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ÖNSÖZ 

 

Eğitim, bir toplumun şekillenmesinde, gelişmesinde ve gelişmesini 

sürdürebilmesinde en önemli unsurdur. Toplumu oluşturan bireyler, ne kadar doğru 

bir şekilde eğitilirlerse o oranda mensubu olduğu toplumu başarıyla geleceğe taşırlar. 

Bireylerin ise doğru bir şekilde eğitilmesi, aileden sonra okullarda 

gerçekleşmektedir. Okullar, bireyleri içinde yaşadığı toplumun değerlerine ve çağın 

gereklerine uygun olarak eğitir ve geleceğe hazırlar. Okulların bu görev ve 

sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirebilmesi için çok iyi yetişmiş, yetenekli, 

istekli, değişime açık, yenilikçi, etik ilkeleri benimsemiş ahlâklı yöneticilere sahip 

olması gerekmektedir. Okul yöneticisi, sahip olduğu değerlerle, ilkelerle, bilgisiyle 

ve toplum tarafından takdirle karşılanan kişisel özellikleriyle hem okul örgütünü hem 

de okul çevresini arkasından sürükleyebilmelidir. Sürekli öğrenen, öğrendikleri ile 

kendisini ve çevresini yenileyebilen, teşvik edebilen, etik ilkelere sahip bir model 

olmalıdır. Yöneticinin kalitesinin artması, kaliteli bir örgüt ve kaliteli bir çevre 

yaratacaktır. 

 

Yapılan bu araştırmada devlet ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin okul 

yönetiminde, öğretmenlerle, öğrencilerle, velilerle ve dış çevre ile olan ilişkilerinde, 

iletişiminde ve faaliyetlerinde etik ilkelere ne düzeyde uygun davranış gösterdikleri, 

öğretmenlerin görüş ve değerlendirmelerine göre incelenmiştir. 

 

Bu araştırmanın başlamasından tamamlanmasına kadar bana her türlü destek 

ve yardımını esirgemeyen değerli hocam ve danışmanım Yrd. Doç.Dr. Atila 

YILDIRIM’ a ve kardeşim Muhammet BAŞTUĞ’ a teşekkür ederim. Ayrıca yoğun 

çalışma sürecinde benden desteklerini ve hoşgörüsünü esirgemeyen eşim Firdevs 

BAŞTUĞ ve oğlum Melih Furkan BAŞTUĞ’ a teşekkür ederim. 

 

İbrahim BAŞTUĞ 
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ÖZET 

 

Bu araştırmada öğretmen algılarına göre resmi ve özel ilköğretim okulu 

yöneticilerinin etik liderlik davranışı gösterme durumlarını, etik liderliğin dört alt 

boyutunda karşılaştırmak amaçlanmıştır. Genel Tarama yöntemi kullanılan bu 

araştırmada veriler, Yılmaz (2005) tarafından geliştirilen ve 44 maddeden oluşan 

“Etik Liderlik Ölçeği” yardımıyla toplanmıştır. Ayrıca araştırmacı tarafından 

geliştirilen ve örneklemde yer alan öğretmenlerin demografik özelliklerini belirlemek 

amacıyla kişisel bilgi formu oluşturulmuştur. Verilerin analizinde, t-testi, varyans 

analizi (Anova-F), Mann-Whitney-U testi ve Kruskal-Wallis-X² testi kullanılmış, 

elde edilen verilerin manidarlığı. 05 düzeyinde sınanmıştır. 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre, devlet ve özel ilköğretim 

okulu yöneticilerinin üst düzeyde etik liderlik davranışı gösterdikleri, en fazla da etik 

liderlik davranışının alt boyutlarından birisi olan iletişimsel boyutta etik liderlik 

davranışı gösterdikleri saptanmıştır. Ayrıca devlet ve özel ilköğretim okulu 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme durumları karşılaştırılmış ve etik 

liderliğin dört alt boyutunda da özel ilköğretim okulu yöneticileri devlet ilköğretim 

okulu yöneticilerine göre daha fazla etik liderlik davranışı gösterdiği saptanmıştır.   
 

 

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Lider, Liderlik, Okul Yöneticisi, Etik, Etik Liderlik 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to compare ethical behavior exhibition cases of 

administrators of public and private primary schools from the view of teacher 

perceptions in four subcategories of  ethical leadership. In this research, for which 

descriptive search was conducted, data were collected using “ethical leadership 

scale” consisting of 44 items and  developed by Yılmaz (2005). A personal 

information form developed by the researcher was also generated to specify the 

demographic features of the teachers involved in the sample. For the analysis of the 

data; t-test, variance analysis (Anova-F), Mann-Whitney-U test and Kruskal-Wallis- 

X² test were used and signifance of the data obtained were experienced at .05 level. 

 

According to the teachers involved in the research, administrators of public 

and private primary schools exhibit high level of ethical leadership behaviors, 

especially behaviors at communicational aspect that is one of subcategories of ethical 

leadership behavior. Besides, ethical behavior exhibition cases of administrators of 

public and private primary schools were compared and in all four subcategories of 

ethical leadership, it was found out that administrators of private primary schools 

exhibited much more ethical leadership behaviors than those of public primary 

schools. 

 

 

Keywords: administration, leader, leadership, school administrator, ethics, ethical 

leadership 
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BÖLÜM I 
 
1.GİRİŞ 
 

Araştırmanın bu bölümünde problem durumu, alt problemler, araştırmanın 

amacı, önemi, varsayımları, sınırlıklar ve tanımlara yer verilmiştir. 

 
İnsanlık tarihi boyunca insanlar ve toplumlar birlikte hareket etme ve yaşama 

ihtiyacı hissetmiş, bunun sonucu olarak da toplumsal yaşantı normları veya kuralları 

ortaya konmuştur. Yalnız başına insanın zayıf, güçsüz olmasından ve tek başına 

gerçekleştiremeyeceği ihtiyaçlarını gerçekleştirmek amacıyla; ilk çağlardan itibaren, 

insanlar arasında gruplar oluşturulmuş, bu grupları yönetecek ve belirlenen hedeflere 

ulaştıracak liderlere ihtiyaç duyulmuştur. İnsanların topluluk halinde yaşama 

isteklerinin temelinde güvenlik, statü, kendine saygı, sevgi, güç ve amaçlara 

ulaşabilmek yatmaktadır. 

İnsanları belirlenen hedeflere yöneltebilmek için, onların kişisel arzu, ihtiyaç 

ve çıkarlarını takip edip bir grup etrafında toplayarak güçlerini, cesaretlerini, arzu ve 

enerjilerini artırmak, hatta oluşan grubun çıkarlarını belirleyerek milli duyguların, 

müşterek sosyal, ahlaksal ve dinsel değerlerin meydana çıkmasını sağlayacak 

liderlere ihtiyaç hissedilmiştir. İnsan gruplarının oluşturulması ve harekete 

geçirilmesi ise her insanda bulunmayan ayrı bir beceri ve ikna kabiliyeti 

gerektirmektedir. Bu da ancak klasik yöneticilerden ziyade geleceği görebilen, 

vizyonu olan ve insanları bu vizyon etrafında toplayabilen gerçek liderlerde 

bulunabilir (Bıyık ve Boztaş, 2004). 

 

Liderlik, başkalarını etkileme yeteneği olarak kabul edilmektedir. Geniş bir 

bakış açısına sahip, gördüklerini ve öğrendiklerini amaçlı bir şekilde birbirine 

bağlayabilen, değerlerin, vizyonun köşe taşlarına dayalı stratejik mimariyi 

oluşturabilen, başkalarının göremediği kalıpları görebilen ve hızla karar verip 

harekete geçme cesaretine sahip, insanları etkileyerek ve esinlendirerek öğrenen bir 

örgüte önderlik edebilecek, bizzat kendileri teknolojiye vakıf olan, astlarına 

öğretebilen ve onları geliştiren, insani boyutu örgütün merkezine alabilen liderler, 

gelecekte örgütlerin ihtiyaç duyacağı liderler olarak görülmektedir (Sezgin, 2007). 
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Liderlik konusu, başlangıçta lider özellikleri açısından ele alınmış, daha sonra 

liderin davranış boyutu incelenmişir. Liderlik, davranışının çok boyutlu değişkenler 

açısından incelenmesi, durumsallık kuramı ile birlikte ön plana çıkmıştır. 1980’li 

yıllar liderlikte yeni yaklaşımların çok hızlı geliştiği bir dönem olmuştur. Öğretimsel 

liderlik, kültürel lidelik, dönüşümcü liderlik, etik (moral) liderlik, öğrenen liderler ve 

vizyoner liderlik, liderlik alanındaki yeni yaklaşımları oluşturmaktadır. Liderlik 

alanındaki bu yeni yaklaşımlar eğitimsel liderlik alanında da zengin bir birikimin 

oluşmasını sağlamıştır. 

 

Eğitimsel liderlik, bilgi toplumunda farklı bir boyut kazanmıştır. Okul 

çevresindeki değişim hızının okulun öğrenme hızından yüksek olduğu bir dünyada, 

eğitimsel lider olarak okul yöneticileri, yeni liderlik rolleri ve sorumlulukları 

yüklenmek zorundadır. Paylaşılan bir vizyon oluşturulması, güçlü bir okul kültürü 

geliştirme, etik değerleri benimsemiş ve özümsemiş, kurumuna kabul ettirmiş, bir 

lider olma, geleceğin okul yöneticisinden beklenen önemli lidelik rolleri olacaktır 

(Çelik, 2007).  Okullar adeta yöneticileriyle özdeşleşmektedirler. Bir okulun kalitesi 

yöneticisiyle eşdeğer görülmektedir. Riley ve Mulford (2006) bunu şu sözleriyle 

vurgulamaktadır. “Hiçkimsenin değiştiremeyeceği bir gerçek vardır o da iyi bir okul 

her zaman mükemmel bir lidere sahiptir”. 

 

Eğitim insana doğruyu, iyiyi, güzeli aramasına yardım edecek yolları, 

yöntemleri göstermek ve bilimsel yöntemlerle elde edilmiş doğruları, iyileri, 

güzelleri öğretmekle yükümlüdür. Eğitimin temel sistemi okuldur ve çok önemli bir 

toplumsal ihtiyaç olan eğitim, okullar vasıtasıyla gerçekleştirilir. Okullarda ise en 

önemli kişi yönetici konumundaki okul müdürüdür. Okulların başarılı olabilmesi için 

çok yönlü liderlik vasfı olan güçlü bir yöneticiye sahip olması gerekir. Lider tipi okul 

müdürleri ile okulların başarısı arasında bir ilişki olduğu yapılan araştırmalar 

neticesinde ortaya konmuştur (Yavuz, 2006). Yapılan bir araştırmada liderlik 

davranışı gösterme ile problem çözme becerileri arasında anlamlı düzeyde bir 

ilişkinin olduğu saptanmıştır (Izgar vd., 2004). Lider tipli bir yönetici, problem 
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çözme becerisini ustaca kullanarak okulun ikliminin bozulmasını engelleyecek ve 

akademik başarısını daha hızlı bir şekilde yükseltecektir. 

Okulların belirlenen amaçlarına ulaşabilmesi için etkili bir biçimde 

yönetilmesi gereklidir. Okulu amaçlarına uygun olarak yaşatmak okul yönetiminin 

görevidir. Okul yöneticisinin sorumluluklarını yerine getirebilmesi için okul 

yönetiminde yönetim süreçlerini, ilke ve kuralları çok iyi bilmeli ve uygulamalıdır 

(Bursalıoğlu, 2002). Okul yöneticisinin yönetim süreçlerini bilmesi kadar, bunu 

davranışlarına da yansıtması gerekir. 

 

Toplumsal değişmeler ve gereksinmelerle başa çıkmak için okulu yeniden 

yapılandıracak, toplumun gereksinmelerini karşılamak için okulun görevlerini yerine 

getirecek örgütsel etkililiği sağlayarak okulun toplam niteliğini artıracak olan kişi 

okul yöneticisi, yani okul müdürüdür. Okul kurumunun, hem öğrencilere, hem 

işgörenlere, hem de topluma karşı görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine 

getirmesini sağlaması gerekmektedir. Okulun, öğrencilere karşı etkili bir öğrenme 

ortamı sunma ve nitelikli bir eğitim verme sorumluluğu vardır. İşgörenlere karşı, 

öğretmenlerin ve diğer personelin iş doyumlarını sağlama ve güzel bir örgüt iklimi 

sunma sorumluluğu vardır (Erdoğan, 2007). Bunu da okul örgütünü yöneten ve 

yönelten okul müdürü sağlayacaktır. 

 

Okul yöneticilerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken tabi olduğu 

yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra evrensel kişi ve mesleki etik ilkelere de uymalıdır. 

Meslek etiği, insanlarla ilgili mesleklerde uyulması gereken evrensel davranış 

kurallarıdır. Mesleki etiğin temelinde insanlar arası ilişkiler yatar. Aynı mesleği 

yürüten kişiler, birbirleri ile olan kişisel ve görevsel ilişkilerinde belli ortak 

davranışlar sergilemelidirler (Aydın, 2006). Mesleki etik ilkeleri, toplumdan topluma 

değişebilen yasalar ve kültürel değerler dışında evrensel özellikler taşıyan, genel 

olarak herkes tarafından kabul edilen doğru davranışları içeren ilkeleridir. Okul 

müdürünün farklı kesimlerle olan ilişkilerinde, kararlarında ve davranışlarında 

mesleki etik ilkelerine uygun davranmasının, okulun etkililiğinin ve toplam 

niteliğinin artması adına önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir (Erdoğan, 2007). 
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Okul yöneticilerinin davranışları, demokratik bir toplumun benimsediği değer 

yargıları ile örtüşmeli ve bu davranışları sergilerken evrensel etik ilkeleri kendisine 

rehber edinmelidir. Etik ilkeler, ilişkide bulunduğu bütün bireylere sevgi ve saygı 

çerçevesinde davranmayı, farklı fikirlere karşı hoşgörülü, kişiler arasında eşit 

davranmayı, her zaman adaletli olmayı gerektirir. 

 

Ülkenin eğitim felsefesine uygun bir vizyon geliştirilmesi, adaletli 

davranılması,  toplumla ilişkilerin geliştirilmesi, bütün grupların hakları arasında 

denge kurulması gerekir. Etik konularda cesaretin, eğitim yöneticisinin rollerinin 

ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi, doğruluk ve ahlâki eylemlerin 

bütünleştirilmesi dolayısıyla güçlü bir etik liderlik uygulamasının gerçekleştirilmesi, 

eğitim yöneticisinin, etik dışı davranışlarda bulunmasını engelleyecektir (Calabrese, 

1989. Akt: Aydın, 2006). 

 

Okul yöneticisinin davranışları, evrensel etik ilkelere uygun olup olmaması, 

toplumun sahip olduğu değerler sisteminden, kültüründen, inançlarından ve 

normlarından etkilenmektedir. Etik davranışların belirlenmesine, adalet, insan 

hakları, faydacılık ve bireysellik ilkeleri kaynaklık etmektedir. Okulların ve okul 

yönetiminin kendisine has özel durumları mevcuttur. Okullar, toplumun kültürünü 

oluşturan ve gelecek nesillere taşıyan örgütlerdir. Okullarda etik bir havanın 

oluşturulması ve etik ilkelerin başta okul yöneticisi ve öğretmen davranışlarına 

yansıması tüm toplumu olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle okul müdürünün 

tüm diğer alanlarda olduğu gibi, okuldaki öğretmenlere, öğrencilere ve diğer 

çalışanlara etik davranışlar açısından model olmak zorundadır. Bu açıdan, okul 

yönetimine has etik ilkelerin okul yöneticileri tarafından ne düzeyde benimsenip ve 

yönetim sürecine ne düzeyde uyguladıklarının belirlenmesi, çıkan sonuçlara göre 

okul yöneticilerinin etik liderlik becerilerinin daha da geliştirilmesi sağlanarak, 

eğitimin temel amaçlarının gerçekleştirilmesinde çok büyük faydalar sağlayacaktır. 
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1.1.Araştırmanın Amacı 

 

Bu araştırmada öğretmen algılarına göre resmi ve özel ilköğretim okulu 

yöneticilerinin etik liderlik davranışı gösterme durumlarını, etik liderliğin dört alt 

boyutunda karşılaştırmak amaçlanmıştır.  Bu amaç etrafında aşağıdaki sorulara cevap 

aranmıştır: 

 

1.2.Araştırmanın Alt Amaçları 

 

1. Öğretmen görüşlerine göre, ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme düzeyleri nedir?  

2. Öğretmen görüşlerine göre, resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik 

liderlik davranışını gösterme düzeyleri farklılaşmakta mıdır? 

3. Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre, resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin 

etik liderlik davranışını gösterme düzeyleri ile ilgili algılamaları farklılaşmakta 

mıdır? 

4. Öğretmenlerin yaş gruplarına göre, resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin 

etik liderlik davranışını gösterme düzeyleri ile ilgili algılamaları farklılaşmakta 

mıdır? 

5. Öğretmenlerin kıdem gruplarına göre, resmi ve özel ilköğretim okulu 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeyleri ile ilgili algılamaları 

farklılaşmakta mıdır? 

6. Öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre, resmi ve özel ilköğretim okulu 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeyleri ile ilgili algılamaları 

farklılaşmakta mıdır? 

7. Öğretmenlerin branşına göre, resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik 

liderlik davranışını gösterme düzeyleri ile ilgili algılamaları farklılaşmakta mıdır? 

8. Resmi ve özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çalıştıkları okullardaki 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları, 

yöneticilerinin yaş gruplarına göre farklılaşmakta mıdır? 
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9. Resmi ve özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çalıştıkları okullardaki 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları, 

yöneticilerinin branşına göre farklılaşmakta mıdır? 

10. Resmi ve özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çalıştıkları okullardaki 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları, 

yöneticilerinin yöneticilik sürelerine göre farklılaşmakta mıdır? 

11. Resmi ve özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çalıştıkları okullardaki 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları, 

okuldaki öğretmen sayısına göre farklılaşmakta mıdır? 

 

1.3.Araştırmanın Önemi 

 

Okullar, bireyleri ait olduğu toplumun kültürü, değerleri ve hedefleri 

doğrultusunda yetiştiren, ona kişilik kazandıran kurumlardır. Okulların temel görevi 

ve sorumluluğu, içinde bulunduğu toplumun varlığını koruyacak, onu daima ileri 

götürecek, değişimi özümsemiş, gelişimci, idealist bireyler yetiştirmektir. Bu 

çerçevede okulların öncelikli amacı, öğrenci davranışlarını, toplumun arzu ettiği 

yönde değiştirmek ve geliştirmektir. Bu amacın gerçekleşmesi vizyon sahibi, çağdaş 

öğretmenler ve okul yöneticilerinin etkili liderlik davranışlarına bağlıdır. Özellikle de 

okul yöneticilerinin davranışları, astlarına ve öğrencilerine örnek oluşturacak 

nitelikte olmalıdır. 

Okul yönetiminde etik ilkeler, genel olarak okul yöneticilerinin davranışları 

şeklinde algılanmaktadır. Yöneticilerin etik değerlere uygun davranışlar 

göstermeleri, okul örgütünün havasını olumlu yönde etkilemektedir. İlköğretim 

okulu yöneticilerinin etik davranış göstermeleri ile ilgili olan bu araştırma, resmi ve 

özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışı göstermeleri bakımından 

bir farklılık olup olmadığının araştırılması ve çıkan sonuçlara göre oluşacak olan 

farklılıkların giderilmesi için gerekli önerilerin oluşturulması açısından önem 

taşımaktadır. 

 
 
 
 



 7

1.4.Varsayımlar 
 

Araştırmaya katılan ilköğretim okulu öğretmenlerinin hazırlanan kişisel bilgi 

formu ve etik liderlik ölçeğini, ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışlarını gösterme durumları hakkında, gerçekleri yansıtacak şekilde içtenlikle 

cevaplandırdıkları kabul edilmiştir. 

 
1.5.Sınırlılıklar 

 
1. Bu araştırma; problemin ortaya konmasında, alan yazın taraması ile ilgili 

görüşlerin toplanmasında veri aracı olarak kullanılan anket formu ile sınırlıdır. 

 

2. Araştırma, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Konya Büyükşehir sınırları 

içerisinde yer alan resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışlarını gösterme durumlarına ilişkin öğretmen görüşleri ile sınırlıdır. 

 

1.6.Tanımlar 

 

Yönetim: Bir örgütte belirlenen amaçlara ulaşmak için, örgütün sahip olduğu maddi 

ve insani kaynakların birbiriyle uyumlu, verimli ve etkin şekilde kullanabilecek 

kararlar alma ve uygulama sürecidir.  

 

Okul Yöneticisi: Eğitim sistemimizin amaçlarına ulaşması için üst düzey eğitim 

yöneticileri tarafından belirlenen strateji ve planları okullarda uygulanmasını 

sağlayan, okulun sahip olduğu maddi ve insani kaynakları amaçlar doğrultusunda en 

etkin şekilde kullanan, yöneten yetkili kişilerdir. 

  

Lider: Örgüt üyeleri tarafından duygusal olarak kabul edilen, üyelerle birlikte örgüt 

hedeflerini belirleyen ve üyeleri o hedef doğrultusunda yönlendiren, yöneten, 

koordine eden, hedeflere ulaştıracak planlamaları yapan ve uygulanmasını sağlayan 

kişidir. 
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Liderlik: Örgütün hedefleri doğrultusunda insani ve teknik bilgi ve becerisini 

kullanarak astlarını etkileme ve yön verme gücüdür. 

 

Etik: İnsanların bireysel ve toplumsal ilişkilerinde sahip oldukları değerleri, 

normları, kuralları ve davranış kalıplarını, doğru-yanlış, iyi- kötü, güzel-çirkin 

şeklinde ahlaksal açıdan inceleyen felsefi bir disiplindir. 

 

Etik Liderlik: Yönetici konumundaki kişilerin sahip oldukları moral gücünü 

kullanarak, yönettiği kişileri belirlenen örgüt amaçlarına inandırma ve bu doğrultuda 

yönlendirme sanatıdır. 
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BÖLÜM II 

KURAMSAL BİLGİLER ve İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 

2.1.Yönetim 

 

İlk insanın, doğa güçlerine, vahşi hayvanlara ve zorbalara karşı koymak 

amacıyla kader ve güç birliği yapmak üzere bir araya geldiği gerçeği göz önüne 

alındığında, yönetim olayının insanlık tarihi kadar eski olduğu görülmektedir. Ortak 

amaçlarını gerçekleştirmek üzere insan gruplarının işbirliği ve iş bölümü yaparak 

yöneten ve yönetilen veya lider- izleyiciler şeklinde hedefe birlikte yöneldikleri her 

yer ve zamanda yönetim var olmuştur (Şimşek ve Çelik, 2009). 

 

Literatürde çok farklı yönetim tanımı yapılmıştır. Bunun nedeni, yönetimin 

biçimsel olarak farklı tanımlarının yapılması ve örgütlerin amaçlarının birbirinden 

farklı olmasıdır. Yönetime ilişkin bu tanımlardan birkaçını aşağıdaki şekilde 

açıklanabilir: 

 

Yönetim, bir örgütte, bir amacın gerçekleştirilmesi için birden fazla kişiye ve 

bu kişilerin güç ve eylemlerinin eşgüdümlenmesine ihtiyaç vardır. Kişiler ve sahip 

oldukları güç ve eylemleri kendiliğinden eşgüdümlenemez. Bu eşgüdümün 

sağlanması ancak yönetimle mümkündür (Aydın, 2007). 

 

Yönetim, belirlenen amaçlara ulaşmak için başta insanlar olmak üzere maddi 

kaynakları, donanım, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı 

birbirine uyumlu, verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak karar alma 

ve uygulatma sürecidir (Kaya, 2006). Burada, karar verme ve grup çabası, ekip ruhu 

yönetimin can damarıdır. Yönetimin asıl amacı, örgütün yaşatılması, sürdürülmesidir 

(Kaya, 1991).  Yönetimde esas olan grup amaçlarını etkili ve verimli olarak 

gerçekleştirecek bir iç çevrenin yaratılması ve sürdürülmesidir (Budak, 1998). 

Yönetim insanlar arasında işbirliği sağlar, onları amaca yöneltir. Örgüt amaçlarını 

gerçekleştirmek için, insan ve madde kaynaklarına yön verir, bunları kullanır ve 

kontrol eder. Böylece amaçların gerçekleşmesi için gerekli araçları sağlamış olur. 
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Bunu yaparken yönetim örgüt içindeki ve dışındaki farklı becerileri ve yararları 

uzlaştırmak zorundadır. Bu ise bilimsel bir koordinasyonla mümkündür. Ayrıca ortak 

amaçları gerçekleştirebilmek için samimi bir işbirliği olmalıdır. Böyle bir işbirliğinin 

doğuşu, bir kararı uygulayacak veya uygulanmasından etkilenecek kişilerin karar 

sürecine katılmasıyla mümkündür (Bursalıoğlu, 1982. Akt: Gürsel, 2006). 

Çağdaş yönetim, örgütte hedef, kalite, insan, bilgi ve teknoloji unsurlarının 

beceriye uygulandığı, örgütte örgüt kültürünün, kurum vatandaşlığının, “aile ve biz” 

anlayışının hakim olduğu; çalışanların ve vatandaşların örgütten ve üretilen mal ya 

da hizmetlerden memnun olduğu, sıfır hata ve yatay hiyerarşi ile çalışan, en alt 

görevliye kadar yetki devri yapılan, kalite ve insan odaklı, katılımcı ve paylaşımcı bir 

yönetimdir (Aytürk, 2003). O halde çağdaş bir yönetim, astlarıyla, amacı, stratejiyi, 

kararı ve uygulamayı tam olarak paylaşıldığı, sorumlu ve şeffaf bir yönetim 

anlayışıdır. 

Yönetimin tanımı her ne kadar yönetim biçimlerine ve örgütlerin amaçlarına 

göre değişik yapılırsa yapılsın bazı öğeler özdeştir. Bu öğeler şunlardır (Başaran, 

2000): 

 

Amaçlılık: Örgütü kuranlar, toplumun gereksinimlerini, ne nitelikte ve nicelikte, 

nasıl karşılayacaklarını araştırarak örgütün amacını ya da amaçlarını saptarlar.  

 

İnsan gücü: Örgütsel amaçlar, insan gücü ile gerçekleştirilir. Örgütsel amacı 

gerçekleştirmek için gereken tüm araçlar ve gereçler insanlarca yapılır, işletilir ve 

geliştirilir.  

 

Güçbirliği: Yönetim, insan gücüyle birlikte tüm işgücünün birbirine uyum içinde 

örgütün amaçları doğrultusunda çalışmasını sağlayabilmeli, örgütün var olan gücünü, 

dağılmadan, parçalanmadan bir bütün olarak örgütsel amaçlara yöneltebilmelidir. 

 

Yönetim Süreci: Yönetim süreci, bir zaman dilimi içinde, örgütün amaçlarını 

gerçekleştirmek için yapılan işler, ortaya çıkan olaylar ve uygulamaların ardından 

ortaya çıkan değişimdir. Bu süreç, zaman zaman hızlanan veya yavaşlayan bir 

değişim gösterebilir.  



 11

 

Yukarıdaki tanımlamalardan yola çıkarak ortak bir tanım çıkarmak gerekirse 

yönetim, örgütün sahip olduğu kaynakları (insan, araç gereç vb.) örgütçe belirlenen 

hedefler doğrultusunda işbirliği, eşgüdüm ve koordinasyon sağlayarak örgüt 

amaçlarının gerçekleştirilmesi sürecidir. 

 

2.1.1.Yönetimin Özellikleri 

 

Yönetim, örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik, insani ve toplumsal 

özellikleri olan bir etkinliktir. Bu özellikler aşağıda sekiz alt başlıkla özetlenmiştir 

(Genç, 2007): 

1- Amaç Özelliği: Bir örgütte yönetim etkinliğinin başlayabilmesi için 

önceden belirlenmiş amaçların olması gerekir. 

2- İşbölümü: Kim hangi işi daha iyi yapabiliyorsa ona göre iş dağılımı 

yapılması gerekir. Kim hangi alanda uzmansa o alanda 

görevlendirilmeli. 

3- Yaratıcılık: Yöneticiler çalışanlarının yaratıcı fikirlerini 

açıklayabilmelerine ve geliştirebilmelerine olanak sağlanmalı ve bu 

konuda motive edilmeli. 

4- Hiyerarşi Özelliği: Yönetimde hiyerarşik bir sistem vardır. Bu sistemde 

yönetenler üst, yönetilenler ast konumundadır. 

5- Demokratik Özellik: Yönetimde ortak aklın kullanılabilmesi için 

katılımcı yönetim uygulaması şarttır. Astların katılımı hem karara hem 

de sürece ve sürecin sonunda denetlemeye kadar olmalıdır. 

6- Grup Özelliği: Yönetim olayı her zaman iki veya daha fazla kişilerin bir 

araya geldiği bir grup faaliyetidir. 

7- Rasyonellik Özelliği: Yönetimde planlar, kararlar, uygulamalar, 

kontroller sırasında etkinlik, verimlilik, prensiplerinden 

yararlanılmalıdır. 

8- İletişim Özelliği: Örgütsel yönetimde hem yatay hem dikey boyutta 

iletişime önem verilmelidir. 
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Yönetimde, belirli bir amaca başkalarıyla birlikte ulaşma, başkalarına iş 

gördürme ve onların yardımlarını sağlama söz konusudur. Bu durumda işi yaptıranlar 

yönetici, işi yapanlar da yönetilen olmaktadır. Üst ve ast arasındaki ilişkiler, yönetim 

biliminin hareket noktasını oluşturur (Şimşek ve Çelik, 2009). Örgütlerin amaçlarına 

ulaşmasını sağlayan baş aktör yöneticidir. Yöneticinin etkililiği, yönetimin 

etkinliğini ve verimliliğini yansıtır. O halde yönetici kavramı, önemi ve görevleri 

üzerinde durmak gerekmektedir. 

 

2.1.2.Yönetici 

 

Yönetim, belirlenen amaçlara ulaşmak için, mevcut kaynakları birbiriyle 

uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulama sanatı ise 

yönetici de bu süreci sağlıklı bir şekilde yürüten kişidir. Yönetici, yapılacak olan işi, 

başkaları vasıtasıyla yatıran kişidir (Genç, 2007). Yönetici, sahip olduğu yasal ya da 

biçimsel yetkilerini ve kişisel becerilerini kullanarak, örgüt bireylerini, örgüt 

amaçlarını gerçekleştirmek üzere harekete geçirir. Yönetici, örgütlerde yönetim 

fonksiyonlarını kullanarak örgütün amaçlarını etkin ve verimli bir şekilde 

gerçekleştirmeye çalışır. Bu süreçte temel işlevi karar vermektir.  

 

Yönetici sorumluluklarını yerine getirirken, bilgiye, insani ve teknik beceriye 

ihtiyaç duyar. Sahip olduğu bu bilgi ve beceri onun yöneticilik düzeyini belirler 

(Genç, 2007). Yöneticilerin sahip olması gereken bu beceriler, teknik beceriler, 

yönetim becerileri, sosyal beceriler, kavramsal beceriler, karar verme becerileri, 

analitik beceriler, iletişim becerileridir (Kaya, 2006). Çağdaş, etkili bir yönetici 

yukarıda sıralanan becerilere sahip olmalı ve bu becerilerini sürekli olarak 

geliştirmelidir. 

Bunların dışında, iyi bir yöneticinin sahip olması gereken nitelikleri Aytürk üç 

başlıkta toplamıştır (Aytürk, 2003): 

1- Bilgili Olmak: Her yöneticide aranan ilk nitelik yönetim bilgisidir. Kuşkusuz 

bir yönetici her şeyi bilmek zorunda değildir. Ancak bir şeyi iyi bilmek 

zorundadır, yönetimi ve yönetmeyi. Yönetici örgütün hizmet ve faaliyet alanı 

ile ilgili olarak gerekli hukuki, mali ve teknik bilgilere sahip olmalıdır. Ayrıca 
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Bursalıoğlu, bilgiye sahip olan, yönetime sahip olur, demektedir (Bursalıoğlu, 

2005). 

 

2- Yetenekli ve Becerikli Olmak: Yetenek ve beceri olarak yöneticide 

bulunması gereken özellikler, zeki olmak, temsil yeteneği ve niteliği taşımak 

(fiziki görünüş, kılık kıyafet), sözlü ve yazılı ifade yeteneğine sahip olmak, 

sorun çözme ve karar verme beceri ve yeteneğine sahip olmak, insanları ve 

olayları objektif olarak değerlendirebilmek, başkalarını etkileme ve ikna 

edebilmek, sorumluluk alabilmek, mantıklı, kararlı ve tutarlı olmak, güvenilir 

ve inanılır olmak, sağlıklı olmak, örgütüne bağlı olma, olgun ve dürüst 

olmak, uyumlu ve geçimli olmak, yenilikçi, üretici ve yaratıcı olmak, 

katılımcı ve paylaşımcı olmak, örnek ve önder olmak, 

3- Deneyimli Olmak: Yönetimde deneyim, olayların gözlemlenmesi, 

değerlendirilmesi, olaylarda yer alan insanların tanınması ve onlarla beraber 

belli bir süre iş yapılması sonucunda elde edilen bir fikir birikimidir. 

 

Günümüzde çağdaş yönetici ile profesyonel yönetici eş anlamlı kullanılmaktadır. 

Profesyonel yöneticilerin başarısı, büyük ölçüde himayesinde bulunan işgörenlerini, 

izleyenlerini kendi istediği yönde birtakım davranışlara yöneltebilme yeteneğine 

bağlıdır. Başkalarını, kendi amaçları, dolayısıyla örgütsel amaçlar yönünde 

davranmaya ikna edebilme yeteneği ise, profesyonel yöneticilerin yalnızca yasal 

yetki kullanan klasik bir yönetici olmanın ötesinde, liderlik vasıfları olan ve modern 

yöneticilerin sahip oldukları birtakım yeteneklerle donatılmış olmasını gerektirir. 

Günümüz yönetim anlayışında liderlik, her düzeydeki yönetici ve yönetimin özellikle 

de üst düzey yönetimlerin birinci planda sahip olması gereken bir unsurdur (Şimşek 

ve Çelik, 2009).  

 

Bir örgütte yönetimin etkinliği, verimliliği ve başarı düzeyi yöneticisinin 

gösterdiği liderlik davranışı ile paralellik gösterir. Çünkü bir örgütün güçlü olması ve 

ayakta kalmayı sürdürebilmesi için sadece maddi kaynaklar yeterli olamamaktadır. 

Bunun yanında verimli insan kaynaklarına da ihtiyacı vardır. Bunu da insan 

kaynağını en iyi şekilde yönlendirip kullanabilen lider yöneticiler başarabilir. 



 14

 

2.2.Liderlik 

 

Yoğun rekabetin yaşandığı, bilgi iletişim, teknolojilerinin sürekli değiştiği ve 

hızlı değişimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı günümüzde, örgütlerin yaşamlarını 

sürdürebilmeleri gittikçe zorlaşmaktadır. Örgütlerin sahip olduğu maddi ve insan 

kaynaklarını daha iyi kullanan, onların güçlü yönlerini doğru bir şekilde 

yönlendirebilen ve sahip olduğu bilgi, beceri ve yetenekten en düzeyde istifade 

etmesini bilen lider yöneticiler, örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesini hızlandırırlar 

(Serinkan, 2008). Bundan dolayıdır ki liderlik, geçmişte ve bugünün dünyasında 

bütün örgütler için bir hayat kaynağıdır. 

 

Örgütler için bu kadar önemli olan ve canlı hayatın bulunduğu her ortamda 

varlığı ve etkililiği kaçınılmaz olan liderlik hakkında çok farklı tanımlar, kuramlar 

geliştirilmiştir.  

Liderlik yapmak, lider ve liderlik gibi kelimelerin Anglosakson dilindeki 

etimolojik kökeni “patika” ya da yol anlamına gelen “lead” sözcüğüdür. “Laeden” 

fiili seyahat etmek anlamına gelir. O nedenle lider, önde yürüyerek birlikte seyahat 

ettiği kişilere yol gösteren kişidir. Liderin dümenci olarak bu metaforu, liderin 

oynadığı tam role ilişkin görüş farklılıkları olmakla birlikte, günümüze de 

uygulanabilen bir metafordur (Vries, 2007 ). 

 

Liderlik, çeşitli sosyal bilimlerin (psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, yönetim 

bilimi) ortak inceleme konularından biri olmasına karşılık, liderliğin ne ifade ettiği 

konusunda sosyal bilimciler arasında ortak bir yargı oluşmamıştır. Liderlik, farklı 

bakış açılarından yaklaşıldığında, farklı biçimlerde analiz edilebilen ve 

tanımlanabilen bir kavramdır. En yaygın biçimiyle liderlik, belirli amaçlar ve 

hedefler doğrultusunda başkalarını etkileyebilme ve eyleme geçirebilme gücü olarak 

tanımlanmaktadır (Şişman, 2004). Liderlik amaca dönük bir davranıştır. Aynı 

zamanda doğada gerçekleşen sosyal bir durumdur. Liderlik, iletişim ve ortak anlayışı 

paylaşan insanların olduğu bir grup gerektirir. Sonuçta liderlik bir güçtür. Onun 

gerçekleşmesi için eylemin lider tarafından yapılması gerekir (Bowers, 2009).  
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 Lider, örgütün amaçları doğrultusunda yaşamasını gelişmesini sağlayan 

yaratıcı, başlatıcı rolü oynayan kişidir. Lider, aynı zamanda, grubun yaşantılarını 

değerlendirip düzenleyen ve bu yaşantılar yoluyla grubun gücünden yararlanan 

kişidir. İyi bir lider, zeki, iyi eğitim görmüş ve alanında deneyimli olmalıdır (Doğan, 

2002). Liderlik, vizyonlara yol göstericilik yapan, kendini tanıyan, dürüst ve olgun, 

doğru, meraklı ve cesaretli olmaktır (Bennis, 1989, Akt: Keçecioğlu, 2003).  

 

Celep, liderlik kavramı yerine önderlik kavramını kullanmış ve önderliği, 

grup tarafından hissedilen ancak açıklığa kavuşmamış olan ortak düşünce ve arzuları, 

benimsenir bir amaç biçiminde ortaya koyan ve örgüt üyelerinin gizli güçlerini, bilgi 

ve becerilerini tasarlanan hedefler doğrultusunda etkinliğe geçirme etkinliği olarak 

görmektedir. Önderliğin, insan, etkileme ve amaçlar olmak üzere üç kavram üzerine 

kurulduğunu belirtmektedir (Celep, 2004). 

 

Yukarıda yapılan bütün tanımlamalarda liderlikle ilgili ortak bir nokta 

vurgulanmıştır. Liderlik, bir etkileme ve etki yoluyla grup üyelerini doğru yöne 

yöneltme işlemidir. Lider kendisinde bulunan liderlik özelliklerini kullanarak, grup 

üyelerini amaçların gerçekleştirilmesi yönünde etkilemektedir. İnsanları hedefe 

yönlendirmek ayrı bir beceri ve ikna yeteneği gerektirir. Bu beceri ve ikna 

yeteneğine sahip olan insanlar liderdir.  

 

İş yaşamında liderlik konusundaki görüşler son yüzyıl içinde önemli bir 

değişim yaşamış, iki uç görüşten bir senteze varılmış ve günümüze genel geçerliliği 

olan bir kavram olarak ulaşmıştır. Günümüzde etkili lider, dış çevre koşullarının ve 

özellikle ekibinin mevut durumuna göre tarzını değiştirebilen liderdir (Barutçugil, 

2006). 

 

 Yapılan bu genel değerlendirmeler ışığında genel olarak liderlik rolleri 

aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Keçecioğlu, 2003): 
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1- Liderlik yapar, ortak bir vizyon belirler, anlatır ve benimsenmesini 

sağlar. 

2- İş yapar, konusunda uzmandır, ekibinin iş verimine katkıda bulunur 

ve onlarla beraber kendisi de hizmet ya da ürün üreterek değer yaratır. 

3- Değerlendirir, organize eder, planlar, ekibi oluşturur ve yetkilendirir. 

Koordinasyonu sağlar ve denetler. 

4- Ekibini yönetir, ekibin uyum içinde çalışması için uygun ortamlar 

hazırlar, sinerji yaratır, çabaları ve yetenekleri destekler birleştirir ve 

gelişmesini sağlar. 

5- Risk alır, inisiyatif kullanır, girişken ve cesaretli davranır, 

başkalarının girişimci davranışlarını cesaretlendirir ve ödüllendirir. 

 

Sonuç olarak liderler ekipleriyle, ekipler de liderleriyle birlikte bir değer 

yaratırlar ve değer kazanırlar ve marka olurlar. 

 

Yönetici ve Liderliğin Karşılaştırılması 

 

Yöneticilik ve liderlik genellikle aynı anlamda kullanılsa da iki kavram 

birbirinden çok farklıdır.  Klasik örgüt kuramlarında yönetim, örgütün sahip olduğu 

kaynakları kullanarak örgüt amaçlarını gerçekleştirmektedir. Çağdaş yönetim 

anlayışında ise, sadece maddi kaynakların yönetimi değil, örgüt ve üyelerin kişisel 

dünyasının da yönetilmesi anlayışı vardır (Şişman, 2004). Yönetim anlayışı 

farklılaşınca yöneticilik anlayışı da ona paralel olarak değişmiştir. Artık her lider 

aynı zamanda bir yönetici iken, her yönetici lider olma özelliğini gösterememektedir. 

Olması gereken de her yöneticinin lider olabilmesidir ( Kaya, 2006). 

 

Yöneticiler ve liderler birbirinden farklı insan tipidir. Yöneticinin amaçları 

arzulardan çok gereklerden doğar. Yönetici, bireyler ya da bölümler arasındaki 

çatışmaları dağıtma konusunda üstündür. Bütün tarafları yatıştırarak örgütün günlük 

işlerinin yapılmasını sağlar (Zaleznik, 1999). Liderlik, formal konuma bağlı değildir, 

politiktir, kültüreldir, manevi bazı özelliklerin ön plana çıktığı bir süreçtir (Erçetin, 

2000). Lider, örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için, etkileme ve yönlendirme 
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sanatını ve becerisini kullanır, yönetici ise, kendine verilen makamsal, yasal güçlerle 

örgüt amaçlarını gerçekleştirir. Temelde yönetici ve lider arasındaki ayrım noktası 

burada başlamaktadır. 

 

Yönetici ve liderlik arasındaki temel farklar aşağıdaki biçimde belirtilmiştir. 

Tablo-1 Yönetici ve Liderlik Arasındaki Karşıtlıklar 

Yönetici Liderlik 
İdarecidirler Yenilikçidirler 

Tekrarcıdır Orijinaldir 
Devam ettiricidir Geliştiricidir 
Sistem ve yapılar üzerinde odaklanır İnsanlar üzerinde odaklanır 
Denetime güvenir Dürüsttür, doğruluğa güvenir 
Kısa vadeli görüşe sahiptir Uzun vadeli perspektife sahiptir 
Nasıl ve ne zaman biçiminde soru 
sorar Neden ve niçin soruları önemlidir 

Her zaman gözlerini tabanda gezdirir Gözlerini yatay düzlemde gezdirir 
Klasik anlamda iyi askerdir Kendisidir 

Düşünceleri doğrudur Doğru düşüncededir 

Mevcut durumu kabul eder Mevcut duruma kafa tutar 

Kaynak: Keçecioğlu, T. 2003: 12. Lider&Liderlik 

 

Yönetici ve lider arasındaki farkı, Bursalıoğlu, büyük planların yaratıcıları 

Liderler, uygulayıcıları ise yöneticilerdir, diyerek belirtmiştir ( Bursalıoğlu, 2005). 

2.2.1.Liderliğin Güç (Etki) Kaynakları 

 

Liderin grup üyelerini harekete geçirme ve amaca ulaştırma sürecindeki 

etkililiği, grubun özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan “gücü” etkin kullanma 

becerisine bağlıdır. Ancak, liderin bu gücü nasıl ve ne şekilde kullanacağı örgütün ve 

örgüt üyelerinin  özelliklerine bağlıdır. Bu anlamda liderlik olgusunun daha iyi 

anlaşılabilmesi için liderliğin güç kaynaklarının iyi incelenmesi gerekmektedir. Bir 

örgüt içinde liderin izleyenlerini etkileyebilmek için kullanacağı beş çeşit güç 

kaynağı vardır. Bu güç kaynakları John French ve Bertham Raven (1958) tarafından 

aşağıdaki gibi  sınıflanmıştır(Akt: Eraslan, 2004): 
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1- Yasal Güç:  Örgütsel hiyerarşiden kaynaklanan ve lidere  örgüt içerisindeki  

konumundan dolayı verilen yetki gücüdür (Aydın, 1994). 

2- Ödüllendirme Gücü: Yöneticilerin güzel hizmetleri karşılığında astlarını karşı 

bir övgü, olumlu bir konuşma veya değerli herhangi bir şeyle takdir etmesi 

(Barutçugil, 2006). 

3- Zorlayıcı Gücü: Zorlayıcı güç, ödüllendirme gücünün tam tersidir. Burada 

astların olumsuz davranışları karşısında ödül verme yerine ceza verme 

olayıdır. Genel olarak astları etkilemede ceza tehdidi kullanılmaktadır (Çelik, 

2003). 

4- Uzmanlık Gücü: Yöneticilerin mesleklerine ilişkin sahip olduğu özel bilgi ve 

yetenekleriyle astlarını etkileyebilme gücü. Doğal olarak bu güç sadece 

liderin uzman olduğu alanlar için geçerlidir (Celep, 2004).  

5- Karizmatik Güç: Bu güç türü liderin ün ve karizmasına bağlıdır. Bu tür 

nitelikler personel tarafından görülen ve kabul edilen, taklit veya takdir edilen 

liderin kişiliğine has niteliklerdir (Buluç, 1998). 

 

Liderlik Tipleri 

 

 Liderlik davranışı, liderin izleyicilerle ya da yönettiği grupla olan 

ilişkilerindeki tutum ve davranışları ile ilgilidir. Liderlerin astlarını etkilemede 

kullanabilecekleri çeşitli liderlik stilleri vardır. Ancak bunlar bir araya toplandığında 

genelde otoriter, demokratik/katılımcı ve özgür bırakıcı/pasif olmak üzere üç tür 

liderlik stili ortaya çıkmaktadır (Eren, 2001) 

 

Otoriter Lider: Otoriter liderler astlarını kesinlikle yönetimin dışında tutarlar. Tüm 

karar alma yetkisi ve salahiyeti yöneticilerin sorumluluğunda olup, astlar sadece 

söyleneni yapmakla yükümlüdür. Grup politikasını, örgütün işleyişine ve geleceğine 

ait planları yalnızca kendisi yapar ve kararlaştırır. Alınan karar grup üyeleri 
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tarafından itirazsız yerine getirilir. Grup üyeleri arasındaki ilişkiler de yalnızca onun 

öngördüğü biçimde gerçekleşir ( Serinkan, 2008). 

 

Demokratik/katılımcı Lider: Demokratik/katılımcı liderler, yönetim yetkisini 

çalışanlarıyla paylaşırlar. Bu nedenle örgütün amaçlarının ve politikalarının 

belirlenmesinde, iş bölümünün yapılmasında ve iş emirlerinin meydana 

getirilmesinde liderlik eder. Eylemleri ile daima çalışanlarına örnek olmaya çalışır. 

Daima astlarına, onlardan aldığı fikir ve düşünceler doğrultusunda liderlik davranışı 

belirlemeye önem gösterir (Eren, 2001). 

 

Özgür Bırakıcı / Pasif Lider: Bu tür liderler yönetim gücüne çok az ihtiyaç duyan, 

çalışanları kendi haline bırakan ve herkesin kendisine verilen görevler dahilinde 

amaç, plan ve programları yapmalarına imkan tanıyan davranışlar gösterir. Liderin 

görevi grup dışındaki kişilerle ilişki kurmak, gerekli bilgiyi toplamak ve kaynakları 

sağlamaktır. Elde edilen bilgi ve kaynaklar örgüt üyeleri ile paylaşılır, üyeler de bu 

bilgi ve kaynakları kendi içlerinde planlayarak örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda kullanırlar (Serinkan, 2008). 

 

2.2.2.Liderlik Kuramları 
 

Liderlik kuramlarının tarihsel süreç içindeki gelişimi özellik kuramı, 

davranışsal kuram, durumsallık kuramları ve yeni liderlik kuramları olarak ele 

alınmaktadır. 

 

2.2.2.1.Özellik Kuramı 

 

Bu kuramın hareket noktası, “lider olunmaz, lider olarak doğulur” şeklinde 

belirlenmiştir. Bazı kişiler belirli niteliklere sahip olarak doğarlar ve bu nitelikler 

onların her yerde ve her zaman lider olarak ortaya çıkmalarını sağlar (Şişman, 2004). 

Liderler, bilişsel olarak astlarından daha üstün olmalı, astları ile dostluğa dayalı bir 

iletişim ve ilişki kurabilmelidir. Yönetimde ve kendi uzmanlık alanında astlarından 

daha yeterli olmalı ve örgütsel amaçların gerçekleştirilmesine astlarından daha çok 
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güdülenmelidir. Astlarının yeterliliklerini bilerek her birini yeterli olabilecekleri 

yerlerde kullanmalı ve kendi güçlerini yapılan işe katıp değerlendirebilmelidir 

(Başaran, 2000). 

 

2.2.2.2.Davranışsal Liderlik Kuramı 

 

Bu liderlik anlayışında, liderlerle ilgili genel anlamda herkes için ortak genel 

geçer birtakım özelliklerin olamayacağı söz konusu olmuştur. Geçmişte başarılı 

olmuş bazı liderlerin davranışları incelenerek genel anlamda lider davranışları ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır (Şişman, 2004). Nitelikler ya da özellikler kuramının 

liderlik davranışlarını belirlemede yetersiz kalması bu konuda birçok araştırma 

yapılmasına neden olmuştur. Bunlardan en önemlileri, Ohio Üniversitesi 

Araştırmaları, Michigan Üniversitesi Araştırmaları - Likert kuramı, Yönetim 

Gözeneği, X ve Y kuramlarıdır. 

 

2.2.2.3.Durumsallık Kuramı 

 

Durumsallık kuramı, özellik kuramı ve davranışsal kuramın liderlik 

davranışlarını tam olarak belirleyememesi, bu noktadaki eksikliklerinin 

hissedilmesiyle araştırılmaya başlanmıştır. Durumsallık kuramların çıkış noktası, 

her ortamda geçerli bir liderlik özelliği ve davranışı söz konusu olamayacağı 

anlayışına dayanmaktadır. Bu anlayışa göre, farklı ortam ve farklı gruplarda farklı 

liderlik davranışları söz konusu olmaktadır (Şişman, 2004). Bu kurama göre en iyi 

lider, davranışlarını içinde bulunduğu ortama, ilişki içerisinde olduğu gruba ve 

kişisel özelliklere uydurabilen kişidir. Durumsallık yaklaşımları konusundaki 

çalışmalar etkili liderliğin; izleyenlerin, liderin özelliklerinin, liderlik biçeminin ve 

liderin içinde bulunduğu durumun bir fonksiyonu olduğu görüşünü içermektedir 

(Erçetin, 2000). Durumsallık kuramlarından bazıları, Yol-Amaç kuramı, Fiedler’in 

Durumsallık kuramı, Normatif Kuramdır. 
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2.2.2.4.Yeni Liderlik Kuramları 

 

Sosyal bilimciler, liderliğin kişisel özelliklere, yapılacak işin niteliğine  ve 

çalışanların kişisel özelliklerine, ihtiyaçlarına ve yaptığı işten aldığı hazza bağlı 

olarak ortaya çıkıp geliştiği noktasında birleşmektedirler. Yani, her durum, her iş 

veya herkese ait olan bir liderlik yerine, duruma, işe ve çalışana göre değişen bir 

liderlik üzerinde durulmalıdır (Özden, 2008). Bu kanaat üzerine 1980 ve sonrası 

dönemde geliştirilen liderlik kuramları, yeni liderlik kuramları olarak ele alınmıştır. 

Yeni liderlik kuramları, kültürel liderlik, öğrenen Liderlik, süper liderlik, vizyoner 

Liderlik, transformasyonel liderlik, öğretimsel liderlik, moral liderlik olmak üzere 

yedi grupta incelenmiştir (Çelik, 2007). 

 

2.2.2.4.1.Kültürel Liderlik 

 

Kültürel liderlik, lider davranışının basit bir üretim ya da ilişki yönelimli bir 

davranış olmadığını kabul etmiştir. Kültürel liderlik, liderlik kuramlarına iki önemli 

katkı getirmiştir. Bunlardan birincisi, liderin etkinliği büyük ölçüde oluşturacağı 

örgütsel kültüre bağlıdır. Kültürel lider, ne denli güçlü bir örgüt kültürü oluşturursa o 

denli etkili olur. Kültürel liderlik kuramı, örgüt kültürünün lider tarafından 

biçimlendirildiğini savunur. İkincisi ise, liderin örgüt kültürünü yönetme biçimidir. 

Çünkü bir örgüt kültürünün oluşturulması yeterli değildir. Aynı zamanda bu kültürün 

yönetimi de en azından oluşturulması kadar önem taşır (Çelik, 2007) Etkili liderler, 

içerisinde yaşadığı toplumun ve çalışanlarının sahip olduğu kültürel değerleri ve 

tutumları çok iyi gözlemlemeli, çözümlemeli, biçimlendirebilmeli ve geliştirerek 

sürdürebilmelidir (Keçecioğlu, 2003). Örgüt kültürü, kültürel liderliğin ana teması 

olması nedeniyle örgüt kültürü kavramı üzerinde de durulması gerekmektedir. 

 

Örgüt Kültürü: Bir grubun üyeleri tarafından paylaşılan, inançlar, değerler sistemi, 

örgütün içsel ve dışsal uyumunu sağlamak için geliştirdiği kendine has kurallar ve 

ilkelerdir. Örgüt kültürünün oluşumunda farklı değişkenler etkili olmaktadır. 

Schein’e (1992) göre örgüt kültürü temel olarak inançlar, değerler ve örgüt 

kurucusunun temel varsayımları, örgütün gelişim aşamasında, grup üyelerinin 
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öğrenim ve deneyimleri, yeni üyeler ve liderler tarafından getirilen yeni inanç, değer 

ve temel varsayımlardan oluşmaktadır  (Akt: Yılmaz, 2008). 

 

Liderler, bu kültür oluşumuna sistemli ve bilinçli bir şekilde ön ayak 

olacaklar. Sonra da oluşan bu örgütsel kültürü çevreye ve çalışanlara yavaş yavaş 

aşılayacaklar. Bunu başarabilen liderler, kültürel liderlik vasfını kazanmış liderlerdir.  

 

Örgütsel kültüre liderlik yapacak olan yönetici başta o örgütün sahip olduğu 

değerleri çok iyi bilmesi lazım. Yoksa ortaya koyacağı yeni kültürel değerleri 

belirlemede çok büyük sıkıntılar çekecektir. Kültürel liderler, örgüt kültürü 

oluşturmada başarılı olabilmeleri için, ekip ruhuna sahip, içten samimi, 

yetkilendirme yapabilen, bireye saygılı, müşteri odaklı, başarılı olma arzusu içinde, 

girişimci ve yenilikçi, neşeli, sürekli öğrenme hevesi içerisinde olan, değişime açık, 

güven veren, dürüst birisi olmalıdır (Vries, 2007). 

 

Yukarıda sıralanan eğilimler bir liderde bulunursa, ortaya attığı fikirler, 

getirmek istediği değerler ve aldığı kararlar örgüt üyeleri tarafından kolayca kabul 

edilir ve benimserler. Sonuç olarak örgüt, amaçlarına daha kolay ve hızlı bir şekilde 

ulaşmış olurlar. 

 

2.2.2.4.2.Öğrenen Liderlik 

 

Organizasyonlar, problem yaşamamak ya da yaşadığı problemleri çözebilmek 

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

gerçekleştiğinde, bireylerin örgüte, örgütsel eylemlere bakışı değişecek ve sonuçta 

kendi davranışlarını değiştirecektir. Bunun için; organizasyonlar, değişimi, bilgi 

alışverişini ve öğrenme sonuçlarının çalışanlar arasında paylaşılmasını 

desteklemelidir. Bunun sonucunda oluşan sinerji, örgütsel öğrenmeyi sağlayacak ve 
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hızlandıracak, buna paralel olarak da organizasyonlar, bireysel ve grup halinde 

öğrenmeden daha fazla çıktı elde edecektir (Ünal, 2006). 

Öğrenen örgütlerde yöneticiler, öğrenme ortamında oldukça önemlidirler. 

Artık lider olan yönetici, öğrenmeyi kolaylaştırmakla kalmayıp, öğrenmeye ortam 

yaratarak insanların gizli yeteneklerini ortaya çıkarmaktadırlar. Liderler, hızla 

değişen ekonomik, teknolojik ve toplumsal eğilimlere başarıyla uyum sağlamak için, 

örgütlerinin her kademedeki çalışanlarında en yüksek kapasitenin geliştirilmesini 

desteklemesi gerektiğini iyi bilmektedirler (Rosen, 1996: 178, Akt: Bozkurt, 2003). 

Herkesin öğrendiği ortamda, lidere düşen yeni öğrenmelere liderlik etmektir. Bu 

anlamda lider, öğrenmeden sorumludur.  

 

Öğrenen lider, öğrenen örgüt modeline uygun davranışlar gösterebilen 

liderdir. Bu tip liderler, öğrenen örgütü oluşturmaya çalışır, öğrenmeye açıktır ve 

takım halinde öğrenmeye imkân sağlayacak ortamlar yaratmaya çalışır. 

 

2.2.2.4.3.Öğretimsel Liderlik 

 

Eğitimde yeniden yapılanma çalışmalarında üzerinde önemle durulan bir 

boyut, okul yöneticisinin öğretim liderliği rolüdür. Öğretim liderliği, 1970’li 

yıllardan itibaren batılı ülkelerde başarılı okullar üzerinde yapılan araştırmalar 

neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu başarılı okullardaki liderlerin, okulların başarılı 

olmalarında büyük faktör oldukları görülmüş, bu okulların yöneticilerinin liderlik 

özelliklerini belirlemek için araştırmalar yapılmıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde 

çok farklı şekilde tanımlanmış ancak en genel anlamıyla öğretimsel liderlik, okul 

müdürü, öğretmen ve denetçilerin, okulla ilgili bireyleri ve durumları etkilemede 

kullandıkları güç ve davranışlardır. Buna göre öğretim lideri, okulda öğretmen, 

öğrenci ve öğretim programı, öğrenme ve öğretme süreçleri ile ilgili çalışmaları 

gerçekleştirir (Şişman, 2004).  

 

Öğretimsel liderlik, tamamen eğitimsel liderliğe uygun olarak geliştirilen bir 

liderlik biçimidir ve etkili okul araştırmalarının temelini oluşturur (Çelik, 2007). 
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Okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarının ortaya çıkarılması amacıyla bir 

araştırma yapan Hallinger, Principal Instructional Management Rating Scale 

(PIMRS) adını verdiği ölçek ile, müdürlerin öğretim liderliği özelliklerini belirleyen 

üç boyutta incelenebilecek bir yapının olduğunu sürmektedir. Bu yapılar müdürün 

varlığını hissettirme, personelin, olağanüstü performansının farkına varılmasını 

sağlama, sınıf dışında geçirilen zamanın sınırlandırılması ve personel için standartlar 

oluşturulmasını sağlama şeklinde belirtilmiştir (Hallinger, 1998. Akt: İnandı ve 

Özkan, 2006) 

 

Okul yöneticisinin öğretimsel lider olabilmesi için öncelikle okulun amacını 

açık ve net olarak öğrencilere ve öğretmenlere hissettirmesi gerekir. Okulda uygun 

bir eğitim öğretim ortamı sağlamalı, öğretim programlarında bütünlük sağlamalı, 

öğrenmeyi sağlayacak araç gereci sağlamalı, makam odasında hapis olmak yerine 

sınıf ve öğretmeler odasında varlığını hissettirmeli, okulda yapılan tüm etkinliklerin 

temelde eğitim öğretimi geliştirme, yükseltme olduğunu bilir ve hissettirir (Özden, 

2008). Öğretimsel liderler, öncelikle vizyon sahibidir ve vizyonunu bütün okul 

örgütü ile paylaşır, herkesçe anlaşılmasını sağlar. Takım çalışmasına önem verir, 

örgüt amaçlarına yönelik iklim oluşturur. Okuldaki görevlerinde oldukça bilgilidir ve 

bildiklerini personelle paylaşır. Öğretmen ve öğrencileri öğretme sürecinde takip 

eder ve değerlendirir. Öğrenme ve öğretme stratejileri konusundaki bilgilerini 

paylaşır, bilgilerini sürekli güncel tutar ve değişime, İnsanlar arası ilişkilere oldukça 

açıktır. 

 

2.2.2.4.4.Süperliderlik 

 
1990’lı yıllarda ortaya çıkan bu kurama göre, her kişi kendisinin lideridir. 

Süper liderlik, astların özdisiplin içerisinde kendilerini yetiştirmelerini sağlamayı 

gerektirir. Hiyerarşiden çok kişisel olgunlaşma önemlidir (Erdoğan, 2002). Bir 

liderin, kendi kendini yöneten gruplara derece derece yetkisini, iş yapma 

sorumluluğunu ve kontrolünü devreden, ekip çalışmasına yatkın, çalışanlara kendi 

tarzını oluşturması için bir koçtan veya kolaylaştırıcıdan daha fazla inisiyatif tanıyan 
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ve personeli güçlendiren bir liderlik türüdür (Manz and Sims, 1991: 22. Akt: 

Özgener ve Küçük, 2003). 

 

 Süperliderlik kuramının yeni liderlik kuramları içinde ayrı bir yeri vardır. 

Süperliderlik, aslında liderlik kuramında köklü bir bakış açısı getirmektedir. Eski ve 

yeni liderlik kuramlarının hepsinde lider, izleyenleri etkileyen kişi olarak kabul 

edilmiştir. Süperliderlik kuramı ise bu yaklaşıma tamamen karşı çıkmıştır. 

Süperliderlik kuramı, her insanı kendi kendisinin lideri yapmaktadır. Süper liderlikte 

“beni izle” anlayışı yoktur. Bu kurama göre herkes kendi kendisinin lideridir. 

Dolayısı ile süperliderlik, liderliği kişisel bir sorumluluk olarak görmektedir (Çelik, 

2007). 

 

2.2.2.4.5.Vizyoner Liderlik 

 

Vizyon, gelecekte bulunmak istediğin yerin şimdiden düşlenmesi, kendi veya 

örgütün geleceğinin resmini şimdiden çekme olarak tanımlanmaktadır. Vizyoner 

liderlik ise, örgüt içerisindeki tüm insanları etkileyebilecek ve hep birlikte harekete 

geçirebilecek örgüte ait gelecek profillerini oluşturabilmektir (Özden, 2008). 

  

 Vizyoner liderler, insanları ortak hayallere çeker. Onlara büyük resmi 

gösterir, grubun nereye gitmekte olduğunu dile getirir, ancak oraya nasıl varılacağını 

belirtmez, insanları amaçlara ulaşmada kullanacakları teknik, yöntem, denemeler 

yapmakta özgür bırakırlar. Herkesin ortak hedefler için çalıştığı duygusal bir bağlılık 

ve örgüt amaçları uğrunda örgütsel adanmışlığı geliştirirler.  

 

Bir kurumun değerlerine, hedeflerine ve misyonuna inanan ve uyum sağlayan 

insanlar organizasyonu sahiplenir ve onunla gurur duyarlar. Bu tip liderler, ilham 

vericidirler, empatiktirler. Başkasının ne hissettiğini sezme ve bakış açısını anlama 

yeteneği, liderin ilham verici bir vizyon belirlemesine olanak sağlar. Genel olarak 

özetlenen bu yöntemlerin her biri farklı duygusal zekâ alanlarına dayanır. Geniş bir 

duygusal zekâ yetkinliğine sahip liderler, örgüt içerinde organizasyonel bir uyum ve 

bütünlük sağlarlar ( Barutçugil, 2006). 
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Başarılı okul yöneticileri, okulundaki bütün öğretmenleri ortak bir vizyon 

etrafında toplayarak bu uyumu sağlayabilmelidir. Okulun vizyonunu ortaya koyup 

tartışıp, kesinleştirebilmelidir. Belirlenen vizyonun paylaşılmasını ve 

içselleştirilmesini sağlamalıdır. Bunun için de vizyon belirleme sürecine öğretmenler 

mutlak suretle katılmalıdır. Vizyoner lider olarak okul yöneticisi, hedeflenen noktaya 

varmak için personeline her zaman yol açmalı, yardımcı olmalıdır ve rehberlik 

etmelidir. 

2.2.2.4.6.Transformasyonel Liderlik 

Transformasyonel liderlik, 1978 yılında Mc.Gregor Burns’un Liderlik adlı 

kitabında ilk defa dile getirilmiş, ancak bu yaklaşım liderlik alanındaki etkisini 

1990’lı yıllarda göstermeye başlamıştır. Transformasyonel liderliğin temel amacı, 

örgütsel dönüşümü gerçekleştirmektir. Bu liderlik türünde, çok hızlı değişen dış 

çevreye, gerekli değişimi ve dönüşümü zamanında sağlayarak uyum sağlamak büyük 

önem taşımaktadır (Çelik, 2007). Bu liderlik tipinde liderler, örgütün sahip olduğu 

insan kaynağını geliştirerek, değişimlere paralel olarak dönüştürerek, ondan en üst 

düzeyde yararlanmaya ve örgütsel gelişmeye katkıda bulunmalarını sağlamaya 

çalışılmaktadır (Aydın, 2007).  

Dönüşümcü liderler, değişim ustasıdırlar. Değişim sürecini çok iyi bildikleri 

için, insanlardaki enerjiyi kolayca harekete geçirebilirler. Dönüşümcü liderlik, kişisel 

özelliklerden daha çok karakterle ilgilidir. Bu tip yöneticilerde dürüstlük, kararlılık 

ve insanlara saygı temel noktadır. Bundan dolayıdır ki insanları dönüşüme ve 

yeniliğe kendileri ile birlikte götürürken çok kolay ikna ederler. Çünkü 

güvenilirdirler (Özden, 2008). 

Transformasyonel liderler, arkalarındaki gruba yeni bir 'form' veren, bir 

anlamda arkalarındaki topluluğun / ekibin ihtiyaçlarını, inançlarını ve değer 

yargılarını değiştiren kişilerdir ve aşağıdaki özellikleri paylaştıkları belirlenmiştir 

(http://www.humanresourcesfocus.com/makale015.asp:11.12.2008): 

1- Transformasyonel liderler, değişim temsilcisi olarak kendileriyle özdeşleşirler 
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2- Yüreklidirler, cesaretlidirler. 

3- İnsanlara inanırlar. 

4- Örgütsel değerleri sürdürürler. 

5- Bir ömür boyu öğrenicidirler. 

6- Karmaşıklık ve belirsizlikle uğraşmada yeteneğe sahiptirler. 

7- İleri görüşlüdürler. 

 

Transformasyonel liderlik, geleceğe, yeniliğe, değişime ve reforma dönük bir 

liderlik tarzıdır. Bundan dolayı da vizyon sahibi olmayı ve bu vizyonu izleyicilere 

kabul ettirmeyi gerekli kılar. Transformasyonel liderler, izleyicilerinin inançlarını, 

ihtiyaçlarını ve değer yargılarını değiştirirler. Onların tüm yeteneklerini ortaya 

çıkararak, onların kendilerine olan güvenlerini arttırırlar, böylece onlardan daha fazla 

sonuç almayı hedefleyerek çalışanları motive ederler. 

 

2.2.2.4.7.Moral (Etik) Liderlik 

 

Dünyanın endüstri çağından bilgi çağına geçmesiyle liderliğin daha da 

geliştirilmiş yeni formları ortaya çıkarılması zorunlu hale gelmiştir. Değişim hızını 

doğru bir şekilde yönetecek ve örgüte bu süreçte rehberlik edecek kişilere gereksinim 

olmuştur. Bunun yanında rehberlik eden kişinin etik değerlere sahip olması da 

gerekmektedir. İşte bu kişiler etik ilkelere sahip liderlerdir (Bowers, 2009).  

 

Etik liderlik, yeni liderlik kuramları ve yaklaşımları arasında giderek daha 

fazla tartışılmaya başlayan bir liderlik yaklaşımı olmuştur. Etik liderlik, özellik 

kuramları ve durumsallık kuramlarıyla benzerlik taşımaktadır. Etik liderin öncelikle 

bir takım etik değer ve ilkeleri taşıması gerekir. Bu yönüyle etik liderlik, özellik 

kuramıyla bütünleşmektedir. Ancak etik liderlikte liderlik özelliklerinden sadece 

etiksel özellik ön plana çıkmaktadır. Etiksel liderin davranışını sergileyebileceği 

uygun bir örgüt ortamının olması gerekir. Ortamın uygunluğu ise daha çok örgüt 

kültürü ile ilgilidir. Etik değer ve ilkelerin lideri izleyenler tarafından da 

benimsenmesi gerekir. Etik değerlerin iş görenler tarafından benimsenmesi güçlü bir 
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örgüt kültürünü gerektirir. Dolayısıyla örgüt kültürünün güçlü ya da zayıf olması, 

etik liderin etkinliğini belirleyen temel bir faktördür ( Çelik, 2007). 

 

2.2.2.4.7.1.Etik Kavramı 

 

Etik sözcüğü etimoloji kökeni Yunanca, ethos' a dayanır. Ethos sözcüğü, birçok 

anlamda kullanılmıştır. Genellikle, töresel, ahlaksal davranış ve tutumlar, ahlaksal 

bir bilince göre yaşama alışkanlığını ifade eder. Ethos, insanlık tarihinin başlangıç 

dönemlerinde esas olarak yaşama alışkanlığına uygun olana, hayatın vazgeçilmez 

gereklerinin belirlediği töre ve adetlere, kısacası insanların birbirleriyle kurdukları 

pratik hayata düğümlenmiş olan davranış ve tutumlardır (Atayman, 2006). 

 

Felsefeci Solomon’a göre etik iki temel konu ile ilgilidir: (1) iyi insan olmanın 

gerektirdiği özelliklerin (2) Bireyin davranışlarını belirleyen ve sınırlayan kuralların 

neler olması gerektiği. Etik, doğru, yanlış, ödev, yükümlülük ve toplumsal 

sorumluluk kavramlarını sorgular. Birçok felsefecinin ahlâk ve etik kavramlarını 

birbirinin yerine kullanmasına karşın; Solomon, ahlâkın insanın değerleri ve 

davranışlarını içerdiğini, etiğin ise bu alandaki akademik çalışmalarla ilişkili 

olduğunu belirtmektedir (Akt: Aydın, 2006: 15). 

 

Pieper’e göre (1999) etik, bir eylemi ahlaki açıdan iyi bir eylem yapan niteliksel 

durumu sormaktadır ve ahlâk, iyi, ödev, gereklilik, müsaade, gibi kavramları ele 

almaktadır. Buna göre etik, temellendirilmiş sonuçlara varmayı amaçlamaktadır. 

Buna göre etiğin amaçları; 

 

1- İnsan eylemini (pratiğini) ahlaki niteliği bakımından aydınlatma. 

2- Eleştirel, ahlak tarafından belirlenmiş bir bilinci geliştirebilecek etik fikir 

temeli biçimlerine ve temellendirme süreçlerine girebilme. 

3- Ahlaki eylemin, insanın isterse gerçekleştirebileceği, istemezse 

vazgeçebileceği keyfi bir eylem olmadığını, aksine, insan olarak varlığına 

ilişkin vazgeçilmez bir niteliğin ifadesi olduğunu gösterebilme, yani insanı 

sevmeyi öğretebilme.(Akt: Yılmaz, 2008: 45) 
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2.2.2.4.7.2.Etik-Ahlâk İlişkisi 

 

Etik kavramı, günlük dilde çoğu zaman ahlâk ya da ahlâkilik anlamında 

kullanılmaktadır. Bilimsel metinlerde bile etik bazen töre ile de aynı anlamda 

kullanılmaktadır. Töre, ahlâk, etik kavramlarının ortak yanı bireyleri birbirine karşı 

davranış kurallarını, birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen davranış ilkelerini 

içermesidir(Akarsu, 1997: 28, Akt: Küçükkaraduman, 2006). 

 

Etik bir etkinlik alanı olarak felsefenin bir dalı, bir ahlak felsefesi alanı, ahlâki 

olanın özünü ve temellerini araştıran bir felsefe etkinliğidir. İnsanın kişisel ve 

toplumsal yaşamdaki ahlâki sorunlarını ele alıp inceler (Akarsu, 1998: 74. Akt: 

Aydın, 2006). 

 

Etik, ahlâki nitelikteki davranış, eylem ve yargıları ilgilendiren bir konu olarak 

felsefenin önemli bir parçası ve sistematik bir çalışma alanı olmuştur. Ahlâk ise 

yanlış-doğru, iyi-kötü, erdem ve kusur ile davranışları ve davranışların sonuçlarını 

değerlendirme ile ilgilidir.  

 

Etik ve ahlak sözcükleri, günlük yaşamda aynı anlamda kullanılabilseler bile 

gerçekte aralarında ihmal edilemeyecek derecede önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

Ahlâk genellikle, insanların kendilerine göre yaşadıkları bir ilkeler topluluğu, bir 

kurallar topluluğu anlamına gelir. Ahlâk felsefesi ya da etik ise, ahlâk üzerine felsefi 

düşünceler sistemidir ( Aydın, 2006). Bu durumda etik, ahlâki davranışları inceleyen 

bir felsefe dalıdır. 

Ahlâk toplum hayatının her alanında, her noktasında var olan bir unsurdur. 

İnsanla ilgili bütün fiil ve hareketleri aşağıdaki gibi bir daire olarak kabul edersek, 

işte bu dairenin her noktasında ahlak vardır. Bu daire üzerinde yükselecek her 

kurumu ahlak yakından ilgilendirir ve o kurumların ruhunu teşkil eder (Erdem, 

1996: 22). 
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Ahlâk kültürel değerler ve ideallerle ilgili doğru ve yanlışları ve bunlara 

uygun olarak nasıl davranılması gerektiğini belirler. Geniş tabanlı ve nasıl 

davranılması gerektiğine ilişkin yazılı olmayan standartları içerir. Etik ise, hem daha 

soyut kavramlara dayalıdır, hem de bu soyut kavramlardan ne anlaşılması gerektiğini 

tanımlamaya çalışır. Etik kuralların açık ve belirli bir alana ilişkin yazılı kuralları 

içermesi beklenir. Sanat etiği, siyaset etiği, tıp etiği vb. alanlar için ortak ilkeler söz 

konusu olmakla birlikte, daha çok kendilerine özgü ilkeleri içerirler. Bu ilkeler, 

uyması beklenen bireylerin özelliklerine göre değil, evrensel kabul gören kavramlara 

dayalı olarak geliştirilirler. Etik ayrıca adalet, eşitlik ve ödül kavramlarına önemli yer 

verir (Küçükkaraduman, 2006). 

 

Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan 

değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan 

araştıran bir felsefe disiplinidir (İnal, 1996: 43, Akt. Aydın, 2006). Yani etik, doğru 

ve yanlış ölçütlerdir. Ahlâkla etik birbirinden farklı iki kavram olmasına rağmen aynı 

anlamda kullanılmışlardır ve daha çok ahlak kavramının kullanılması yeğlenmiştir 

(Aydın, 2006). 

 

Her örgüt kendi işgörenine kendi ahlâk ilkelerini benimsetir. Bu çerçevede 

örgütler yazılı ya da yazılı olmayan ahlaki ilkeler ve öneriler belirler. Bu ahlâki 

öneriler dizisinden birisi de Laczniak’ın belirlediği 14 ahlak ilkesidir (Akt: Çelik, 

2007: 94): 
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1. Ahlaki çatışmalar ve seçenekler, örgütün karar verme doğasında 

vardır. 

2. Ahlaki kurallar kanunlardan daha etkilidir. 

3. Ahlaki eylemlerde herkesin hoşuna giden tek bir ölçüt yoktur, 

yönetici özel uygulama kararlarını kendisi verebilmelidir. 

4. Yöneticiler çok geniş ve herkes tarafından bilinen ahlaki ölçütler 

oluşturmalıdırlar. 

5. Yöneticiler, örgütsel tartışmalarda ve durum analizlerinde daha 

çok ahlaki duygusallıktan yararlanmalıdırlar. 

6. Ahlaki eylemleri şekillendiren bazı çatışmalar ve farklılıklar 

vardır. Öncelikle bireysel, örgütsel, mesleksel ve sosyal değerler 

iyi belirlenmelidir. 

7. Bireysel değerler en son ölçütlerdir, ancak ahlaki davranışların 

nedenlerini belirlemede yeterli değildir. 

8. Ahlaki değerler, karar verme sürecine ilişkin bir fikir birliği 

oluşturmakla birlikte, verimlilik analizlerinde yanıltıcı sonuçlar 

verebilir. 

9. Örgütün moral düzeyi, üst yönetim açısından çok önemlidir. 

10. Alt kademe yöneticileri ahlaki değerlere daha çok önem 

verirken, üst kademe yöneticileri ahlaki olmayan eylemleri 

normal görebilirler. 

11. Yöneticiler kendi ahlaki değerlerini grubun ahlaki değerlerinden 

daha önemli görürler. 

12. Etkili etiksel şifreler, anlaşılır ve açık olmalıdır. 

13. İşgörenler cezalandırıcı olmamalı, örgütün etiksel yolsuzluğunu 

belirleyici bir mekanizma oluşturulmalıdır. 

14. Her örgüt yüksek düzey yöneticilerini atarken, örgütsel 

etkinlikleri etiksel açıdan destekleme sorumluluğunu 

yüklenebilecek yöneticiler atamalıdır. 
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2.2.2.4.7.3.Etik Değer İlişkisi 

 

İnsanın her davranışı, bir değere dayanır. Geniş anlamda söylenirse, her türlü 

amaç ve hedeflerle, ilişki ve çıkarlar, tutkular, her tür idealler, güç ve iktidar, sevgi 

ve nefretler, inanma ve inkârlar, dostluklar, sadakat ve doğruluklar, bir değer ifade 

eder ve aynı zamanda da bir değere dayanır. 

  

Değerler, araç ve yüksek değerler şeklinde iki kısma ayrılır. Araç değerler ile 

fayda, ilgi, çıkar, ve her türlü maddi değerler, tutkular, güç ve iktidar etkenleri, ün, ve 

şan hırsı vb. gibi değer yargıları kastedilmektedir. İdealler, inançlar, dürüstlük, 

dostluk, sadakat, saygı, sevgi ve nefret gibi değer yargıları ise yüksek değerleri ifade 

eder (Kıllıoğlu, 1988, Akt: Yılmaz, 2006). 

  

 Değer ile etik arasındaki ilişki, etik kavramının tanımı ve etik davranışı 

belirleyen önemli öğelerden kaynaklanmaktadır. Bu öğeler arasında kültür, değer, 

norm kavramları sayılabilir. Aydın’a göre etik tartışmaların temel konusu, insan 

eyleminin ahlâki bakımdan değerli ya da değersiz kılanın ne olduğudur. Bu anlamda 

değerlerin, bireylerin karar, davranış, tutum, düşünce ve tercihlerinin belirleyicisi 

olması, etik-değer ilişkisini net olarak açıklamaktadır (Aydın, 2006). Buna göre, 

bireylerin etik davranış gösterip göstermemelerinin arka planında, kişilerin sahip 

olduğu değerlerin olduğu söylenebilir. Trevino ve Youngblood’un (1990)  

belirttiğine göre güçlü değer sistemi olan bireyler, daha etik davranışlar gösteririler. 

Değer sisteminin olmadığı ortamlarda etik olmayan davranışlar artar (Akt: Bowers, 

2009). Yönetim sürekli olarak karar vermeyi gerektirdiği için yönetimde bir takım 

etik ilkeler vardır. Bu etik ilkeler, adalet, dürüstlük, doğruluk, tarafsızlık, sorumluluk, 

insan hakları, insan sevgisi, örgüte bağlılık, hukukun üstünlüğü, hoşgörü, laiklik, 

saygı, tutumluluk, demokrasi, olumlu insan ilişkileri, açıklık, hak ve özgürlükler, 

yasa dışı emirlere karşı direnmedir (Akt: Yılmaz, 2008). Bu etik ilkelerin hepsi 

örgütün içinde yer aldığı toplumun değer yargılarından ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile 

etikle değer arasında çok yakın bir ilişki vardır. 
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2.2.2.4.7.4.Yönetimde Etik İlkeler 

 

Etik yönetiminin temel amacı, örgütlerde arzulanan davranışları teşvik 

etmektir. Etik yönetimini diğer yönetim uygulamaları ile birleştirmek, çalışanların 

katılım ve sahiplenme duygularının yüksek düzeyde olmasını sağlayacaktır. Etik 

yönetimini yerine getirirken, karar verme ve davranış sergileme aşamasında etiksel 

anlamda düşünme noktasında yol gösterici bazı ilkeler mevcuttur. Bu ilkeler, 

yapılacak işlerde, alınacak kararlarda saptanan standartlar olarak kabul 

edilebilmektedir. Etiksel yönetim ilkeleri topluma faydalı işleri gerçekleştirmede, 

halkın güvenini sağlamada ve şüpheleri gidermede önemli rol oynamaktadırlar. Bu 

aşamada etiksel yönetim ilkeleri, Aydın tarafından yapılan araştırmalara göre su 

şekilde ifade edilebilmektedir (Akt: Başarır, 2006): 

 

Adalet İlkesi: Yöneticilerin, örgütlerdeki görevleri, yükümlülükleri, sorumlulukları 

ve kazançları çalışanlar arasında eşit biçimde dağıtmaları gerekir. Yöneticiler bu 

şekilde örgüt içinde adaleti sağlamış olurlar.  

 

Eşitlik İlkesi: Kazançların, sorumlulukların ve hizmetlerin dağıtılmasında dürüstlük 

ve adalet duygusu içerisinde olunmalı. 

 

Dürüstlük ve Doğruluk İlkesi: Etik davranış, başkaları ile ilişkilerde dürüst ve içten 

olmayı zorunlu kılar. Dürüstlük ve doğruluk ile bağdaşmayan kavramlar, çoğunlukla 

güvensizlik ve korkudan kaynaklanmaktadır. Yöneticiler güvensizlik ve korku gibi 

kavramlardan uzak durarak, doğrulukları konusunda astlarına ve üstlerine tam bir 

güven sağlamak zorundadırlar. 

 

Tarafsızlık İlkesi: Yöneticilerin, bireyleri ya da nesneleri oldukları gibi görebilmesi 

ilkesidir. Yöneticinin astlarına taraflı davranması, çalışanların üstlerine karsı kapalı 

bir tavır içine girmelerine ve daha da önemlisi çalışanların adalet ve güven 

duygularının zedelenmesine yol açmaktadır. 
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Sorumluluk İlkesi: Genel anlamda sorumluluk, belirli bir görevin istenilen nitelik ve 

nicelikte yerine getirilmesinde azami derecede özen ve hassasiyet gösterilmesidir.  

 

İnsan Hakları ilkesi: İnsanın, insan olma özelliği nedeniyle sahip olduğu 

dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez nitelikte olan ve kişiliğine bağlı haklarının 

korunmasını zorunlu kılar. 

 

Örgütsel Bağlılık İlkesi: Örgütsel bağlılık, çalışanların örgüt üyeliklerini 

sürdürmeleri ve örgütte kalmak istemeleri, olarak tanımlanabilmektedir. Yönetici bir 

lider olarak hem kendisinin hem de çalışanların mesleki bağlılık ve gelişmesini 

sağlamaya çalışmalıdır. 

 

Kanunlara Uyma İlkesi: Sosyal sorumluk ve etiksel yönetimin temel ilkesi hem 

hukukun kapsamına hem de gücüne itaat etmektir. Örgütlerde uyulması gerekli olan 

kurallar var ise, bunlara uygun örgüt ortamı yaratılması gerekmektedir. 

 

Hoşgörü İlkesi: Yasalara ve etik kurallara aykırı olmadıkça, sevilmeyen ya da 

onaylanmayan şeylerin varlığına tahammül göstermek gerekmektedir. Hoşgörülü 

olmak aynı zamanda bir iç hesaplaşmayı gerektirmektedir. Bu hesaplaşma olmazsa, 

hoşgörü yerini ilkesizliğe ve bir tür bağnazlığa bırakabilir. 

 

Saygılı Olma İlkesi: İnsanlara saygılı olmak tüm örgütlerde çalışanların saygı 

görmek için yapmaları gereken bir eylemdir. Bir insanı, bir kişi olarak olduğu gibi 

görmek, onun kişiliğini ve özelliğini fark etmek demektir. Saygı, birçok kişinin 

bildiği gibi korkmak, çekinmek değildir. Saygılı olmak, bir insanı olduğu gibi 

görebilme yetisini ve onu özgün bireyselliği içinde fark edebilmeyi anlatmaktadır. 

 

Açıklık İlkesi: Karşılıklı iletişim gerektirir. İletişim kısaca; bilgi üretme, aktarma ve 

anlamlandırma süreci, olarak tanımlanabilir. Açıklığın bir başka unsuru da, yapılan 

islerde şeffaf olmaktır. Yöneticilerin açık davranabilmeleri için eleştiriye açık 

olmaları gerekmektedir. Yönetici eylemlerinde açık olmak kadar eylemleri hakkında 

ilgili kişi ya da gruplara hesap verme açıklığını da gösterebilmelidir. 
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Tutumluluk İlkesi: Kıt kaynakların etkin ve verimli kullanımı olarak tanımlanabilir. 

Örgütsel kaynakların, örgütsel amaçlara yöneltilmesi ve kurumsal kaynakların 

bireysel çıkarlar için kullanılmaması, tutumluluğun en önemli öğelerindendir. 

Tutumlu olmak, örgüt kaynaklarının amaçlara uygun tüketilmesini, donanım ve araç 

gereçlerin ekonomik ve işlevsel olanlarının seçilmesini gerektirir. Zamanın da etkin 

olarak kullanılması tutumluluk kavramı açısından gereklidir. 

 

Bu ilkeler, tüm meslek gruplarınca uygulanabilecek ortak ilkelerdir. Tabii ki 

bu ilkelere eklenebilecek daha birçok ilkeler mevcuttur. Ancak bu noktada amaç, tüm 

işletmeler için ortak olan ilkeleri mümkün olduğunca yalın bir şekilde vermektir. 

Buna karşın etik dışı birtakım ilkeler de mevcuttur. Etik dışı ilkelerden bazıları, 

ayrımcılık, kayırma, rüşvet, korkutma, ihmal, sömürü (istismar), bencillik, yolsuzluk, 

işkence (eziyet), dalkavukluk, baskı – saldırganlık, iş ilişkilerine politika karıştırma, 

hakaret ve küfür, bedensel ve cinsel taciz, dedikodu, kötü alışkanlıklar, görev ve 

yetkinin kötüye kullanımı, zimmet, yobazlık – bağnazlık olarak sayılabilir (Aydın, 

2002). 

 
 

Yukarıda özetlenen yönetimde uyulması gereken etik ilkeler ve uzak 

durulması gereken etik dışı davranışlar, etik bir yöneticinin genel özellikleri 

hakkında fikir sahibi olunmasını sağlamaktadır. Dürüstlük, hümanizm, sevgi, saygı, 

olumlu insan ilişkileri gibi etik ilkeler ve bencillik, saldırganlık, dedikodu gibi uzak 

durulması gereken etik dışı davranışlar, yöneticinin olumlu kişilik özelliklerine sahip 

olduğunu gösterir. Adalet, eşitlik, tarafsızlık, sorumluluk gibi etik ilkeler ile 

ayrımcılık, kayırma, ihmal, bağnazlık gibi uzak durulması gereken etik dışı 

davranışlar ise bir yöneticinin etik liderlik özellikleri taşıdığını gösterir. Son olarak 

hukukun üstünlüğü, hak ve özgürlükler, yasa dışı emirlere direnme gibi etik ilkelerle 

yolsuzluk, rüşvet, zimmet, görev ve yetkiyi kötüye kullanma gibi uzak durulması 
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gereken etik dışı davranışlar, etik bir yöneticinin yasalara ve yönetmeliklere bağlılık 

özelliğini taşıdığını gösterir (Erdoğan, 2007). 

 

2.2.2.4.7.5.Davranışların Etik Açıdan Değerlendirilmesi 

İşgörenler etik dışı davranışlara, açgözlülükten ideolojiye kadar değişen bir 

çok nedenlerle girişmektedirler. Ancak hiç kimse doğru görünen şeyi yapmak adına 

yasaları bilmezlikten gelmek ya da var olan kural ve yöntemleri geçersiz kılma 

yetkisine sahip değildir. Karmaşık ve yanıltıcı durumlar arasında karar vermek 

gerektiğinde etik dışı davranışlardan kaçınmak için yapılacak etik testler yararlı 

olmaktadır. Bu amaçla Boston’da Bentley College İş Etiği Merkezi tarafından 

davranışların etik ilkelere uygun olup olmadığını sorgulamayı sağlayan bir test 

geliştirilmiştir. Bir kişi bir konuda karar vermeden önce aşağıdaki altı soruya yanıt 

vermelidir (Lamberton ve Minor, 1995: 333, Akt: Aydın, 2006): 

1- Bu Doğru mu? Bu soru, doğru ve yanlış açıkça değerlendirilmesi 

gerekir. Bu soruyu yanıtlarken akılda tutulması gereken bir yaklaşım da 

“başkalarına, sana davranmalarını istediğin gibi davran” ilkesidir.  

2- Bu adil mi? Aynı durumda siz karşıdakinin yerinde olsaydınız ve bu 

davranış size yapılsaydı, bunun adil olduğunu düşünür müydünüz? Eğer 

bu soruya evet diyemiyorsanız, davranışınızı ya da kakarınızı yeniden 

gözden geçirmelisiniz. 

3- Eğer birisi zarar görecekse bu kim? Bu soru faydacılık kavramına dayalı 

bir sorudur. Bu sorunun diğer bir boyutu da “kim kazanacak” sorusudur. 

Bir sonraki soru ise bu kişinin kaybetmeyi mi, kazanmayı mı hak 

ettiğine karar vermektir. 
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4- Eğer verdiğiniz karar gazetelerin birinci sayfasında yer aldıysa 

kendinizi rahat hissedebilir miydiniz? Eğer bu sorunun yanıtı “hayır” 

ise, hemen “niçin?” sorusu sorulmalıdır. Bu soruya verilecek yanıt, 

sorunun tanımlanmasında yardımcı olacaktır. 

5- Aileniz, çocuğunuz ya da akrabanıza bunu söyler miydiniz? 

Gerçekleştirilmesi düşünülen eylem ya da davranışlar yakın çevre 

tarafından öğrenildiğinde eğer rahatsızlık yaratacaksa bu eylem ya da 

davranışı yeniden gözden geçirmekte yarar vardır. 

6- Olay nasıl kokuyor? Bir karar ya da davranışın sonuçlarının neler 

olabileceğine ilişkin sezgiler üzerinde dikkatli durulmalıdır. Duyarlı 

insanlar olaylara ilişkin kötü kokuları fark edebilir. Eğer bu tür bir 

kuşku varsa, bunun nedenlerinin ortaya konmasına çalışılmalıdır. 

 

2.2.2.4.7.6.Etik – Liderlik İlişkisi ve Etik Liderlik 

 

Örgütlerde kaliteye odaklı bir örgüt yapısı oluşturmak için, kurum kültürünün 

yaratılmasında destekleyici etik kurallar ve değerleri oluşturma ve bunları yaşama 

geçirme sürecinde çalışanlarına örnek olması gerekir.  Etik değerlerin liderlikte 

önemliliği sadece günümüzde ön plana çıkmış bir durum değildir. İnsanlık tarihinin 

birçok dönemlerinde etiğin önemi ifade edilmiştir. Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig 

adlı eserinde, doğru sözlü, dürüst, seçkin ve iyi tabiatlı, adil, hayâ ve takva sahibi, 

cesaretli, sabır ve sükûnetli, alçak gönüllü, ılımlı ve cömert olmak, fesat ve kötü 

alışkanlıklar sahibi olmamak, doğru kuralları koymak ve zulmetmemek, hizmette 
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bulunanları ödüllendirmek gibi etik değerlerin liderde bulunması gerektiğini dile 

getirmiştir (Akt: Yılmaz, 2006). 

Resmi yönetiminde liderlerin izleyenlerini doğru bir şekilde yönetebilmeleri, 

kendilerine bağlı kılabilmeleri, mutlu bir toplum yaratabilmeleri için birçok etik 

değerlere sahip olmaları gerekir. Buna en güzel örneklerden bir tanesi de Nizamü’l 

Mülk’ün Siyasetname adlı eserinde bahsettiği Hükümdarların mutlak surette sahip 

olması gerektiğini vurguladığı etik değer ve ilkelerdir. Çünkü hükümdar olacak 

kişinin bu işte başarılı olabilmesi için insanların en seçkini olması gerekmektedir. Bu 

nedenledir ki hükümdar, zeki, akıllı, cömertlik, bilgi, fesahat, ihtiyatlılık, dürüstlük, 

adalet, “güzel yüz, mertlik, yiğitlik, binicilik, ilim, hünerlere sahip olmak, şefkat ve 

merhamet göstermek, vaatlerinde durmak, dürüst din, iyi itikat, sevmek, ziyaret, 

âlimlere hürmet etmek, ilim ve hikmet ehlini kazanmak, iyilik etmek, maiyete ve 

hizmetkârlara iyi muamele etmek, ” vb. etik niteliklere sahip olmalıdır ( Nizamü’l-

Mülk, 1999). 

Günümüz liderleri, klasik liderlik yaklaşımları dışında farklı birtakım 

yaklaşımlar ortaya koymak ve bazı kişisel özelliklerini ve yeteneklerini daha fazla 

öne çıkararak güçlü liderlik sergilemek durumundadır. Çünkü insanlar, kendilerine 

umut ve cesaret aşılayan lidere ihtiyaç duyarlar. 

 

Liderlik, formal güçten çok kişisel güce dayanır. Liderliğin temel konusu, 

örgütün vizyonunu gerçekleştirmek için değişimi başarma, izleyicilere ilham verme 

ve onları motive etmektir. Bu açıdan bakıldığında liderlik, izleyenlerin duygusal ve 

manevi kaynaklarına (değerler, bağlılık, tutku vs.) göre şekillenir. Yönetim, bundan 

farklı olarak, kişisel güçten çok, konumsal güçle ilgilidir ve örgütleme, bütçeleme, 

planlama, kaynak ayırma ve denetim gibi formal süreçlerle uğraşır. Bu kavramsal 

farklılığa rağmen, bir örgütteki yönetici, o örgütün formal lideridir. Bu durum 

dikkate alındığında liderlik iki boyuta sahiptir: Birincisi, liderlik, örgütteki işleyişi 
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sürdürmek ve görevleri yerine getirmek için ihtiyaç duyulan bir roller ve davranışlar 

dizisidir. İkincisi, liderlik bir etkileme sürecidir. Bu etkileme ise, örgütün vizyonuyla 

şekillenen yakın ve uzak amaçları gerçekleştirmek için izleyenlerin değerleri, 

davranışları ve inançlarını etkilemeyi amaçlar (Turhan, 2007). 

 

Liderlerin formal güçlerini tam ve etkili şekilde kullanabilmeleri, 

izleyenlerini etkileyebilmeleri için, görev alanları ile ilgili her türlü eylemi, yasa ve 

bireysel ahlaki değerleri bir potada birleştirmeleri gerekmektedir. 

 

Etik ve liderlik el ele gider. Etik çevre, etkili liderliğe yardım ettiği gibi, etkili 

liderlik de etiğe yardımcı olur. Etkili liderlik etik davranışın, etik davranış da etkili 

liderliğin sonucudur. Etik ve liderlik neden sonuç olarak işler. Bu neden sonuç 

ilişkisini etkileyen en önemli faktörler bilişsel ve kültürel ahlâki gelişimdir. Liderler, 

örgütün etik ilkelere sahip olmasında ve etik ilkelerle yönetilmesinden sorumlu olan 

en önemli taraftır (Özdemir, 2003). 

 

Hitt’e (1990: 1) göre, etik ve liderlik iç içe kavramlardır. Bu nedenle lider 

örgüt içinde insanların davranışlarını yöneten etik ilkeleri ya da normları 

oluşturmaktan sorumludur. İşte bu sorumluluk örgüt yöneticisinin etik liderlik rolünü 

yansıtmaktadır. Etkili bir liderlik ve uzun dönemli örgütsel başarı için bu rol kritik 

bir öneme sahiptir. Şekil:  bu durumu özetlemektedir (Akt: Turhan, 2007). 

 

Şekil:2 Etik Liderlik ve Uzun Dönemli Başarı 

 

 

 
 

Kaynak: Hitt, W. D. (1990). Ethics and Leadership: Putting Theory into  ractice. 
Batelle Memorial Institute, America. Akt: Turhan, 2007  
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2.2.2.4.7.7.Etik Liderlik 
 

Bir etkileme gücü olarak tanımlanan liderlik üzerine çok fazla sayıda 

kuramsal ve deneysel araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar farklı liderlik 

biçimlerinin tanımlanmasına yol açmış ve liderlerden beklenen davranışları 

çeşitlendirmiştir. Bu farklı liderlik çeşitlerinden biri de etik liderliktir (Turhan, 2007). 

 

Etik liderlik, yeni liderlik kuramları ve yaklaşımları arasında giderek daha 

fazla tartışılmaya başlamıştır. Etik liderlik, özellik kuramları ve durumsallık 

kuramlarıyla benzerlik taşımaktadır. Etik liderin öncelikle bir takım etik değer ve 

ilkeleri taşıması zorunluluğu, etik liderliği özellik kuramıyla bütünleştirmektedir. 

Ancak etik liderlikte liderlik özelliklerinden sadece etiksel özellik ön plana 

çıkmaktadır. Etiksel liderin davranışını sergileyebileceği uygun bir örgüt ortamının 

olması gerekir. Ortamın uygunluğu ise daha çok örgüt kültürüyle ilgilidir. Bu 

bakımdan etik liderlik ile kültürel liderlik arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. 

Etik değerlerin işgörenler tarafından benimsenmesi güçlü bir örgüt kültürüne 

bağlıdır. Örgüt kültürünün güçlü ya da zayıf olması, etik liderin etkililiğini belirleyen 

temel faktördür (Çelik, 2007). 

 

Örgüt kültürü farklı mozaiğe sahip bireylerden oluşmakta ve bu doğrultuda 

örgüte has yeni bir sistem oluşmaktadır. Oluşan bu sistem, örgüt içerisinde değişik 

inanç, değer, tutum, düşünce şekil ve ahlak anlayışının bir arada var olmasına yardım 

eder ve bu da örgüt kültürü olarak bilinir. Örgüt kültürünü, örgüt içerisinde oluşmuş 

değer ve kavramların tümüdür. Örgütsel etik kavramı ise, meydana gelen bu yapının 

temellerinin atıldığı, arzulanan değerlere uygun olma isteminin sağlandığı ilkelerden 

oluşur. Örgüt kültürü örgütteki etik ilkelerin somut bir çıktısı olarak karsımıza 

çıkmaktadır. Aynı zamanda oluşan kültür içerisinde bireylerin davranış kalıpları etik 

sistemlere ne derece uyulduğunun da bir göstergesidir. Böylece örgütsel kültürün etik 

ilkelerle ayrılmaz boyutta bileşen olduğu sonucu ortaya çıkar (Gül ve Gökçe, 2008) 

 

Eğer etik bir örgüt ortamı yaratmak istiyorsak, öncelikle etik davranışlar 

gösteren bireylerin bulunduğu bir örgüt gerekmektedir. Bu bireylerin etik 
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sorumluluklarını yerine getirmeleri ve sorumluluklarını yerine getirirken, örgütün 

etik havasını dikkate almaları gerekmektedir (http://www.ikademi.com/orgutsel-

davranis/301-etik-liderlik.html, 2009). Etik liderler sorumluluk sahibi kişilerdir. 

Çevresindeki kişilerle görüş alışverişinde bulunur. Onlarla sürekli iletişim halindedir. 

Örgüt içerisinde sürekli üretkenlikten ve sürekli öğrenme ortamlarının 

oluşturulmasından sorumludur. Etik liderlerin bu konularda görev ve 

sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirebilmeleri için birtakım özelliklere sahip 

olması gerekir. Bu özellikler (Freeman ve Stewart, 2006): 

 

1- Örgütün sahip olduğu değerlerini ve amacını temsil eder, çevreye karşı 

anlaşılmasını sağlar. 

2- Etik liderler kişisel tatminden çok örgütün başarısına odaklanır. 

3- Örgüt üyelerinin sürekli gelişimini sağlar. 

4- Örgütün sahip olduğu etik değerleri örgüt ortamında sürekli paylaşarak canlı 

kalmasını sağlar. 

5- Çalışanların ve iletişimde bulunduğu diğer insanların değerlerine her zaman 

saygı gösterir. 

 

Çelik’e göre, etiksel lider, eylem ve kararlarında etiksel sorumluluk almalıdır. 

Bu da liderin karar alırken ve iletişim kurarken üzerinde bulunan yetkiyi değil etkiyi 

kullanmasını gündeme getirmektedir. Örgütsel iletişimin başarısı da işgörenlerin 

iletişim biçimini etiksel ölçütlere uygun bulmasına bağlanabilir. Bunu sağlayacak 

kişi de etiksel davranan liderdir (Çelik, 2007). Etik liderler, sadece kurallara ve 

politikalara bağlı iş yapmaktan öteye davranışlarıyla örnek olan kişidir. İçinden 

geldiği gibi davranan, hisleriyle hareket eden kişilerdir. Sahip olduğu değerler ve 

yönetimi altındaki insanların değerleri liderlin politikasını ve yönetimsel sürecini 

şekillendirmektedir. Etik bir toplumda değerler ve ilkeler, mensubu olduğu toplumun 

dini, kültürel ve sosyal normlardan oluşmaktadır. Liderler de etik kurallarını 

oluştururken bu unsurlardan hareket ederek oluşturur (Maguad ve Krone, 2009). 
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2.2.2.4.7.8.Etik Karar Verme 

 

Yönetimde karar alma veya verme, günümüz yönetim faaliyetlerinin en 

önemlilerinden birisi, hatta en önemlisidir. Bazı araştırmacılar yönetimi “karar verme 

süreci” şeklinde tanımlamışlardır. Yöneticiler tarafından rahatlıkla kullanılabilecek 

değişik karar verme süreçleri mevcuttur. Burada etik dışı davranışların 

normalleştirilmesinin ve çeşitli gerekçelerle haklı kılınmasının kolaylaştırılmasını 

önlemede en temel araç doğru etik karar verme süreçlerinin kullanılmasıdır. Aşağıda 

bütün yönetim alanlarında ortak olarak kullanılabilecek genel etik karar verme 

süreçleri belirtilmiştir ( http://josephsoninstitute.org /MED/index.html, 2009): 

 

1- Dur ve Düşün : Bir konu hakkında karar vermeden önce çok boyutlu ve 

etraflıca düşünmek doğru karar vermede büyük fayda sağlayacaktır. Ani ve 

hızlı verilen kararların olumsuz netice verme olasılığı oldukça yüksektir. 

2- Amaçların Tanımlanması: Doğru karar için temel hareket noktalarının 

başında amaçların belirlenmesi ve açıklanması gelmektedir. Bu şekilde 

hareket edildiğinde daha doğru ve hızlı karar verme olanağı artacaktır. 

3- Gerçekleri Bilmek: Konu hakkında bildiklerimizi ve bilmediklerimizin 

gözden geçirilmesi ve bilmediklerimiz hakkında bilgi toplamamız yine doğru 

ve etkili karar vermede çok işimize yarayacaktır. 

4- Seçenekler Geliştirmek: Önümüzde konu ile ilgili alabileceğimiz birden fazla 

karar seçeneği var ise seçenekler üzerinde ayrı ayrı yoğunlaşıp gerekirse 

astlarımızdan da fikir almalıyız. 

5- Seçmek ve Karar Vermek: İlk dört aşamayı doğru bir şekilde 

değerlendirdikten sonra önümüzde bulunan seçeneklerden birisine karar 

vermeliyiz  

6- Gözden Geçirmek ve Değiştirmek: Yapılan bütün çalışmalara rağmen alınan 

karar konusunda bir hata yapıldıysa karar tekrar gözden geçirilmeli ve sonuca 

göre yeni kararlar almalıyız. 

 
Liderlerin yaptığı en önemli işin karar vermek olduğu görüşünden hareketle, 

1973 yılında Victor Vroom ve Philip Yetton liderin karar verme süreci üzerinde 
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yoğunlaşarak “karar ağacı modeli” olarak da ifade edilen modellerini 

geliştirmişlerdir. Modele göre kararları etkin kılan ve onları iyi verilmiş kararlar 

düzeyine ulaştıran temel unsurlardan birisi de bu kararlara uygun zaman ve düzeyde 

astların katılımını sağlamaktır. Astların uygun biçimde kararlara katılımı kararların 

kabulünü ve amaçlara ulaşmayı kolaylaştırır. Bu durum aynı zamanda liderliğin 

etkililiğini arttırır ve astları geliştirir. Astların kararlara katılımı bu olumlu sonuçları 

doğurabileceği gibi zaman kaybı, bireysel amaçlarla örgütsel amaçların çatışması, 

kararların gecikmesi gibi, olumsuzluklar da yaratabilir. Bu nedenle; temel sorun, 

astların ne zaman, ne ölçüde ve nasıl karara katılacaklarıdır. Vroom ve Yetton 

geliştirdikleri modelde, bu soruları cevaplandırmaya çalışmışlardır. 

 

Vroom ve Yetton modellerinde beş ayrı karar verme tarzı belirlemişlerdir 

(Akt:Bakan ve Büyükbeşe, 2005): 

1- Lider mevcut bilgisiyle karar verir ve uygulatır. 

2- Gerekli bilgiyi aldıktan sonra emir verir. 

3- Lider astlarına bireysel olarak danışır ve karar verir. 

4- Lider astlarına grup olarak danışır ve karar verir. 

5- Lider sorunu grup ortamında tartışır ve ortak karar verilir. 

 

Yukarıda bahsedilen karar verme sürecinde, yöneticiler, astlarına kararlara 

katılma olanağı tanımaktadır. Astların karara katılımı, örgütsel performansı ve 

verimliliği arttırır,  birden fazla insanın aynı konu üzerinde uzmanlık bilgilerini, 

becerilerini ve yeteneklerini kullanmalarına imkân sağladığından dolayı alınan 

kararların kalitesini artırır. Görüşlerine başvurulan insanların beklentilerini 

karşılamaya imkân sağladığından ve doğrudan iletişim kurabilmeyi 

kolaylaştırdığından daha iyi bir örgüt iklimi yaratılmasına neden olur. Bunların 

sonucunda kalite, performans ve motivasyonun artması ile örgüte duyulan güveni 

sağlamlaştırır. Çalışanlara kararların nasıl verildiğini öğrenme imkânı tanır ve alınan 

kararlar üzerinde katılım sağlamayan çalışanların yaptıkları yorumların etkinliğini 

azaltır. Çalışanların moral ve motivasyonlarını artırır buna bağlı olarak iş tatminini 

ve örgütsel bağlılıklarını artırır (Bakan ve Büyükbeşe, 2005). 

 



 44

2.2.2.4.7.9.Okul Yönetiminde Etik Liderlik 

 

Örgütlerin belirledikleri hedeflere hızla bir şekilde ulaşabilmek, en üst 

düzeyde performans ve verim alabilmeleri gerçekleştirebilmek için sahip oldukları 

etkili insan gücünü en iyi şekilde yönetmek, cesaretlendirmek, isteklendirmek ve 

hedefe doğru onları yöneltebilmek gerekmektedir. Toplumdaki bireyleri iyi insan, iyi 

vatandaş ve iyi bir meslek sahibi olarak yetiştirme amacındaki okulların, çağdaş, 

profesyonel yönetim anlayışına göre yönetilmesi gerekir. Böylece çalışanlardan 

beklenen ve arzu edilen performans ve verimin gerçekleştirilmesinin büyük ölçüde 

okulun yönetimine bağlı olduğu söylenebilir (Yıldırım, 2005).  

Okul yönetimi, eğitim yönetiminin sınırlı bir alanda uygulanmasıdır. Bu 

alanın sınırlarının belirlenmesinde eğitim sisteminin amaçları ve yapısı etkilidir 

(Bursalıoğlu, 1987). 

Okul, eğitim sürecinin sistemli olarak düzenlendiği özel bir ortamdır. Okulun 

toplumsal bağlamda, üç farklı işlevinden söz edilebilir. Birincisi, öğrencileri dış 

çevrenin olumsuz koşullarından korumak ve hayatlarını kolaylaştırmak, ikincisi ise 

dış çevrede sık sık karşılaşabilecekleri istenmedik davranışları okul ortamına 

girmesini engelleyerek öğrencilerin davranışlarını istendik yönde değiştirmek ve 

geliştirmek. Son işlevi ise, dengelemektir. Farklı yaşam koşullarına sahip öğrenciler, 

okul ortamında birbirinden etkilenerek ortak bir davranış şekli geliştirir ve kolayca 

anlaşmaları sağlanmış olur (Sezgin, 2007). 

 

Okul yönetiminin önemi, esas itibari ile varlık sebebi olan insan kaynağının 

yetiştirilmesinden kaynaklanmaktadır. İnsan kaynağı ise, gelecekte bulunacağımız 

noktayı belirleyen en önemli unsurdur. Eğitimin temel felsefesi, insan kaynağını en 

iyi şekilde yöneterek ve yönlendirerek, bireyin davranışlarını istendik yönde 

değiştirme süreci olarak özetlemek gerekirse, bunu da tabiî ki yetenekli ve becerikli 

lider tipinde okul yöneticilerle başarılabilir. 

 

Okul yöneticilerinin, okulda gerçekleşmesi öngörülen değerler, okul ve 

eğitim için vizyon, misyon ve amaçlar belirleme, okul toplumunu oluşturan üyeleri, 

bu hedefleri gerçekleştirme doğrultusunda motive etme, karşılıklı güvene dayalı bir 



 45

okul ve öğrenme iklimi, kültürü oluşturma ve sürdürme, ortaya çıkabilecek sorunları 

ustaca çözme, okulu temsil etme ve yönetme gibi temel görevleri vardır (Şişman, 

2004). Okulu amaçlarına uygun olarak yaşatmak, örgütteki insan ve madde 

kaynaklarını en verimli biçimde kullanmakla gerçekleşir. Okul yöneticisinin de, okul 

kurumunu amaçları doğrultusunda yaşatabilmesi için, okul yönetimi kavram ve 

süreçlerini iyi bilmesi ile mümkündür. Okul içinde ve dışındaki birey ve grupları, 

okulun amaçlarına dönük olarak eyleme geçirebilmesi için, eğitim yönetiminde 

olduğu kadar, davranış bilimlerinde de iyi yetişmiş olması gerekir (Bursalıoğlu, 

1987). 

Okul yöneticisi, resmi yetkili organları tarafından belirlenmiş olan politikalar 

ve bu politikalar doğrultusunda saptanan genel ve özel eğitim amaçlarını 

gerçekleştirmekle yükümlüdür. Okul yöneticilerinin bu görevleri yerine getirirken, 

yasa ve politikalar kadar mesleki etik ilkelerine de uygun davranmaları gerekir 

(Aydın, 2006). High (2005: 65) tarafından okul müdürleri için etik ilkelerin önemini 

belirlemeye yönelik yapılan araştırmada uzman görüşlerine başvurularak okul 

müdürleri için önemli kabul edilen etik ilkeler ve davranışlar belirlenmiştir. 

Uzmanların en çok üzerinde durdukları, lider yönetici tipi, eleştirel düşünebilen, 

görev ve sorumluluklarını saygı-sevgi çerçevesinde yerine getiren, çevresinin 

güvenini kazanmış, açık sözlü, iletişim yeteneğini kullanarak astlarını 

cesaretlendiren, hoşgörülü, davranışlarında istikrarlı, çalışanlarına karşı samimi ve 

içten davranan, bireysel değerlere saygı duyan, insanı temel alan, yasa ve 

yönetmeliklere görev bilinci içinde sadakatle bağlı, vizyon sahibi örnek bir lider 

olmak (Akt. Erdoğan, 2007). Okul müdürleri özellikle birincil derecede ilişkide 

bulundukları öğretmenlere karşı güvenilir olmalı, empati kurabilmeli, standartlaşmış 

prensipleri ve tutarlı davranışları olmalıdır. Liderlik ettiği kişilerin çıkarlarını kendi 

çıkarlarının üstünde tutmalı, yardımsever ve olabildiğince işbirlikçi bir yapıya sahip 

olmalıdır. Bu davranışları sergileyen bir okul yöneticisi etkileyici ve model bir 

eğitimsel lider olacaktır (Yıldırım, 2007).  

 

Yukarıda sıralanan ilkeler göz önüne alındığında, bir okul yöneticisinin etik 

lider davranışı sergileyebilmesi için, mesleki ve kişisel etik değerlere bağlı kalmalı, 

okul örgütüne dâhil herkese örnek davranış sergilemeli, sorumluluktan kaçmamalı, 
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kişisel çıkarlarına değil okulun belirlenen amaçlarına hizmet etmeli, adaletli, yansız, 

sevgi saygı ve hoşgörü sahibi olmalı, öğrencilerine ve diğer bütün çalışanlarına değer 

vermeli, kişilik haklarına saygılı olmalı, yasa ve yönetmeliklere uygun hareket 

etmelidir. Herkesin benimseyip kolaylıkla uyabileceği bir değer sistemi ve etik 

ilkeler oluşturarak uymalarını sağlamalıdır. 

 

2.2.2.4.7.10.Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışları 

 

 Okul yöneticileri, okul içinde veya dışında üstlendiği görevleri, 

sorumlulukları yerine getirirken mutlak suretle etik davranışlar sergilemelidir. Ait 

olduğu örgüt üyeleri ve okul örgütünün çevresi ile olan ilişkilerinde son derece 

ahlaki davranışlar içerinde olmalı. Tabiî ki okul yöneticisi, öncelikle bu 

davranışlarını şekillendirecek etiksel birtakım davranışlara sahip olmalıdır. Yılmaz 

(2006), okul yöneticilerinin sahip olması gereken etik liderlik davranışlarını, 

öğretmen görüşlerine göre, okul yöneticilerinin etik liderlik düzeylerini belirlemek 

için yaptığı bir araştırma sonunda dört boyutta sınıflandırmıştır. Bunlar; 

 

Davranışsal Etik Becerileri; Kendi kendini değerlendirebilmeli, doğru sözlü olmalı, 

işlerinde ve ilişkilerinde dürüst olmalı, asla yalan söylememeli, her zaman cesaretli 

davranmalı, gerçekçi davranmalı, akılcı ve bilimsel olmalıdır, bireysel hakları 

korumaya en üst düzeyde özen göstermeli, içinde bulunduğu toplumun değerlerine 

saygı göstermelidir. 

 

Etik Karar Verme Becerileri; Okul yöneticisinin çözümler üretmede sistemli ve 

bilimsel yaklaşması gerekir, politik konularda kazanç sağlamaya yönelik 

faaliyetlerde bulunmamalıdır, dini konularda istismarcı davranmamalı, ekonomik 

alanda kişisel kazanç sağlayıcı faaliyetlerde bulunmamalı, mesleki görevlerini 

dürüstlük duygusu içerisinde yapmalı, okulda ortak alınan kararları, etkili biçimde 

uygulamalıdır, okulda yapılan işlerde kriterleri ve ilkeleri belirlemelidir, genel ahlaka 

aykırı sayılabilecek alışkanlıklara sahip olmamalı, davranışlarının sınırlarını bilmeli 

ve kontrol edebilmelidir. 
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İletişimsel Etik Becerileri; okul yöneticileri hatalarını kabul etmelidir, bencil 

davranışlar sergilememeli, öğretmenlere adaletli davranmalı, tartışmalara yapıcı ve 

anlayışla katılmalı, sabırlı olmalı, alçak gönüllü olmalı, insanlara eşit davranmalı, 

tüm öğretmenlere sevgiyle yaklaşmalı, öğretmenlere şefkatle yaklaşmalı, etrafındaki 

insanlara saygı göstermelidir, öğretmenler arasında arabozucu olmamalıdır, 

merhametli olmalı, öğretmenlere içten davranmalı, öğretmenleri, sahip oldukları 

kişisel özelliklerinden dolayı yargılamamalı, yapılan hizmetlerden dolayı insanlara 

minnet duygusu beslemelidir. 

 

İklimsel Etik Becerileri; Yöneticiler, öğretmenleri teşvik etmelidirler, kendi 

düşüncelerini, sevgiyi temel alan yaklaşımla yaymaya çalışmalıdırlar, okul 

yöneticileri, geleceğe dönük somut hedefler koymalı, kendi işlerini sorumluluk 

duygusu içinde yapmalıdır, öğretmenlerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri 

uygun ortam hazırlamalı, öğrenme konusunda istekli olmalıdır, öğretmenlerin farklı 

düşünebileceğini kabul etmeli, öğretmenlerin başarısını, adaletli bir şekilde 

ödüllendirmeli, okulun kurallarını doğru bir şekilde oluşturmalı, tartışmalar için 

özgür ortamlar oluşturmalı, mesleki etkinliğini artırmaya yönelik sürekli bir çaba 

içerisinde olmalıdır. 

 

2.2.2.4.7.11.Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Sorumluluğu 

 

 Okul müdürleri, etik lider olmaya çalışırken üç farklı sorumluluğu yerine 

getirmelidir (Çelik, 2007: 101): 

 

1- Kendine Karşı Sorumluluk: Okul müdürü, kişisel olarak birtakım ilkeler 

ve kurallar geliştirmeli ve herkesten önce kendisi bu ilkelere istisnasız 

uygun hareket etmelidir. Aksi takdirde etik lider olma çabası o anda 

noktalanmış olur. 

2- Örgütsel Sorumluluk: Bir okul müdürü, okulun çalışma ahlaki ile ilgili 

kuralları, ilkeleri okul personeline açıklamakla ve kavratmakla 

sorumludur. Bu sorumluluklardan biri mevzuatı okul personeline 
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anlatmak ve kavratmak, ikincisi ise okul personeli ile olan bütün 

ilişkilerinde eşitlik ilkesine riayet etmektir. 

3- Toplumsal Sorumluluğu: Bu sorumluluk, okul çevresinin yöneticiden 

beklediği etik davranışlardır. Okul içerisinde oluşturulan ve benimsenen 

etik ilkeler ve çalışma kuralları, okul yöneticisi tarafından çevreye 

anlaşılır bir biçimde anlatılmalıdır. Ayrıca kurumun değerleri ile çevrenin 

değerleri arasında mutlak suretle bir denge kurmak zorundadır. 

 

2.2.2.4.7.12.Etik Liderliğin Okul Yöneticileri Açısından Sonuçları 

 

 Buraya kadar yapılan tanımlamalardan da anlaşılabileceği gibi artık okul 

yönetiminde de klasik yönetim anlayışından sıyrılarak çağdaş yönetim anlayışlarının 

benimsenmesi ve de uygulanması gerektiği görülmektedir. Okul yöneticileri artık 

klasik idareci olmaktan çıkıp, sürekli kendini ve çevresini değiştirebilen, 

geliştirebilen, öğrenen ve öğreten, yeniliğe açık, iletişime açık, saygı duyan ve saygı 

gören,  risk ve sorumluluk alabilen, etik değerleri özümsemiş ve yönetim anlayışına 

etik ve ahlaki değerleri kılavuz kabul eden eğitimsel bir lider olmak zorundadır. Etik 

liderlik anlayışının eğitim örgütlerinde uygulanması, okul yöneticiliği açısından 

birçok sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bu sonuçlar (Çelik, 2007): 

 

1- Okul yöneticisi, daha etkili bir okul oluşturmak için, okulun iş ahlakının 

temel yasalarını ortaya koymak zorundadır. 

2- Etik liderlik, etkili okul modeline erdemli okul modelini eklemiştir. Erdemli 

okul, ideal düzeyde bir etik kültüre sahip olan okuldur. 

3- Etik liderlik, demokratik bir liderliği gerektirmektedir. 

4- Etik liderlik, eğitim liderinin temel güç kaynağını etik ya da moral güç olarak 

kabul etmektedir. Etik liderlik kuramına göre liderin otoritesi etik değerlere 

dayanır. 

5- Etik liderlik, güçlü bir örgüt kültürüne dayanır. Okul yöneticisinin etik 

değerleri okul kültürüne yerleştirmesi, etiksel lider olarak etkililiğini gösterir. 
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6- Okul yöneticisi örgütsel amaçlara ulaşmaya çalışırken, temel etik değerlere 

bağlı kalır. Okul yöneticisi, etik değerlere uymanın aynı zamanda toplumsal 

bir sorumluluk olduğunu bilir ve ahlaki bir iç derinlik kazanır. 

7- Etik lider, küresel, ulusal ve okul düzeyinde benimsenen etik değerler 

arasında bütünlük kurmak zorundadır. Bu nedenle etik liderlik, değişen 

dünyadaki etiksel değer değişimini çok iyi izlemeyi gerektirmektedir. 

8- Etik lider, ahlaki davranışlar açısından öğretmen ve öğrencilerine model olan 

kişidir. 

9- Etik lider, iyi bir değer eleyicisidir. Okul yöneticisi okulun kültürel 

değerlerine ve toplumsal değerlere ters düşen değerleri, okul ortamında 

yaşatmaz. Okulun etiksel değer ve ilkelere uygun bir özel çevre olmasına 

özen gösterir. 

 

2.2.2.4.7.13.Etik Liderlik İle İlgili Araştırmalar 

 

Gültekin (2008), İlköğretim okullarında yaptığı bir araştırmada, İlköğretim 

Okulu yöneticilerinin etik liderlik (İletişimsel Etik boyutunda) davranış gösterme 

düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri, öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre 

farklılaşmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. İklimsel Etik, Örgütsel karar vermede etik, 

davranışsal etik alt boyutlarında ise farklılaşma olduğu sonucu bulunmuştur. Bu 

sonuca göre ön lisans mezunu öğretmenler iklimsel etik, örgütsel karar vermede etik, 

davranışsal etik alt boyutlarında lisans ve yüksek lisans mezunu öğretmenlere göre 

okul yöneticilerinin daha az gösterdiklerini düşündükleri sonucu ortaya çıkmıştır. 

 

Aikman (2003), sağlık sektöründe yaptığı bir araştırmada, etik liderlik ile 

kurum kültürü arasında olumlu bir ilişki bulunmuştur. Etik lider davranışının, etik 

değerlerle ilişkili olduğu ve etik değerlerin lider davranışlarını yönlendirmesi 

gerektiği bulunmuştur. Yine bu araştırmada, etik liderlerin davranışlarının ve 

inançlarının etik değerlerle ilişkili olduğu bulgulanmıştır. Etik liderliğin, kurum için 
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en önemli faktör olduğu ve etik liderlik davranışlarıyla kurumun etik yönelimi 

arasında bir ilişkinin olduğu araştırmanın diğer bir bulgusudur. 

 

Yılmaz (2005), tarafından okul yöneticilerinin etik liderlik düzeylerini 

belirleyecek bir ölçek geliştirilme çalışmasında, öğretmenlerin görüşlerine göre okul 

yöneticilerinin etik liderlik düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığını 

ve kendi memleketlerinde çalışıp çalışmama durumlarına göre farklılaştığını 

bulmuştur. 

Aydın (2002), tarafından “Eğitim Yöneticilerinin Etik Davranışları Üzerine 

Bir Araştırma” isimli bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, eğitim yöneticiliği 

mesleğine ilişkin etik ilkeleri belirlemek ve eğitim yöneticilerinin mevcut 

davranışlarının geliştirilen etik ilkelere uygunluğunu belirlemek hedeflenmiştir. 

Araştırmada eğitim yöneticilerinin uyması gereken etik ilkeler Hoşgörü, Adalet,  

Sorumluluk, Dürüstlük, Demokrasi, Saygı olmak üzere 6 ana başlık altında ortaya 

konmuştur. Bu ana başlıklar altında 79 etik ilke tanımlanmıştır. Sonuç olarak, lise 

müdürlerinin bu ilkelerden bazılarına tam olarak uygun davranışlar sergilemedikleri 

belirlenmiştir. 

 

Turhan (2007), tarafından genel ve mesleki lise yöneticilerinin etik liderlik 

davranışlarının okullardaki sosyal adalet üzerindeki etkisi isimli bir çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmada tüm astlara eşit olarak davranma konusunda okul 

yöneticileri ve öğretmenlerin görüşleri arasında farklılık bulmuştur. Cinsiyet 

değişkenine göre, okul yöneticilerinin alçak gönüllü olma ve kendilerinden daha 

yeterli kişileri kıskanma durumuna ilişkin öğretmen görüşleri arasında farklılık 

bulmuştur. Mesleki kıdem değişkenine göre, öğretmenlerin etik bir okul kültürü ve 

iklimi oluşturma boyutuna ilişkin görüşleri arasında anlamlı farklılık bulmuştur. 
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BÖLÜM III 

 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırma modeli, araştırmanın evreni ve örneklemi, veri toplama 

aracı, verilerin analiz ve yorumlanmasında kullanılan istatistiksel yöntemler 

açıklanmıştır. 

 

3.1Araştırma Modeli 

 

Bu araştırma genel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Genel 

tarama modelleri çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir 

yargıya varmak amacıyla evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da 

örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2005; 79). 

 

3.2.Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evreni, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma, 

İstatistik ve Planlama (AİP) Bürosundan alınan Ocak 2009 tarihli verilere göre, 

Konya Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde görev yapan, 529 özel ilköğretim 

okulu öğretmeni, 6349 resmi ilköğretim okulu öğretmeni olmak üzere toplam 6878 

öğretmenden oluşmaktadır. 

Araştırmanın örneklem sayısı, kabul edilebilir hata sapma düzeyi 4 olarak 

alınmış ve 6878 kişiden 552 kişi olarak belirlenmiştir. Örneklem sayısı belirlendikten 

sonra Konya Büyükşehir sınırları içerisinde görev yapan öğretmenleri temsil etmesi 

için basit tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılmıştır.  

Basit tesadüfî örnekleme yönteminde, evreni oluşturan herkesin örneklem 

içerisinde yer alma olasılığı aynıdır. Kişiler birbirinden bağımsız olarak eşit derecede 

örnekleme girme şansına sahiptir. Evren hacmi N, örneklem hacmi n olarak 

alındığında evrendeki her kişinin seçilme olasılığı n/N olacaktır (Ural ve Kılıç, 2005: 

32). 

Basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile 552 öğretmene bizzat ulaşılarak ölçek 

uygulanmış, ölçeklerden 513 tanesi geri dönmüştür. Geri dönen ölçeklerden 9 tanesi 
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eksik doldurulduğundan, 91 tane özel ilköğretim ve 413 resmi ilköğretim olmak 

üzere toplam 504 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. 

 

3.3.Verilerin Toplanması 

 

Bu araştırmada özel ve resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme düzeylerini belirlemek amacıyla Yılmaz (2005) tarafından 

geliştirilen Etik Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin ve yöneticilerin 

cinsiyet, öğrenim, kıdem gibi nitelikleriyle ilgili verileri toplamak amacıyla da 9 

maddelik bilgi formu oluşturulmuştur. 

 

3.4.Etik Liderlik Ölçeği 

 

Bu araştırmada kullanılan Etik Liderlik Ölçeği (ELÖ), Yılmaz (2005) 

tarafından öğretmen görüşlerine göre, okul yöneticilerinin etik liderlik düzeylerini 

belirlemek amacıyla geliştirilen 5’li Likert tipi ölçektir. 

 

Ankete verilecek cevap seçenekleri ve puan değerleri aşağıdaki şekildedir: 

 

Seçenekler        Puan 

Kesinlikle Katılmıyorum     1 

Katılmıyorum       2 

Kararsızım        3 

Katılıyorum        4 

Kesinlikle Katılıyorum      5 

 

Yılmaz (2005), Etik Liderlik Ölçeği’nde 4 faktör bulmuştur. Dört faktör 

tarafından açıklanan toplam varyans %61,139’dur. Birinci faktör varyansın 

%21,525’ini (özdeğer: 8,302), ikince faktör %14,208’ini (özdeğer: 5,480), üçünce 

faktör %14,638’ini (özdeğer: 4,165), dördüncü faktör ise %10,798’ini (özdeğer: 

5,646) açıkladığını belirtmiştir. 
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Tablo-2: Etik Liderlik Ölçeğine Ait Değerler 

Etik Liderlik 
Ölçeğinin 
Alt Boyutları 

Madde 
Sayısı 

Faktör 
Yükleri 

Güvenirlik 
Katsayısı 

Alt Boyutlardan 
Alınabilinecek En 
Alt ve En 
Üst Puanlar 

İletişimsel Etik 15 0,669-0,814 ,95 15-75 
Davranışsal Etik 9 0,735-0,824 ,90 9-45 
Karar Vermede Etik 9 0,631- 0,752 ,94 9-45 

İklimsel Etik 11 0,631 - 0,752 ,92 11-55 

Toplam 44 
Madde - ,97  

 

Yılmaz (2005), Etik Liderlik Ölçeğinin güvenirliğini kestirmek için öncelikle 

Cronbach Alpha katsayısı kullanmıştır. Aynı zamanda Cronbach Alpha iç tutarlılık 

katsayısı hem ölçeğin tümü hem de alt boyutlar için ayrı ayrı hesaplanmış ve 

güvenirliğin bir ölçütü olarak belirlenmiştir. Ölçeğin toplam güvenirlik katsayısı .97 

bulmuştur. Dört alt boyutun kendi içlerinde hesaplanan güvenirlik katsayıları; 

iletişimsel etik .95; iklimsel etik .92; karar vermede etik .94 ve davranışsal etik alt 

boyutu ise .90 olarak bulmuştur (Yılmaz, 2005:3). Ölçeğin tüm boyutlarında, 44 

maddenin madde-test korelâsyonu (Item-total) 0,676 ile 0,863 arasında 

değişmektedir. Aynı şekilde, tüm cümlelerin madde-kalan korelâsyonu ise 0,588 ile 

0,825 arasında değerler almıştır. Ölçeğin her bir maddesine ait bu iki korelasyon 

katsayısı, ölçeğin bütünü ve alt boyutlarındaki iç tutarlılığın bir göstergesidir. 

 

Etik Liderlik Ölçeği’nin birinci alt boyutu “İletişimsel Etik”; yöneticinin 

hatalarını kabul etmesinin, bencil davranışlar sergilememesinin, öğretmenlere 

adaletli davranmasının, tartışmalara yapıcı ve anlayışlı katılmasının, sabırlı ve alçak 

gönüllü olmasının, insanlara eşit davranmasının, tüm öğretmenlere sevgiyle 

davranmasının, öğretmenlere şefkatle yaklaşmasının, etrafındaki insanlara saygı 

göstermesinin, öğretmenler arasında arabozucu olmamasının, merhametli olmasının, 

öğretmenlere içten davranmasının, öğretmenleri, sahip oldukları kişisel 

özelliklerinden dolayı yargılamamasının ve yapılan hizmetlerden dolayı insanlara 

minnet duygusu beslemesinin ne düzeyde olduğunu belirlemeye çalışmaktadır. Bu alt 
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boyuttan alınabilecek puan 15–75 aralığındadır. Bu alt boyutunun puan toplamının 

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

alt sınıra yakın olmasından ise okul yöneticinin bu davranışları yetersiz düzeyde 

sergilediği anlaşılmalıdır.  

 

Etik Liderlik Ölçeği’nin ikinci alt boyutu “İklimsel Etik”; yöneticinin 

öğretmenleri teşvik etmesinin, kendi düşüncelerini, sevgiyi temel alan yaklaşımla 

yaymaya çalışmasının, geleceğe dönük somut hedefler koymasının, kendi işlerini 

sorumluluk duygusu içinde yapmasının, öğretmenlerin yaratıcılığın ortaya çıkması 

için uygun ortam hazırlamasının, öğrenme konusunda istekliliğinin, öğretmenlerin 

farklı düşünebileceğini kabul etmesinin, öğretmenlerin başarısını, adaletli bir şekilde 

ödüllendirmesinin, okulun kurallarını doğru bir şekilde oluşturmasının, tartışmalar 

için özgür ortamlar yaratmasının, mesleki etkinliğini artırmaya yönelik çaba 

içerisinde olmasının ne düzeyde olduğunu belirlemeye çalışmaktadır. Bu alt boyuttan 

alınabilecek puan 11-55 aralığındadır. Bu alt boyutunun puan toplamının üst sınıra 

yakın olmasından okul yöneticinin bu davranışları üst düzeyde sergilediği, bu puanın 

alt sınıra yakın olmasından ise okul yöneticinin bu davranışları yetersiz düzeyde 

sergilediği anlaşılmalıdır.  

 

Etik Liderlik Ölçeği’nin üçüncü alt boyutu örgütsel “Karar Vermede Etik”; 

okul yöneticisinin çözümler üretmede sistemli yaklaşmasının, politik konularda 

kazanç sağlamaya yönelik çalışmalar yapmasının, dini konularda fayda amaçlı 

faaliyetlerde bulunmamasının, ekonomik alanda kişisel kazanç sağlayıcı faaliyetlerde 

bulunmamasının, mesleki sorumluluklarını dürüstlük duygusu içerisinde yapmasının, 

okulda ortak alınan kararları, etkili biçimde uygulamasının, okulda yapılan işlerde 

ölçüyü belirlemesinin, kötü sayılabilecek alışkanlıklara sahip olmamasının ve 

davranışlarının sınırlarını bilmesinin ne düzeyde olduğunu belirlemeye 

çalışmaktadır. Bu alt boyuttan alınabilecek puan 9-45 aralığındadır. Bu alt boyutunun 

puan toplamının üst sınıra yakın olmasından okul yöneticinin bu davranışları üst 

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

yetersiz düzeyde sergilediği anlaşılmalıdır. 
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Etik Liderlik Ölçeği’nin dördüncü alt boyutu “Davranışsal Etik”; kendi 

kendini değerlendirebilmesinin, doğru sözlülüğünün, dürüstlüğünün, yalan 

söylememesinin, cesaretliliğinin, gerçekçiliğinin, ussal davranmasının, bireysel 

hakları korumasının, içinde bulunduğu toplumun değerlerine saygı göstermesinin ne 

düzeyde olduğunu belirlemeye çalışmaktadır. Bu alt boyuttan alınabilecek puan 9–45 

aralığındadır. Bu alt boyutunun puan toplamının üst sınıra yakın olmasından okul 

yöneticinin bu davranışları üst düzeyde sergilediği, bu puanın alt sınıra yakın 

olmasından ise okul yöneticinin bu davranışları yetersiz düzeyde sergilediği 

anlaşılmalıdır. 

 

3.5.Veri Toplama Süreci 

 

Araştırma için Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izin alınmıştır. 

Araştırmacı ilköğretim okullarına bizzat giderek ölçeği uygulamış ve verileri 

toplamıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerden 413 resmi ve 91 özel ilköğretim 

okulu öğretmeni olmak üzere toplam 504 ölçek değerlendirmeye alınmıştır. 

 

3.6.Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

 

Araştırmada toplanan verilerin analizinde parametrik ve nun-parametrik 

testler birlikte kullanılmıştır. Öğretmen görüşlerine göre resmi ve özel ilköğretim 

okulu yöneticilerinin etik liderlik (iletişimsel etik, iklimsel etik, örgütsel karar 

vermede etik, davranışsal etik boyutunda) davranışını gösterme düzeylerine, 

öğretmenlerin cinsiyetlerine göre, resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik 

liderlik (iletişimsel etik, iklimsel etik, örgütsel karar vermede etik, davranışsal etik 

boyutunda) davranışını gösterme düzeylerine,  öğretmenlerin branşına göre, resmi ve 

özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik (iletişimsel etik, iklimsel etik, 

örgütsel karar vermede etik, davranışsal etik boyutunda) davranışını gösterme 

düzeylerine ve yöneticilerin branşına göre, resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin 

etik liderlik (iletişimsel etik, iklimsel etik, örgütsel karar vermede etik, davranışsal 

etik boyutunda) davranışını gösterme düzeylerine ilişkin analizlere ulaşmak için t- 

testi, yöneticilerin branşına göre, resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik 
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liderlik (iletişimsel etik, iklimsel etik, örgütsel karar vermede etik, davranışsal etik 

boyutunda) davranışını gösterme düzeylerine ilişkin analizlere ulaşmak için Mann-

Whitney-U testi, öğretmenlerin yaş gruplarına göre, resmi ve özel ilköğretim okulu 

yöneticilerinin etik liderlik (iletişimsel etik, iklimsel etik, örgütsel karar vermede 

etik, davranışsal etik boyutunda) davranışını gösterme düzeylerine, öğretmenlerin 

kıdem gruplarına göre, resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

(iletişimsel etik, iklimsel etik, örgütsel karar vermede etik, davranışsal etik 

boyutunda) davranışını gösterme düzeylerine, yöneticilerin yaş gruplarına göre, 

resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik (iletişimsel etik, iklimsel etik, 

örgütsel karar vermede etik, davranışsal etik boyutunda) davranışını gösterme 

düzeylerine, okullardaki öğretmen sayısına göre, resmi ilköğretim okulu 

yöneticilerinin etik liderlik (iletişimsel etik, iklimsel etik, örgütsel karar vermede 

etik, davranışsal etik boyutunda) davranışını gösterme düzeylerine ilişkin analizlere 

ulaşmak için Anova-F testi, öğretmenleri öğrenim durumlarına göre, resmi ve özel 

ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik (iletişimsel etik, iklimsel etik, örgütsel 

karar vermede etik, davranışsal etik boyutunda) davranışını gösterme düzeylerine, 

yöneticilerin yaş gruplarına göre, özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

(iletişimsel etik, iklimsel etik, örgütsel karar vermede etik, davranışsal etik 

boyutunda) davranışını gösterme düzeylerine, yöneticilerin yöneticilik sürelerine 

göre, resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik (iletişimsel etik, 

iklimsel etik, örgütsel karar vermede etik, davranışsal etik boyutunda) davranışını 

gösterme düzeylerine, okullardaki öğretmen sayısına göre, resmi ve özel ilköğretim 

okulu yöneticilerinin etik liderlik (iletişimsel etik, iklimsel etik, örgütsel karar 

vermede etik, davranışsal etik boyutunda) davranışını gösterme düzeylerine ilişkin 

analizlere ulaşmak için Kruskal-Wallis- X² testi kullanılmıştır. Analizler SPSS.16.0 

paket programından faydalanılarak gerçekleştirilmiş ve p<.05 anlamlılık düzeyi esas 

alınmıştır. 

 

 

 

 



 57

BÖLÜM IV 

BULGULAR ve YORUM 

 

Araştırmanın bu bölümünde, İlköğretim okullarında görev yapan okul 

yöneticilerin etik liderlik davranışını gösterme düzeylerinin çeşitli değişkenler 

açısından incelenmesi amacıyla yapılan araştırma sonuçlarına ait bulgulara ve 

bunlara ait değerlendirmelere yer verilmiştir. 

 

1- Öğretmen görüşlerine göre, ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme düzeyleri nedir?  

 
Tablo-3: Öğretmen görüşlerine göre, ilköğretim okulu yöneticilerinin 
etik liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin ortalama puanları 

Alt Boyutlar min max N X  S 

İklimsel 12 67 504 47,69 8,40 

Davranışsal 11 45 504 37,13 6,05 

Karar Vermede Etik 12 45 504 37,66 5,57 

İletişimsel 16 70 504 57,71 9,67 

p<.05 

 

Tablo 3’de resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderliğin dört 

alt boyutundan aldıkları puanlar verilmiştir. Ayrıca tabloda ilköğretim okulu 

yöneticilerinin her bir boyutta alabilecekleri max ve min puanlar gösterilmiştir. 

Resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin iklimsel boyutta X =47,69; 

davranışsal boyutta X =37,13;  karar vermede etik boyutunda X =37,66 ve 

iletişimsel boyutta X =57,71 ortalama puan almıştır.  

 

Bu alt problemle ilgili ortalama puanlara bakıldığında resmi ve özel 

ilköğretim okulu yöneticileri etik liderliğin dört alt boyutunda da ortalamanın 

üzerinde puan almıştır. Bu sonuçlardan resmi ve özel ilköğretim okulu 
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yöneticilerinin, üst düzeyde etik liderlik davranışı gösterdikleri anlaşılmaktadır.  

İlköğretim ve ortaöğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik rolleri ile ilgili yapılan 

bir araştırmada ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışları gösterme 

düzeyleri “katılıyorum ” düzeyinde gerçekleştiği görülmüştür (Karagöz, 2008). 

İlköğretim okulu yöneticileri, etik liderliğin dört alt boyutu arasında en fazla 

iletişimsel boyutta etik liderlik davranışı gösterdiği görülmektedir. İlköğretim okulu 

yöneticilerinin etik liderlik davranışı gösterme düzeylerinin çeşitli değişkenler 

açısından incelenmesi ile ilgili yapılan bir araştırmada da, ilköğretim okulu 

yöneticileri en fazla iletişimsel boyutta etik liderlik davranışı gösterdiği görülmüştür 

(Gültekin, 2008). Dolayısıyla ilköğretim okulu yöneticilerinin üst düzeyde etik 

liderlik davranışı gösterdikleri söylenebilir. 

 

2- Öğretmen görüşlerine göre, resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik 

liderlik davranışını gösterme düzeyleri farklılaşmakta mıdır? 

 

Tablo-4: Öğretmen görüşlerine göre, resmi ve özel ilköğretim okulu 
yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin t testi 

sonuçları 

Alt Boyutlar  Okul Türü N X  S t sd P 

Resmi 413 47,32 8,98 -2,12 502 .03 İklimsel 
 Özel 91 49,37 4,71   256 .00 

Resmi 413 36,69 6,43 -3,47 502 .00 Davranışsal 
 Özel 91 39,10 3,22   272 .00 

Resmi 413 37,08 5,88 -5,08 502 .00 Karar 
Vermede 

Etik Özel 91 40,29 2,63  314 .00 

Resmi 413 56,78 10,18 -4,69 502 .00 İletişimsel 
 Özel 91 61,92 5,12   270 .00 

p<.05 
 

Tablo 4’de öğretmen görüşlerine göre, resmi ve özel ilköğretim okulu 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin t testi sonuçları 

verilmiştir. Tablodaki veriler, etik liderliğin İklimsel, davranışsal, karar vermede etik 

ve iletişimsel olmak üzere dört boyutta incelenmiştir. 
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İklimsel boyutta resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin okul türüne 

göre puan ortalamalarına bakıldığında resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin puan 

ortalamaları X = 47,32 ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin puan ortalamaları 

X = 49,37 olarak bulunmuştur. İklimsel boyutta ortalamalar arasında oluşan farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan ilişkisiz ölçümlerde iki ortalamanın 

karşılaştırılması analizi sonucunda farkın (t(502)=-2,12; p<.05) düzeyinde özel 

ilköğretim okulu yöneticilerinin lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür.  

 

Davranışsal boyutta resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerin okul türüne 

göre puan ortalamalarına bakıldığında resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin puan 

ortalamaları X =36,69 ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin puan ortalamaları 

X =39,1 olarak bulunmuştur. Davranışsal boyutta ortalamalar arasında oluşan farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan ilişkisiz ölçümlerde iki ortalamanın 

karşılaştırılması analizi sonucunda farkın (t(502)=-3,47; p<.05) düzeyinde özel 

ilköğretim okulu yöneticilerinin lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. 

 

Karar vermede etik boyutunda resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin 

okul türüne göre puan ortalamalarına bakıldığında resmi ilköğretim okulu 

yöneticilerinin puan ortalamaları X =37,08 ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin 

puan ortalamaları X =40,29 olarak bulunmuştur. Karar verme boyutunda ortalamalar 

arasında oluşan farkın anlamlılığını test etmek için yapılan ilişkisiz ölçümlerde iki 

ortalamanın karşılaştırılması analizi sonucunda farkın (t(502)=-5,08; p<.05) düzeyinde 

özel ilköğretim okulu yöneticilerinin lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür.  

 

İletişimsel boyutta resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin okul türüne 

göre puan ortalamalarına bakıldığında resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin puan 

ortalamaları X =56,78 ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin puan ortalamaları 

X = 61,92 olarak bulunmuştur. İletişimsel boyutta ortalamalar arasında oluşan farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan ilişkisiz ölçümlerde iki ortalamanın 

karşılaştırılması analizi sonucunda farkın (t(502)=-4,69; p<0,05) düzeyinde özel 

ilköğretim okulu yöneticilerinin lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür.  
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Özel ve resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışlarını 

gösterme düzeylerine ilişkin puan ortalamalarına bakıldığında her dört boyutta 

(İklimsel, davranışsal, karar vermede etik, iletişimsel) özel ilköğretim okulu lehine 

anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre özel ilköğretim okulu 

yöneticileri, resmi ilköğretim okulu yöneticilerine göre daha fazla etik liderlik 

davranışı gösterdiği söylenebilir.  En fazla da iletişimsel boyutta özel ilköğretim 

okulu yöneticileri lehine fark vardır. Burada özel ilköğretim okulu yöneticilerinin 

öğretmenleri ile etkili iletişim ve diyalog içerisinde olduğu söylenebilir. 

 

Özel ilköğretim okullarındaki öğretmen ve yöneticilerin ortak kararlar alarak 

işbirliğine dayalı çalışma isteğinde olmaları ve yönetim kararlarına daha çok katılmaları 

nedeniyle, onların yöneticilerine karşı algılarını arttırmış olabilir. Resmi ve özel 

ilköğretim okullarında öğretmenlerin öğretmenler kurulu aracılığıyla yönetime 

katılmalarına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri ile ilgili yapılan bir araştırmada, 

özel okulda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin, öğretmenlerin öğretmenler kurulu 

aracılığıyla yönetime katılımlarına ilişkin puan ortalamaları, resmi okulunda görev yapan 

öğretmen ve yöneticilerin puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

görülmüştür (Dengiz, 2007). Çelik (2006) tarafından yapılan araştırmaya göre, özel ve 

resmi ilköğretim okullarında çalışan eğitim yöneticilerinin algılanan liderlik 

özelliklerinin incelenmesi ile ilgili yapılan bir araştırmada da, özel ilköğretim okulu 

yöneticilerinin, okulun fiziksel konumu, ekonomik koşulları ve yetkileri nedeniyle, 

yöneticilik ve liderlik davranışlarının etkililik düzeyinin; liderlik rolünü sergilemede, 

verimliliğin ve başarının arttırılmasında, sorun çözme ve karar vermede; resmi 

ilköğretim okulu yöneticilerine oranla daha etkili oldukları görülmüş, bunun 

nedenleri ise; özel ilköğretim okulunda görev yapan öğretmenlerin dönem sonlarında 

sözleşme yapmaları, sözleşmelerinin yenilenmesi ve ücretinin belirlenmesi olduğu 

görüşüne varılmıştır. Araştırmaya göre, sözleşme yenileme yetkisine sahip özel 

ilköğretim okulu yöneticileri; resmi ilköğretim okul yöneticilerine göre, yöneticilik 

ve liderlik özelliklerini daha belirgin olarak sergilemekte; özel okulda görev yapan 

öğretmenlerde iş ve ücret kaygısıyla okul yöneticilerinin istek ve yönetim tarzına 

uyum sağlama zorunluluğunu hissetmektedirler. Özel ilköğretim okullarında 
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yöneticilerin özgürce hareket edebilmeleri yöneticilik ve liderlik davranışlarının daha 

etkili olmasını sağlamaktadır. Resmi ilköğretim okulunda ise iş kaygısı olmadığı 

gibi, ücret faktörü de yöneticinin yetkisinde değildir. Bunun farkında olan resmi 

ilköğretim okulu yöneticileri liderlik ve yöneticilik özelliklerini ön plana çıkarsa bile, 

belirgin bir şekilde sergileyememektedir, sonucuna varılmıştır. Bu durumda, özel 

ilköğretim okullarındaki öğretmenler, resmi ilköğretim okullarındaki öğretmenlere göre 

yönetime daha fazla katılması, yöneticilerin daha fazla yetki ve sorumluluğa sahip 

olması, işini kaybetme korkusu, özel okulların imkânlarının daha fazla olması, özel 

okullar arasındaki rekabet anlayışı gibi nedenlerden dolayı, özel ilköğretim okulları 

yöneticilerinin daha fazla liderlik davranışı, özellikle de etik liderlik davranışı 

göstermelerine neden olmuş olabileceği düşünülebilir. Özel ilköğretim okulu 

yöneticileri ve öğretmenlerinin seçilmesi ve onların kurumda devamının sağlanması 

daha çok mesleki başarıya, dolayısıyla kurum yönetimine bağlı iken resmi ilköğretim 

okullarındaki yönetici ve öğretmenlerin seçilmesi ve kurumdaki devamları kadro 

esasına bağlıdır. Neticede Özel ilköğretim okullarında başarısız yönetici ve 

öğretmenler kolayca işten çıkarılacağını bildikleri için görevlerini en profesyonel 

şekilde yapmak zorundadırlar. Bu durum da yöneticilerin etik davranış gösterme 

durumlarını olumlu yönde etkilediği düşünülebilir. 
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3- Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre, resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin 

etik liderlik davranışını gösterme düzeyleri ile ilgili algılamaları farklılaşmakta 

mıdır? 
Tablo-5: Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre, resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin 
etik liderlik davranışını gösterme düzeyleri ile ilgili algılamalarına ilişkin t testi sonuçları 

Alt 
Boyutlar 

Okul 
Türü Cinsiyet N X  S t sd p 

Kadın 190 46,67 9,00 Resmi 
Okulu Erkek 223 47,87 8,94 

-1,35 411 .18 

Kadın 48 49,77 4,14 
İklimsel Özel 

Okul Erkek 43 48,93 5,30 
0,85 89 .40 

Kadın 190 36,28 6,55 Resmi 
Okulu Erkek 223 37,04 6,32 

-1,21 411 .23 

Kadın 48 39,27 3,27 
Davranışsal Özel 

Okul Erkek 43 38,91 3,18 
0,54 89 .59 

Kadın 190 37,23 5,72 Resmi 
Okulu Erkek 223 36,96 6,02 

0,45 411 .65 

Kadın 48 40,54 2,89 

Karar 
Vermede 

Etik Özel 
Okul Erkek 43 40,00 2,31 

0,98 89 .33 

Kadın 190 56,19 10,49 Resmi 
Okulu Erkek 223 57,28 9,90 

-1,08 411 .28 

Kadın 48 62,31 5,54 
İletişimsel Özel 

Okul Erkek 43 61,49 4,64 
0,77 89 .45 

p<.05 
 
 

Tablo 5’de öğretmenlerin cinsiyetlerine göre özel ve resmi ilköğretim okulu 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeyleri ile ilgili algılamalarına 

ilişkin t-testi sonuçları verilmiştir. Tabloda her iki okul yöneticileri ile ilgili etik 

liderliğin iklimsel, davranışsal, karar verme ve iletişimsel olmak üzere dört boyutu 

incelenmiştir. 

 

İklimsel boyutta, kadınlara göre puan ortalamalarına bakıldığında resmi 

ilköğretim okulu yöneticilerinin puan ortalamaları X =46,67, erkeklere göre 

bakıldığında puan ortalamaları X =47,87 olarak bulunmuştur. İklimsel boyutta 

ortalamalar arasında oluşan farkın anlamlılığını test etmek için yapılan ilişkisiz 

ölçümlerde iki ortalamanın karşılaştırılması analizi sonucunda (t(411)=-1,35; p<.05) 

düzeyinde farklılaşmadığı görülmektedir. 
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İklimsel boyutta, kadınlara göre puan ortalamalarına bakıldığında özel 

ilköğretim okulu yöneticilerinin puan ortalamaları X = 49,77, erkeklere göre 

bakıldığında puan ortalamaları X = 48,93 olarak bulunmuştur. İklimsel boyutta 

ortalamalar arasında oluşan farkın anlamlılığını test etmek için yapılan ilişkisiz 

ölçümlerde iki ortalamanın karşılaştırılması analizi sonucunda (t(89)=.85; p<.05) 

düzeyinde farklılaşmadığı görülmektedir. 

 

Davranışsal boyutta, kadınlara göre puan ortalamalarına bakıldığında resmi 

ilköğretim okulu yöneticilerinin puan ortalamaları X =36,28, erkeklere göre 

bakıldığında puan ortalamaları X =37,04 olarak bulunmuştur. Davranışsal boyutta 

ortalamalar arasında oluşan farkın anlamlılığını test etmek için yapılan ilişkisiz 

ölçümlerde iki ortalamanın karşılaştırılması analizi sonucunda (t(411)= -1,21; p<.05) 

düzeyinde farklılaşmadığı görülmektedir. 

 

Davranışsal etik boyutta, kadınlara göre puan ortalamalarına bakıldığında 

özel ilköğretim okulu yöneticilerinin puan ortalamaları X = 39,27, erkeklere göre 

bakıldığında puan ortalamaları X =38,91 olarak bulunmuştur. Davranışsal boyutta 

ortalamalar arasında oluşan farkın anlamlılığını test etmek için yapılan ilişkisiz 

ölçümlerde iki ortalamanın karşılaştırılması analizi sonucunda (t(89)=.54; p<.05) 

düzeyinde farklılaşmadığı görülmektedir. 

 

Karar vermede etik boyutunda, kadınlara göre puan ortalamalarına 

bakıldığında resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin puan ortalamaları X =37,23, 

erkeklere göre bakıldığında puan ortalamaları X = 36,96 olarak bulunmuştur. Karar 

verme boyutunda ortalamalar arasında oluşan farkın anlamlılığını test etmek için 

yapılan ilişkisiz ölçümlerde iki ortalamanın karşılaştırılması analizi sonucunda 

(t(411)= ,45; p<.05) düzeyinde farklılaşmadığı görülmektedir.  

 

Karar vermede etik boyutunda, kadınlara göre puan ortalamalarına 

bakıldığında özel ilköğretim okulu yöneticilerinin puan ortalamaları X = 40,54, 
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erkeklere göre bakıldığında puan ortalamaları X = 40,00 olarak bulunmuştur. Karar 

verme boyutunda ortalamalar arasında oluşan farkın anlamlılığını test etmek için 

yapılan ilişkisiz ölçümlerde iki ortalamanın karşılaştırılması analizi sonucunda 

(t(89)=.981; p<.05) düzeyinde farklılaşmadığı görülmektedir.  

 

İletişimsel boyutta, kadınlara göre puan ortalamalarına bakıldığında resmi 

ilköğretim okulu yöneticilerinin puan ortalamaları X = 56,19, erkeklere göre 

bakıldığında puan ortalamaları X = 57,28 olarak bulunmuştur. İletişimsel boyutta 

ortalamalar arasında oluşan farkın anlamlılığını test etmek için yapılan ilişkisiz 

ölçümlerde iki ortalamanın karşılaştırılması analizi sonucunda (t(411)=-1,08;  p<.05) 

düzeyinde farklılaşmadığı görülmektedir.  

 

 İletişimsel boyutta, kadınlara göre puan ortalamalarına bakıldığında özel 

ilköğretim okulu yöneticilerinin puan ortalamaları X =62,31, erkeklere göre 

bakıldığında puan ortalamaları X = 61,49 olarak bulunmuştur. İletişimsel boyutta 

ortalamalar arasında oluşan farkın anlamlılığını test etmek için yapılan ilişkisiz 

ölçümlerde iki ortalamanın karşılaştırılması analizi sonucunda (t(89)=.77; p<.05) 

düzeyinde farklılaşmadığı görülmektedir. 

 

Elde edilen bulgulara göre,  öğretmenlerin cinsiyetlerinin, özel ve resmi 

ilköğretim okulu yöneticilerinin iklimsel, davranışsal, karar vermede etik ve 

iletişimsel boyutlarda etik liderlik davranışı gösterme algısına etkisi yoktur. 

İlköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışı gösterme düzeylerinin çeşitli 

değişkenler açısından incelenmesi ile ilgili yapılan bir araştırmada da ilköğretim 

okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışları gösterme düzeyleri kadın ve erkek 

öğretmenlerin görüşlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür 

(Gültekin, 2008). Kolektif etkinlik ve etik liderlik arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir 

araştırmada da etik liderlik davranışı gösterme durumları cinsiyet değişkenine göre 

farklılaşmadığı görülmüştür (Bower, 2009). Bu sonuçlara göre hem kadın hem de 

erkek öğretmenler, resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin her dört boyutta 

(iklimsel, davranışsal, karar vermede etik ve iletişimsel) ortalamanın üstünde etik 
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liderlik davranışı gösterdiğini, en fazla da iletişimsel boyutta etik liderlik davranışı 

gösterdiklerini belirtmişlerdir. 

 

4- Öğretmenlerin yaş gruplarına göre, resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin 

etik liderlik davranışını gösterme düzeyleri ile ilgili algılamaları farklılaşmakta 

mıdır? 
Tablo-6: Öğretmenlerin yaş gruplarına göre, resmi ve özel ilköğretim okulu 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeyleri ile ilgili algılamalarına 
ilişkin Anova-F testi sonuçları 

   Öğretmenlerin Yaş grupları     

Alt 
Boyutlar 

Okul 
Türü  1 2 3 4 Toplam F P LSD 

N 66 244 82 21 413 

X  46,26 47,89 47,06 45,00 47,32 
Resmi 
Okulu 

S 9,06 8,41 10,13 10,27 8,98 

1,13 --- Fark yok 

N 15 31 32 13 91 
X  49,40 48,29 49,44 51,77 49,37 

İk
lim

se
l 

Özel 
Okul 

S 3,38 5,92 4,36 2,71 4,71 
1,71 ,02 Fark var  

(2-4) 

N 66 244 82 21 413 

X  35,92 36,92 37,22 34,38 36,69 
Resmi 
Okulu 

S 7,11 6,05 6,15 8,92 6,43 

1,51 --- Fark yok 

N 15 31 32 13 91 
X  39,20 38,10 39,25 41,00 39,10 D

av
ra

nı
şs

al
 

Özel 
Okul 

S 2,37 3,21 3,54 2,52 3,21 
2,69 ,00 Fark var  

(2-4) 

N 66 244 82 21 413 

X  36,86 37,40 36,84 35,10 37,08 
Resmi 
Okulu 

S 5,84 5,54 6,23 8,02 5,88 

1,11 --- Fark yok 

N 15 31 32 13 91 
X  41,26 39,52 40,06 41,54 40,29 

,03 

K
ar

ar
 V

er
m

ed
e 

Et
ik

 

Özel 
Okul 

S 3,51 2,31 2,56 1,61 2,63 
2,80 

,01 

Fark var 
(1-4,2-4) 

N 66 244 82 21 413 .04 

X  57,32 57,07 56,66 52,14 56,78 
Resmi 
Okulu 

S 8,69 9,88 10,59 14,97 10,18 

1,59 
.03 

Fark var 
(1-2, 
2-4) 

N 15 31 32 13 91 
X  63,33 60,00 62,34 63,85 61,92 

,03 İle
tiş

im
se

l 

Özel 
Okul 

S 6,30 5,41 4,55 2,70 5,12 
2,66 

,02 

Fark var 
(1-2, 
2-4) 

1- 20-30               2- 31-40 3- 41-50              4- 51-60 

P<.05 

 

Tablo 6’da öğretmenlerin yaş gruplarına göre, resmi ve özel ilköğretim okulu 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeyleri ile ilgili algılamalarına 
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ilişkin Anova-F testi sonuçları verilmiştir. Tablodaki verilerle etik liderliğin İklimsel, 

davranışsal, karar verme ve iletişimsel olmak üzere dört boyutta incelenmiştir: 

İklimsel boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin yaş gruplarına 

bakıldığında (20-30) yaş grubu ortalama puanları X =46,26; (31-40) yaş grubu puan 

ortalamaları X =47,89; (41-50) yaş grubu puan ortalamaları X =47,06; (51-60) yaş 

grubu puan ortalamaları X =45,00 olarak bulunmuştur. 60 ve üstü yaş grubu resmi 

okulu yöneticisine hiçbir öğretmen puan vermemiştir. Yaş grupları arasında oluşan 

bu farkın anlamlılığını test etmek için yapılan F testi sonucunda (F=1,13; P<.05) 

düzeyinde yaş grupları arasında öğretmenlerin algıları farklılaşmadığı görülmektedir. 

İklimsel boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışını 

gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin yaş gruplarına bakıldığında 

(20-30) yaş grubu ortalama puanları X =49,40; (31-40) yaş grubu puan ortalamaları 

X =48,29; (41-50) yaş grubu puan ortalamaları X =49,44; (51-60) yaş grubu puan 

ortalamaları X =51,77 olarak bulunmuştur. 60 ve üstü yaş grubu özel okul 

yöneticisine hiçbir öğretmen puan vermemiştir. Yaş grupları arasında oluşan bu 

farkın anlamlılığını test etmek için F testi sonucunda (F=1,71; P<.05) düzeyinde 31-

40 yaş grubu ile 51-60 yaş grubu arasında öğretmen algılarında bir farklılaşma 

olduğu (p=0.2), diğer yaş grupları arasında ise bir farklılaşma olmadığı 

görülmektedir.  

Davranışsal boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışı gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin yaş gruplarına 

bakıldığında (20-30) yaş grubu ortalama puanları X =35,92; (31-40) yaş grubu puan 

ortalamaları X =36,92; (41-50) yaş grubu puan ortalamaları X =37,22; (51-60) yaş 

grubu puan ortalamaları X =34,38 olarak bulunmuştur. 60 ve üstü yaş grubu resmi 

okulu yöneticisine hiçbir öğretmen puan vermemiştir. Yaş grupları arasında oluşan 

bu farkın anlamlılığını test etmek için yapılan F testi sonucunda (F=1,51; P<.05) 

düzeyinde yaş grupları arasında öğretmen algılarında bir farklılaşma 

görülmemektedir. 
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Davranışsal boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışı gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin yaş gruplarına 

bakıldığında (20-30) yaş grubu ortalama puanları X =39,20; (31-40) yaş grubu puan 

ortalamaları X =38,10; (41-50) yaş grubu puan ortalamaları X =39,25; (51-60) yaş 

grubu puan ortalamaları X =41,00 olarak bulunmuştur. 60 ve üstü yaş grubu özel 

okul yöneticisine hiçbir öğretmen puan vermemiştir. Yaş grupları arasında oluşan bu 

farkın anlamlılığını test etmek için yapılan F testi sonucunda yaş (F=2,69; P<.05) 

düzeyinde 31-40  ile 51-60 yaş grubu arasında (p=.00) bir farklılaşma olduğu 

görülmektedir. Diğer yaş grupları arasında ise bir farklılaşma görülmemektedir. 

Karar vermede etik boyutunda resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik 

liderlik davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin  yaş 

gruplarına bakıldığında (20-30) yaş grubu ortalama puanları X =36,86; (31-40) yaş 

grubu puan ortalamaları X =37,40; (41-50) yaş grubu puan ortalamaları X =36,84; 

(51-60) yaş grubu puan ortalamaları X =35,10 olarak bulunmuştur. 60 ve üstü yaş 

grubu resmi okulu yöneticisine hiçbir öğretmen puan vermemiştir. Yaş grupları 

arasında oluşan bu farkın anlamlılığını test etmek için yapılan F testi sonucunda 

(F=1,11; P<.05) düzeyinde yaş grupları arasında öğretmen algılarında bir farklılaşma 

görülmemiştir.  

Karar vermede etik boyutunda özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik 

liderlik davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin yaş 

gruplarına bakıldığında (20-30) yaş grubu ortalama puanları X =41,26; (31-40) yaş 

grubu puan ortalamaları X =39,52; (41-50) yaş grubu puan ortalamaları X =40,06; 

(51-60) yaş grubu puan ortalamaları X =41,54 olarak bulunmuştur. 60 ve üstü yaş 

grubu özel okul yöneticisine hiçbir öğretmen puan vermemiştir. Yaş grupları 

arasında oluşan bu farkın anlamlılığını test etmek için yapılan F testi sonucunda 

(F=2,80; P<.05) düzeyinde 20-30 yaş grubu ile 51-60 yaş grubu (p=,03) ve 31-40 yaş 

grubu ile 51-60 yaş grubu arasında (p=,01) bir farklılaşma olduğu, diğer yaş grupları 

arasında ise öğretmen algılarında bir farklılaşma olmadığı görülmektedir. 
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İletişimsel boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışı gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin  yaş gruplarına 

bakıldığında (20-30) yaş grubu ortalama puanları X =57,32; (31-40) yaş grubu puan 

ortalamaları X =57,07; (41-50) yaş grubu puan ortalamaları X =56,66; (51-60) yaş 

grubu puan ortalamaları X =52,14 olarak bulunmuştur. 60 ve üstü yaş grubu resmi 

okulu yöneticisine hiçbir öğretmen puan vermemiştir. Yaş grupları arasında oluşan 

bu farkın anlamlılığını test etmek için yapılan F testi sonucunda (F=1,59; P<.05) 

düzeyinde, 20-30 yaş grubu ile 51-60 yaş grubu arasında (p=,04) ve 31-40 yaş grubu 

ile 51-60 yaş grubu arasında (p=,03) öğretmen algılarında bir farklılaşma olduğu, 

ancak diğer yaş grupları arasında farklılaşma olmadığı görülmektedir. 

İletişimsel boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin yaş gruplarına 

bakıldığında (20-30) yaş grubu ortalama puanları X =63,33; (31-40) yaş grubu puan 

ortalamaları X =60,00; (41-50) yaş grubu puan ortalamaları X =62,34; (51-60) yaş 

grubu puan ortalamaları X =63,85 olarak bulunmuştur. 60 ve üstü yaş grubu özel 

okul yöneticisine hiçbir öğretmen puan vermemiştir. Yaş grupları arasında oluşan bu 

farkın anlamlılığını test etmek için yapılan F testi sonucunda (F=2,66; p<.05) 

düzeyinde, 20-30 yaş grubu ile 31-40yaş grubu arasında (p=,03) ve 31-40 yaş grubu 

ile 51-40 yaş grubu arasında (p=,02) bir farklılaşma olduğu, ancak diğer yaş grupları 

arasında farklılaşma olmadığı görülmektedir. 

Elde edilen bulgulara göre,  öğretmenlerin yaşlarının, resmi ilköğretim okulu 

yöneticilerinin iklimsel, davranışsal ve karar verme boyutlarında etik davranış 

gösterme algısına etkisi olmadığı görülmüştür. Ancak İletişimsel boyutta, 20-30 yaş 

grubu ile 31-40 yaş grubu arasında (20-30 yaş grubu lehine) ve 31-40 yaş grubu ile 

51-60 yaş grubu arasında (31-40 yaş grubu lehine) etkisi olduğu görülmektedir. 

İletişimsel boyutta oluşan farkın, genç öğretmenlerin okul yöneticisi ile iletişim 

kurarken yöneticilerin davranışlarını daha fazla dikkate aldıklarından 

kaynaklanabileceği söylenebilir. Gültekin’in (2008) yaptığı araştırmada ise 

öğretmenlerin yaşı, ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışı gösterme 

algısına etkisinin olmadığı görülmüştür. Öğretmenlerin yaşlarının, özel ilköğretim 

okulu yöneticilerinin iklimsel boyutta 31-40 yaş grubu ile 51-60 yaş grubu arasında 
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(51-60 yaş grubu lehine), davranışsal boyutta 31-40 yaş grubu ile 51-60 yaş grubu 

arasında (51-60 yaş grubu lehine), karar vermede etik boyutunda 20-30 yaş grubu ile 

51-60 yaş grubu arasında (51-60 yaş grubu lehine), 31-40 yaş grubu ile 51-60 yaş 

grubu arasında (51-60 yaş grubu lehine), İletişimsel boyutta 20-30 yaş grubu ile 31-

40 yaş grubu arasında (20-30 yaş grubu lehine) ve 31-40 yaş grubu ile 51-60 yaş 

grubu arasında (51-60 yaş grubu lehine) bir etkisinin olduğu görülmektedir. 

 

5- Öğretmenlerin kıdem gruplarına göre, resmi ve özel ilköğretim okulu 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeyleri ile ilgili algılamaları 

farklılaşmakta mıdır? 
Tablo-7: Öğretmenlerin kıdem gruplarına göre, resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik 

liderlik davranışını gösterme düzeyleri ile ilgili algılamalarına ilişkin Anova-F testi sonuçları  
   Öğretmenlerin Kıdem Grupları     

Alt 
Boyutlar 

Okul 
Türü  1 2 3 4 5 Toplam F P LSD 

N 30 121 161 53 48 413 
X  47,60 47,26 48,40 45,70 45,46 47,32 Resmi 

Okulu 
S 7,75 8,91 8,11 11,16 9,72 8,98 

1,55 .04 Fark 
var(3-5) 

N 21 23 11 15 21 91 .04 
X  49,67 46,83 51,18 51,33 49,52 49,37 .01 İk

lim
se

l 

Özel 
Okul 

S 4,25 6,07 3,19 2,64 4,38 4,71 
3,00 

.00 

Fark 
var 

(1-2,2-
3,2-4) 

N 30 121 161 53 48 413 

X  36,03 36,60 37,58 35,57 35,60 36,69 Resmi 
Okulu 

S 5,40 7,00 5,25 7,60 7,49 6,43 
1,61 .04 Fark 

var(3-4) 

N 21 23 11 15 21 91 .00 
X  38,81 37,48 39,36 40,80 39,81 39,10 D

av
ra

nı
şs

al
 

Özel 
Okul 

S 3,22 3,31 2,16 1,66 3,74 3,21 
3,09 

.01 

Fark 
var(2-
4,2-5) 

N 30 121 161 53 48 413 .05 

X  36,87 37,20 37,79 35,96 35,81 37,08 
Resmi 
Okulu 

S 4,90 6,17 5,39 5,87 6,98 5,88 

1,66 
.04 

Fark 
var(3-
4,3-5) 

N 21 23 11 15 21 91 .00 
X  39,71 39,48 39,82 42,47 40,43 40,29 .00 

.00 K
ar

ar
 V

er
m

ed
e 

Et
ik

 

Özel 
Okul 

S 3,07 2,31 2,48 1,55 2,50 2,63 
3,92 

.01 

Fark 
var(1-

4,2-4,3-
4,4-5) 

N 30 121 161 53 48 413 .04 

X  57,80 57,31 57,78 54,62 53,81 56,78 .05 Resmi 
Okulu 

S 7,03 9,51 9,44 12,24 12,62 10,18 
2,18 

.01 

Fark 
var(2-

5,3-4,3-
5) 

N 21 23 11 15 21 91 .02 
X  61,33 59,70 61,73 65,20 62,71 61,92 .00 İle

tiş
im

se
l 

Özel 
Okul 

S 5,29 5,53 5,06 2,86 4,80 5,12 
3,08 

.04 

Fark 
var(1-

4,2-4,2-
5) 

1- 1-5          2- 6-10  3- 11-15  4- 16-20  5- 21 ve üzeri 
P<.05  
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Tablo 7’de öğretmenlerin kıdem gruplarına göre, resmi ve özel ilköğretim 

okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeyleri ile ilgili 

algılamalarına ilişkin Anova-F testi sonuçları verilmiştir. Tablodaki verilerle etik 

liderliğin İklimsel, davranışsal, karar verme ve iletişimsel olmak üzere dört boyutta 

incelenmiştir: 

 

İklimsel boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin kıdem gruplarına 

bakıldığında (1-5) kıdem grubu ortalama puanları X =47,60; (6-10) kıdem grubu 

puan ortalamaları X =47,26; (11-15) kıdem grubu puan ortalamaları X =48,40; (16-

20) kıdem grubu puan ortalamaları X =45,70; (21 ve üzeri) kıdem grubu puan 

ortalamaları X =45,46 olarak bulunmuştur. Kıdem grupları arasında oluşan bu farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan F testi sonucunda (F=1,55; p<.05) düzeyinde 11-

15 kıdem grubu ile 20 ve üzeri kıdeme sahip olan öğretmen algıları arasında  (p=.04) 

bir farklılaşma olduğu, diğer kıdem grupları arasında ise farklılaşma olmadığı 

görülmektedir.  

 

İklimsel boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışını 

gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin kıdem gruplarına 

bakıldığında (1-5) kıdem grubu ortalama puanları X =49,67); (6-10) kıdem grubu 

puan ortalamaları X =46,83); (11-15) kıdem grubu puan ortalamaları X =51,18); 

(16-20) kıdem grubu puan ortalamaları X =51,33; (21 ve üzeri) kıdem grubu puan 

ortalamaları X =49,52 olarak bulunmuştur. Kıdem grupları arasında oluşan bu farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan F testi sonucunda (F=3,00; p<.05) düzeyinde 1-5 

kıdem grubu ile 6-10 kıdem grubu arasında (p=,04), 6-10 kıdem grubu ile 11-15 

kıdem grubu arasında  (p=.01), 6-10 kıdem grubu ile 16-20 kıdem grubu arasında 

(p=.00) öğretmen algılarında bir farklılaşma olduğu, diğer kıdem grupları arasında 

ise farklılaşma olmadığı görülmektedir. 

 

Davranışsal boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin kıdem gruplarına 
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bakıldığında (1-5) kıdem grubu ortalama puanları X =36,03; (6-10) kıdem grubu 

puan ortalamaları X =36,60; (11-15) kıdem grubu puan ortalamaları X =37,58; (16-

20) kıdem grubu puan ortalamaları X =35,57; (21 ve üzeri) kıdem grubu puan 

ortalamaları X =35,60 olarak bulunmuştur. Kıdem grupları arasında oluşan bu farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan F testi sonucunda (F=1,61; p<.05) düzeyinde 11-

15 kıdem grubu ile 16-20 kıdem grubuna sahip öğretmen algıları arasında (p=.04) bir 

farklılaşma olduğu, diğer gruplar arasında ise farklılaşma olmadığı görülmektedir. 

 

Davranışsal boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin kıdem gruplarına 

bakıldığında (1-5) kıdem grubu ortalama puanları X =38,81; (6-10) kıdem grubu 

puan ortalamaları X =37,48; (11-15) kıdem grubu puan ortalamaları X =39,36; (16-

20) kıdem grubu puan ortalamaları X =40,80; (21 ve üzeri) kıdem grubu puan 

ortalamaları X =39,81 olarak bulunmuştur. Kıdem grupları arasında oluşan bu farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan F testi sonucunda (F=3,09; p<.05) düzeyinde 6-

10 kıdem grubu ile 16-20 kıdem grubu arasında (p=.00), 6-10 kıdem grubu ile 21 ve 

üzeri kıdem grubuna sahip öğretmen algıları arasında (p=.01) bir farklılaşma olduğu, 

diğer gruplar arasında ise farklılaşma olmadığı görülmektedir. 

Karar vermede etik boyutunda resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik 

liderlik davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin kıdem 

gruplarına bakıldığında (1-5) kıdem grubu ortalama puanları X =36,87; (6-10) kıdem 

grubu puan ortalamaları X =37,20; (11-15) kıdem grubu puan ortalamaları 

X =37,79; (16-20) kıdem grubu puan ortalamaları X =35,96; (21 ve üzeri) kıdem 

grubu puan ortalamaları X =35,81 olarak bulunmuştur. Kıdem grupları arasında 

oluşan bu farkın anlamlılığını test etmek için yapılan F testi sonucunda (F=1,66; 

p<.05) düzeyinde 11-15 kıdem grubu ve 16-20 kıdem grubu arasında (p=.05) ve 11-

15 kıdem grubu ve 21 ve üzeri kıdem grubuna sahip öğretmen algıları arasında 

(p=.04) bir farklılaşma olduğu, diğer gruplar arasında ise farklılaşma olmadığı 

görülmektedir.  
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Karar vermede etik boyutunda özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik 

liderlik davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin kıdem 

gruplarına bakıldığında (1-5) kıdem grubu ortalama puanları X =39,71; (6-10) kıdem 

grubu puan ortalamaları X =39,48; (11-15) kıdem grubu puan ortalamaları 

X =39,82; (16-20) kıdem grubu puan ortalamaları X =42,47; (21 ve üzeri) kıdem 

grubu puan ortalamaları X =40,43 olarak bulunmuştur. Kıdem grupları arasında 

oluşan bu farkın anlamlılığını test etmek için yapılan F testi sonucunda (F=3,92; 

p<.05) düzeyinde 1-5 kıdem grubu ve 16-20 kıdem grubu arasında (p=,001), 6-10 

kıdem grubu ve 16-20 kıdem grubu arasında (p=.00), 11-15 kıdem grubu ile 16-20 

kıdem grubu arasında (p=.00), 16-20 kıdem grubu ile 21 ve üzeri kıdem grubuna 

sahip öğretmen algıları arasında (p=,01) bir farklılaşma olduğu, diğer gruplar 

arasında ise farklılaşma olmadığı görülmektedir. 

 

İletişimsel boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin kıdem gruplarına 

bakıldığında (1-5) kıdem grubu ortalama puanları X =57,80; (6-10) kıdem grubu 

puan ortalamaları X =57,31; (11-15) kıdem grubu puan ortalamaları X =57,78; (16-

20) kıdem grubu puan ortalamaları X =54,62; (21 ve üzeri) kıdem grubu puan 

ortalamaları X =53,81 olarak bulunmuştur. Kıdem grupları arasında oluşan bu farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan F testi sonucunda (F=2,18; p<.05) düzeyinde, 6-

10 kıdem grubu ile 21 ve üzeri kıdem grubu arasında (p=.04), 11-15 kıdem grubu ile 

16-20 kıdem grubu arasında (p=.05), 11-15 kıdem grubu ile 21 ve üzeri kıdem 

grubuna sahip öğretmen algıları arasında (p=.01) bir farklılaşma olduğu, ancak diğer 

kıdem grupları arasında farklılaşma olmadığı görülmektedir. 

 

İletişimsel boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin kıdem gruplarına 

bakıldığında (1-5) kıdem grubu ortalama puanları X =61,33; (6-10) kıdem grubu 

puan ortalamaları X =59,70; (11-15) kıdem grubu puan ortalamaları X =61,73; (16-

20) kıdem grubu puan ortalamaları X =65,20; (21 ve üzeri) kıdem grubu puan 
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ortalamaları X =62,71 olarak bulunmuştur. Kıdem grupları arasında oluşan bu farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan F testi sonucunda (F=3,08; p<.05) düzeyinde 1-5 

kıdem grubu ile 16-20 kıdem grubu arasında (p=.02), 6-10 kıdem grubu ile 16-20 

kıdem grubu arasında (p=.00), 6-10 kıdem grubu ile 21 ve üzeri kıdem grubuna sahip 

öğretmen algıları arasında (p=.04)  bir farklılaşma olduğu, ancak diğer kıdem 

grupları arasında farklılaşma olmadığı görülmektedir. 

 

Elde edilen bulgulara göre,  öğretmenlerin kıdeminin, resmi ilköğretim okulu 

yöneticilerinin iklimsel boyutta 11-15 arası kıdemi olanlarla 21 ve üzeri kıdeme 

sahip öğretmenler arasında (11-15 kıdeme sahip olanlar lehine), davranışsal boyutta 

11-15 arası kıdemi olanlarla 16-20 arası kıdeme sahip öğretmenler arasında (11-15 

kıdeme sahip olanlar lehine), karar vermede etik boyutunda 11-15 arası kıdemi 

olanlarla 16-20 arası kıdeme sahip öğretmenler arasında (11-15 kıdeme sahip olanlar 

lehine) ve 11-15 arası kıdemi olanlarla 21 ve üzeri kıdeme sahip öğretmenler 

arasında (11-15 kıdeme sahip olanlar lehine), iletişimsel boyutta 6-10 arası kıdemi 

olanlarla 21 ve üzeri kıdeme sahip öğretmenler arasında (6-10 kıdeme sahip olanlar 

lehine), 11-15 arası kıdemi olanlarla 16-20 arası kıdeme sahip öğretmenler arasında 

(11-15 kıdeme sahip olanlar lehine), 11-15 arası kıdemi olanlarla 21 ve üzeri kıdeme 

sahip öğretmenler arasında (11-15 kıdeme sahip olanlar lehine) bir etkisinin olduğu 

görülmektedir. Öğretmenlerin kıdeminin, özel ilköğretim okulu yöneticilerinin 

iklimsel boyutta 1-5 arası kıdemi olanlarla 6-10 arası kıdeme sahip öğretmenler 

arasında (1-5 arası kıdeme sahip olanlar lehine), 6-10 arası kıdemi olanlarla 11-15 

arası kıdeme sahip öğretmenler arasında (11-15 arası kıdeme sahip olanlar lehine), 6-

10 arası kıdemi olanlarla 16-20 arası kıdeme sahip öğretmenler arasında (16-20 arası 

kıdeme sahip olanlar lehine) bir etkisinin olduğu görülmektedir. Davranışsal boyutta 

6-10 arası kıdemi olanlarla 16-20 arası kıdeme sahip öğretmenler arasında (16-20 

arası kıdeme sahip olanlar lehine) ve 6-10 arası kıdemi olanlarla 21 ve üzeri kıdeme 

sahip öğretmenler arasında (21 ve üzeri kıdeme sahip olanlar lehine), karar vermede 

etik boyutunda 1-5 arası kıdemi olanlarla 16-20 arası kıdeme sahip öğretmenler 

arasında (16-20 arası kıdeme sahip olanlar lehine), 6-10 arası kıdemi olanlarla 16-20 

arası kıdeme sahip öğretmenler arasında (16-20 arası kıdeme sahip olanlar lehine), 
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11-15 arası kıdemi olanlarla 16-20 arası kıdeme sahip öğretmenler arasında (16-20 

arası kıdeme sahip olanlar lehine), 16-20 arası kıdemi olanlarla 21 ve üzeri kıdeme 

sahip öğretmenler arasında (16-20 arası kıdeme sahip olanlar lehine) bir etkisinin 

olduğu görülmektedir. 

 

İlköğretim ve ortaöğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik rolleri ile ilgili 

yapılan bir araştırmada öğretmenlerin kıdemi, ilköğretim okulu yöneticilerinin etik 

liderlik davranışları gösterme algılarına etkisinin olup olamadığı araştırılmış, etik 

liderliğin iklimsel, davranışsal, karar vermede etik boyutlarında öğretmen algılarının 

anlamlı bir farklılık göstermediği ancak iletişimsel boyutta kıdem grupları arasında 

anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür (Karagöz, 2008). Kolektif etkinlik ve etik 

liderlik arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir araştırmada da etik liderlik davranışı 

gösterme durumları öğretmenlerin kıdemleri açısından anlamlı bir farklılaşma 

görülmüştür (Bower, 2009). 

 

Bu durumda, öğretmenlerin kıdem durumları özel ve resmi ilköğretim okulu 

yöneticilerinin etik liderlik davranışı gösterme algılarını etkilediği söylenebilir. 

Özellikle 10-20 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin etik liderlik algısı diğer gruplara göre 

daha fazla olduğu görülmektedir.  Bu da bu öğretmenlerin bu yaşlarda mesleksel 

anlamda tam anlamıyla olgunlaştığını kabul edersek bu durumun, etik liderlik 

algısını arttırdığını düşünebiliriz. 
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6- Öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre, resmi ve özel ilköğretim okulu 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeyleri ile ilgili algılamaları 

farklılaşmakta mıdır? 

 
Tablo-8: Öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre, resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin 

etik liderlik davranışını gösterme düzeyleri ile ilgili algılamalarına ilişkin Kruskal-Wallis- X² 
testi sonuçları 

Öğretmenlerin Öğrenim Durumu 

Alt boyutlar Okul 
Türü  1 2 3 Toplam X² P 

N 23 363 27 413 
Resmi 

X  173,15 208,12 220,80 47,32 
2,25 .33 

N 14 67 10 91 İklimsel 
Özel 

X  54,71 44,66 42,75 49,37 1,86 .39 

N 23 363 27 413 
Resmi 

X  189,24 209,91 183,06 36,69 
1,82 .40 

N 14 67 10 91 Davranışsal 
Özel 

X  57,11 44,98 37,30 39,10 3,70 .16 

N 23 363 27 413 
Resmi 

X  177,59 209,66 196,26 37,08 
1,80 .41 

N 14 67 10 91 
Karar 

Vermede Etik 
Özel 

X  51,07 46,07 38,40 40,29 1,37 .51 

N 23 363 27 413 
Resmi 

X  179,15 208,80 206,56 56,78 
1,34 .51 

N 14 67 10 91 İletişimsel 
Özel 

X  60,75 43,50 42,10 61,92 5,21 .07 

1- Ön Lisans  2- Lisans 3- Lisansüstü  
p<.05 

 
Tablo-8’ de öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre, resmi ve özel 

ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeyleri ile ilgili 

algılamalarına ilişkin Kruskal-Wallis- X² testi sonuçları. Tablodaki veriler iklimsel, 

davranışsal, karar verme ve iletişimsel olmak üzere dört boyutta incelenmiştir. 

 

İklimsel boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışı 

gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin öğrenim durumlarına 

bakıldığında ön lisans mezunu ortalama puanları X =173,15 lisans mezunu puan 

ortalamaları X =208,12; lisansüstü eğitim mezunu puan ortalamaları X =220,80 

olarak bulunmuştur. Öğrenim durumları arasında oluşan bu farkın anlamlılığını test 
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etmek için yapılan X² analizi sonucunda öğrenim durumları arasında (X²=2,25; 

p<.05) düzeyinde öğretmen algılarının farklılaşmadığı görülmektedir. 

 

İklimsel boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışı 

gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin öğrenim durumlarına 

bakıldığında ön lisans mezunu ortalama puanları X =54,71 lisans mezunu puan 

ortalamaları X =44,66; lisansüstü eğitim mezunu puan ortalamaları X =42,75 olarak 

bulunmuştur. Öğrenim durumları arasında oluşan bu farkın anlamlılığını test etmek 

için yapılan X² analizi sonucunda öğrenim durumları arasında (X²=1,86; p<.05) 

düzeyinde öğretmen algılarının farklılaşmadığı görülmektedir. 

 

Davranışsal boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışı gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin öğrenim 

durumlarına bakıldığında ön lisans mezunu ortalama puanları X =189,24 lisans 

mezunu puan ortalamaları X =209,91; lisansüstü eğitim mezunu puan ortalamaları 

X =183,06 olarak bulunmuştur. Öğrenim durumları arasında oluşan bu farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan X² analizi sonucunda öğrenim durumları 

arasında (X²=1,82; p<.05) düzeyinde öğretmen algılarının farklılaşmadığı 

görülmektedir. 

 

Davranışsal boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışı gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin öğrenim 

durumlarına bakıldığında ön lisans mezunu ortalama puanları X =57,11 lisans 

mezunu puan ortalamaları X =44,98; lisansüstü eğitim mezunu puan ortalamaları 

X =37,30 olarak bulunmuştur. Öğrenim durumları arasında oluşan bu farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan X² analizi sonucunda öğrenim durumları 

arasında (X²=3,70; p<.05) düzeyinde öğretmen algılarının farklılaşmadığı 

görülmektedir. 

 

Karar vermede etik boyutunda resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik 

liderlik davranışı gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin öğrenim 
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durumlarına bakıldığında ön lisans mezunu ortalama puanları X =177,59 lisans 

mezunu puan ortalamaları X =209,66; lisansüstü eğitim mezunu puan ortalamaları 

X =196,26 olarak bulunmuştur. Öğrenim durumları arasında oluşan bu farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan X² analizi sonucunda öğrenim durumları 

arasında (X²=1,80; p<.05) düzeyinde öğretmen algılarının farklılaşmadığı 

görülmektedir. 

 

Karar vermede etik boyutunda özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik 

liderlik davranışı gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin öğrenim 

durumlarına bakıldığında ön lisans mezunu ortalama puanları X =51,07 lisans 

mezunu puan ortalamaları X =46,07; lisansüstü eğitim mezunu puan ortalamaları 

X =38,40 olarak bulunmuştur. Öğrenim durumları arasında oluşan bu farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan X² analizi sonucunda öğrenim durumları 

arasında (X²=1,37; p<.05) düzeyinde öğretmen algılarının farklılaşmadığı 

görülmektedir. 

 

İletişimsel boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışı gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin öğrenim 

durumlarına bakıldığında ön lisans mezunu ortalama puanları X =179,15 lisans 

mezunu puan ortalamaları X =208,80; lisansüstü eğitim mezunu puan ortalamaları 

X =206,56 olarak bulunmuştur. Öğrenim durumları arasında oluşan bu farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan X² analizi sonucunda öğrenim durumları 

arasında (X²=1,34; p<.05) düzeyinde öğretmen algılarının farklılaşmadığı 

görülmektedir. 

 

İletişimsel boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışı 

gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin öğrenim durumlarına 

bakıldığında ön lisans mezunu ortalama puanları X =60,75 lisans mezunu puan 

ortalamaları X =43,50; lisansüstü eğitim mezunu puan ortalamaları X =42,10 olarak 

bulunmuştur. Öğrenim durumları arasında oluşan bu farkın anlamlılığını test etmek 



 78

için yapılan X² analizi sonucunda öğrenim durumları arasında (X²=5,21; p<.05) 

düzeyinde öğretmen algılarının farklılaşmadığı görülmektedir. 

 

Elde edilen bulgulara göre,  öğretmenlerin öğrenim durumlarının, özel ve 

resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin her dört boyutta etik liderlik davranışı 

gösterme algısına etkisinin olmadığı görülmektedir. İlköğretim ve ortaöğretim okulu 

yöneticilerinin etik liderlik rolleri ile ilgili yapılan bir araştırmada ilköğretim okulu 

yöneticilerinin etik liderlik davranışları gösterme düzeylerine ilişkin öğretmen 

algıları, öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediği araştırılmış ve öğretmenlerin öğrenim durumlarının, ilköğretim okulu 

yöneticilerinin etik liderlik davranışı gösterme algısına bir etkisinin olmadığı 

görülmüştür (Karagöz, 2008). Dolayısı ile öğretmenlerin ön lisans, lisans veya 

lisansüstü eğitim almış olmaları, ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

gösterme düzeylerine ilişkin algılarını etkilemediği düşünülebilir. 

 

7- Öğretmenlerin branşına göre, resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik 

liderlik davranışını gösterme düzeyleri ile ilgili algılamaları farklılaşmakta mıdır? 

Tablo-9: Öğretmenlerin branşına göre, resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 
davranışını gösterme düzeyleri ile ilgili algılamalarına ilişkin t testi sonuçları 

Alt Boyutlar Okul 
Türü Öğretmen Branş N X  S t sd p 

Sınıf Öğretmeni 230 47,09 9,60 Resmi 
Okulu Branş Öğretmeni 183 47,61 8,15 

-,59 411 .56 

Sınıf Öğretmeni 32 50,19 4,28 
İklimsel 

Özel 
Okul Branş Öğretmeni 59 48,93 4,91 1,22 89 .23 

Sınıf Öğretmeni 230 35,58 6,57 Resmi 
Okulu Branş Öğretmeni 183 36,83 6,27 -,39 411 .70 

Sınıf Öğretmeni 32 39,66 2,70 Davranışsal Özel 
Okul Branş Öğretmeni 59 38,80 3,45 1,22 89 .23 

Sınıf Öğretmeni 230 37,03 6,14 Resmi 
Okulu Branş Öğretmeni 183 37,15 5,54 -,19 411 .85 

Sınıf Öğretmeni 32 40,44 2,33 
Karar 
Vermede Etik Özel 

Okul Branş Öğretmeni 59 40,20 2,80 ,40 89 .69 

Sınıf Öğretmeni 230 56,36 10,88 Resmi 
Okulu Branş Öğretmeni 183 57,31 9,23 -,94 411 .35 

Sınıf Öğretmeni 32 63,25 3,86 İletişimsel Özel 
Okul Branş Öğretmeni 59 61,20 5,59 1,84 89 .07 

p<.05 
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Tablo 9’da Öğretmenlerin branşına göre, resmi ve özel ilköğretim okulu 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeyleri ile ilgili algılamalarına 

ilişkin t testi sonuçları. Tabloda her iki okul yöneticileri ile ilgili etik liderliğin 

iklimsel, davranışsal, karar verme ve iletişimsel olmak üzere dört boyutu 

incelenmiştir. 

 

İklimsel boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin branş 

durumlarına bakıldığında sınıf öğretmenleri puan ortalamaları X =47,09, branş 

öğretmenleri puan ortalamaları X =47,61 olarak bulunmuştur. İklimsel boyutta 

ortalamalar arasında oluşan farkın anlamlılığını test etmek için yapılan ilişkisiz 

ölçümlerde iki ortalamanın karşılaştırılması analizi sonucunda öğretmenlerin 

algılarında branşa göre (t(411)=-,59; p<.05) düzeyinde farklılaşma olmadığı 

görülmektedir. 

 

İklimsel boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışını 

gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin branş durumlarına 

bakıldığında sınıf öğretmenleri puan ortalamaları X =50,19, branş öğretmenleri puan 

ortalamaları X =48,93 olarak bulunmuştur. İklimsel boyutta ortalamalar arasında 

oluşan farkın anlamlılığını test etmek için yapılan ilişkisiz ölçümlerde iki 

ortalamanın karşılaştırılması analizi sonucunda öğretmenlerin algılarında branşa göre 

(t(89)=1,22; p<.05) düzeyinde farklılaşma olmadığı görülmektedir. 

 

Davranışsal boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin branş 

durumlarına bakıldığında sınıf öğretmenleri puan ortalamaları X =35,58, branş 

öğretmenleri puan ortalamaları X =36,83 olarak bulunmuştur. Davranışsal boyutta 

ortalamalar arasında oluşan farkın anlamlılığını test etmek için yapılan ilişkisiz 

ölçümlerde iki ortalamanın karşılaştırılması analizi sonucunda öğretmenlerin 

algılarında branşa göre (t(411)=-,39; p<.05) düzeyinde farklılaşma olmadığı 

görülmektedir. 
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Davranışsal boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin branş 

durumlarına bakıldığında sınıf öğretmenleri puan ortalamaları X =39,66, branş 

öğretmenleri puan ortalamaları X =38,80 olarak bulunmuştur. Davranışsal boyutta 

ortalamalar arasında oluşan farkın anlamlılığını test etmek için yapılan ilişkisiz 

ölçümlerde iki ortalamanın karşılaştırılması analizi sonucunda öğretmenlerin 

algılarında branşa göre (t(89)=1,22; p<.05) düzeyinde farklılaşma olmadığı 

görülmektedir. 

 

Karar vermede etik boyutunda resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik 

liderlik davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin branş 

durumlarına bakıldığında sınıf öğretmenleri puan ortalamaları X =37,03, branş 

öğretmenleri puan ortalamaları X =37,15 olarak bulunmuştur. Karar verme 

boyutunda ortalamalar arasında oluşan farkın anlamlılığını test etmek için yapılan 

ilişkisiz ölçümlerde iki ortalamanın karşılaştırılması analizi sonucunda öğretmenlerin 

algılarında branşa göre (t(411)=-,19; p<.05) düzeyinde farklılaşma olmadığı 

görülmektedir. 

 

Karar vermede etik boyutunda özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik 

liderlik davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin branş 

durumlarına bakıldığında sınıf öğretmenleri puan ortalamaları X =40,44, branş 

öğretmenleri puan ortalamaları X =40,20 olarak bulunmuştur. Karar verme 

boyutunda ortalamalar arasında oluşan farkın anlamlılığını test etmek için yapılan 

ilişkisiz ölçümlerde iki ortalamanın karşılaştırılması analizi sonucunda öğretmenlerin 

algılarında branşa göre (t(89)=,40; p<.05) düzeyinde farklılaşma olmadığı 

görülmektedir. 

 

İletişimsel boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin branş 

durumlarına bakıldığında sınıf öğretmenleri puan ortalamaları X =56,36, branş 
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öğretmenleri puan ortalamaları X =57,31 olarak bulunmuştur. İletişimsel boyutta 

ortalamalar arasında oluşan farkın anlamlılığını test etmek için yapılan ilişkisiz 

ölçümlerde iki ortalamanın karşılaştırılması analizi sonucunda öğretmenlerin 

algılarında branşa göre (t(411)=-,94; p<.05) düzeyinde farklılaşma olmadığı 

görülmektedir. 

 

İletişimsel boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, öğretmenlerin branş 

durumlarına bakıldığında sınıf öğretmenleri puan ortalamaları X =63,25, branş 

öğretmenleri puan ortalamaları X =61,20 olarak bulunmuştur. İletişimsel boyutta 

ortalamalar arasında oluşan farkın anlamlılığını test etmek için yapılan ilişkisiz 

ölçümlerde iki ortalamanın karşılaştırılması analizi sonucunda öğretmenlerin 

algılarında branşa göre (t(89)=1,84; p<.05) düzeyinde farklılaşma olmadığı 

görülmektedir. 

 

Elde edilen bulgulara göre,  öğretmenlerin branş durumlarının, özel ve resmi 

ilköğretim okulu yöneticilerinin her dört boyutta etik liderlik davranışı gösterme 

algısına etkisinin olmadığı görülmektedir. Branş ve sınıf öğretmenleri, birlikte 

çalıştıkları okul yöneticilerinin etik liderlik davranışı gösterme düzeylerini aynı 

oranda agılamaktadırlar. İlköğretim ve ortaöğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

rolleri ile ilgili yapılan bir araştırmada ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışları gösterme düzeylerine ilişkin öğretmen algıları, öğretmenlerin öğrenim 

durumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği araştırılmış ve 

öğretmenlerin öğrenim durumlarının, ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışı gösterme algısına bir etkisinin olmadığı görülmüştür (Karagöz, 2008). 

Dolayısı ile öğretmenlerin ön lisans, lisans veya lisansüstü eğitim almış olmaları, 

ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik gösterme düzeylerine ilişkin öğretmen 

algılarını etkilemediği düşünülebilir. 
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8- Resmi ve özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çalıştıkları okullardaki 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları, 

yöneticilerinin yaş gruplarına göre farklılaşmakta mıdır? 
Tablo-10: Resmi ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çalıştıkları okullardaki 
yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları, 

yöneticilerinin yaş gruplarına göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin Anova-F testi 
sonuçları 

  Yöneticilerin Yaş Grupları     

Alt 
Boyutlar 

Okul 
Türü  1 2 3 Toplam F P LSD 

N 135 190 88 413 .00 

X  49,25 45,38 48,53 47,32 

İk
lim

se
l 

Resmi 
Okulu 

S 7,74 9,91 7,79 8,98 

8,66 
.01 

Fark 
Var  
(2-

3,3-4) 

N 135 190 88 413 

X  36,70 35,95 38,28 36,69 

D
av

ra
nı
şs

a
l Resmi 

Okulu 
S 5,79 7,40 4,63 6,43 

4,03 .01 
Fark 
Var  

(3-4) 

N 135 190 88 413 .00 
X  

37,76 35,88 38,65 37,08 K
ar

ar
 

V
er

m
ed

e 
Et

ik
 Resmi 

Okulu 

S 5,40 6,42 4,78 5,88 

8,29 
.00 

Fark 
Var 
(2-

3,3-4) 

N 135 190 88 413 .00 

X  
56,39 55,31 60,53 56,78 

İle
tiş

im
se

l 

Resmi 
Okulu 

S 9,10 11,50 7,54 10,18 

8,35 

.00 

Fark 
Var  
(2-

4,3-4) 

1- 31-40  2- 41-50  3- 51-60   
P<.05 

 
 

Tablo 10’da Resmi ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çalıştıkları okullardaki 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları, 

yöneticilerinin yaş gruplarına göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin Anova-F testi 

sonuçları verilmiştir. Tablodaki verilerle etik liderliğin İklimsel, davranışsal, karar 

verme ve iletişimsel olmak üzere dört boyutta incelenmiştir: 

 

İklimsel boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, yöneticilerin yaş gruplarına 

bakıldığında (31-40) yaş grubu ortalama puanları X =49,25; (41-50) yaş grubu puan 
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ortalamaları X =45,38; (51-60) yaş grubu puan ortalamaları X =48,53 olarak 

bulunmuştur. 20-30 yaş grubu ile 60 ve üstü yaş grubu resmi okulu yöneticisine 

hiçbir öğretmen puan vermemiştir. Yaş grupları arasında oluşan bu farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan Anova-F testi sonucuna göre aradaki farkın 

(F=8,66; p<.05) düzeyinde 31-40 yaş grubu ile 41-50 yaş grubu arasında (p=.00), 41-

50 yaş grubu ile 51-60 yaş grubu arasında (p=.01) öğretmen algılarına göre bir 

farklılaşma olduğu, diğer yaş grupları arasında ise farklılaşma olmadığı 

görülmektedir.  

 

Davranışsal boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, yöneticilerin yaş gruplarına 

bakıldığında (31-40) yaş grubu ortalama puanları X =36,70; (41-50) yaş grubu puan 

ortalamaları X =35,95; (51-60) yaş grubu puan ortalamaları X =38,28 olarak 

bulunmuştur. 20-30 yaş grubu ile 60 ve üstü yaş grubu resmi okulu yöneticisine 

hiçbir öğretmen puan vermemiştir. Yaş grupları arasında oluşan bu farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan Anova-F testi sonucuna göre aradaki farkın 

(F=4,03; p<.05) düzeyinde 41-50 yaş grubu ile 51-60 yaş grubu arasında (p=.01) 

öğretmen algılarına göre bir farklılaşma olduğu, diğer yaş grupları arasında ise 

farklılaşma olmadığı görülmektedir. 

 

Karar vermede etik boyutunda resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik 

liderlik davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, yöneticilerin yaş 

gruplarına bakıldığında (31-40) yaş grubu ortalama puanları X =37,76; (41-50) yaş 

grubu puan ortalamaları X =35,88; (51-60) yaş grubu puan ortalamaları X =38,65 

olarak bulunmuştur. 20-30 yaş grubu ile 60 ve üstü yaş grubu resmi okulu 

yöneticisine hiçbir öğretmen puan vermemiştir. Yaş grupları arasında oluşan bu 

farkın anlamlılığını test etmek için yapılan Anova-F testi sonucuna göre aradaki 

farkın (F=8,29; p<.05) düzeyinde 31-40 yaş grubu ile 41-50 yaş grubu arasında 

(p=.00), 41-50 yaş grubu ile 51-60 yaş grubu arasında (p=.00) öğretmen algılarına 

göre bir farklılaşma olduğu, diğer yaş grupları arasında ise farklılaşma olmadığı 

görülmektedir.  
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İletişimsel boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, yöneticilerin yaş gruplarına 

bakıldığında (31-40) yaş grubu ortalama puanları X =56,39; (41-50) yaş grubu puan 

ortalamaları X =55,31; (51-60) yaş grubu puan ortalamaları X =60,53 olarak 

bulunmuştur. 20-30 yaş grubu ile 60 ve üstü yaş grubu resmi okulu yöneticisine 

hiçbir öğretmen puan vermemiştir. Yaş grupları arasında oluşan bu farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan Anova-F testi sonucuna göre aradaki farkın 

(F=8,35; p<.05) düzeyinde 31-40 yaş grubu ile 41-50 yaş grubu arasında (p=.00), 41-

50 yaş grubu ile 51-60 yaş grubu arasında (p=.00) öğretmen algılarına göre bir 

farklılaşma olduğu, diğer yaş grupları arasında ise farklılaşma olmadığı 

görülmektedir. 

 

 
Tablo-11: Özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çalıştıkları okullardaki yöneticilerinin etik 
liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları, yöneticilerinin yaş gruplarına göre 

farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin Kruskal-Wallis-X² testi sonuçları 

Özel İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yaş Grupları 

Alt boyutlar Okul 
Türü  1 2 3 Toplam X² P 

N 13 33 45 91 
İklimsel Özel 

X  60,23 40,47 45,94 49,37 5,26 .07 

N 13 33 45 91 
Davranışsal Özel 

X  57,23 40,62 46,70 39,10 3,79 .15 

N 13 33 45 91 Karar 
Vermede Etik Özel 

X  54,31 39,08 48,68 40,29 4,09 .13 

N 13 33 45 91 
İletişimsel Özel 

X  59,92 33,98 50,79 61,92 11,98 .00 

 1- 31-40  2- 41-50  3- 51-60  
p<.05 

 
 
 

Tablo-11’de Özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çalıştıkları okullardaki 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları, 

yöneticilerinin yaş gruplarına göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin Kruskal-

Wallis-X² testi sonuçları verilmiştir. Tablodaki veriler iklimsel, davranışsal, karar 

verme ve iletişimsel olmak üzere dört boyutta incelenmiştir. 
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İklimsel boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışını 

gösterme durumlarına ilişkin algılamada, ilköğretim okulu yöneticilerinin yaş 

gruplarına bakıldığında 20–30 yaş grubuna hiçbir öğretmen puan vermemiştir. 31–40 

yaş grubu ortalama puanları X =60,23; 41-50 yaş grubu ortalama puanları X =40,47; 

51-60 yaş grubu puan ortalamaları X =45,94 olarak bulunmuştur. 61 ve üstü yaş 

grubuna hiçbir öğretmen puan vermemiştir. İlköğretim okulu yöneticilerinin yaş 

grupları arasında oluşan bu farkın anlamlılığını test etmek için yapılan Kruskal-

Wallis-X² testi sonucunda öğretmen algılarında (X²=5,26; p<.05) düzeyinde 

farklılaşma olmadığı görülmektedir. 

 

Davranışsal boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, ilköğretim okulu yöneticilerinin 

yaş gruplarına bakıldığında 20–30 yaş grubuna hiçbir öğretmen puan vermemiştir. 

31- 40 yaş grubu ortalama puanları X =57,23; 41–50 yaş grubu ortalama puanları 

X =40,62; 51–60 yaş grubu puan ortalamaları X =46,70 olarak bulunmuştur. 61 ve 

üstü yaş grubuna hiçbir öğretmen puan vermemiştir. İlköğretim okulu yöneticilerinin 

yaş grupları arasında oluşan bu farkın anlamlılığını test etmek için yapılan Kruskal-

Wallis-X² testi sonucunda öğretmen algılarında (X²=3,79; p<.05) düzeyinde 

farklılaşma olmadığı görülmektedir. 

 

Karar vermede etik boyutunda özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik 

liderlik davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, ilköğretim okulu 

yöneticilerinin yaş gruplarına bakıldığında 20–30 yaş grubuna hiçbir öğretmen puan 

vermemiştir. 31- 40 yaş grubu ortalama puanları X =54,31; 41–50 yaş grubu 

ortalama puanları X =39,08; 51–60 yaş grubu puan ortalamaları X =48,68 olarak 

bulunmuştur. 61 ve üstü yaş grubuna hiçbir öğretmen puan vermemiştir. İlköğretim 

okulu yöneticilerinin yaş grupları arasında oluşan bu farkın anlamlılığını test etmek 

için yapılan Kruskal-Wallis-X² testi sonucunda öğretmen algılarında (X²=4,09; 

p<.05) düzeyinde farklılaşma olmadığı görülmektedir. 
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İletişimsel boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, ilköğretim okulu yöneticilerinin 

yaş gruplarına bakıldığında 20–30 yaş grubuna hiçbir öğretmen puan vermemiştir. 

31- 40 yaş grubu ortalama puanları X =59,92; 41–50 yaş grubu ortalama puanları 

X =33,98; 51-60 yaş grubu puan ortalamaları X =50,79 olarak bulunmuştur. 61 ve 

üstü yaş grubuna hiçbir öğretmen puan vermemiştir. İlköğretim okulu yöneticilerinin 

yaş grupları arasında oluşan bu farkın anlamlılığını test etmek için yapılan Kruskal-

Wallis-X² testi sonucunda öğretmen algılarında (X²=11,98; p<.05) düzeyinde 

farklılaşma olduğu görülmektedir. 

 

Elde edilen bulgulara göre,  ilköğretim okulu yöneticilerinin yaşlarının, resmi 

ilköğretim okulu yöneticilerinin iklimsel boyutta 31-40 yaş grubu ile 41-50 yaş grubu 

arasında (41-50 yaş grubu lehine) ve 41-50 yaş grubu ile 51-60 yaş grubu arasında 

(51-60 yaş grubu lehine), davranışsal boyutta 41-50 yaş grubu ile 51-60 yaş grubu 

arasında (51-60 yaş grubu lehine), karar vermede etik boyutunda 31-40 yaş grubu ile 

41-50 yaş grubu arasında (31-40 yaş grubu lehine) ve 41-50 yaş grubu ile 51-60 yaş 

grubu arasında (51-60 yaş grubu lehine), iletişimsel boyutta 31-40 yaş grubu ile 51-

60 yaş grubu arasında (51-60 yaş grubu lehine) ve 41-50 yaş grubu ile 51-60 yaş 

grubu arasında (51-60 yaş grubu lehine) bir etkisinin olduğu görülmektedir. Özel 

ilköğretim okulu yöneticilerinin yaşlarının, öğretmenlerin, özel ilköğretim okulu 

yöneticilerinin iklimsel, davranışsal ve karar vermede etik liderlik davranışı gösterme 

algısına bir etkisinin olmadığı ancak iletişimsel boyutta bir etkisinin olduğu 

görülmektedir. 
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9- Resmi ve özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çalıştıkları okullardaki 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları, 

yöneticilerinin branşına göre farklılaşmakta mıdır?  

 
Tablo-12: Resmi ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çalıştıkları okullardaki yöneticilerinin etik 

liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları, yöneticilerinin branşına göre 
farklılaşıp farklaşmadığa ilişkin t testi sonuçları 

Alt Boyutlar Okul 
Türü Yönetici Branşı N X  S t sd p 

Sınıf Öğretmeni 156 50,13 6,68 İklimsel Resmi 
Okulu Branş Öğretmeni 257 45,61 9,75 5,11 411 .00 

Sınıf Öğretmeni 156 38,11 5,37 Davranışsal Resmi 
Okulu Branş Öğretmeni 257 35,83 6,87 3,54 411 .00 

Sınıf Öğretmeni 156 38,33 4,98 Karar Verme 
Resmi 
Okulu Branş Öğretmeni 257 36,33 6,25 

3,41 411 .00 

Sınıf Öğretmeni 156 57,97 8,71 İletişimsel Resmi 
Okulu Branş Öğretmeni 257 56,05 10,93 1,87 411 .06 

p<.05 

 
Tablo-12’de Resmi ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çalıştıkları okullardaki 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları, 

yöneticilerinin branşına göre farklılaşıp farklaşmadığa ilişkin t testi sonuçları 

verilmiştir. Tabloda her iki okul yöneticileri ile ilgili etik liderliğin iklimsel, 

davranışsal, karar verme ve iletişimsel olmak üzere dört boyutu incelenmiştir. 

 

İklimsel boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, yöneticilerin branş durumlarına 

bakıldığında sınıf öğretmeni puan ortalamaları X =50,13, branş öğretmeni puan 

ortalamaları X =45,61 olarak bulunmuştur. İklimsel boyutta ortalamalar arasında 

oluşan farkın anlamlılığını test etmek için yapılan t testi sonuçlarına göre öğretmen 

algılarında (t(411)=5,11; p<.05) düzeyinde bir farklılaşma olduğu görülmektedir. 

 

Davranışsal boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, yöneticilerin branş durumlarına 

bakıldığında sınıf öğretmeni puan ortalamaları X =38,11, branş öğretmeni puan 

ortalamaları X =35,83 olarak bulunmuştur. Davranışsal boyutta ortalamalar arasında 
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oluşan farkın anlamlılığını test etmek için yapılan t testi sonuçlarına göre öğretmen 

algılarında (t(411)=3,54; p<.05) düzeyinde bir farklılaşma olduğu görülmektedir. 

 

Karar vermede etik boyutunda resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik 

liderlik davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, yöneticilerin branş 

durumlarına bakıldığında sınıf öğretmeni puan ortalamaları X =38,33, branş 

öğretmeni puan ortalamaları X =36,33 olarak bulunmuştur. Karar verme boyutunda 

ortalamalar arasında oluşan farkın anlamlılığını test etmek için yapılan t testi 

sonuçlarına göre öğretmen algılarında (t(411)=3,41; p<.05) düzeyinde farklılaşma 

olduğu görülmektedir. 

 

İletişimsel boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, yöneticilerin branş durumlarına 

bakıldığında sınıf öğretmeni puan ortalamaları X =57,97, branş öğretmeni puan 

ortalamaları X =56,05 olarak bulunmuştur. İletişimsel boyutta ortalamalar arasında 

oluşan farkın anlamlılığını test etmek için yapılan t testi sonuçlarına göre öğretmen 

algılarında (t(411)=1,87; p<.05) düzeyinde bir farklılaşma olmadığı görülmektedir. 

 
Tablo- 13: Özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çalıştıkları okullardaki 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları, 
yöneticilerinin branşına göre farklılaşıp farklaşmadığa ilişkin Mann-Whitney-U 

testi sonuçları 

Özel İlköğretim Okulu Yöneticileri Branşı 

Alt boyutlar Okul 
Türü  Sınıf 

Öğretmeni 
Branş 

Öğretmeni Toplam U P 

N 20 71 91 
İklimsel Özel 

X  52,65 44,13  
577,00 .20 

N 20 71 91 
Davranışsal Özel 

X  52,28 44,23  
584,50 .23 

N 20 71 91 Karar Vermede 
Etik Özel 

X  68,55 39,65  
259,00 .00 

N 20 71 91 
İletişimsel Özel 

X  66,20 40,31  
306,00 .00 

P<0,05 
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Tablo-13’de Özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çalıştıkları okullardaki 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları, 

yöneticilerinin branşına göre farklılaşıp farklaşmadığa ilişkin Mann-Whitney-U testi 

sonuçları verilmiştir. Tablodaki veriler iklimsel, davranışsal, karar verme ve 

iletişimsel olmak üzere dört boyutta incelenmiştir. 

 

İklimsel boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışını 

gösterme durumlarına ilişkin algılamada, yöneticilerin branş durumlarına 

bakıldığında sınıf öğretmeni mezunu ortalama puanları X =52,65; branş öğretmeni 

mezunu puan ortalamaları X =44,13 olarak bulunmuştur. Özel ilköğretim okulu 

yöneticilerinin branş durumları arasında oluşan bu farkın anlamlılığını test etmek için 

yapılan Mann-Whitney-U testi analizi sonucuna göre öğretmen algılarında 

(U=577,00; p<.05) düzeyinde bir farklılaşma olmadığı görülmektedir. 

 

Davranışsal boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, yöneticilerin branş durumlarına 

bakıldığında sınıf öğretmeni mezunu ortalama puanları X =52,28; branş öğretmeni 

mezunu puan ortalamaları X =44,23 olarak bulunmuştur. Özel ilköğretim okulu 

yöneticilerinin branş durumları arasında oluşan bu farkın anlamlılığını test etmek için 

yapılan Mann-Whitney-U testi analizi sonucuna göre öğretmen algılarında 

(U=584,50; p<.05) düzeyinde bir farklılaşma olmadığı görülmektedir. 

 

Karar vermede etik boyutunda özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik 

liderlik davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, yöneticilerin branş 

durumlarına bakıldığında sınıf öğretmeni mezunu ortalama puanları X =68,55; branş 

öğretmeni mezunu puan ortalamaları X =39,65 olarak bulunmuştur. Özel ilköğretim 

okulu yöneticilerinin branş durumları arasında oluşan bu farkın anlamlılığını test 

etmek için yapılan Mann-Whitney-U testi analizi sonucuna göre öğretmen algılarında 

(U=259,00; p<.05) düzeyinde bir farklılaşma olduğu görülmektedir. 
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İletişimsel boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, yöneticilerin branş durumlarına 

bakıldığında sınıf öğretmeni mezunu ortalama puanları X =66,20; branş öğretmeni 

mezunu puan ortalamaları X =40,31 olarak bulunmuştur. Özel ilköğretim okulu 

yöneticilerinin branş durumları arasında oluşan bu farkın anlamlılığını test etmek için 

yapılan Mann-Whitney-U testi analizi sonucuna göre öğretmen algılarında 

(U=306,00; p<.05) düzeyinde bir farklılaşma olduğu görülmektedir. 

 

Elde edilen bulgulara göre,  resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin 

branşlarının, öğretmenlerin, resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin iklimsel, 

davranışsal ve karar vermede etik boyutunda etik liderlik davranışı gösterme 

düzeylerine ilişkin algılamalarında bir etkisinin olduğu ancak iletişimsel boyutta bir 

etkisinin olmadığı görülmektedir. Özel ilköğretim okulu yöneticilerinin branşlarının, 

öğretmenlerin, özel ilköğretim okulu yöneticilerinin iklimsel ve davranışsal boyutta 

etik liderlik davranışı gösterme algısına bir etkisinin olmadığı ancak karar vermede 

etik ve iletişimsel boyutta etik liderlik davranışı gösterme algısına bir etkisinin 

olduğu görülmektedir. Resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışı gösterme düzeylerine ilişkin öğretmen algıları birlikte çalıştıkları 

yöneticilerinin branş durumlarına göre bazı boyutlarda farklılaşma gösterirken, bazı 

boyutlarda bir farklılaşma göstermediği söylenebilir. 
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10- Resmi ve özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çalıştıkları okullardaki 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları, 

yöneticilerinin yöneticilik sürelerine göre farklılaşmakta mıdır? 

 
Tablo–14:  Resmi ve özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çalıştıkları okullardaki yöneticilerinin 
etik liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları, yöneticilerinin yöneticilik sürelerine 

göre farklılaşıp farlılaşmadığına ilişkin Kruskal-Wallis- X² testi sonuçları 
İlköğretim Okulu Yöneticilerin Yöneticilik Süresi 

Alt boyutlar Okul 
Türü  1 2 3 4 5 Toplam X² P 

N 44 212 66 29 62 413 
Resmi 

X  192,39 217,43 237,12 148,91 176,81  
17,35 .002 

N 7 14 15 55 --- 91 İklimsel 
Özel 

X  37,21 12,61 63,87 50,75 --- 49,37 32,03 .000 

N 44 212 66 29 62 413 
Resmi 

X  220,51 200,55 238,89 214,53 182,01  
8,76 .067 

N 7 14 15 55 --- 91 Davranışsal 
Özel 

X  24,29 19,29 67,47 49,71 --- 39,10 30,40 .000 

N 44 212 66 29 62 413 
Resmi 

X  185,97 212,06 237,34 215,33 168,44  
12,67 .013 

N 7 14 15 55 --- 91 Karar Verme 
Özel 

X  28,93 18,79 54,37 52,82 --- 40,29 23,35 .000 

N 44 212 66 29 62 413 
Resmi 

X  219,70 199,45 249,92 246,67 159,57  
22,91 .000 

N 7 14 15 55 --- 91 İletişimsel 
Özel 

X  29,29 16,82 50,37 54,36 --- 61,92 25,95 .000 

1- 1-5 yıl 2- 6-10  yıl 3- 11-15 yıl 4- 16-20 5- 21 ve üzeri 
P<.05 

 
 

Tablo–14’ resmi ve özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çalıştıkları 

okullardaki yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin 

algıları, yöneticilerinin yöneticilik sürelerine göre farklılaşıp farlılaşmadığına ilişkin 

Kruskal-Wallis- X² testi sonuçları verilmiştir. Tablodaki veriler iklimsel, davranışsal, 

karar verme ve iletişimsel olmak üzere dört boyutta incelenmiştir. 

 

İklimsel boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, resmi ilköğretim okulu 

yöneticilerinin yöneticilik sürelerine bakıldığında 1-5 yıl ortalama puanları 

X =192,39; 6-10 yıl puan ortalamaları X =217,43; 11-15 yıl puan ortalamaları 



 92

X =237,12; 16-20 yıl puan ortalamaları X =148,91; 21 ve üstü yıl puan ortalamaları 

X =176,81 olarak bulunmuştur. İlköğretim okulu yöneticilerinin yöneticilik süreleri 

arasında oluşan bu farkın anlamlılığını test etmek için yapılan Kruskal-Wallis-X² 

testi sonucuna göre öğretmen algılarında (X²=17,35; p<.05) düzeyinde bir 

farklılaşma olduğu görülmektedir. 

 

İklimsel boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışını 

gösterme durumlarına ilişkin algılamada, resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin 

yöneticilik sürelerine bakıldığında 1-5 yıl ortalama puanları X =37,21; 6-10 yıl puan 

ortalamaları X =12,61; 11-15 yıl puan ortalamaları X =63,87; 16-20 yıl puan 

ortalamaları X =50,75 olarak bulunmuştur. 21 ve üstü yıl görev süresine hiçbir 

öğretmen puan vermemiştir. İlköğretim okulu yöneticilerinin yöneticilik süreleri 

arasında oluşan bu farkın anlamlılığını test etmek için yapılan Kruskal-Wallis-X² 

testi sonucuna göre öğretmen algılarında (X²=32,03; p<.05) düzeyinde bir 

farklılaşma olduğu görülmektedir. 

 

Davranışsal boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, resmi ilköğretim okulu 

yöneticilerinin yöneticilik sürelerine bakıldığında 1-5 yıl ortalama puanları 

X =220,51; 6-10 yıl puan ortalamaları X =200,55; 11-15 yıl puan ortalamaları 

X =238,89; 16-20 yıl puan ortalamaları X =214,53; 21 ve üstü yıl puan ortalamaları 

X =182,01 olarak bulunmuştur. İlköğretim okulu yöneticilerinin yöneticilik süreleri 

arasında oluşan bu farkın anlamlılığını test etmek için yapılan Kruskal-Wallis-X² 

testi sonucuna göre öğretmen algılarında (X²=8,76; p<.05) düzeyinde bir farklılaşma 

olmadığı görülmektedir. 

 

Davranışsal boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, resmi ilköğretim okulu 

yöneticilerinin yöneticilik sürelerine bakıldığında 1-5 yıl ortalama puanları 

X =24,29; 6-10 yıl puan ortalamaları X =19,29; 11-15 yıl puan ortalamaları 
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X =67,47; 16-20 yıl puan ortalamaları X =49,71 olarak bulunmuştur. 21 ve üstü yıl 

görev süresine hiçbir öğretmen puan vermemiştir. İlköğretim okulu yöneticilerinin 

yöneticilik süreleri arasında oluşan bu farkın anlamlılığını test etmek için yapılan 

Kruskal-Wallis-X² testi sonucuna göre öğretmen algılarında (X²=30,40; p<.05) 

düzeyinde bir farklılaşma olduğu görülmektedir. 

 

Karar vermede etik boyutunda resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik 

liderlik davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, resmi ilköğretim okulu 

yöneticilerinin yöneticilik sürelerine bakıldığında 1-5 yıl ortalama puanları 

X =185,97; 6-10 yıl puan ortalamaları X =212,06; 11-15 yıl puan ortalamaları 

X =237,34; 16-20 yıl puan ortalamaları X =215,33; 21 ve üstü yıl puan ortalamaları 

X =168,44 olarak bulunmuştur. İlköğretim okulu yöneticilerinin yöneticilik süreleri 

arasında oluşan bu farkın anlamlılığını test etmek için yapılan Kruskal-Wallis-X² 

testi sonucuna göre öğretmen algılarında (X²=12,67; p<.05) düzeyinde bir 

farklılaşma olduğu görülmektedir. 

 

Karar vermede etik boyutunda özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik 

liderlik davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, resmi ilköğretim okulu 

yöneticilerinin yöneticilik sürelerine bakıldığında 1-5 yıl ortalama puanları 

X =28,93; 6-10 yıl puan ortalamaları X =18,79; 11-15 yıl puan ortalamaları 

X =54,37; 16-20 yıl puan ortalamaları X =52,82 olarak bulunmuştur. 21 ve üstü yıl 

görev süresine hiçbir öğretmen puan vermemiştir. İlköğretim okulu yöneticilerinin 

yöneticilik süreleri arasında oluşan bu farkın anlamlılığını test etmek için yapılan 

Kruskal-Wallis-X² testi sonucuna göre öğretmen algılarında (X²=23,35; p<.05) 

düzeyinde bir farklılaşma olduğu görülmektedir. 

 

İletişimsel boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, resmi ilköğretim okulu 

yöneticilerinin yöneticilik sürelerine bakıldığında 1-5 yıl ortalama puanları 

X =219,70; 6-10 yıl puan ortalamaları X =199,45; 11-15 yıl puan ortalamaları 

X =249,92; 16-20 yıl puan ortalamaları X =246,67; 21 ve üstü yıl puan ortalamaları 
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X =159,57 olarak bulunmuştur. İlköğretim okulu yöneticilerinin yöneticilik süreleri 

arasında oluşan bu farkın anlamlılığını test etmek için yapılan Kruskal-Wallis-X² 

testi sonucuna göre öğretmen algılarında (X²=22,91; p<.05) düzeyinde bir 

farklılaşma olmadığı görülmektedir. 

 

İletişimsel boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, resmi ilköğretim okulu 

yöneticilerinin yöneticilik sürelerine bakıldığında 1-5 yıl ortalama puanları 

X =29,29; 6-10 yıl puan ortalamaları X =16,82; 11-15 yıl puan ortalamaları 

X =50,37; 16-20 yıl puan ortalamaları X =54,36 olarak bulunmuştur. 21 ve üstü yıl 

görev süresine hiçbir öğretmen puan vermemiştir. İlköğretim okulu yöneticilerinin 

yöneticilik süreleri arasında oluşan bu farkın anlamlılığını test etmek için yapılan 

Kruskal-Wallis-X² testi sonucuna göre öğretmen algılarında (X²=25,95; p<.05) 

düzeyinde bir farklılaşma olduğu görülmektedir. 

 

Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde,  resmi ilköğretim okulu 

yöneticilerinin yöneticilik süresinin, resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin iklimsel, 

karar vermede etik ve iletişimsel boyutta etik liderlik davranışını göstermelerine bir 

etkisinin olduğu ancak davranışsal boyutta bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Özel 

ilköğretim okulu yöneticilerinin yöneticilik süresinin, özel ilköğretim okulu 

yöneticilerinin iklimsel, davranışsal, karar vermede etik ve iletişimsel boyutta etik 

liderlik davranışını göstermelerine bir etkisinin olduğu görülmektedir. Burada 

ilköğretim okulu yöneticilerinin yöneticilik deneyiminin az ya da çok olması 

öğretmenlerin görüşlerini etkilediği söylenebilir. Araştırmanın sonuçları 

değerlendirildiğinde özellikle 11–15 yıl arası yöneticilik yapan idarecilere yönelik 

algının daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun sebebi olarak da, 11–15 yıl 

yöneticilik yapan kişiler, bu dönemde yöneticilik deneyimini tam olarak kazanmış, 

kazanımlarını en heyecanlı şekilde görevlerine yansıtmış olmaktadırlar. 1–10 yıl 

arası yöneticilik yapanlar deneyimsiz oldukları için, 20 ve üstü yıl yöneticilik 

yapanlar da görevlerinde tükenmişlik yaşamaları, beklentilerinin ve ideallerinin sona 
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erdiği bir dönemi yaşamaları, onların etik liderlik davranışını tam olarak 

gösterememelerine sebep olmuş olabilir. 

 
11- Resmi ve özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çalıştıkları okullardaki 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları, okuldaki 

öğretmen sayısına göre farklılaşmakta mıdır? 

 
Tablo-15: Resmi ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çalıştıkları okullardaki yöneticilerinin etik 

liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları, okuldaki öğretmen sayısına göre 
farklılaşıp farlılaşmadığına ilişkin Anova-F testi sonuçları 

   Okuldaki öğretmen sayısı     

Alt 
Boyutlar 

Okul 
Türü  1 2 3 4 5 Toplam F P LSD 

N 52 32 68 57 204 413 .000 
X  43,54 50,97 45,78 48,77 47,82 47,32 .002 

.002 
İklimsel Resmi 

Okulu 
S 9,14 8,06 10,45 6,29 8,85 8,98 

4,83 

.006 

Fark var  
(1-2,1-
4,1-5,2-

3) 
N 52 32 68 57 204 413 
X  35,65 37,44 36,00 37,84 36,75 36,69 Davranışsal Resmi 

Okulu 
S 6,51 5,80 7,10 4,93 6,62 6,43 

1,10 --- Fark yok

N 52 32 68 57 204 413 
X  35,65 37,97 36,87 37,82 37,18 37,08 

Karar 
Vermede 

Etik 

Resmi 
Okulu 

S 5,76 6,40 6,75 4,82 5,76 5,88 
1,22 --- Fark yok

N 52 32 68 57 204 413 

X  56,69 56,34 55,62 59,16 56,59 56,78 İletişimsel Resmi 
Okulu 

S 8,76 10,17 12,93 7,40 10,14 10,18 
1,03 --- Fark yok

1- 1-10  2- 11-20  3- 21-30  4- 31-40  5- 41 ve üstü 

P<.05 
 

Tablo-15’de resmi ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çalıştıkları okullardaki 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları, okuldaki 

öğretmen sayısına göre farklılaşıp farlılaşmadığına ilişkin Anova-F testi sonuçları 

verilmiştir. Tablodaki verilerle etik liderliğin İklimsel, davranışsal, karar verme ve 

iletişimsel olmak üzere dört boyutta incelenmiştir: 

 

İklimsel boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, okullardaki öğretmen sayısına 

bakıldığında (1-10) sayıda öğretmeni olanların ortalama puanları X =43,54; (11-20) 

sayıda öğretmeni olanların ortalama puanları X =50,97; (21-30) sayıda öğretmeni 
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olanların ortalama puanları X =45,78; (31-40) sayıda öğretmeni olanların ortalama 

puanları X =48,77; (41 ve üzeri) sayıda öğretmeni olanların ortalama puanları 

X =47,82 olarak bulunmuştur. Öğretmen sayıları arasında oluşan bu farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan Anova-F testi sonucuna göre öğretmen 

algılarında (F=4,83; p<.05) düzeyinde 1-10 sayıdaki öğretmen ile 11-20 sayıdaki 

öğretmen arasında (p=.000), 1-10 sayıdaki öğretmen ile 31-40 sayıdaki öğretmen 

arasında (p=.002), 1-10 sayıdaki öğretmen ile 41 ve üzeri sayıdaki öğretmen arasında 

(p=.002), 11-20 sayıdaki öğretmen ile 21-30 sayıdaki öğretmen arasında (p=.006) bir 

farklılaşma olduğu, diğer öğretmen sayıları arasında ise bir farklılaşma olmadığı 

görülmektedir.  

 

Davranışsal boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, okullardaki öğretmen sayısına 

bakıldığında (1-10) sayıda öğretmeni olanların ortalama puanları X =35,65; (11-20) 

sayıda öğretmeni olanların ortalama puanları X =37,44; (21-30) sayıda öğretmeni 

olanların ortalama puanları X =36,00; (31-40) sayıda öğretmeni olanların ortalama 

puanları X =37,84; (41 ve üzeri) sayıda öğretmeni olanların ortalama puanları 

X =36,75 olarak bulunmuştur. Öğretmen sayıları arasında oluşan bu farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan Anova-F testi sonucuna göre öğretmen 

algılarında (F=1,10; p<.05) düzeyinde bir farklılaşma olmadığı görülmektedir. 

 

Karar verme boyutunda resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, okullardaki öğretmen sayısına 

bakıldığında (1-10) sayıda öğretmeni olanların ortalama puanları X =35,65; (11-20) 

sayıda öğretmeni olanların ortalama puanları X =37,97; (21-30) sayıda öğretmeni 

olanların ortalama puanları X =36,87; (31-40) sayıda öğretmeni olanların ortalama 

puanları X =37,82; (41 ve üzeri) sayıda öğretmeni olanların ortalama puanları 

X =37,18 olarak bulunmuştur. Öğretmen sayıları arasında oluşan bu farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan Anova-F testi sonucuna göre öğretmen 

algılarında (F=1,22; p<.05) düzeyinde bir farklılaşma olmadığı görülmektedir.  
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İletişimsel boyutta resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışını gösterme durumlarına ilişkin algılamada, okullardaki öğretmen sayısına 

bakıldığında (1–10) sayıda öğretmeni olanların ortalama puanları X =56,69; (11–20) 

sayıda öğretmeni olanların ortalama puanları X =56,34; (21-30) sayıda öğretmeni 

olanların ortalama puanları X =55,62; (31-40) sayıda öğretmeni olanların ortalama 

puanları X =59,16; (41 ve üzeri) sayıda öğretmeni olanların ortalama puanları 

X =56,59 olarak bulunmuştur. Öğretmen sayıları arasında oluşan bu farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan Anova-F testi sonucuna göre öğretmen 

algılarında (F=1,03, p<.05) düzeyinde bir farklılaşma olmadığı görülmektedir. 

 
Tablo-16: Özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çalıştıkları okullardaki yöneticilerinin etik 

liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları, okuldaki öğretmen sayısına göre 
farklılaşıp farlılaşmadığına ilişkin Kruskal-Wallis- X² testi sonuçları 

Okuldaki Öğretmen Sayısı 

Alt boyutlar Okul 
Türü  1 2 3 4 Toplam X² P 

N 7 30 34 20 91 
İklimsel Özel 

X  37,21 64,78 27,32 52,65 49,37 34,47 .000 

N 7 30 34 20 91 
Davranışsal Özel 

X  24,29 64,87 30,13 52,28 39,10 33,83 .000 

N 7 30 34 20 91 Karar 
Verme Özel 

X  28,93 52,32 30,68 68,55 40,29 31,18 .000 

N 7 30 34 20 91 
İletişimsel Özel 

X  29,29 59,07 26,03 66,20 61,92 41,50 .000 

1- 11-20 2- 21-30  3- 31-40  4- 41 ve üstü 
p<.05 

 

Tablo-16’da özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çalıştıkları okullardaki 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları, okuldaki 

öğretmen sayısına göre farklılaşıp farlılaşmadığına ilişkin Kruskal-Wallis-X² testi 

sonuçları verilmiştir. Tablodaki veriler iklimsel, davranışsal, karar verme ve 

iletişimsel olmak üzere dört boyutta incelenmiştir. 

İklimsel boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışını 

gösterme durumlarına ilişkin algılamada, okulda bulunan öğretmen sayısına 

bakıldığında, 1-10 kişi grubuna hiçbir öğretmen puan vermemiştir. 11-20 kişi 
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ortalama puanları X =37,21; 21-30 kişi ortalama puanları X =64,78; 31-40 kişi puan 

ortalamaları X =27,32; 41 ve üstü kişi puan ortalamaları X =52,65 olarak 

bulunmuştur. Öğretmen sayıları arasında oluşan bu farkın anlamlılığını test etmek 

için yapılan Kruskal-Wallis-X² testi sonucuna göre öğretmen algılarında (X²=34,47; 

p<.05) düzeyinde bir farklılaşma olduğu görülmektedir. 

 

Davranışsal boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışı gösterme durumlarına ilişkin algılamada, okulda bulunan öğretmen 

sayısına bakıldığında, 1-10 kişi grubuna hiçbir öğretmen puan vermemiştir. 11-20 

kişi ortalama puanları X =24,29; 21-30 kişi ortalama puanları X =64,87; 31-40 kişi 

puan ortalamaları X =30,13; 41 ve üstü kişi puan ortalamaları X =52,28 olarak 

bulunmuştur. İlköğretim okulu yöneticilerinin yaş grupları arasında oluşan bu farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan Kruskal-Wallis-X² testi sonucuna göre öğretmen 

algılarında (X²=33,83; p<.05) düzeyinde bir farklılaşma olduğu görülmektedir. 

 

Karar verme boyutunda özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik 

davranışı gösterme durumlarına ilişkin algılamada, okulda bulunan öğretmen 

sayısına bakıldığında, 1-10 kişi grubuna hiçbir öğretmen puan vermemiştir. 11-20 

kişi ortalama puanları X =28,93; 21-30 kişi ortalama puanları X =52,32; 31-40 kişi 

puan ortalamaları X =30,68; 41 ve üstü kişi puan ortalamaları X =68,55 olarak 

bulunmuştur. İlköğretim okulu yöneticilerinin yaş grupları arasında oluşan bu farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan Kruskal-Wallis-X² testi sonucuna göre öğretmen 

algılarında (X²=31,18; p<.05) düzeyinde bir farklılaşma olduğu görülmektedir. 

 

İletişimsel boyutta özel ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışı 

gösterme durumlarına ilişkin algılamada, okulda bulunan öğretmen sayısına 

bakıldığında, 1-10 kişi grubuna hiçbir öğretmen puan vermemiştir. 11-20 kişi 

ortalama puanları X =29,29; 21-30 kişi ortalama puanları X =59,07; 31-40 kişi puan 

ortalamaları X =26,03; 41 ve üstü kişi puan ortalamaları X =66,20 olarak 

bulunmuştur. İlköğretim okulu yöneticilerinin yaş grupları arasında oluşan bu farkın 
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anlamlılığını test etmek için yapılan Kruskal-Wallis-X² testi sonucuna göre öğretmen 

algılarında (X²=41,50; p<.05) düzeyinde bir farklılaşma olduğu görülmektedir. 

 

Elde edilen bulgulara göre,  öğretmen sayılarının, resmi ilköğretim okulu 

yöneticilerinin iklimsel boyutta 1-10 arası öğretmen sayısı ile 11-20 arası öğretmen 

sayısı arasında (11-20 arası öğretmen sayısı lehine), 1-10 arası öğretmen sayısı ile 

31-40 arası öğretmen sayısı arasında (31-40 arası öğretmen sayısı lehine), 1-10 arası 

öğretmen sayısı ile 41 ve üstü öğretmen sayısı arasında (41ve üstü öğretmen sayısı 

lehine), 11-20 arası öğretmen sayısı ile 21-30 arası öğretmen sayısı arasında (11-20 

arası öğretmen sayısı lehine) bir etkisinin olduğu görülmektedir. Davranışsal, karar 

vermede etik ve iletişimsel boyutlarında ise bir etkisinin olmadığı görülmektedir.  

Diğer taraftan öğretmen sayısının, özel ilköğretim okulu yöneticilerinin iklimsel, 

davranışsal, karar vermede etik ve iletişimsel boyutta etik liderlik davranışı gösterme 

algısına bir etkisinin olduğu görülmektedir. 

 

Bu durumda okuldaki öğretmen sayısı arttıkça öğretmenlerin, ilköğretim 

okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışı gösterme algılarının arttığı düşünülebilir. 

Okuldaki öğretmen sayısının artması, daha fazla öğretmenin okul yöneticisi hakkında 

görüş belirttiği, dolayısı ile öğretmen sayısının fazla olması ilköğretim okulu 

yöneticisinin etik liderlik davranışı gösterme algısının da artması anlamına 

gelebileceği düşünülebilir. 
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BÖLÜM V 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

5.1.Sonuçlar 
 

Bu araştırmada öğretmen algılarına göre resmi ve özel ilköğretim okulu 

yöneticilerinin etik liderlik davranışını gösterme durumlarını etik liderliğin dört alt 

boyutunda karşılaştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla toplanan verilerden elde edilen 

sonuçlar 10 başlık altında toplanmıştır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre; 
 

1- Elde edilen bulgulara göre, ilköğretim okulu müdürleri dört alt boyutta da 

ortalamanın üzerinde puan almıştır. Bu sonuçlardan ilköğretim okulu 

müdürlerinin, etik liderliğin dört alt boyutunda da üst düzeyde etik liderlik 

davranışı gösterdiği ayrıca etik liderliğin dört alt boyutu arasında en fazla 

iletişimsel boyutta etik liderlik davranışı gösterdiği ortaya çıkmıştır. 

2- Özel ve resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışları 

gösterme düzeylerine ilişkin öğretmen algılarına bakıldığında her dört boyutta 

(İklimsel, davranışsal, karar vermede etik, iletişimsel) özel okul lehine anlamlı 

bir fark olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre özel ilköğretim okulu 

yöneticilerinin, resmi ilköğretim okulu yöneticilerine göre etik liderlik 

davranışı göstermede daha başarılı olduğu ortaya çıkmıştır. 

3- Elde edilen bulgulara göre,  öğretmenlerin cinsiyetlerine göre, özel ve resmi 

ilköğretim okulu yöneticilerinin her dört boyutta etik liderlik davranışı 

göstermelerine ilişkin algılarının farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır.  

4- Elde edilen bulgulara göre,  resmi ilköğretim okulunda çalışan farklı yaş 

gruplarındaki öğretmenlerin, yöneticilerinin iklimsel, davranışsal ve karar 

verme boyutlarında etik liderlik davranışı göstermelerine ilişkin algılarının 

farklılaşmadığı, ancak İletişimsel boyutta, algılarının farklılaştığı ortaya 

çıkmıştır. Özel ilköğretim okullarında ise farklı yaş gruplarındaki 

öğretmenlerin çalıştıkları okuldaki yöneticilerinin etik liderlik davranışı 

göstermelerine ilişkin algılarının her dört boyutta da farklılaştığı ortaya 

çıkmıştır. 
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5- Elde edilen bulgulara göre,  resmi ve özel ilköğretim okullarında çalışan farklı 

kıdem gruplarındaki öğretmenlerin, yöneticilerinin her dört boyutta etik liderlik 

davranışı göstermelerine ilişkin algılarının farklılaştığı ortaya çıkmıştır. 

6- Elde edilen bulgulara göre,  resmi ve özel ilköğretim okullarında çalışan 

öğretmenlerin öğrenim durumlarına ve branşlarına göre, yöneticilerinin her dört 

boyutta etik liderlik davranışı göstermelerine ilişkin algılarının farklılaşmadığı 

ortaya çıkmıştır. 

7- Elde edilen bulgulara göre,  resmi ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin 

çalıştıkları okullardaki yöneticilerinin etik liderlik davranışı göstermelerine 

ilişkin algıları yöneticilerinin yaş gruplarına göre farklılaştığı ortaya çıkmıştır. 

Özel ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin algıları ise sadece iletişimsel 

boyutta farklılaştığı diğer boyutlarda ise farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. 

8- Elde edilen bulgulara göre,  resmi ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin 

çalıştıkları okullardaki yöneticilerinin etik liderlik davranışı göstermelerine 

ilişkin algıları, iklimsel, davranışsal, karar vermede etik boyutlarında 

yöneticilerinin branşına göre farklılaştığı, iletişimsel boyutta ise farklılaşmadığı 

ortaya çıkmıştır. Özel ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin algıları ise, 

iklimsel ve davranışsal boyutta farklılaşmadığı ancak karar vermede etik ve 

iletişimsel boyutta farklılaştığı ortaya çıkmıştır. 

9- Elde edilen bulgulara göre,  resmi ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin 

çalıştıkları okullardaki yöneticilerinin etik liderlik davranışı göstermelerine 

ilişkin algıları, iklimsel, karar vermede etik ve iletişimsel boyutta, 

yöneticilerinin yöneticilik sürelerine göre farklılaştığı, davranışsal boyutta ise 

farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. Özel ilköğretim okullarında çalışan 

öğretmenlerin algıları ise, her dört boyutta da farklılaştığı ortaya çıkmıştır. 

10- Elde edilen bulgulara göre,  resmi ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin 

çalıştıkları okullardaki yöneticilerinin etik liderlik davranışı göstermelerine 

ilişkin algıları, iklimsel boyutta, okullarındaki öğretmen sayısına göre 

farklılaştığı, davranışsal, karar vermede etik ve iletişimsel boyutta ise 

farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. Özel ilköğretim okullarında çalışan 

öğretmenlerin algıları ise, her dört boyutta da farklılaştığı ortaya çıkmıştır. 
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5.2.Öneriler 

 

Elde edilen genel sonuçlar ışığında aşağıdaki öneriler geliştirilebilir. Bu 

öneriler eğitim ve araştırma alt başlıkları altında verilmiştir 

 

Eğitim 

 

1- İlköğretim Okulu yöneticileri, daha üst düzey etik liderlik davranışı 

gösterebilmeleri için zaman zaman seminer, konferans gibi etkinliklere katılmaları 

sağlanmalıdır. Özellikle davranışsal boyutta etik liderlik davranışı gösterme 

becerilerini geliştirici çalışmalara öncelik verilmelidir. 

 

Araştırma 

 

1- Resmi ile özel ilköğretim okulu yöneticilerinin, etik liderlik davranışını 

gösterme konusunda farklılık göstermesinin sebepleri araştırılabilir. 

2- Resmi ve özel ilköğretim okullarında öğretmen sayılarının yöneticilerin etik 

liderlik davranışı gösterme durumlarını etkilemesinin sebepleri araştırılabilir. 

3- Resmi ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin yöneticilik süreleri, 

yöneticilerin etik liderlik davranışı gösterme durumlarını etkilemesinin 

sebepleri araştırılabilir. 
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ANKET FORMU 
Değerli meslektaşım, 

Bu araştırma, İlköğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerin etik liderlik 
davranışlarını ne düzeyde gerçekleştirdiklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Belirteceğiniz 
görüşleriniz sadece bilimsel bir araştırmada kullanacaktır. Şimdiden gösterdiğiniz çaba ve 
yardımlardan dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

 
İbrahim BAŞTUĞ  

Kaşınhanı Cumhuriyet İlköğretim Okulu 
                Meram/KONYA 

            e-Mail:ibfirrahim@hotmail.com  
          Tel: 0 505 2529398 

 
 
 

BÖLÜM 1 
 
1. Cinsiyetiniz    : Kadın (   )     Erkek    (   ) 
 
2. Yaş Grubunuz  (   ) 20 – 30            3. Görev Süreniz: (  ) 1–5 yıl 

(   ) 31 -40      (  ) 6–10 yıl 
(   ) 41–50      (  ) 11–15 yıl 
(   ) 51 – 60      (  ) 16–20 yıl 
(   )61 ve üstü      (   ) 21 ve üzeri 

 
4.  Öğrenim Durumunuz : (   ) Ön Lisans 
                                               (   ) Lisans 
                                               (   ) Lisansüstü 
                                             
5. Branşınız : (   ) Sınıf Öğretmeni  
     (   ) Branş Öğretmeni 
 
6. Yöneticinizin Yaş Grubu  (   ) 20 – 30   

(   ) 31 -40 
(   ) 41–50 
(   ) 51 – 60 
(   ) 61 ve üstü 
 

7. Yöneticinizin Branşı : (   ) Sınıf Öğretmeni  
     (   ) Branş Öğretmeni 
 
8. Yöneticinizin Yöneticilikteki Görev Süresi:    (  ) 1 – 5 y 

(  ) 6 – 10 yıl 
(  ) 11 – 15 yıl 
(  ) 16 – 20 yıl 
(  ) 21 ve üzeri 

 
9- Görev yaptığınız okuldaki öğretmen sayısı:   (  ) 1–10   

(  ) 11–20 
      (  ) 21–30 

(  ) 31–40 
(  ) 41 ve üstü
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BÖLÜM II 
ETİK LİDERLİK ÖLÇEĞİ (ELÖ) 

 Aşağıda çalıştığınız okulun yöneticisiyle ilgili olabilecek bazı ifadeler yer almaktadır. Sizden 
istenilen, bu ifadeleri okuyarak söz konusu ibarenin sizin görüşünüze ne derecede uyduğunu 
değerlendirmenizdir. Değerlendirmelerinizi “X” işareti kullanarak yapınız. Ölçekler   “Tamamen 
Katılıyorum” seçeneğinden “Kesinlikle Katılmıyorum” seçeneğine doğru sıralanmıştır. 
 
Tamamen Katılıyorum : 5  Katılıyorum : 4 Fikrim Yok : 3 
Katılmıyorum  : 2  Kesinlikle Katılmıyorum:   1 
 
 Okulunuzun Yöneticisi; 5 4 3 2 1 
1 Öğretmenleri teşvik eder.      
2 Kendi düşüncelerini, sevgiyi temel alan yaklaşımla yaymaya çalışır.      
3 Geleceğe dönük somut hedefler koyar.      
4 Kendi işlerini sorumluluk duygusu içerisinde yapar      
5 Kendi kendini değerlendirebilir.      
6 Hatalarını kabul eder.      
7 Bencil davranışlar sergilemez.      
8 Öğretmenlerin yaratıcılığının ortaya çıkması için, uygun ortam hazırlar.      
9 Öğretmenlere adaletli davranır.      
10 Öğrenme konusunda isteklidir.      
11 Çözümler üretmede sistemli yaklaşır.      
12 Öğretmenlerin farklı düşünebileceğini kabul eder.      
13 Tartışmalara yapıcı ve anlayışlı katılır.      
14 Doğru sözlüdür.      
15 Dürüst davranır.      
16 Olaylar karşısında cesaretli davranır.      
17 Sabırlıdır.      
18 Öğretmenlerin başarısını, adaletli bir şekilde ödüllendirir.      
19 Alçak gönüllüdür.      
20 Okulun kurallarını doğru bir şekilde oluşturur.      
21 İnsanlara eşit davranır.      
22 Tüm öğretmenlere sevgiyle davranır.      
23 Öğretmenlere şefkatle yaklaşır.      
24 Tüm koşullarda gerçeği söyler.      
25 İfadeleri gerçeğe yakındır.      
26 Faaliyetleri gerçeklik ilkesine göre yapar.      
27 Etrafındaki insanlara saygı gösterir.      
28 Bireysel hakları korur.      
29 İçinde bulunduğu toplumun değerlerine saygı gösterir.      
30 Politik konularda kazanç sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmaz.      
31 Dini konularda fayda amaçlı faaliyetlerde bulunmaz.      
32 Ekonomik alanda kişisel kazanç sağlayıcı faaliyetlerde davranmaz.      
33 Tartışmalar için özgür ortamlar yaratır.      
34 Mesleki sorumluluklarını dürüstlük duygusu içerisinde yapar.      
35 Okulda ortak alınan kararları, etkili biçimde uygular.      
36 Mesleki etkinliliğini artırmaya yönelik çaba içerisindedir.      
37 Okulda yapılan işlerde ölçüyü belirler.      
38 Kötü sayılabilecek alışkanlıklara sahip değildir.      
39 Öğretmenler arasında arabozucu değildir.      
40 Merhametlidir.      
41 Öğretmenlere içten davranır.      
42 Öğretmenleri, sahip oldukları kişisel özelliklerinden dolayı yargılamaz      
43 Yapılan hizmetlerden dolayı insanlara minnet duygusu besler.      
44 Davranışlarının sınırlarını bilir.      
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Sınıf Öğret. Konya 1999 

Yüksek Lisans Selçuk Ü.Sosyal 
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Becerileri:  
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