmasının ön şartı olduğunu lütfen unutmayınız.  

Araştırma tamamlandığında istediğinizde size bir özeti gönderilecektir. 

Lütfen her maddeyi cevaplayınız ve her madde için birden fazla işaret kullanmayınız.  

Katkılarınızdan dolayı teşekkür eder saygılar sunarım.  
 
  
                           Ali ÜNAL 

 
                  Selçuk Üniversitesi                                                                         
               Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ana Bilim Dalı 
                   Doktora Öğrencisi 
 

Tel Ev : (0 332) 2470502 
 GSM  : 0 505 3455474 
 
E-mail : aliunal37@hotmail.com  
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BÖLÜM I: KİMLİK BİLGİLERİ 

 
Öğretmenlik Branşınız       : Sınıf (  )                  Branş   (  )                     
Cinsiyetiniz                              : Kadın  (  )                  Erkek   (  ) 
Denetmenlik Kıdeminiz           : 1-5 (  ) 6-10 (  ) 11-16 (  ) 17-22  (  )            23 ve üstü (  ) 

EYTPE 3+1 Lis.Tam. (   )      EYTPE 2+2 Lis.Tam. (   )           EYTPE     (   ) Denetmenliğe atanmanıza esas 
öğreniminiz                              : Pedagoji                      (   ) Kurs          (   )  

 
 
BÖLÜM II: İLKÖĞRETİM DENETÇİLERİNİN ÖĞRENEN ORGANİZASYON YAKLAŞIMLARI 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLME ÖLÇEĞİ 
 

 

H
iç

 

A
z 

A
ra

sı
ra

 

Ç
oğ

u 
Z

am
an

 
H

er
 

Z
am

an
 

A- Örgüt kültürünün ilköğretim denetçilerinin öğrenmesine ne derecede fırsat 
sağladığı ile ilgili olarak;  

     

1. İşimle ilgili ihtiyacım olan konularda hizmet içi eğitim veriliyor. (    ) (    ) (    ) (    ) (   ) 

2. Yeni öğrenmelerimiz mesleğimizde yükselmemizi sağlıyor. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

3. Her birimize eşit öğrenme olanağı sağlanıyor. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

4. Çalışma ortamında fikirlerimiz dinleniliyor. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

5. Gerekli olduğunda öğrenebileceğimize güveniliyor.  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6. Yenilik yapmak isteyenlere yetki veriliyor. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

7. Denetlediğimiz personele güvenmemiz bekleniyor.  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

8. Ekip çalışması destekleniyor. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

9. Doğru kararlar verebileceğimize güveniliyor.  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

10. Meslektaşlarımızla yaptığımız toplantılarımızda öğrenme gerçekleşiyor.  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

11. İş süreçlerimizde öğrenme gerçekleşiyor.  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

12. Yaptığım yeniliklerin başkası tarafından paylaşılması sağlanıyor.  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

13. Çalışma alanımla ilgili yeni kaynaklara ulaşabiliyorum.  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

14. İlköğretim denetçileri olarak hepimiz aynı vizyonu paylaşıyoruz.  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

15. Yeni yayınları izlemeye zamanımız kalıyor. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

B- İlköğretim denetçilerinin öğrenme ve gelişmeye ne derecede açık oldukları ile 
ilgili olarak; 

     

16. İşimi seviyorum. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

17. Bilgiye ulaşmak için bilgisayar teknolojisini kullanıyorum. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

18. İşimle ilgili mesleki yayınları takip ediyorum. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

19. Yeni öğrendiğim bilgileri uygularım. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

20. Kurumumca düzenlenen öğrenme etkinliklerine zorunlu değil, gönüllü olarak 
katılırım. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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21. Yaptığım iş konusunda kendi kendimi motive edebiliyorum. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

22. Kendi kendime özeleştiri yaparım.    (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

23. Bildiklerimi meslektaşlarım öğrenmek ister. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

24. Bana verilen işi uygulamaya koymak için gereken çabayı gösteririm.  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

25. Denetlediğim kişilerin çalışmalarım hakkındaki düşüncelerini önemserim.  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

26. Mesleki performansımı aynı etkinliği gerçekleştiren meslektaşlarımla kıyaslarım. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

C-İlköğretim denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik rollerini 
oynayıp oynayamadıkları ile ilgili olarak;  

     

27.Karar alırken ilgili bütün personelin görüşlerinden yararlanırım. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

28.Denetlediğim kişilerin her birine denetim sistemine katkıda bulunma olanağı veririm.    (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

29.Denetlediğim kişiler, beni değişimi başlatacak katalizör olarak görüyorlar. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

30.Yeni öğrenmelerin ödüllendirilmesini sağlarım.    (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

31.Denetlediğim kişiler benden bilgi isterler. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

32.Yenilik yapmak isteyen grup ya da bireylere kaynak ve bilgi veririm.   (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

33.Kararlarımda rol oynayan temel etken bilgidir. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

34.Denetlediğim personele güvenirim.   (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

35.Yenilik yapanların tanınmasını sağlarım.    (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

36.Denetlediğim kişilerin, ne bilmediklerinin farkına varmalarını sağlarım. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

37.Yaptığım toplantılarda öğrenme süreçlerine yer veririm.    (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

38.Türk milli eğitim sisteminin genel hedeflerinin paylaşılması için çaba harcarım. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

39.Ortak yapılan işlerde gereken çabayı gösteririm. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

40.Öğrenmeyi sağlamak için usta çırak ilişkisi çerçevesinde bildiklerimi önce kendim 
uygularım. (Örneğin; örnek ders işlerim.)    

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

 


