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ÖNSÖZ 

 

                    Okulların daha etkili yönetilmesi ve  Ulu Önder ATATÜRK’ ün de 

geleceği emanet ettiği nesillerin yetiştirilmesi ancak modern, çağdaş ve yenilikçi 

öğretim liderleriyle gerçekleşebilir. 

 

                     Bu araştırmanın amacı ilköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin 

algılarına dayalı olarak, ilköğretim okulu müdürlerinin öğretim liderliği görevlerini 

ne derecede gerçekleştirdiklerini belirlemektir. 

 

                     Tarama niteliğindeki bu araştırmanın verileri İskenderun ilçesindeki 

ilköğretim müdürleri ve öğretmenlerinden toplandı. 

 

                      Araştırmacı, her türlü yapıcı yardım, telkin ve uyarılarından dolayı Prof 

.  Dr. Musa  GÜRSEL’e, araştırmanın analizinde önemli katkıları olan Doç. Dr. Ali 

Murat SÜNBÜL’e  içten teşekkürlerini sunar. 

 

                                                                           Mehmet Akif SÖZÜEROĞLU 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 viii 

 
 

ÖZET 

 

                   Etkili ve  başarılı okulların özelliklerini belirlemeye yönelik 

araştırmaların hemen hemen hepsi okul müdürlerinin etkili liderlik özelliği 

sergilediklerini ortaya çıkarmaktadır. Yani bir anlamda etkili okulların 

müdürlerinin okullara özgü öğretim liderliği davranışları gösterdikleri 

ispatlanmıştır.                    

                   

                   Gelişmiş ülkelerdeki eğitim yönetimi literatürü incelendiğinde  

öğretim liderliği alanında pek çok araştırmanın yapıldığı; okul müdürlerinin 

birer öğretim lideri olarak   yetiştirilmesi, atanması ve değerlendirilmesinin 

öncelik verilen konular arasında yer aldığı görülmektedir. Ülkemizde ise, bu 

konu üzerinde daha yeni yeni durulmaktadır. Okulların daha etkili yönetilmesi 

için, ilgililerin dikkatini öğretim liderliği üzerinde yoğunlaştıracakları bilimsel 

araştırmaların başlatılması ve okul müdürlerine öğretim liderliği davranışları 

kazandırıcı eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi gereği ortaya çıkarmaktadır. 

Bununla birlikte, okul müdürlerine yönelik öğretim liderliği davranışlarını 

kazandırıcı bir eğitim programının düzenlenebilmesi için öncelikle görev 

yapmakta olan okul müdürlerinin öğretim liderliği görevlerini yerine getirme 

derecelerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

 

               Bu araştırmanın genel amacı; İskenderun ilçesindeki ilköğretim okulu 

müdür ve öğretmenlerinin algılarına dayalı olarak, ilköğretim okulu 

müdürlerinin öğretim liderliği görevlerini ne derecede gerçekleştirdiklerini 

belirlemektir. Bu genel amaca yönelik olarak şu sorulara cevap aranmıştır: 

               1.  İlköğretim Okulu Müdürleri,  kendilerinin öğretim liderliği 

görevlerini hangi derecede yerine getirdiklerini nasıl 

algılamaktadırlar? 

 2. Öğretmenler, müdürlerin öğretim liderliği görevlerini  hangi 

derecede yerine getirdiklerini nasıl algılamaktadırlar ?                 

 



 ix 

               Araştırma, tarama modeli esas alınarak yapılmıştır. Araştırmanın 

evrenini İskenderun  ilçesindeki ilköğretim okulları oluşturmuştur. Bu okullar 

içerisinden 54 ilköğretim okulu yansız seçimle örnekleme alınmıştır. 

                Verileri toplamak için araştırmacı tarafından kısa adı PIRMS olan 

araçtan da yararlanılarak, yeni bir anket geliştirilmiş olan Gümüşeli ‘nin (1996) 

anketi izni alınarak kullanılmıştır. Çoğaltılan anketler örnekleme alınan 54 

ilköğretim okulu müdürü ile her okuldan dört olmak üzere  toplam 216 

öğretmene uygulanmıştır. Uygulanan 270 anketten müdürler grubunda 51, 

öğretmenler grubunda da 184 olmak üzere 235 anketin geçerli ve güvenilir 

olduğu belirlenmiş, gerekli işlemler bu anketler üzerinde yapılmıştır.  

                 

              Deneklerin anket maddelerine verdikleri cevaplar araştırmacı 

tarafından kodlanarak bilgisayara girilmiştir. Bu işlemden kısa adı SPPS olan 

paket program kullanılarak, istatistiksel işlemler gerçekleştirilmiştir. 

Deneklerin örgütsel ve bireysel değişkenler bakımından dağılımlarını 

belirlemek için yüzde; diğer bulgular ile ilgili analizler için de aritmetik 

ortalama, standart sapma, varyans analizi, t testi, tukey analizleri 

tekniklerinden yararlanılmıştır.  Bu işlemlerden sonra elde edilen  bulgular 

tablolar halinde düzenlenerek gerekli açıklama ve yorumlar yapılmış, sonuçlar 

çıkarılmıştır. 
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SUMMARY 

Almost all of the studies which are aimed at finding out qualities of 

effective and successful schools show that school principals show effective 

leadership qualities. In other words; it is proved that principals of effective 

schools show eductional leadership actions which are peculiar to schools. 

If education management  literature in developed countries is studied, it 

can be seen that; many researches in area of educational leadership are done, 

and that training, appointment and evaluating as education leaders of each 

principal is one of  priorities. In our country this subject is newly considered. It 

come to light that scientific researches in which concerned people concentrate 

on educational leadership should be started and that education activities which 

will make school directors gain educational leadership behaviours should be 

organised. Besides; to organise an education program making principals gain 

educational leadership behaviours, before all else; it is needed to find out the 

level of carrying out the education leadership duty of principals on duty. 

 The general purpose of this study, based on the impressions of primary 

school principals and teachers in İskenderun District, is finding out the level of 

carrying out  the education leadership duty of principals’. 

Aimed at this general purpose, these questions should be answered: 

1. How do principals of primary schools comprehend their own level of 

carrying out the duty of educational leadership? 

2. How do teachers comprehend the principals’ level of carrying out the 

duty of educational leadership? 

The study was based on the scanning model. The universe of the study 

population was the primary schools of Iskenderun District. 54 of these were 

chosen randomly from this population.  
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For data collection, the investigators used the new questionnaire of 

Gümüşeli which was developed by the aid of a tool called PIRMS, with 

permission. The questionnaires were assigned to all principals and 4 teachers of 

each of these 54 primary schools. Of the 270 questionnaires, 51 papers of 

principals and 184 of  teachers were determined to be reliable and valid. Thus 

the study was done on these 235 questionnaires.  

Data collection was done by coding the answers of each subject and 

statistical analysis was performed using a computer programme called SPSS. 

The distribution of personal and organised variabilities were defined as 

percentages. Arithmetical mean, standard deviation, varians analysis, t-test and 

tukey analyses were used for the remaining findings. The findings were inserted 

in tables, related explanations and comments were made, and the final results 

were concluded.  

 

 

 



 

BÖLÜM 1 

 

GİRİŞ 

Bu bölümde araştırmanın problemi,  amaçları,  alt amaçları,  araştırmanın 

önemi,  sayıtlılar, sınırlılıklar ve araştırmada kullanılan kavramlar yer almaktadır. 

       

Problem 

Bütün sistemlerin içerisinde sistemi götürecek,  sürükleyecek bir lokomotife 

ihtiyaç vardır. Çünkü sistemin en tepe ucunun daralmayıp geniş bir halde bulunması 

o sistemin daha da karmaşık bir hal aldığını gösterir. İşte bu noktada sistemin 

lokomotifinin yöneticilik ve liderlik olduğunu görürüz. Yöneticilik ve liderlik 

aralarındaki benzerlik kadar farklarıyla da ayrı bir öneme sahiptirler. Bu bağlamda 

önce liderlik tanımları ve kavramları daha sonra da öğretim liderliğinin tanım ve 

açıklamalarına yer verilecektir. 

Liderlik,  yönetim bilimiyle ilgili literatürlerde olduğu kadar eğitim 

yönetiminde de üzerinde çok durulan konulardan biridir. Geçen yüzyılın başlarından 

itibaren bir bilim dalı olarak gelişmeye başlayan yönetim biliminin öncüleriyle 

başlayarak liderlikle kavramlaştırmaları gündeme gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde 

yaklaşık 1950’ler den başlayarak ayrı bir alan olarak gelişmeye başlayan eğitim 

yönetimi alanında  geçmişten bu güne kadar liderlik ve eğitim yöneticilerinin 

liderliği konusunda pek çok çalışma yapılmıştır (Şişman,  2004). 

Liderlik (leadership),  İngilizce bir kelime olup kelimenin aslı bir fiil olarak 

“lead” şeklindedir. Bu haliyle kelime daha çok ABD İngilizcesinde kullanılmaktadır 

(Şişman, 2004).  
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Kavram olarak lider önde giden,  yol gösteren, öğreten,  aydınlatan bir kimse 

olduğu kadar,  aynı zamanda birlikte olduğu kişilerin istek ve ihtiyaçlarını zamanında 

sezinleyip,  bunları örgütleyen yöneten yaratıcı bir kişi olarak tanımlanabilir (Tosun,  

1982). 

Lider etkide bulunabilmek için,  hedef kitlesini etkileyen ve eyleme yönelten 

kimsedir. Yönetici ise mevcut imkan ve kabiliyetleriyle durumu idare eden kimsedir. 

Eğitimciler lideri,  hareketi yöneten,  sonuçları elde eden kişi olarak düşünme 

eğilimindedirler. Bunun yanında eğitimciler liderliği, kompleks ve zorlayıcı 

koşullarda  sorumluluk alma ve sorun çözmede mükemmel  ancak az bulunan bir 

özellik olarak görürler (Mitchell ve Ducker,  1992 s30). 

Liderlikle ilgili olarak başta A.B.D olmak üzere batılı ülkelerde yönetimle 

ilgili literatürde bir takım teori ve modeller geliştirilmiştir. Ayrıca,    geçmişte farklı 

kurumsal temellere dayalı olarak liderlikle ilgili çeşitli araştırmalar yapılmış ve 

yapılmaktadır. Bu araştırmalarda  liderin bireysel özellikleri,    liderlik sitilleri,  

durumsal faktörler, yönetsel davranışlar gibi konular üzerinde durulmuştur (De 

Beovise,  1984). 

Liderlik yönetim ve eğitim alanında sıklet merkezinin oluştuğu bir kavram 

olurken,  eğitim yönetiminin alt sıklet merkezi olarak “öğretim liderliği” kavramını 

geliştirdiğini ve bu kavramın okul yönetiminin etkinliği üzerinde yoğunlaştığı 

görülmektedir. 

Okulun amaçlarını gerçekleştirecek,  yapısını yaşatacak ve hakkını koruyacak 

olan öğelerin lideri okul müdürü olmalıdır (Bursalıoğlu,  2002). Okul müdürü 

öğretim liderliği kavramını içine alırsa okul becerisinin daha da artacağının üzerinde 

son yıllarda yapılan eğitim yönetimi araştırmalarıyla konsensüs oluşmuştur. 

Liderlikle ilgili teoriler  yaygın bir şekilde (a) özellikler kuramı,  (b) 

davranışsal kuram  (c) durumsal kuram olmak üzere üç başlıkta toplanmaktadır. 

Özellikler kuramı başlığı altında toplanabilen bazı yaklaşımlarda,  özellikle başarılı 

olmuş bazı devlet adamları askerler incelenerek bunların belli başlı özellikleri 

araştırılmıştır. Bu kuramın hareket noktası “lider olunmaz,  ancak lider olarak 
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doğulur” şeklinde özetlenebilir. Kuramda liderlerle ilgili olarak özellikler 

belirlenememiştir (Gümüşeli, 1996). 

Davranışsal kuram başlığı altında toplanan liderlik yaklaşımlarında ise 

liderlerle ilgili ortak bir takım genel özelliklerin söz konusu olamayacağı 

noktasından hareketle lider özelliklerinden çok lider davranışları inceleme konusu 

yapılmıştır. Başarılı olmuş liderlerin gösterdikleri davranışlar incelenerek lider 

davranışları profili belirlenmeye çalışılmıştır. Davranışsal kuram içinde yer alan 

başlıca araştırmalar ise Ohio üniversitesi araştırmaları,  Michigan üniversitesi 

araştırmaları ve yönetim gözeneği kavramı (Robert Bloke ve Jane Mouton) gibi 

çalışmalardır. 

Durumsal kuram olarak ifade edilen yaklaşımların çıkış noktası ise “ her 

ortamda geçerli bir liderlik özelliği ve davranışı söz konusu değildir” anlayışına 

dayanmaktadır. Kurama göre,  farklı ortam ve farklı gruplarda farklı liderlik 

davranışları söz konusudur. Bu başlık altında toplanan bazı yaklaşımlar ise yol amaç 

kuramı (Robert House ve Martin Evan) Fiedler’in durumsal liderlik kuramı,  Vroom 

Yettan ‘un normatif kuramı,  Poul Hersey ve Blanchard’ın Durumsal liderlik kuramı,  

Reddin ‘in üç boyutlu liderlik kuramı gibi yaklaşımlardır. Liderlikle ilgili,  lider 

özelliklerine dayalı,  eylem merkezli,  olumsal,  durumsal,  bağlamsal stratejik 

liderlik gibi adlar altında da bazı kuramlar geliştirilmiştir (Şişman,  2004). 

Liderlik ve yöneticilik arasındaki farklar aşağıda gösterildiği gibidir 

(Gümüşeli,  1996). 

1- Yönetici idare eder,  lider yenilik yapar. 

2- Yönetici olaylara dar bir açıdan bakar,  liderin olaya bakış açısı geniştir. 

3- Yönetici nasıl,  ne zaman soruları ile uğraşır,  lider ne, niçin soruları ile 

ilgilenir. 

4- Yönetici statükoyu korur,  lider onunla mücadele eder. 

5- Yönetici yaptığı şeyi doğru yapar, lider doğru şeyleri yapar. 

Yine bu karşılaştırmada da görüldüğü gibi liderin ayırt edici özelliği yeniliği 

ya da değişmeyi vurgulaması iken yöneticiliğin belirgin niteliği var olan örgütsel 
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yapıyı koruması ve kullanmasıdır. Bununla birlikte,  her iki davranış biçiminin hedefi 

de örgütün amaçlarını gerçekleşmektir. Ayrıca her iki davranışın uygunluğu 

koşullara ve duruma bağlıdır. Gerek liderlik gerekse yönetimsel davranış biçimleri 

örgütün amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırken aynı örgütsel ve bireysel değişkenleri 

kullanırlar (Sergiovanni ve Sterrat,  1979,  Akt:Gümüşeli 1996 s18). 

Görüldüğü üzere yönetici ve liderlik birbirinden ayrılan farklı kavramlardır. 

Bu bağlamda şüphesiz ki okul müdüründen beklenen bir liderlik söz konusu 

olacaktır. Eğitimle ilgili olduğu için bu liderliğin türü öğretim liderliğidir.Reddin’in 

modelinde dört tür etkili liderlik biçimi bulunmaktadır. Reddin  bunları yönetici,  

geliştirici,  iyi niyetli otokrat ve bürokrat olarak adlandırmaktadır.  

 

Etkili liderlik biçimleri: 

Yönetici:  Hem  bireye,  hem de göreve önem veren,  ilişki ve görev 

boyutunu dengeleyen bir yönetim anlayışını simgelemektedir. Bu tip lider,  iyi bir 

güdeleyicidir ve etkili  yönetimi benimser. 

Geliştirici:  İnsana yada ilişkiye çok fazla önem verirken göreve çok az 

önem veren bir liderlik biçimini simgelemektedir. 

İyi Niyetli Otokrat:  Bu liderlik biçiminde göreve çok fazla,  bireye ise çok 

az ilgi gösterilir. 

Bürokrat:  Bu liderlik biçimini benimseyen yönetici hem göreve hem de 

bireye çok az ilgi gösterir. Bürokrat olarak nitelendirilen yönetici,  esas olarak 

kurallara önem verir kuralları kullanarak durumu kontrol etmek ve sürdürmek ister.   
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Etkisiz Liderlik Biçimleri 

Uzlaştırıcı: Bu liderlik biçiminde görev yada bireyden sadece birine önem 

verilmesi gereken bir durumda,  her ikisine de çok fazla önem verilir. Uzlaştırıcı lider 

iyi bir karar verici değildir. Baskılardan aşırı ölçüde etkilenir. 

Misyoner: Uygun olmayan bir durumda bireye çok fazla göreve ise çok az 

önem verilen bir liderlik biçimidir. 

Otokrat:  Otokritik liderlik biçiminde misyonerce tutumun tam olarak 

uygun olmayan durumda,  göreve çok fazla,  bireye ise çok az ilgi gösterir. 

İlgisiz:  Gerekmeyen durumda her bireye hem de göreve çok önem 

verilen çok az ilgi gösterilen liderlik biçimidir. İlgisiz lider pasif ilgisiz olarak 

nitelendirilir (Reddin 1970; Akt;Aydın,  2005). 

Benno (1984),  liderlikle ilgili anlamın,  yönetimi dikkat,  güven ve kendi 

kendini yönetme olarak dört yeterlikten söz etmiştir. Konuya okullar açısından 

yaklaşıldığında ise okul yöneticisi bir eğitim lideri olarak okulda olanların 

yönetimini sağlayabilecek bazı yeterliliklere sahip olmalıdır. Böylece yönetici,  

okulun anlamını daha iyi anlayacak,  bir takım sembolleri, okulların amaçlarının 

gerçekleşmesinde etkili bir biçimde kullanabilecektir. Diğer taraftan yönetici,  okulda 

bütün dikkatini öğretmenlerin sahip oldukları enerjilerini okul amaçlarını 

gerçekleştirme doğrultusunda kullanmalarına yoğunlaştırmak durumundadır. Bütün 

bunları yaparken de yöneticinin çevresine güven telkin etmesi,  grubun güvenini 

kazanması gereklidir (Şişman 2004). 

Okul yönetimini özellikleri açısından inceleyebilmemiz için örgüt kavramını 

tanımamız ve az önce incelediğimiz lider ve yönetici tanımlarını örgüt yöneticisi ve 

lideri için ele almamız gerekir. 
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Örgüt  

Örgüt bir yapıdır. Bu yapının iyi kurulabilmesi,  iyi bir modele dayanmasıyla 

olacaktır. Yönetimin tümü ise bu yapıyı işleten bir süreçtir(Bursalıoğlu, 

2002).Örgütün var olabilmesi için, ortak bir amacın olması ve bu amacı 

gerçekleştirmek doğrultusunda iş birliği yapmaya istekli yeterli sayıda bireyin 

bulunması gerekmektedir. Ortak bir amacın gerçekleştirilmesine katkıda bulunma 

isteği,  örgüt açısından zorunluluk ifade etmektedir. Bu bağlamda,  isteklilik bireyin 

özveriyle çalışmasını,  davranışlarını bireysel eğilimlere göre kontrol etmekten 

vazgeçirici davranışlarında bireysellikten kurtulmasını ifade etmektedir. Buna göre 

isteklilik,  birlik ve bütünlük için zorunlu olan bir eğilim olmaktadır (Aydın,  2005). 

Bu bağlamda olumlu örgüt özelliklerine baktığımızda okulu zorunlu 

kurulmuş düzen içerisinde incelememiz gerekecektir. Çünkü örgüt olarak okul 

alışılagelmiş sıradan bir örgüt olarak hatta (Bursalıoğlu, 2002)’ye göre okul 

kültürünün zorunlu kıldığı bir örgüttür. 

Okulu örgüt olarak diğer örgütlerden ayıran özellikleri; 

1. Üzerinde çalıştığı hammaddenin toplumdan gelen ve topluma giden insan 

olması. 

2. Okulda çeşitli değerlerin bulunması ve çatışması. 

3. Okul denilen örgütün ürünü değerlendirme güçlüğü.  

4. Okulun özel bir çevre olması. 

5. Okul çevresindeki bütün formal ve informal örgütlerin yön verdiği,  yahut 

etkilediği bir örgüt olması. 

6. Düzenlenmiş grupların kendi yararlarını korumak için okulun fikir 

bağımsızlığını sınırlamaya çalışması. 

7. Okulun kültür değişmesini sağlayan örgütlerin başında gelmesi 

(Bursalıoğlu,  2002). 

Okulun kültür değişmesini etkileyen özelliği önemlidir. Okul stratejik olarak 

verdiği eğitimle topluma doğru mesajların ulaşmasını sağlar. Kapalı ve muhafazakar 

toplumların aydın,  Atatürkçü ve çağdaş yetiştirilmesini sağlar. 
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Örgütlerin etkinliklerini gerçekleştirebilmek ve verimli kılmak için etkin bir 

yönetim anlayışlarına ihtiyaç vardır. Bu husus etkin yönetim açısından yöneticilik ve 

liderlik kavramları ortaya çıkmasıyla sağlanır. Okul örgütünün iyi yönetilebilmesi,  

hizmet alanlarının doyumunun sağlanması da öğretim lideri ile mümkündür. 

 

Öğretim Liderliği Tanımı,  Açıklamalar Ve Dayandığı Kuramlar 

Öğretim liderliğini tanımlamak  ve öğretim liderliği davranışlarını belirlemek 

amacıyla yurt dışında ve özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde bir çok araştırma 

yapılmıştır. Bu çalışmalardan birisinde öğretim lideri olarak seçilen bazı okul 

müdürlerinin liderliği nasıl tanımladıkları belirlenmiştir. Öğretim liderliğinin kendine 

özgü yönlerini ortaya koyan bu tanımlardan bazıları şöyle ifade edilmiştir (Mc Even 

1994 s 6-10 Akt: Gümüşeli,  1996 s40). 

 “Öğretim liderliği,   eğitim işini benimsemek için müdür,  öğretmenler,  

öğrenciler,  aileler ve okul kurumunun birlikte çalışabilecekleri bir örgüt iklimi 

yaratılmasıdır”(Şişman,  2004). 

“Öğretim lideri öğretme ve öğrenmeyle beslenen ve onlarla uyuyan devamlı 

olarak tüm öğrencilerin öğrenebileceği bir okul ve öğretimi nasıl organize edeceğini 

düşünendir (Gümüşeli,  1996). 

Okul yöneticisi bir taraftan genel yönetici bir taraftan öğretimsel lider rolünü 

oynamaktadır. Araştırmacılar okul yöneticisinin rolleri ve davranışlarına ilişkin yedi 

zıt konu bulunduğunu belirlemişlerdir.  

1. Öğretimsel liderlik rolünü tam olarak belirleme eksikliği. 

2. Üniversitelerin okul yöneticisi yetiştirme programındaki yeterlilik 

düzeyine ilişkin farklılıklar. 

3. Okul yöneticisinin değerlendirme kriterleri nin farklı olması. 

4. Görevlerin geniş alana dağılması ve görevler arasındaki kopukluk. 

5. Etkili öğretimin  nasıl olacağına ilişkin anlaşmazlık. 
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6. Performans ve hedef arasındaki ilişkiyi güçlendirecek ödül ve güdüleme 

eksikliği. 

7. Öğretmenle sözleşme yapma ve pazarlık etmede ortaya çıkan sınırlamalar 

(Gümüşeli,  1996). 

Yukarıdaki bilgilerin ışığı altında Türkiye deki duruma bakıldığında benzer 

sıkıntıların okul müdürlerimizde yaşandığını görmekteyiz. Öğretim liderliğinin geniş 

anlamda okul müdürlerine çok iyi anlatılması,  hizmet içi kurslarla sorunları 

giderilmesi ve mevzuatta düzenleme yapılması uygun olacaktır.  

Yurtdışındaki eğitim sorunları ile ilgili çalışmalara bakıldığında yeni yüzyılın 

okullarını yönetebilecek müdürlerin liderlik vasıflarını araştırma ve geliştirmeye 

yönelik çalışmaların devam ettiği görülür. 

İlgili literatürün taranmasında öğretim liderliği sorununun çözümüne yönelik 

olarak en somut gelişmenin ABD’de olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda ABD Eyalet 

Eğitimleri Konseyi (The Counsil of Chief State Schooll Offirers CCSSO) bünyesinde 

kurulan okul liderleri Lisans Konsorsiyumuna üye 24 Eyalet Eğitim kurulu ve ulusal 

düzeyde faaliyet gösteren 13 Eğitim birliğinin ortak çalışması ile 1996 yılında “Okul 

Müdürleri için liderlik” standartları belirlenmiştir. Bu liderlik standartları günümüz 

dünyasının karmaşık okul yapılarını ve çevrelerini yönetebilmek için gerekli olan 6 

liderlik alanını tanımlamaktır. Bunlar vizyoner liderlik,  öğretim liderliği,  örgütsel 

liderlik,  toplumsal liderlik,  etik liderlik ve politik liderliktir. Belirlenen  bu liderlik 

yeterliliklerinin her birisi bilgi tutum ve davranış boyutlarında ayrı ayrı  maddeler 

biçiminde tanımlanmıştır (DDE, 1998; CCSSO;1996 akt: Gümüşeli,  1996). 

Vizyoner liderlik kısaca,  örgüt için gerçekçi,  güvenilir,  etkileyici bir 

gelecek yaratma yeteneği olarak tanımlanabilir (Loushoney 1999 s132). Okul 

müdürünün öğrenim vizyonu geliştirmesi okulun amaçlarına uygun olarak 

yönetilmesinde en önemli basamaktır. Öğrencilerin öğrenmesi ve öğretmenlerin 

mesleki gelişimini kolaylaştıran bir okul kültürü ve öğretim programı geliştirme,  

destekleme ve devamlılığını sağlama yoluyla bütün öğrencilerin başarı düzeylerini 

artırmayı amaçlayan bu liderlik alanı doğrudan okulun ürettiği,  ürün üzerine 

odaklanan davranışlarından oluşmaktadır (Gümüşeli, 1996). 
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Öğretim liderliği,  diğer liderlik alanlarına göre öğrenciler,  öğretmenler,  

öğretim programı ve öğretme,  öğrenme süreçleri ile doğrudan ilgilenmeyi gerektiren 

bir liderlik alanıdır (Hallinger ve Phılıp ve Joseph F. Murhpy, 1985). Okul müdürleri 

bu alanda yeterli duruma geldiklerinden okulun etkinliğine önemli katkılarda 

bulunma fırsatını elde etmiş olurlar. 

Öğretim liderliği,  bilginin sorun çözmeye uygulanması başkaları aracılığıyla 

okulun amaçlarının gerçekleştirmesini sağlamalıdır. Öğretim liderliği,  okul yönetimi 

açısından yaklaşıldığında okul müdürünün okuldan beklenen sonuçlara ulaşabilmek 

için hem kendisinin yerine getirmek durumunda olduğu,  hem de kendisi dışındaki 

insanları etkileyerek,  onlar aracılığıyla yerine getirilmesini sağladığı davranışları 

kapsamaktadır (Şişman,  2004). 

Çağdaş okulları yönetecek olan okul müdürlerinin aynı zamanda bir 

toplumsal lider olması gerekmektedir. Bunun için kararlarını etkileyen iç ve dış 

öğelerin varlığından haberdar olması,  kararlar üzerindeki etkilerini 

çözümleyebilmesi onlarla iletişime ve etkileşime hazır bir tutum içinde olması 

gerekir (Açıkalın, 1998). 

Örgütsel liderlik,  okulu,  kuralları ve kaynakları; güvenli,  verimli ve etkili 

bir öğrenme ortamı yaratacak şekilde yöneterek bütün öğrencilerin başarı düzeylerini 

artırma olarak tanımlanabilir. Okul müdürleri etkinliklerini yürütürken bir yandan 

uyarlama ile ortaya çıkan sorunları çözerek,  diğer yandan bireysel çabaları ve takım 

etkinliklerini koordine ederek,  okulun hedefleri doğrultusunda bir bütün olarak 

ilerlemesini sağlamak durumundadır (Çelik, 2000). 

Etik liderlik,  özellik kuramıyla bütünleşmektedir. Ancak etik liderlikte 

liderlik özelliklerinden sadece etiksel özellik ön plana çıkmaktadır. Etik değerlerin iş 

gören tarafından benimsenmesi güçlü bir örgüt kültürünü gerektirir. Dolayısıyla,  

örgüt kültürünün güçlü yada zayıf olması etik liderin etkinliğini belirleyen temel bir 

faktördür. Etiksel lider iyi bir değer efendisidir. 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  (Çelik,  

2000). 
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Eğitim sisteminin,  sosyal bir örgüt olduğu kadar politik bir girişim özelliği 

tanıması,  okulun politik düşünce ve eylemlerin odağında olması,  okul müdürünün 

aynı zamanda politik bir lider olmasını gerektirir (Bursalıoğlu, 2002). 

Bunun yanı sıra başka araştırmalarda da çeşitli liderlik tiplerinden 

bahsedildiğini görmekteyiz. Vehbi Çelik “Eğitimsel liderlik kitabında kültürel 

liderlikte,  süper liderlikten,  Vizyoner liderlikten bahsetmektedir. 

Kültürel liderlik kavramı,  örgüt kültürünün lider tarafından 

biçimlendirildiğini savunmaktadır. Dolayısıyla etkili liderler örgüt kültürünü 

biçimlendiren liderdir (Çelik, 2000). 

Süper liderlik,  aslında liderlik kuramında köklü bir paradigma değişimi 

getirmektedir. Eski ve yeni kuramlarının hepsinde lider,  izleyenleri etkileyen kişi 

olarak kabul edilmiştir. Süper liderlik kuramı ise bu yaklaşıma tamamen karşı 

çıkmıştır. Süper liderlik kuramı her insanı kendi kendisinin lideri yapmaktadır. Süper 

liderlik kuramında “beni izle “anlayışı yoktur. Bu kurama göre herkes kendi 

kendisinin lideridir. Dolayısıyla süper lider,  liderliği kişisel bir sorun olarak 

görmektedir. Örgütsel ortamda herkesin süper lider olma olanağı vardır. Ancak süper 

liderlik uzun vadeli ve sürekli bir yetişme biçimini gerektirmektedir. Okul liderliği 

açısından süper liderlik kuramı değerlendirildiği zaman,  öğretmenin liderlik 

rollerinin yeniden  değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir (Çelik,  2000). 

Vizyoner liderlik yaklaşımı,  liderlik çalışmalarının odağına vizyonu 

yerleştirmiştir. Vizyoner liderin güç kaynağı oluşturacağı vizyona bağlıdır (Çelik,  

2000). Vizyoner lider olarak okul yöneticisi,  düne takılıp kalmamayı ve gelecek 

yönelimli olmayı öğrenmiştir. Vizyoner liderlik okul yöneticisinin hayal gücünü 

geliştirmektedir (Çelik, 2000). 

Dönüşümcü liderlik süreci,  hem liderin hem de izleyenlerin dönüşümlerini 

olanaklı kılmaktadır.Bu süreç, liderin ve izleyenlerin kendilerini bireysel olarak 

geliştirmelerini ve örgütsel gelişmeye katkıda bulunmalarını sağlamaktadır. 

İzleyenlere liderlik yeteneği kazandırırken,  lidere daha üst seviyede liderlik yeteneği 

kazandırmaktadır. Bunu,  izleyenleri bireyler olarak bir bütünlük içinde düşünerek,  
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dikkate alarak ve onların gizil güdülerini harekete geçirerek başarmaktadır. Süreçte 

yer alan herkesin,  liderin ve izleyenlerin doğal güçlerini geliştirmelerini olanaklı 

kılıcı bir ortam oluşturarak dönüşümü gerçekleştirmektedir (Aydın, 2005 S:309). 

İzleyenler liderlik sürecine kendilerinden gönüllü olarak katılırlar,  liderlere 

kendilerinden, isteyerek güç ve dengeyi verirler,  gerekli gördüklerinde de söz 

konusu dengeyi geri çekerler. Bunun için,  liderliğin en üst düzeyi ahlaksal liderlik 

olarak tanımlanmaktadır (Aydın,  2005 S:310).  

 Bütün liderlik kuramları,  temel fonksiyonu öğretim olan,   okul yönetimine 

ilişkin beklentileri artırmaktadır.  

Thomas J. Sergiovanni okul yönetiminde bulunan liderin sahip olması 

gerektiği liderlik güçlerini bir model ile geliştirerek boyutlandırmıştır. Bu model 

teknik insan,  eğitim,  sembolik ve kültürel güç olmak üzere 5 boyut olarak  

Sergiovanni,  (1984) tarafından incelenmiştir (Şişman,  2004). 

Teknik güç,  daha çok okul yönetimi süreçlerini kapsamakta olup teknik 

yönden yeterli lider,  yönetim mühendisliği rolü üzerinde yorumlanmakta;bu rol 

temel konular olarak zaman yönetimi,  teknoloji,  planlama,  örgütsel yapı,  

örgütleme,  eşgüdüm vb. öğe ve süreçler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Temel amaç 

örgütsel verimliliği en üst düzeyde gerçekleştirmektir. İnsani güç,  bireyler arası 

ilişkilerle olup insani yönden yeterli lider,  “insan mühendisliği” rolünü 

benimsemekte; bu rol,  insanlar arası ilişkileri,  güdüleme,  teknik,  destek,  insan 

gücü geliştirme,  katılmalı karar  verme,  insan kaynağının moralini yükseltme gibi 

konulara önem vermektedir. Burada temel amaç,  örgüt içindeki insanların 

mutluluğuna katkıda bulunmaktadır. 

Eğitsel güç,  eğitim,  öğretim,  öğrenme süreçleri ve okul hakkında yeterli 

bilgi sahibi olmakla ilgili olup,  eğitsel yönden yeterli lider,  kendini “klinik bir 

uygulamacı” olarak görmektedir. Bu rol öğretimin etkililiği,  eğitim programını 

geliştirme,  klinik denetim ve  değerlendirme gibi konulara ve bunlarla ilgili mesleki 

bilgilere önem vermektedir. 
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Sembolik ve kültürel yönden,  okulla ilgili önemli durum,  sembol ve değerler 

üzerinde yoğunlaşmakta; sembolik kültürel yönden yeterli lider,  önemli amaçlar ve 

davranışlar için model oluşturmakta,  neyin önemli ve değerli olduğu kapsamında 

çevresindekilere çeşitli sembollere bağlı olarak mesajlar vermektedir. Okul müdürü 

zamanın çoğunu okul içinde gezinerek,  sınıfları ziyaret ederek,  eğitim – öğretim ve 

öğrenciler için harcamaktadır. Okul için bir vizyon belirlemekte,  önemli tören ve 

toplantılara başkanlık etmektedir. Liderliğin sembolik ve kültürel yönüne önem 

veren liderler,  insanları etkilemede çeşitli sembollerin kullanımına ağırlık vermekte,  

insan bilinci,  anlamların üretilmesi,  paylaşılması,  bütünleşme gibi konular üzerinde 

yoğunlaşmaktadır (Sergiovanni,  1984). 

Bu model hiyerarşik yapıya sahiptir. Okul müdürünün öğretim liderliği için 

ve öğretim liderliğinin tüm unsurlar tarafından kabul derecesinin yükseltilebilmesi 

için okul etkinliğinin artırılması ve idamenin sağlanması ancak ve ancak bu 

saydığımız 5 boyutun tümünün olması ile gerçekleşeceği araştırmacılar tarafından 

genel kabul görmüştür.  

Okul yöneticilerinin en önemli sorumlulukları aşağıdaki maddelerde 

verilmiştir (Aydın,  2005). 

1- İnsanlarla etkili biçimde çalışma. 

2- Etkili bir işletme yönetimi. 

3- Yeterli bir okul binası ve çevresi hazırlama. 

4- Eğitim programının geliştirilmesi. 

5- Mesleğe hizmet. 

Bu maddelere eklenebilecek başka sorumluluklarda vardır. Eğitim 

programının geliştirilmesi sorumluluğu ihmal edilen konuların başında gelmektedir. 

Okul müdürlerinin eğitim programlarını geliştirici ve açıklayıcı olarak kendilerini  

görmeleri gerekmektedir. 

Yine Aydın’ın Hankew den de aktardığına göre iyi bir yöneticinin rolleri 

sekiz noktada toplanmaktadır; peygamberlik rolü, oturum başkanlığı rolü,  
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örgütleyici rolü,  uygulayıcı rolü,  politika saptama rolü,   teknik danışmanlık rolü,  

karar verici rolü ve liderlik rolü (Aydın 2005). 

Bir başka kapsamlı çalışmada,  eğitim yönetiminde yeterlik örüntüsü üzerinde 

durulmuş ve yeterlik örüntüsü <kritik görev alanları> olarak gruplandırılmıştır. Sekiz 

noktada  toplanan kritik görev alanları şunlardır  (Aydın,  2005); 

1- Öğretim ve program geliştirme. 

2- Öğrenci işleri. 

3- Çevre okul liderliği. 

4- Öğretmen personel hizmeti. 

5- Okul binası ve alanı. 

6- Ulaşım. 

7- Örgüt ve yapı. 

8- Okul bütçesi ve işletme yönetimi. 

  Eğitim yönetiminin görevleri insanlar,  fiziksel ortam ve program 

konularında toplanmaktadır. Eğitim yönetiminde yeterlik örüntüsü,  bir eğitim 

kurumu olan okulun yönetiminin gerektirdiği tüm görevleri kapsamaktadır.  

Türkiye’de “Eğitim Yöneticilerinin Yeterlik” konusunda ilk araştırmayı “İlk 

öğretmen okulu Müdürlerinin Yeterliliklerine İlişkin Bir Araştırma” adlı çalışma ile 

(Bursalıoğlu, 1975) yapmıştır. Araştırmada müdürlerin hizmet öncesi kazanmaları 

zorunlu olan üç yeterlilik alanı; yetki ve sorumluluk,  okulun maddi bakımı ve 

liderlik davranışları olarak sıralanmıştır. Yine başka bir araştırmada “Eğitim 

Yöneticisinin Yeterlikleri” konusunda “Endüstri Meslek Lisesi Yöneticilerinin 

Yeterliklerine İlişkin Bir Araştırma”  (Gürsel, 2006) tarafından yapılmıştır. 

Okul yöneticisi asıl olarak programların geliştirilmesi ve planlanması,  okulda 

genel ve özel olarak gerçekleştirilen öğretimle kazandırılan bilgi,  değer ve 

davranışların ölçülmesi değerlendirilmesi gibi sorumluluklara sahip olmalıdır. Yani 

okul yöneticisi öğretim lideri olmalıdır (Erdoğan,  2003). 
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Okul yöneticisi,  değişen toplumun yapısına uygun olarak davranmak 

zorundadır. Toplumun beklentilerini karşılayamayan bir okulun etkili olması 

mümkün değildir. Bir kaynak sağlayıcı olarak okul yöneticilerinin temel rolleri 

şunlardır (Çelik,  2000): 

1- Öğretimsel lider,  zaman ve kaynakları etkili olarak kullanır. 

2- Lider değişime uygun bir iklim oluşturur,  değişim yönetimi 

becerilerinden yararlanır ve bireysel ve grupsal düzende benimsenen 

duyguların okul ortamında gelişimini sağlar. 

3- Öğretimsel lider, okul personelinin öğretimsel kaynaklardan yararlanma 

konusundaki güçlü ve zayıf yönlerini bilir. 

Zaman ve kaynağın etkili kullanımı örgütün etkinliğini artırır.Lider örgüt 

havasını değiştirme gücüne etkili kullanım sayesinde ulaşabilir. 

Okul müdürlerine yönelik öğretim liderliği davranışlarını kazandırıcı bir 

eğitim programının düzenlenebilmesi için bu yönde yetiştirilecek müdürlerin öğretim 

liderliği görevlerini yerine getirme derecelerinin belirlenecek eğitim ihtiyaçlarının 

saptanması gerekmektedir. Ancak bu liderliğin hangi boyut ve işlevlerden oluştuğu 

konusunda yapılan araştırmalarda tam bir görüş birliğine varılmamıştır. Bu da 

beraberinde öğretim liderliği davranışlarının belirlenmesini güçleştirmiştir. Bununla 

birlikte son yıllarda oluşturulan modeller,  öğretim liderinin davranış ve boyutlarının 

belirgin kalınmasına yardımcı olmuştur (Hallinger 1985) tarafından geliştirilen ve 

öğretim liderliğini üç boyut içerisinde özetleyen model,  öğretim liderinin görev ve 

fonksiyonlarının neler olduğu konusunda değerli bulgular sunmuştur. Öğretim 

liderinin görev ve fonksiyonlarına ilişkin olarak,  Hallinger ‘ın modelinde yer alan 

“Okulun misyonunu tanımlama” eğitim programı ve öğretimi yönetme “olumlu 

öğrenme iklimi geliştirme “ boyutları ve bu boyutlar içerisinde yer alan görevler bu 

çalışmada öğretim liderliğini belirleyen görevler olarak kabul edilmiştir (Çalhan, 

1999).  

Nicel araştırma yöntemlerine bağlı olarak yapılan araştırmalarda en çok 

kullanılan tekniklerden biri,  öğretim liderliği davranışlarını ölçmeye yönelik olarak 

geliştirilen anket ve ölçeklerdir. Bu anket ve ölçeklerde,  öğretim liderliği 
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davranışları,  okul müdürü,  öğretmenler veya iki grubu da kapsayan bakış 

açılarından belirlenmeye çalışılmıştır. Bazen bu anket ve ölçeklerle birlikte,  örgüt 

iklimi ve örgüt kültürü  konularını kapsayan anketlerde kullanılmıştır (Şişman, 

2004). 

Okul müdürlerinin görev yaptıkları alan ve çevresel faktörler,  birbirinden 

bazen farklılaşsada öğretim liderliğiyle ilgili boyutlar çeşitli araştırmalarda çok az 

farklılıkla tanımlanmıştır. Hallinger bu boyutları üç ana başlık altında toplamıştır. 

Boyutlardan birincisi,  okulun amaçlarını geliştirme ve açıklama 

görevlerinden meydana gelen “Okulun misyonunu tanımlama boyutudur. İkinci 

boyut; Öğretimi denetleme ve değerlendirme,  eğitim programını eş güdüleme ve 

öğrenci başarısını izleme gibi üç görevi içeren” eğitim programı ve öğretimi” 

boyutudur. Üçüncü boyut ise; ilk iki boyuta göre daha fazla sayıda görev ve 

davranıştan oluşan “ olumlu “öğrenme iklimi geliştirme” boyutudur. Bu boyut 

içerisinde gerçekleştirilmesi gereken görev  ve davranışlarda öğretim zamanını 

koruma,  öğretmenlerin mesleki gelişimini  sağlama,  ulaşılabilir olma,  öğretmenleri 

çalışmaya özendirme,  akademik standartlar geliştirme ve uygulama,  öğrencileri 

öğrenmeye özendirme olarak ifade edilir (Hallinger ve Phılıp ve Joseph F. Murhpy, 

1985). 

 

Okulun Misyonunu Tanımlama    

Misyon okul örgütü için bir değerler çerçevesi oluşturur,  okulun unsurlarını 

birbirine bağlar. Ayrıca oto kontrol sistemini devam ettirerek okulun unsurlarının 

aynı çerçeve içerisinde işlemesini sağlar.  

Bir okul müdürünün öğretim liderliği rolünün önemli boyutlarından birisi 

okulun misyonunu veya amacını tanımlamadır. Açık bir okul misyonunu geliştirme,  

öğretmen ve diğer iş görenler arasında paylaşılmaz amaçlar duygusu oluşturma ve bu 

amaçlar yönünde güdülenmede etkili bir rol oynamaktadır. Edmonds’ın  ifade ettiği 

gibi etkili okullar açık bir misyonu geliştirir ve kullanırlar. Bu yolla öğretmenler ve 



 16 

diğer işgörenler okulun başarmaya çalıştığı amaç konusunda ortak bir anlayışı 

paylaşır,  amaçları gerçekleştirmek için düzenlenen etkinliklerde istekli bir iş birliği 

ortaya koyarlar(Gümüşeli, 1996). 

Gürsel’in (2006,  s.91) belirttiği gibi okul yöneticisi,   bir okulda amaçların 

yerine getirilebilmesi için iş görenleri örgütleyen,  emirler veren,  çalışmaları 

yönlendirip  koordine eden ve denetleyen biri olmalıdır. Bu bağlamda okul 

misyonunu tanımlayacak ve etkileyecek okul müdürüdür. 

Bu açıklamalara dayalı olarak okul müdürünün misyonunu tanımlamadaki 

başlıca rolü okulun amaçlarını geliştirmek ve bu amaçları çevreye anlatmaktır. 

 

Okulun Amaçlarını Geliştirme 

Bu fonksiyon bir öğretim yılı boyunca öğretmen ve diğer iş görenlerin yerine 

getirecekleri görevleri belirlemede müdürün rol ve sorumluluklarına işaret eder. 

Öğretim lideri aslında okulun kesin öğretim amaçlarını geliştiren ve bunların 

uygulanmasını yönetmekten sorumlu olan kişidir. Amaçlar öğrencilerin bilmesi 

gerekenleri ve okuldan mezun olduktan sonra yapabileceklerini tanımlayan belli başlı 

sonuçlardır. Bu ana amaçlara ek olarak öğretim alanları ve sınıf düzeyi için yine daha 

belirli sonuçlarına ihtiyaç duyabilir. Hedefler olarak ifade edilen bu sonuçlar yönetici 

ve öğretmenler için öğrenmeye ilişkin yol gösterici niteliktedir. Bunlar materyaller 

ve programların seçiminde,  öğretim stratejilerini kararlaştırmada,  başarıyı empoze 

için gerekli olan değerlendirme türünü belirlemede ilgililere kılavuzluk eder 

(Gümüşeli,  1996). 

Amaçların geliştirilmesi için katılım şarttır. Öğretmen,  aile ve diğer 

toplumsal gruplar okul müdürü liderliğinde katılım gerçekleştirmelidirler. Gümüşeli 

(1996)’e göre, bu süreç öğretmenlerin, ailelerin, toplumun belli kesiminden üyelerin 

ve hatta öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilebilir.Bu grupların tüm öğrenme 

süreçleri üzerinde güçlü bir etkisi vardır. 
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 Okulun Amaçlarını Açıklama 

Okul müdürü okulun amaçlarını katılımcılara,  yeni öğretmenlere, ailelere ve 

öğrencilere anlatması işlevi okulun amaçlarını açıklama boyutudur. 

(Hallinger ve Phılıp ve Joseph F. Murhpy, 1985).’ye göre okul müdürlerinin 

okulun amaçlarını ve bunların önemini, öğretim yılı boyunca yapacakları periyodik 

toplantılarda öğretmenlere anlatabileceklerdir. Bu amaçları açıklamada formel ve 

informel etkileşim biçimlerinden yani amaç demeçleri,  iş gören bültenleri ve 

yönetici gazetelerindeki makaleler,  eğitim ve iş gören toplantıları,  iş gören 

sohbetleri gibi etkinliklerden yararlanabileceklerdir.  

Okul yöneticisi,  okulda yüksek performans sistemi oluşturabilmek için temel 

amaçları çok iyi belirlemelidir. Okul yöneticisinin lideri öğretmenleri okulun 

örgütsel amaçlarını gerçekleştirmeye doğru yöneltmektir (Çelik, 2000).  

 

Eğitim Programı ve Öğretimi Yönetme 

Eğitim örgütünün var oluş nedeni ve tek amacı,  eğitimin amaçlarına uygun 

olarak öğrencileri yetiştirmektir. Öğrencilerin yetiştirilmesi devletin eğitim 

programına göre olur. Eğitim programı bir okulun tüm öğretim programlarını ve 

eğitim etkinliklerini kapsar. Okul yöneticisi,  eğitim programlarının amaçlarını 

yorumlayabilmelidir. Eğitim programının amacına ulaşılmasındaki başarı,  okul 

yöneticisinin eğitim amaçlarını doğru yorumlamaya,  gerekli eğitim ve öğretim 

ortamını hazırlamasına ve öğretmenlerin öğretimi etkili planlamasına bağlıdır 

(Başaran,  1994). 

Öğretim liderliğinin ikinci davranış boyutu olan eğitim programı ve öğretimi 

yönetme boyutu birbiri ile ilişki içerisinde olan birkaç görevden meydan gelir. 

Bunlar; öğretimi denetleme ve değerlendirme,  eğitim programını eşgüdümleme ve 

öğrenci başarısını izlemedir. 
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Öğretim Denetleme ve Değerlendirme 

Okul müdürünün asıl görevi,  okulun amaçlarının sınıf uygulamalarına 

dönüştürülmesini sağlamaktır. Bu görev,  öğretmenlerin ders hedeflerini okul 

amaçları ile eşgüdümlemeyi,  onları öğretimsel bakımdan desteklemeyi ve informel 

sınıf ziyaretleri ile sınıf öğretimini izlemeyi gerektirir. 

Bir okulda yönetici tarafından denetim yapılmadan etkinliklerin başarılı olan 

ve olmayan yönleri belirlenemez. Denetim işleri,   uygulama ile plan ve ilkeleri 

karşılaştırma,  sapma  ve hataları belirleme,  sapma ve hatalı uygulamayı zamanında 

ve yerinde durdurma,  nedenlerini araştırma, giderici ve düzeltici önlemleri alma,  

önerilerde bulunma,  yol gösterme, önlem ve uygulamaları izleme ve sonuçları 

hakkında hükme varmadır(Taymaz,  2001). 

Bu denetleme ve değerlendirme sonucunda öğretmenlere yaptıkları belirli 

sınıf uygulamalarına ilişkin somut dönütler verilir. Literatüre göz atıldığında 

denetimin öğretim liderliği ile en sık ilişkilendirilen bir görev fonksiyonu olduğu 

görülmektedir(Hallinger ve Phılıp ve Joseph F. Murhpy, 1985). 

Eğitim programın değerlendirilmesi, okulun amaçları açısından olmalıdır. 

Aracı durumundaki etkililik ölçütlerinin ötesine gidilmelidir. Değerlendirmenin 

genel amacı,  örgütsel etkinlik derecesini artırmaktır. Amaç daha etkili biçimde 

gerçekleştirmeyi sağlamaktır.(Aydın,  2005).  

Okul müdürü öğretimi denetleme ve değerlendirme sürecinde etkililiğini 

okulun amaçları ile dersin hedeflerinin uyuşup uyuşmadığını veya birbirlerini 

destekleyip desteklemediğini kontrol eder. Bu kontrol okul müdürünün görevidir. 

Okul müdürü,  ders işleme sürecini kontrol eder,  bu kontrol  sonuçlarını etkililiğe 

dönüştürecek amaçlar ve araçlarla bağlantıyı sağlar. Bu nedenle okul müdürleri 

zamanlarının çoğunu dersliklerde geçirmesi ve sınıflarda neyin olup bittiğinden 

haberdar olması gerekir. 
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Okul müdürü,  belki öğrencilerin akademik başarıları üzerinde öğretmenler 

kadar doğrudan etkili olmayabilir. Ancak,  sınıf içi öğretim ile ilgili olarak 

müdürlerin yapacakları gözlem ve denetimler,  okulun amaçlarına ilişkin 

oluşturacakları yüksek beklentiler yanında,  öğretim için gerekli kaynakları sağlama,  

sınıf içi öğretimi düzenleme,  öğretmenleri değerlendirme ve geliştirme,  olumlu okul 

ikliminin,  oluşmasına öncülük etme gibi davranışlarıyla öğrencilerin akademik 

başarılarını da dolaylı olarak etkileyebilirler (Hallinger ve Phılıp ve Joseph F. 

Murhpy, 1985). 

Okulun etkili okullar arasında yer almasını isteyen müdürler günün büyük bir 

bölümünü doğrudan program ve öğretim işlerine ayırmak zorundadırlar. Gün 

boyunca kaçınılmaz olarak “büyüyen kağıt yığınları” ile uğraşmayı öğretim 

bitimindeki saatlere ayırmalıdır. Çünkü sınıflarda nelerin yapıldığından haberdar 

olmak,  evraklarla zaman geçirmeye göre müdürlüğü daha etkili yapabilir. Eğitim ve 

öğretimi denetlemeyi görev kabul eden bir öğretim lideri her bir sınıf için 5 ile 15 

dakika arası bir zaman ayırarak günde 5 ya da 7 sınıf izleyebilir. Öğretim liderinin 

sınıf denetimi sonucunda elde edeceği bilgiler,  bir yanda öğretmeni desteklemek,  

diğer yanda da öğrencileri çeşitli yönleri ile tanımak için önemli yararlar sağlar. 

Etkili müdürler,  her sınıfı her gün ziyaret etmemelerine rağmen bu sınıflarda 

neler olduğunu tahmin edebilirler. Müdürün bu algıları biçimlendirmeye büyük 

ölçüde öğrenci ve aile görüşleri yardımcı olur. Fakat başkalarından elde edilen bu 

bilgiler aracısız olarak elde edilen bilgilerin yerini tutmaz (Gümüşeli, 1996). 

 

Eğitim Programı Eşgüdümlüme 

Eşgüdümlüme,  belli bir amacı gerçekleştirme doğrultusunda eldeki insan ve 

madde kaynaklarını bütünleştirme süreci olarak tanımlanabilir (Aydın,  

2005).Okulun ve programının başarısı,  okul içindeki çeşitli programların birbiriyle 

uyumlu olmasına ve programlar arası eşgüdümünün sağlanmasına bağlıdır. Başarılı 

okullarda müdürler,  sınıf ve kademeler arasında,  program yönünden 
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koordinasyonda önemli rol oynamakta,  öğretmenler arasında büyük ölçüde bir 

etkileşimin olmasını teşvik etmektedir (Şişman,  2004). 

Öğretimsel bakımdan etkili okullarda göze çarpan önemli özelliklerden birisi 

de eğitim programını eşgüdümlüme derecesinin yüksek olmasıdır. 

Bu okullarda hem sınıflarda öğrenilen içerik hem de başarı testleri eğitim 

programının amaçları ile sıkı bir şekilde ilişkilidir. Ayrıca bütün sınıf düzeylerinde 

yapılan etkinlikler arasında yüksek bir süreklilik vardır. Eğitim programını 

eşgüdümlüme,  öğretim ve eğitim programı konusunda aynı sınıf öğretmenlerinin 

daha çok etkinliklerin içinde olmaları ile gerçekleşebilir (Hallinger ve Phılıp ve 

Joseph F. Murhpy, 1985). 

Eşgüdümlemenin,  sağlanabilmesi daha önce bahsettiğimiz denetlemenin 

etkinliği oranında gerçekleşir. Denetimle,  bireylerin kendi aralarında ve diğer 

gruplarla ilişkilerinde eşgüdümlenmiş bir çabayı gerçekleştirdiklerini görmelerini 

sağlayan bir denetim uygulaması ile yol gösterici düzenlemeler,   yapılabilir. 

Eşgüdümlemenin en zor olanı aynı sınıfı okutan değişik ders öğretmenlerinin 

arasındaki eşgüdümdür. Bu konularda okul müdürünün öğretmenlere yardımcı 

olması zorunludur. Bu nedenle eşgüdümlüme toplantılarına okul müdürü başkanlık 

etmelidir. 

 

Öğrenci Başarısını İzleme 

Başarılı okullarda öğrencilerin gelişimi ve başarı düzeyleri bir takım ölçme 

araçlarıyla (, sınavlar, standart testler,  vb) sürekli ölçülmekte,  izlenmekte ve 

değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler  sonucunda program ve öğretim güçlüğü 

ve zayıf yanları belirlenebilir. Buna göre yapılacak değişiklikler ve iyileştirmeler 

saptanabilir. Öğrenci ve okul başarısının,  sadece dönem sonlarında 

değerlendirilmesi,  pek anlamlı değildir. Zira bu durumda hataların ve eksiklerin 

giderilmesi güçtür. Oysa öğretim sürecinin her aşamasında yapılacak 
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değerlendirmeler sonucu gerekli önlemler önceden alınabilir. Örgütler ve yönetimle 

ilgili çağdaş tartışmalarda buna “önleyici kontrol” denilmektedir (Şişman,  2004). 

Öğretim liderinin bu göreve ilişkin sorumluluklarından birisi de standardize 

edilmiş objektif testler kullanarak öğrenci başarısını izlemedir. Öğretim lideri olan 

müdürler standardize edilmiş objektif test sonuçlarını öğretmenlerin tümüyle,  aynı 

sınıfta ders veren öğretmenlerle veya her bir öğretmenle ayrı ayrı tartışırlar. Test 

sonuçlarını özet bir biçimde tanımlama yorumlayıcı analizler yaparak  öğretmenlere 

verirler.  (Sergiovanni,  1984).  Aynı zamanda bu test sonuçları öğretmenlerle 

iletişim kurarak var olan sorunlara zamanında müdahale etme fırsatı yaratmada,  

eğitim programında yapılabilecek düzeltme ve değişiklikleri belirlemede ve okulun 

amaçlarına dönük gelişmeyi ölçmede müdüre kılavuzluk eder. 

 

Olumlu Öğrenme İklimi Geliştirme  

Geleceğin okul liderleri,  öğrencilerin ve okul kadrosunun bütünleşmesini 

sağlayacak olumlu ve açık bir öğrenme ortamı ve iklimi oluşturmak ve bunu 

sürdürmek durumundadır. Okulun iklimi denince öncelikle okuldaki çalışma 

koşulları,  bu koşulların insanlar üzerindeki etkisi anlaşılır. Bir okuldaki çalışma 

ikliminin durumu,  insanların motivasyonu,  okulla bütünleşmesi,  moral,  

performans üzerinde çok yönlü bir etkiye sahiptir. Okul müdürü,  her şeyden önce 

okulda herkesin zevkle çalışabileceği,  karşılıklı dostluk ve güvene dayalı olumlu bir 

okul iklimi oluşturmalıdır (Şişman,  2004). 

Öğretim liderliğinin üçüncü boyutu olan olumlu öğrenme iklimi geliştirme’ 

de yer olan görevler; 
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Öğretim Zamanını Koruma  

Planlı yapılan eğitimde,  eğitim süresini oluşturan her dakikanın yeri ve 

önemi vardır. Bu süreç içerisinde öğrencinin kaçıracağı bir öğretim etkinliği onun 

gerçekleştireceği öğrenim yaşantılarının eksik olmasına yol açar (Başaran,  1994). 

Öğretim lideri olan müdürler okul düzeyinde politikalar geliştirerek ve 

uygulayarak bu tür olumsuzlukları kontrol altına alabilir. 

Sınıftaki öğrenme zamanın kesilmesini sınırlayan politikaları başarı ile 

yürüten müdürler öğretim için kullanılan zamanı ve buna bağlı olarak da öğrencinin 

başarısını artırabilirler (Hallinger ve Phılıp ve Joseph F. Murhpy, 1985). Okul 

müdürü öğretime ayrılan zamanın etkili olarak kullanılıp kullanılmadığını belirlemek 

amacıyla sınıfları ziyaret etmelidir. Sınıf ziyaretleri öğretim zamanını etkin kullanım 

hakkında müdürlere ipuçları vereceği gibi öğretmenlerin motivasyonunu artırmada 

önemli rol oynar. 

 

Ulaşılabilir Olma 

Okul müdürünün,  öğrenciler ve öğretmenler tarafından her an,  her yerde 

ulaşılması durumudur. Bu durum,  müdürün diğer işlerinden dolayı kesintiye uğrar. 

Öğretim lideri olan okul müdürünün etkili okul yönetimi için,  etkinliklerini belirler,  

ideal ve fiili zaman kullanımını karşılaştırarak asıl işi olan öğretim liderliğine zaman 

ayırır. 

Okul müdürlerinin zamanlarının önemli bir bölümünü zorunlu toplantılar ve 

görevlerin olmasına karşın etkili müdürler yine de kalan zamanlarının çoğunu 

öncelikle öğretmenler ve öğrenciler ile karşılaşabilmek için makam odalarının 

dışında geçirmeye çaba gösterilir. Okul bahçesi,  koridor ve sınıflarda sık sık 

görünme müdürlere öğretmenleri olduğu gibi öğrenciler ile de etkileşim içinde olma 

olanağı sağlar. Bu biçimdeki informal etkileşim öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçları 

hakkında onlara çok değerli bilgiler sağlar. Aynı zamanda okulun öncelikli 

konularını anlatma olanağı verir. Bu tür uygulamalar ayrıca öğrenci ve öğretmenlerin 
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tutum ve davranışlarını da olumlu yönde etkiler (Hallinger ve Phılıp ve Joseph F. 

Murhpy, 1985). 

Öğretim liderliği,  okul yöneticisinin asıl yerinin geniş makam odası değil 

sınıf ve koridorlar olduğu görüşünü yaygınlaştırmaktadır. Okul yöneticisinin zamanı 

sınıflarda ve koridorda geçirmesi öğretmen ve öğrencilere o okulda neyin önemli 

olduğunun mesajını verecektir (Özden,  2000). 

Başarılı örgütlerde yapılan araştırmalarda söz konusu örgütlerde gözlenen 

özelliklerden biride “gezinerek yönetim” anlayışının egemen olmasıdır. Öğretim 

lideri olan okul müdürü okulda odasına kapanmadan ortalıkta gezinerek olup biteni 

izleyebilir ve onun bu davranışı,  okul toplumunu olumlu yönde etkiliyebilir (Şişman, 

2004). 

 

Öğretmenleri Çalışmaya Özendirme  

Bir yönetici yeterliliğinin ölçütü,  iş görenleri belirlenmiş amaçların 

gerçekleştirmesi doğrultusunda planlı, kasıtlı ve etkili bir davranışa katkıda 

bulunmaya güdüleme derecesidir. Bir yetişkinin özelliği bir işi yapmaya 

güdülenmedikçe işi yapsa bile istenen düzeyde başarı gösterememesidir. Yetişkinin 

bu özelliğinden dolayı örgütlerde iş görenleri güdüleme,  önemli bir yönetim işlevi 

olmaktadır (Aydın,  2005). 

Müdürler,  öğretmenler için kullanabilecekleri çok az parasal özendiricilere 

sahiptirler. Özellikle öğretmenler için geliştirilen tek ücret tarifesi ve görevi devam 

ettirme sistemi,  müdürlerin öğretmenleri güdüleme becerilerini kullanmalarını 

önemli ölçüde sınırlandırır. Bununla birlikte parasal özendiricilerin yüksek başarıyı 

ödüllendirmede ve devam ettirmede tek bir yol olmadığı da çeşitli araştırmalar ile 

kanıtlanmıştır.Gerektiğinde ve yerinde kullanıldığında terfi,  teşekkür ve takdir iyi 

bir güdüleyici olabilir. Bu konuda Latlowre Nexley(1981) tarafından yapılan bir 

araştırmada özendirici olarak kullanılan para ödülünün ölçmeye göre yanlızca  
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önemsiz bir miktarda etkiye sahip olduğu bulunmuştur (Hallinger ve Phılıp ve Joseph 

F. Murhpy, 1985). 

 

Öğretmenlerin Mesleki Gelişimini Sağlama   

Okul yöneticisi,  öğretmenlere yararlı olacak,  öğretimsel kaynakların 

farkında olması gereken bir öğretim lideri olarak öğretmenlerin mesleki yönden 

gelişimlerini sağlamaya dönük bazı  etkinlikleri gerçekleştirebilir. Öğretmenlerin 

mesleki gelişimine dönük etkinlikler,  okul  içinde yada dışında bazı hizmet iç eğitim 

çalışmalarına katılma,  okulda düzenlenecek konferans, seminer,  vb. etkinlikler 

biçiminde gerçekleştirebileceği gibi kendilerini ilgilendiren bazı konulardaki eğitim 

fırsatlarından öğretmenleri haberdar etme biçiminde de olabilir.  

Mesleki yönden gelişme çabası içinde olan öğretmenlerin desteklenerek,  

örneğin lisans üstü eğitime devam etmek isteyen öğretmenlerin teşvik edilmesi lisans 

üstü eğitime devam eden öğretmenlere için kolaylaştırıcı önlemlerin alınması,  

günlük ve süreli basında eğitimle ilgili çıkan ilginç yazıların izlenip çoğaltılarak 

öğretmenlere dağıtılması,  çevrede eğitimle ilgili olup bitenlerden (Örneğin bir 

konferans, açık oturum,  panel vb.) öğretmenlerin haberdar edilmesi ve katılımlarının 

teşvik edilmesi bu bağlamda söz konusu edilebilecek bazı hususlardır (Şişman, 

2004).                                               

 

Akademik Standartlar Geliştirme ve Uygulama  

Etkili bir öğretim lideri,   okulu için açık ve net olarak ifade edilmiş 

hedeflerin hazırlanmasından ve geliştirmesinden sorumludur. Yani öğrenciler mezun 

olduklarında neleri biliyor olacağının ve neleri yapıyor olacağının öğretmen,  öğrenci 

ve veliler tarafından rahatça anlaşılabilir bir biçimde tanımlanması gerekir. Buna ek 

olarak okuldaki her öğretim programı ile ilgili ve sınıfların düzeyine uygun 

hedeflerin de belirlenmesi gerekir. Çünkü bu hedefler okulun akademik standartlarını 

geliştirmede ve uygulamada öğretmenler ve öğrenciler için rehber olacaktır. Eğer 
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hedefler belli ise kullanılacak materyalin,  öğretim stratejileri ve yaklaşımlarını 

seçimi,  başarıyı değerlendirme ölçütlerinin hazırlanması ve bunlara paralel olarak 

okulun akademik standartlarının geliştirilmesi çok daha kolay olur. Bu yüzden 

okulun standartlarının belirlenmesi,  geliştirilmesi ve uygulanması açısından 

öncelikle öğretim programlarının,  okulun uzak ve yakın hedeflerinin belirlenmesi 

gerekir. Uzak ve yakın hedeflerin belirlenmesinde ise veli,  öğretmen ve öğrencilerin 

beklentileri değerlendirilmelidir. Bunun için bir öğretim lideri her şeyden önce 

velileri,  öğrencileri,  öğretmenleri içine alan bir ihtiyaç değerlendirmesi yapmalıdır 

(Mc.Emans,  1994, S:18 Akt:  Çalhan,  1999). 

 

Öğrencileri Öğrenmeye Özendirme 

Öğretimin ve öğrencinin değerlendirilmesi sonucu öğrenci başarılarının okul,  

sınıf,  aile,  çevre tarafından tanınması başarının sürekliliği ve başkalarının başarısı 

için gereklidir. Öğrenciler her şeyden önce başarılarının sınıf ve okul ortamında 

tanınmasını,  bilinmesini ve ödüllendirilmesini bekler. Okul müdürü başarılı olan 

öğrencilerin okul ve sınıf ortamında öğrenciler ve öğretmenler tarafından 

tanınmasını,  böylece başarılı olan öğrencilerin diğerleri için rol modeli olmasını 

sağlayabilir (Şişman, 2004). 

Ödüllendirme önceden belirlenen kurallara göre,  adil ölçüler ile yapılmalıdır. 

Öğrenciye haz veren tüm etkinlikler onun için bir ödül anlamı taşır(Başaran,  

1994).Eğitimcilerin çoğu ödüllendirme denilince,  bunu gözlerinde büyütürler. Bu iş 

için maddi değeri yüksek önemli ödüller gerektiğini düşünürler. Halbuki öğrencinin 

başarısını sözel biçimde onaylayarak ödüllendirmek bile çoğu kez yeterli olabilir. 

Sınıfta öğretime katkı sağlayan bir öğrencinin fark edilmesi ve bunun belli edilmesi 

de öğrenci için önemli bir ödül olabilir(Bülbül,  1991). Öğretim lideri olan bir okul 

müdürü öğrenci başarısını ve gelişmesini sık sık ödüllendirerek ve tanıyarak,  

öğrencilerin akademik başarıya değer verdikleri bir okul iklimi yaratabilir (Hallinger 

ve Phılıp ve Joseph F. Murhpy, 1985). 
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Öğrencinin okul müdürü tarafından izlenmesi son günlerde sınavlarda ortaya 

çıkan başarısızlığın azalmasına neden olacaktır. Çünkü takip edilmek güdülemenin 

etkenlerinden biridir. 

Hallinger tarafından geliştirilerek araştırmanın çatısını oluşturan ”okul 

müdürünün öğretim lideri olarak göstermesi gereken görev ve davranışları”  modeli,  

öğretim liderliği kavramını daha net açık ve belirgin hale getirmektedir. 

Bu model ile okul müdürünü  “okulun misyonunu tanımlama”,  “eğitim 

programı ve öğretimi yönetme, “ “olumlu öğrenme iklimi geliştirme” boyutlarını ve 

bu boyutlar içerisinde yer alan görevleri yaparak öğretim liderliği kavramı belirsiz – 

genel liderlik tanımlamalarıyla değil,  davranış tarzları ile açıklanmıştır.  

İlköğretim okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarının belirlenmesi,  

belirlenen davranışların uygulama yönünde ortaya konulması gerekmektedir. Bu 

neden ise; ‘’İlköğretim Okulu Müdürlerinin Gösterdiği Öğretim Liderliği 

Davranışlarının’’ araştırılması gereken bir problem olarak ele alınmasını sağlamıştır. 

İlköğretim okullarında öğretim liderliği anlayışının yerleştirilmesi,  öğretim 

liderliği konusunda, daha köklü ve kalıcı önlemlerin alınması için,  okul 

müdürlerinin yeterliklerinin araştırılması gerekir. Bu araştırma,  Hatay ili İskenderun 

İlçesinde görev yapan resmi ilköğretim okulu müdürlerinin,  öğretim liderliği 

yeterliklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. 

  

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın genel amacı,  Hatay ili İskenderun İlçesinde görev yapan 

resmi ilköğretim okulu müdürlerinin,  öğretim liderliğinin  görev ve davranışlarını 

hangi düzeyde yerine getirdiklerini belirlemek ve bu görev ve davranışları yerine 

getirirken kendi kişisel özellikleri ile okulun örgütsel özelliklerinden etkilenip 
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etkilenmediklerini ortaya çıkarmaktır. Bu genel amaca ulaşmak için 

cevaplandırılacak sorular şunlardır: 

1- Kaynak grupların genel nitelikleri nelerdir ? 

2- Okul Yöneticisi ve öğretmenlerin öğretim liderliği konusundaki 

görüşleri nelerdir? 

3- Okul Yöneticisi ve öğretmenlerinin müdürlerin öğretimsel liderliği 

konusundaki görüşleri arasında fark var mıdır ? 

4- Okul Yöneticilerinin  mesleki kıdemlerine göre öğretim liderliği 

konusundaki görüşleri arasında fark var mıdır? 

5-   Öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin öğretim liderliği 

davranışları arasında fark var mıdır? 

6-  Okul türüne göre müdürlerin öğretimsel liderlik davranışları arasında 

fark var mıdır? 

7-   Öğretmenlerin branşlarına göre müdürlerin öğretim liderliğine ilşkin 

görüşleri arasında fark var mıdır? 

 

Araştırmanın Önemi 

Eğitim yönetimi alanında araştırma yapan bilim adamlarının en çok uğraş 

gösterdiği alanın öğretim liderliği alanı olduğunu görmekteyiz. Son yıllarda değişik 

biçimlerde de ele alınan bu konu günümüzde de fazla araştırma yapılan bir alan 

haline gelmiştir. 

Etkili okulun gerçekleştirilebilmesi için ilköğretim okulu yöneticilerinin 

öğretim lideri olarak yetiştirilmelerini gerektirir. Bu araştırma ilköğretim okul 

müdürlerinin öğretim lideri olarak yetiştirilmelerinde,  bu konuyla ilgili bu konuyla 

ilgili programların hazırlanmasında  ve geliştirilmesinde bir adım olacaktır. 
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Milli Eğitim Bakanlığının 23 Eylül 1998 tarih ve 23742 sayılı Resmi gazete 

ile yayınladığı yönetmeliğinde; okul müdürlerinin seçilmesi ve yetiştirilmesi yeniden 

belirlendiğini görmekteyiz. Bu çalışma ile de yeni yapılacak araştırmalara kaynak 

teşkil edeceğini öngörmekteyiz. 

Gümüşeli (1996)’ya göre ilköğretim okul müdürlerinin eğitim süreci 

içerisinde sayıca en kalabalık kesim olduğu halde,  eğitim seviyesi itibari ile diğer 

kademelerdeki okul müdürlerine göre daha az eğitim görmüş grubu oluştururlar. 

Buna karşılık yürüttükleri görevler bakımından,  farklı okullardaki meslektaşlarından 

daha az performans göstermeleri söz konusu değildir. Hatta öğrenim yaşamına ilk 

adımı atan çocuklara hizmet vermeleri nedeni ile çoğu kez diğer kademelerde çalışan 

okul müdürlerinden daha fazla eğitim ve öğretim işlerine zaman ayırmaları  ve 

müdahale etmeleri beklenir. Türk eğitim sistemindeki yöneticilerin ve bunlar 

içerisinde özellikle ilköğretim okulu müdürlerinin  yetişme eksiklikleri göz önüne 

alındığında bu konuda bilimsel araştırmalar yapmaya; öğretim lideri olacak kişileri 

seçme,  yetiştirme ve atamalarının yapılması önemi bir kat daha artmaktadır. 

Ülkemizde ilköğretim okulu müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarını 

belirleyici ve bu doğrultuda yapıcı önlemler alınmasını sağlayıcı araştırma bulguları 

yok denecek kadar azdır. Bu durum öğretim liderliği literatüründe önemli bir boşluğa 

neden olmaktadır. Bu araştırma öğretim liderliğine ilişkin bilimsel araştırmalar için 

rehber kaynak niteliği teşkil etmesi amaçlanmıştır. 

Bu araştırma Hatay ili İskenderun ilçesi’nde bulunan ilköğretim okulu 

müdürleri ile sınırlı olmakla birlikte,  ilköğretim okulu müdürlerinin öğretim liderliği 

davranışlarının araştırılarak değerlendirilmesi yönetici,  öğretmen,  yönetilecek 

yönetici adayları ve konuyla ilgilenenlere bilgi verilmesi açısından önemlidir. 
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Sayıltılar 

Araştırmanın başlıca sayıltıları aşağıda sıralanmıştır. 

1- Denekler; anketi cevaplandırırken kendi kanılarına göre hareket 

etmişlerdir. 

2- Deneklerin verdiği cevaplar ilköğretim okulu müdürlerinin öğretim 

liderliği davranışlarını belirlemek için yeterlidir. 

 

Sınırlılıklar 

1- Araştırma İskenderun ilçesinde yer alan resmi ilköğretim okulları ile 

sınırlıdır. 

2- Araştırma bulguları ve sonuçları örnekleme alınan okullar da müdür ve 

öğretmenlerin algıları ile sınırlıdır. 

3- Araştırma ilk öğretim okulu müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarını 

ne derecede yerine getirdiklerinin belirlenmesiyle sınırlı tutulmuştur. Bu 

kapsamda test edilen öğretim liderliği görevleri okulun amaçlarını 

geliştirme,  okulun amaçlarını açıklama,  öğretimi denetleme ve 

değerlendirme,  eğitim programını eşgüdüleme,  öğrenci ilerlemesini 

izleme,  öğretim zamanını kurma,  varlığını hissettirme öğretmenleri 

çalışmaya özendirme,  öğretmenlerin mesleki gelişmesini sağlama,  

akademik standartları geliştirme ve uygulama,  öğrencileri  öğrenmeye 

özendirme olmak üzere on bir görev alanı ile sınırlıdır. 

4- Araştırma,  müdür ve öğretmen algılarını etkilediği varsayılan örgütsel ve 

bireysel değişkenler; okuldaki toplam öğrenci sayısı mezun olduğu okul 

türü,  branşı,  müdürün mesleki kıdemi,  yöneticilik kıdemi,  yönetim 

konusunda katıldığı seminer sayısı,  eğitim programı ve öğretimi 

konusunda katıldığı seminer sayısı gibi değişkenler ile sınırlıdır. 

5- Araştırma sonunda yapılacak değerlendirmeler İskenderun ilçesindeki 

ilköğretim okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile sınırlıdır. 
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Tanımlar 

Öğretim Liderliği: Öğretim liderliği öğretme ve öğrenme süreçlerini 

merkeze alan ve okullara özgü bir liderlik yaklaşımı olan süreçtir. Hallinger (1985) 

tarafından yapılan tanımlama şöyledir; Öğretim liderliği okulun misyonunu 

tanımlama;eğitim programı ve öğretimi yönetme;olumlu öğrenme iklimi geliştirme 

olmak üzere üç temel boyuttan meydana gelmektedir. Bu boyutların gerçekleşmesi 

için on bir görev alanı belirlenmiştir. 

Bu görevler,  okulun amaçlarını geliştirme,  okulun amaçlarını açıklama 

öğretimi denetleme ve değerlendirme,  eğitim programını eş güdümlüme,  öğrenci 

başarısını izleme,  öğretim zamanını koruma,  ulaşılabilir olma,  öğretmenleri 

çalışmaya özendirme,  öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlama, akademik 

standartlar geliştirme ve uygulama ve öğrencileri öğrenmeye özendirme. 

İlköğretim okulu: İlköğretimin amaçlarına uygun olarak geliştirilmiş ve 

geliştirilmekte olan eğitim programlarıyla sekiz yıllık öğretim yapan ve eğitim 

sisteminin temelini oluşturan okullardır (Başaran,  1994 s.75). 

İlköğretim Okulu Müdürü:  Okulun amaçlarına uygun olarak 

yönetilmesinden,  değerlendirilmesinden,  geliştirilmesinden sorumlu olan ve okulun 

bütün işlerini  yürütmeye,  düzene koymaya ve denetlemeye yeterli olan kişilerdir. 

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,  1997 S.20 Akt: Gümüşeli,  1996) Yeniden 

geliştirilen Okul yöneticiliği anlayışına göre okul müdürlerinin başlıca sorumluluk 

alanı bütçeleme,  öğretmen ve diğer görevleri denetleme,  kayıt yönetimi ve öğretim 

liderliğidir (Dagnaska ve Kopel, 1991 s.448; Akt:Gümüşeli). Bu araştırmada 

bulgular ve yorum bölümünde ilköğretim okulu müdürü yerine müdür ve okul 

müdürü terimleri kullanılmıştır. 

Öğretmen: İnsan davranışları oluşturma uğraşısı içinde olan,  her çeşit 

eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim hizmeti yapan iş görenlerin tümü olarak  

tanımlanabilir(Hacıoğlu ve Aklan,  1997 S.22). 
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Eğitim Program: Bir eğitim yerinde,  öğrencilerin önceden belirlenmiş 

eğitim amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için planlı yapılan eğitsel etkinlikleri tümüne 

eğitim programı denir. 
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BÖLÜM II 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu bölümde,  araştırmanın modeli,  evren ve örnekleme,  araştırmanın verileri 

ve bu verilerin toplanması,  çözümlenmesi ve yorumlanmasına ilişkin bilgiler yer 

almaktadır. 

 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada,  ilköğretim okulu müdürlerinin davranışlarının betimlenmesi 

amaçlandığından çalışmada bu amaca en uygun model olan genel tarama modeli 

kullanılmıştır.Genel tarama modelleri,  Karasar(1984, s.82 Akt:Gürsel:2005) ‘ın 

belirttiği gibi: 

Çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında bir yargıya varmak 

amacıyla,  evrenin tümü  ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem 

üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir. 

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma evrenini İskenderun İlçesindeki 126 Resmi İlköğretim 

okulu oluşturmuştur. Bu okullar içerisinde 54 ilköğretim okulu örnekleme alınmıştır. 

 Araştırmanın örneklemini belirleyebilmek için ilçe Milli Eğitim müdürlüğüne 

gidilerek,  bu ilçede yer alan resmi ilköğretim okullarının yerleri ve durumları 

belirlenmiştir. Bu okullarda görevli 54 müdür ve 216 öğretmen,  araştırmanın kaynak 

grubunu oluşturmuştur. 
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Tablo   1: Kaynak Grupların Evren ve Örneklem Büyüklükleri 

Kaynak Gruplar 
Evren Araştırma 

Grubu 
% 

Okul Müdürü 54 51 21.8 

Öğretmen 216 184 78.2 

Toplam 270 235 100 

 

Tablo 1’ de görüldüğü gibi deneklerin yüzde 21.8 i okul müdürü,  yüzde  78.2 si  ise 

öğretmenlerden oluşmuştur. Yöntem bölümünde de açıklandığı gibi her okuldan bir 

okul müdürüne karşılık  dört öğretmen öğretmen örnekleme alınmıştır.Dolayısıyla 

müdür ve öğretmen grupları arasındaki bu oransal farklılık örneklemin yapısından 

kaynaklanmıştır.   

 

Verilerin Analizleri 

 Araştırma için gerekli olan veriler literatür taraması ve deneklere uygulanan 

anket yoluyla elde edilmiştir. 

 Veri toplama çalışmaları sırasında öncelikle araştırma konusu ile ilgili yerli 

yabancı araştırma,  yayın ve kitaplar gözden geçirilmiştir. Bu ön çalışmayla 

araştırmanın kaynakları belirlenmiştir. Literatür tarama çalışma ile elde edilen 

bilgilerle araştırmanın çerçevesi oluşturulmuştur. 

 Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Bu amaçla 

hazırlanan anket formları araştırılmıştır. Türkiye’de ulaşılabilir kaynaklar içerisinde 

öğretim liderliğini konu olan araştırmasıyla Gümüşeli (1996) belirlenmiştir. 

Tarafımdan kendisiyle bağlantı kurularak araştırmasında kullandığı anketi 

kullanabilmem için izin alınmıştır. 
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 Öğretim liderliği araştırmalarında sıkça kullanılan ve kısa adı PIRMS olan 

aracın genel yapısına bağlı olarak Gümüşeli (1996) tarafından 70 sorudan oluşturulan 

anket aslına uygun olarak kullanılmıştır. Hallinger (1981) tarafından geliştirilen ve 

kısa adı PIRMS (Principal Instructional Management Ratina Scala) olan bu aracın 

öğretim liderliği araştırmalarında çok sık kullanıldığı görülmüştür. 

 Anket formu hazırlanırken Türk Eğitim Sistemi ile ilgili mevzuat ve 

ilköğretim okullarındaki uygulamalar göz önünde bulundurulmuştur. Ancak PIRMS’ 

deki genel yapıya bağlı kalınarak, öncelikle öğretim liderliği ile ilgili on temel görev 

olanı yazılmış,  daha sonra her bir  görevin gerçekleştirilmesine yönelik değişik 

sayılarda toplam 70 davranış biçimi belirlenmiştir. Bu davranışları ölçmek üzere 

“Her zaman”(5),  ”Çoğunlukla” (4),  “Ara sıra”(3), ”Az”(2),  “Çok az”(1) gibi sıklık 

ifadelerini taşıyan beşli dereceleme ölçeği seçilmiştir. Belirlenen bu davranış 

biçimleri görev sırasına ve davranış sayısına göre sıralandırılarak anket formuna 

yazılmıştır. Yapılan istatistiksel işlemler sonucunda elde edilen bulgular 

tablolaştırarak açıklanmış ve yorumlanmıştır.                              

                 Verilen  yanıtlar araştırmacı tarafından anket kod numarası sırasına göre 

bilgisayara yüklenmiştir. Bilgisayara yüklenen verilerin analizi araştırmanın amacına 

uygun olarak  bir öğretim üyesinin rehberliğinde SPSS programı  kullanılarak 

yapılmıştır. 

     Verilerin analizinde,  deneklerin bireysel değişkenlere göre dağılımlarını 

belirlemek amacıyla frekansları bulunmuştur. Öğretmen ve müdür algılarına göre 

müdürlerin öğretim liderliği görevlerini yerine getirme derecelerini belirlemek 

amacıyla anket formunda yer alan her bir görev  grubuna ilişkin  verilen cevapların 

ağırlıklı ortalama ve standart sapmaları hesaplanmıştır.Bireysel değişkenlere göre,  

grupların kendi içlerinde anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla 

F testi (tek yönlü varyans analizi) yapılmıştır. Varyans analizi sonucunda ortaya 

çıkan anlamlı farklılığı belirlemek için t testi uygulanmıştır.  Varyans analizinden 

sonra tukey testleri uygulanarak farklılık içeren boyutların nedenleri 

araştırılmıştır.Ağırlıklı ortalamalar hesaplanırken aşağıdaki yöntem kullanılmıştır. 
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Ortaya çıkan ağırlıklı ortalama değerlerini yorumlamak için standart bir aralık 

kriteri geliştirilmiştir. Bu da aşağıdaki şekilde formüle edilmiştir. 

 

En Yüksek Puan-En Düşük Puan 

 a = 
Grup sayısı 

Bu aralık katsayısına bağlı olarak aşağıdaki şekilde 

gruplandırma yapılmıştır: 

1-1.80 – Hiç katılmıyorum 

1.81-2.60 – Katılmıyorum 

2.61-340 – Kararsızım 

3.41-4.20 – Katılıyorum 

4.21-5.00 – Tamamen katılıyorum 

 

 

 

5-1 

a = 
5 

=0, 80  

olarak bulunmuştur 
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BÖLÜM III 

      BU ALANDA YAPILAN BAZI ARAŞTIRMALAR VE İNCELEMELER 

 Öğretim liderliği ile ilgili yurt içi ve yurt dışında yapılan araştırmalar ve ilgili 

araştırmalar bu başlık altında yer almaktadır.  

 

Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 

Türkiye’de,  eğitim yönetimi,  liderlik,  alanında çok sayıda araştırma 

yapılmıştır. Öğretim liderliğini doğrudan konu olarak ele alıp inceleyen ulaşılabilir 

kaynaklar: Bu araştırmalardan ilki Bursalıoğlu (1975) tarafından gerçekleştirilen 

‘’Okul Yöneticisinin Yeterlikleri’’adlı araştırmadır.Eğitim yöneticisinin yeterliklerini 

hizmet öncesi ve hizmet içi olmak üzere bir matriks düzeyinde inceleyen araştırma 

ile ilköğretmen okulu müdürlerinin göstermesi gereken ve gösterdikleri yeterliklerin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Gümüşeli,  1996 tarafından yapılan “ İstanbul İlindeki 

İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretim liderliği davranışları adlı araştırma,  Çalhan, 

(1999)  yapmış olduğu ”İlköğretim Okul Müdürlerinin öğretim Liderliği” adlı 

çalışması,  Çelik,  (2002)  ‘nin yapmış olduğu” ilköğretim okulu müdürlerinin 

öğretim liderliği davranışları (Adana il merkezi örneği),  Büyükdoğan (2003) Lise 

Müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarının değerlendirilmesi ve yine Gürsel 2003 

“Endüstri Meslek Lisesi yöneticilerinin yeterliklerine yönelik bir araştırma” eğitim 

yöneticisinin yeterlikleri,  Şişman (2004) okul müdürlerinin öğretim liderliği 

davranışlarıyla ilgili  araştırma  çalışmaları yapılmıştır. 

Gümüşeli (1996) araştırmasının evrenini İstanbul ilindeki 602 resmi 

ilköğretim okulu oluşturmuştur. 110 İlköğretim okulunu örnekleme almıştır. Yaptığı 

araştırma neticesinde; okul müdürlerinin algılarına göre,  okul müdürlerinin 

kendilerini öğretim liderliği alanında yeterli gördükleri ortaya çıkmıştır. Öğretmen 

algılarına göre,  okul müdürlerinin öğretim liderliği görevlerinin,  müdürlerin 

algıladıklarından daha düşük düzeyde gerçekleştirildiği görüşünde oldukları ortaya 
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çıkmıştır. Müdürlerin,  Demografik değişkenlere göre öğretim liderliği görevlerini 

yerine getirme derecelerine ilişkin algıları onların öğretim liderliği görevlerini 

yürütürken örgütsel ve bireysel değişkenlerden etkilenmedikleri yönündedir.  

 Çalhan (1999)’ın yaptığı araştırmada sadece öğretmen algıları ölçülmüş ve 

Gümüşelinin sonuçlarına yakın sonuçlar elde edilmiştir. Öğretmenler tarafından en 

az yerine getirilen görevler olarak algılanan davranışlar; “Müdürün Öğrenci 

başarısını izleme ve öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlama anlayışları” olmuştur. 

Öğretmenlerin yönetim konusunda katıldıkları seminer sayısının müdürlerin öğretim 

liderliği görevleri yerine getirme derecelerine ilişkin algılarını anlamlı biçimde 

etkilediği belirlenmiştir.  

 Öğretim liderliği ile ilgili olarak diğer araştırmalarda bir diğeri de Bursalıoğlu 

(1981) tarafından yapılan araştırmada. “Eğitim yöneticisinin yeterlikleri “ adlı 

araştırması ile,  ilköğretim okulu müdürlerinin göstermesi gereken ve göstermekte 

olduğu yeterliliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmayla elde edilen bulgular 

“Müdürlerin düşük derecede göstermesi gereken ve böyle gösterdikleri yeterlilik 

algıları,  eğitim ve öğretim çalışmalarının değerlendirilmesi ve planlanması araştırma 

ve geliştirme girişimleri,  öğrenci rehberliği ile danışa hizmetleri ve iş gören 

geliştirme ile ilgilidir. Müdürlerin yüksek derecede göstermeleri gereken ve böyle 

gösterdikleri yeterlilik alaları ise; yetki ve sorumluluğa,  okulun maddi bakımına ve 

liderlik davranışına ilişkindir. 

Gürsel’in (2006) yaptığı araştırma “Eğitim Yöneticisinin Yeterlikleri” 

Endüstri Meslek Lisesi müdürlerinin yeterliliklerine ilişkin bir araştırmadır. Bu 

araştırmada müdürlerin geleneksel müdür imajının dışına çıkamadıkları yargısına 

varılmıştır. 

Şişman (1997) tarafından yapılan araştırmada ilköğretim okullarından görevli 

öğretmenlerin algılarına göre okul müdürleri öğretim liderliği  davranışlarına ne 

ölçüde yerine getirdiklerini ve okul müdürlerinin söz konusu davranışları yerine 

getirme düzeylerini bireysel ve örgütsel bazı değişkelere göre belirlemek amacıyla 

yapılan araştırmada öğretimsel liderlik davranışları beş boyutta incelenmiştir. Genel 
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olarak ulaşılan sonuç müdürlerin çoğunlukla müdürlerin öğretim liderliği 

davranışlarını yerine getirdikleri saptanmıştır. 

Balcı (2001) yapmış olduğu araştırma,  Türkiye deki ilköğretim okullarının 

etkili okul özelliklerine göre değerlendirilmesini amaçlamıştır.  Araştırmanın 

deneklerini Milli Eğitim Bakanlığınca açılan ilköğretim müfettişliği sınavını 

kazanarak Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden düzenlenen kursa katılan İlkokul 

öğretmenleri oluşturmuştur. Öğretmen algılarına göre,  okul yöneticisi faktörü 

bakımından öğretim liderliği alanına giren şu üç davranış en düşük düzeyde 

gerçekleşen okul yöneticisi davranışları olmuştur. 

1- Yöneticilerin öğrencilere daha çok zaman ayırabilmek için günlük bazı 

işlerini astlarına devretmeleri. 

2- Sınıfta olup bitenleri bizzat gayret ederek bilmeleri. 

3- Sürekli öğrenci ile temas halinde olması 

 Yukarıdaki üç davranışın öğretim liderliği alanına girdiğini belirten Balcı 

(2001) müdürlerin yönetsel işleri birinci plana aldıklarını öğretim işlerini ve 

dolayısıyla öğretim liderliğini ise ikinci plana attıklarını ileri sürmüştür. 

 

Yurtdışında Yapılan Araştırmalar 

 Yurt dışında eğitim yönetimi  alanında çok fazla araştırma yapıldığını 

görmekteyiz. 

 Son yirmi yıl içerisinde giderek daha fazla ilgi toplayan öğretim liderliği 

araştırmaları arasında dikkate değer birisi Hallinger (1983)tarafından yapılmıştır. 

Araştırmacı yaptığı bu çalışmada California’nın kenar mahallerindeki on ilkokul 

müdürünün öğretim liderliği davranışları ile bu davranışların  örgütsel ve bireysel 

değişkenlerden etkilenip etkilenmediğini belirlemeyi amaçlamıştır. Bunun için kısa 

adı PIRMS olan ve sonradan birçok araştırmada da kullanılan bir  araç geliştirerek; 
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okul müdürleri öğretmenler ve bölge okul yöneticilerine uygulamıştır (Gümüşeli, 

1996). 

 Hallinger araştırmasında özetle şu sonuçlara ulaşmıştır. 

1- Genel olarak müdürlerin eğitim programını ve öğretim yönetimine ilgi 

dereceleri,  literatürdeki beklentilerden daha yüksek olmuştur. Bununla 

beraber belirli politikalar,  uygulamalar ve davranışlar bakımından okullar 

arasında farklılıklar görülmüştür. 

2- Müdürlerin,  öğretimi denetleme ve değerlendirme görevini yerine getirme 

düzeyleri,  daha önceki araştırmalarda belirlenenlerden yüksek olmuştur. 

3- Müdürlerin genellikle öğrencileri hedef kitle olarak görmedikleri; bunun 

içinde öğrencilerle sık sık ilişki kurmaya ve sürdürmeye çok az çaba 

gösterdikleri anlaşılmıştır.  Bu durumun maçları açıklama,  öğrenci başarısını 

izleme ve varlığını hissettirme görevlerinde daha yoğun olarak hissedildiği 

ortaya çıkmıştır.  

4- Okulların çoğunun öğretim zamanını korumaya ilişkin politika ve 

uygulamalardan yoksun olduğu; bunun aksine,  müdürlerin öğretim 

zamanının etkili kullanılması için sınıf uygulamalarını izlemeye çaba 

gösterdikleri anlaşılmıştır. 

5- Müdürlerin öğretmen çabası ve başarılarını nadiren çokça desteklediği 

anlaşılmıştır. Bunun yerine öğretmenleri güdüleme için onları özel olarak 

kabul etme ve sicil raporlarına olumlu not yazma davranışlarını tercih 

ettikleri ortaya çıkmıştır.  

6- Müdürlerin genel olarak öğretim liderliği görevlerinin tümünde düzenli 

olarak yüksek puan aldıkları görülmüştür. 

7- Müdürlerin öğretim liderliği davranışları ile cinsiyet,  yaş,  eğitim durumu,  

müdürlük deneyimi,  müdürlük eğitimi,  bulunduğu okuldaki deneyimi ve 

öğretmenlik deneyimi gibi bireysel özellikleri arasında anlamlı ilişkilerin 

olmadığı anlaşılmıştır. 

Ülkemizdeki araştırmalarla sonuçlar karşılaştırıldığında birbirine yakın 

sonuçların ortaya çıktığını görüyoruz. 
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Krug (1992 a; 1992 b) ‘un araştırmasında,  okul müdürünün öğretim liderliği 

davranışları ile okulun öğrenme iklimi ve öğrenci başarısı arasındaki ilişkiler 

incelenmiştir. Öğretim liderliği davranışlarını beş boyutta toplamıştır. Söz konusu 

boyutlar içinde yer alan davranışlar müdür ve öğretmenlerin algılarına göre 

belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuçta,  liderliğin kalitesi ile öğretmen ve öğrencilerin 

okulla bütünleşme ve doyum düzeyleri arasında bir ilişki bulunmuştur. Öğretim 

liderliği ile okulun öğrenme iklimi ve sonuçta öğrenci başarısı arasında olumlu yönde 

bir ilişki bulunmuştur.    
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BÖLÜM IV 

BULGULAR VE YORUMLAR 

             Bu bölümde araştırmaya katılan okul müdürü ve öğretmenlerden anket 

aracılığı ile toplanan verilerin analizi sonucunda  elde edilen bulgular ve bulgulara 

ilişkin yorumlar yer almaktadır.  

             Bulguların sıralanması  ve  açıklanması,  araştırmanın amaçlarında yer alan 

sorulara göre açıklanıp,  yorumlanmıştır. 

                

1. Kaynak Grupların  Genel    Nitelikleri  

            Anketin kaynak gruplara ilişkin kişisel ve mesleki bilgileri aşağıda tablolar 

halinde sunulmuştur; 

 

Tablo   2:Kaynak Grupların Okuldaki Öğretim Şekline Göre Dağılımları 

                                                                   Müdür         Öğretmen 

 

 

n % n % 

Normal  Öğretim 26 51, 0 100 55.0 

İkili Öğretim 25 49, 0 84 45.0 

Toplam 51 100, 0 184 100.0 

 

Bu değişkene ilişkin oransal farklılıkların bir bakıma normal ve ikili öğretim 

yapan okul gruplarının evren içindeki dağılımını yansıttığı söylenebilir. Bu bulgular 
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aynı zamanda İskenderun ilçesindeki ilk öğretim okullarında iki uygulamanın eşit 

dağılımda olduğunu gösterir. 

 

Tablo   3:  Kaynak Grupların Okul Müdürünün Meslek Kıdemine Göre Dağılımları 

                                                                                   Müdür        Öğretmen 

Okul Müdürlerinin Meslek  Kıdemi n % n % 

1-5 2 3, 9 28 15, 2 

6-10 5 9, 8 64 34, 8 

11-20 21 41, 2 40 21, 7 

20 + 23 45, 1 52 28.3 

Yıl 

Toplam 51 100, 0 184 100, 0 

 

Tablo 3 ‘de görüldüğü gibi anketi cevaplandıran okul müdürlerinin yüzde 3.9 

u 1-5 yıl,  yüzde 9.8i  6-10 yıl,  yüzde 41.2 si 11- 20 yıl yüzde 45.1 ise 20 yıl ve daha 

fazla kıdemlilerden oluşmaktadır. 

Öğretmenlerin ise yüzde 15.2si 1-5 yıl,  yüzde 34.8i 6-10 yıl,  21.7 si 11-20 

yıl,   yüzde 28.3 ü 20 yıl ve daha fazla  kıdemli okul müdürlerinin yöneticilik yaptığı 

okullarda okullar da görev yapmaktadır. 

Bu durum  ilköğretim okullarında müdürlüğe atanmada kıdemin önemli bir 

ölçüt olduğunu ortaya çıkmaktadır. 
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Tablo   4:  Kaynak Gruplarının Okul Müdürünün Yönetim Konusunda Katıldığı 

Hizmet İçi Eğitim Sayısına Göre Dağılımları 

                                                                                   Müdür          Öğretmen 

 

Okul  Müdürünün Yönetim 

Konusunda  Katıldığı HİE Sayısı 

n % n % 

Hiç Katılmadım 7 13, 7 72 39, 1 

1- 2 kez Katıldım 19 37, 3 97 52, 8 

3 veya daha fazla katıldım 25 49, 1 15 8, 1 

Toplam 51 
100, 

0 
184 

100, 

0 

 

Tablo 4 değerleri incelendiğinde  araştırma kapsamındaki okul müdürlerinin 

yüzde 13.7 si nin  yönetim konusunda düzenlenen herhangi bir eğitime katılmadığı,  

yüzde 37.3 ünün 1-2 kez katıldığı yüzde 49.1 inin de 3 veya daha fazla hizmet içi 

eğitime katıldığı gözlenmektedir. 

Öğretmenlerin ise yüzde 39. 1 inin yönetim seminerlerine hiç katılmamış 

olan,  yüzde 52.8 inin ise 1-2 kez,  yüzde 8.1 inin 3 veya daha fazla seminere katılmış 

okul müdürlerinin yöneticilik yaptığı okullarda çalıştıkları anlaşılmaktadır. 

Tablo da yer alan bu dağılımlar,  araştırma kapsamındaki okul müdürlerinin 

yaklaşık üçte ikilik bir bölümünün yöneticilik konusunda düzenlenen hizmet içi 

eğitimlere katıldığını ortaya çıkarmaktadır. Yönetimin yapı ve insan boyutlarını da 

içeren ve diğer yönetim alanlarında da geçerli olan bu bilgi ve becerileri kazanan 

okul yöneticilerinin  okulların başarısına katkıda bulanabilecekleri söylenebilir. 

Ancak bu bilgi ve beceriler  gerekli olmakla birlikte okulun etkililiği için yeterli 

değildir. 
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Bunun için okul yöneticilerinin bu bilgiler kadar  hatta onlardan daha fazla 

eğitim ve öğretim yönetimi konularında bilgi ve beceri kazanmış olmaları 

zorunludur. 

Tablo   5: Kaynak Grupların  Mezun Olduğu  Okullara Göre Dağılımları 

                                                                         Müdür       Öğretmen 

 

Mezun olunan okul 

F % F % 

Eğitim enstitüsü 9 17, 6 27 14, 7 

Eğitim yüksek okulu 11 21, 6 83 45, 1 

Eğitim fakültesi 18 35, 3 27 14, 7 

Fen edebiyat 1 2, 0 25 13, 6 

Diğer  12 23, 5 22 12, 0 

Toplam 51 100, 0 184 100, 0 

 

Tablo değerleri incelendiğinde eğitim yüksek okulu mezunu müdürlerin genel 

oran içinde fazla yer aldığı bunu sırasıyla eğitim fakültesi eğitim enstitüsü, fen- 

edebiyat, ve diğerleri takip etmektedir. Burada çıkan sonuç müdürlerin yaş ve meslek 

kıdemine göre yöneticilik görevine geldikleri için mezun olunan okulda eski 

kaynaklı okul olmaktadır.  

 

2. Okul Yöneticisi Ve Öğretmenlerin Öğretim Liderliği Konusundaki 

Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

Bu alt başlık altında,  okul yöneticilerinin öğretim liderliği davranışlarını ne 

derecede yerine getirdiklerinin kaynak gruplar tarafından değerlendirilmesine yer 

verilmiştir. 
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Tablo 6:  Okul Yöneticisi Ve Öğretmenlerin Müdürlerin  Öğretim Liderliği 

Görevlerini Yerine Getirme Derecelerine İlişkin  Bulgular 

Descriptive Statistics BA36 235 4, 49** , 89 

 N Mean Std. Deviation BA37 235 4, 26** 1, 05 

BA1 235 4, 13* , 94 BA38 235 4, 16* 1, 19 

BA2 235 4, 28** , 95 BA39 235 4, 17* 1, 12 

BA3 235 4, 38** , 96 BA40 235 4, 10* 1, 12 

BA4 235 4, 47** , 88 BA41 235 3, 99 1, 29 

BA5 235 4, 34** , 96 BA42 235 4, 34** 1, 25 

BA6 235 4, 53** , 83 BA43 235 4, 18* 1, 25 

BA7 235 4, 33** , 93 BA44 235 3, 87* 1, 36 

BA8 235 4, 33** 1, 05 BA45 235 4, 01* 1, 11 

BA9 235 4, 57** , 83 BA46 235 4, 53** , 89 

BA10 235 4, 30** , 94 BA47 235 3, 96* 1, 20 

BA11 235 4, 42** , 90 BA48 235 4, 21** 1, 08 

BA12 235 4, 23** 1, 07 BA49 235 4, 28** 1, 12 

BA13 235 3, 58* 1, 27 BA50 235 4, 49** , 88 

BA14 235 4, 29** , 93 BA51 235 4, 39** 1, 07 

BA15 235 4, 12* 1, 02 BA52 235 3, 89* 1, 64 

BA16 235 4, 20* , 91 BA53 235 3, 92* 1, 58 

BA17 235 3, 91* 1, 06 BA54 235 4, 43** , 99 

BA18 235 4, 28** , 88 BA55 235 3, 66* 1, 46 

BA19 235 4, 09* 1, 10 BA56 235 3, 92* 1, 22 

BA20 235 3, 52* 1, 41 BA57 235 4, 22** 1, 09 

BA21 235 3, 68* 1, 71 BA58 235 4, 28* 1, 10 

BA22 235 3, 18 1, 76 BA59 235 3, 49 1, 44 

BA23 235 4, 00* 1, 28 BA60 235 4, 46** 1, 00 

BA24 235 4, 21** 1, 06 BA61 235 4, 23** 1, 22 

BA25 235 4, 34** 1, 01 BA62 235 4, 14** 1, 21 

BA26 235 4, 16* 1, 12 BA63 235 3, 67* 1, 35 

BA27 235 4, 30** 1, 02 BA64 235 4, 49** , 89 

BA28 235 4, 16* 1, 10 BA65 235 4, 09* 1, 13 

BA29 235 4, 29** , 96 BA66 235 4, 48** , 99 

BA30 235 4, 10* 1, 07 BA67 235 4, 12* 1, 34 

BA31 235 4, 20* 1, 11 BA68 235 4, 19* 1, 22 

BA32 235 4, 10* 1, 09 BA69 235 4, 32** 1, 17 

BA33 235 4, 11* 1, 02 

 

BA70 235 4, 31** 1, 18 

BA34 235 4, 11* 1, 06 

BA35 235 4, 31** , 97 
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Tablo 6 ‘da görüldüğü gibi okul müdürleri ve öğretmenlerin öğretim liderliği 

hakkındaki görüşleri  Müdürlerin okul misyonunu tanımlama boyutunda amaçları 

açıklama görevini,  amaçları geliştirme görevine  göre daha fazla yerine getirmeleri: 

onların milli eğitim bakanlığı tarafından hazırlanarak okullara gönderilen eğitim 

programındaki amaçları geliştirmeye fazla zaman harcamadıkları ve bunun yerine 

eğitim programındaki amaçları öğretmenlere açıklayarak gerçekleştirmesini sağlama 

düşüncesinde olduklarının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Bakanlıktan gelen eğitim programlarının genel olarak eğitimin amaçlarını 

okulun ve okutulacak derslerin amaçlarını gösterir. Bu amaçlar soyut kavramlardan 

oluşurlar. Bunların okulun eğitsel ortamı,  koşulları ve çevresi gibi değişkenler 

dikkate alınarak;uygulanacak biçimde somut amaçlara dönüştürülmesi gerekir. Yani 

eğitim programındaki amaçların eğitimle ilgili mevzuata ve milli eğitimin amaçlarına 

bağlı kalmak kaydıyla; okulun çevresi ve öğrencilerin ihtiyaçları ile diğer koşullar 

dikkate alınarak,  öğrencileri eğitim hedeflerine ulaştıracak öğrenme yaşantılarını 

içerecek biçimde yeniden geliştirilmesi ve yorumlanması gerekir. Ancak bu 

çalışmadan sonra okulu tamamlayan öğrencilerden beklenen davranışları daha açık 

ve anlamlı hale getirmek olanaklı olabilir. 

Amaç geliştirme ve yorumlama görevi; okul müdürünün  toplum koşulları ve 

ihtiyaçları,  bireysel ihtiyaçlar, öğrenme ilkeleri,  öğrenme yaşantılarının 

düzenlenmesi vb. gibi  alanlarda bilgili olmasını,  bu konularda yapılan çalışma ve 

gelişmeleri sürekli olarak izlemesini,  elde ettiği verileri amaç geliştirme ve 

yorumlamada kullanabilme becerisine sahip olmasını ve bu konuya yeterli zaman 

ayırmasını gerektirir.  

Okul müdürlerinin amaç geliştirme görevini amaçları açıklama görevlerine 

göre daha az yapıyor olmaları,  bir bakıma onların bu alanda yeterli bilgi ve beceriye 

sahip olmadıklarının bir belirtisi olarak yorumlanabilir. Ayrıca,  iç hizmet 

yönetmelikleriyle okul müdürlerinin   Bakanlık tarafından hazırlanarak okullara  

gönderilen  eğitim programının uygulanmasından sorumlu tutulması ve müfettişler 

tarafından yapılan denetimlerde amaç geliştirmeden çok belirlenen amaçların okulda 

yapılan yıllık plan,  ünite planı vb belgelerde yer alıp almadığının izlenmesi gibi 
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nedenlerin,  müdürlerin amaçları geliştirmekten çok açıklama görevine ağırlık 

vermelerine yol açtığı söylenebilir. 

Diğer yandan; müdürlerin okulun amaçlarını gerçekleştirme görevi ile ilgili 

olarak ‘öğrencilerin başarı düzeylerini dikkate alarak daha üst düzeyde amaçlar 

belirlemeleri için öğretmenleri teşvik etme ‘  davranışına en fazla önem vermelerini; 

bu görevin gerçekleştirilmesinde en büyük sorumluluğu öğretmenlere yükleme 

eğiliminde olmalarının bir görüntüsü olarak düşünebiliriz. Yine aynı göreve ilişkin 

olarak ‘ okulun amaçlarına bölgenin özellikleri ile ilgili yeni amaçlar  ekleme ‘ 

davranışına düşük de olsa  önem verildiğini görmekteyiz.  

Okulun amaçlarının yazılı hale getirilerek ilgililere verilmesi,  afiş ve 

posterler yoluyla okulda herkesin görebileceği yerlerde ilan edilmesi; amaçların 

sürekli olarak hatırlanmasını ve etkinliklerde her zaman göz önünde 

bulundurulmasını kolaylaştırabilir. İlköğretim  okulu müdürlerinin   bu amaca az 

önem göstermelerinin nedenleri arasında amaçları sözlü olarak açıklamayı yeterli 

görme; bu tür araçları geliştirme bilgi,  beceri alışkanlığından yoksun olma; yeterli 

parasal kaynağa sahip olamama gibi nedenlerden kaynaklanabileceğini göstermek 

mümkündür. 

Okul müdürlerinin eğitim programı ve  öğretimi yönetme görevlerinde alınan 

cevaplar  görevlerinin her birini çoğunlukla yerine getirdiklerini göstermektedir.  

Okul müdürlerinin ikinci  boyuttaki görevler içerisinde öğretimi  denetleme 

ve değerlendirmeye en az önemi vermelerinin bir çelişki olduğu kadar eksiklik 

olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü denetim bir bakıma öğrenmeyi ve öğretmeyi 

etkileyen etkenlerin tümünün değerlendirilmesi,  okulda daha etkili bir öğrenme 

ortamı gerçekleştirmeyi amaçlayan sürecin bir öğesidir. 

Diğer yandan araştırma kapsamındaki okul müdürlerinin öğretimi denetleme 

ve değerlendirme görevleri ile ilgili olarak en fazla öğretmenleri değerlendirirken 

okulun amaçlarını ölçüt alırım davranışını göstermeleri,  en azda öğretmenlerin 

öğretim  uygulamalarındaki zayıf yönleri sicil raporlarında belirtme davranışını 

gerçekleştirmeleri; onların öğretmenlerin başarılarını takdir etme fakat  hatalarını 



 48 

gizleme eğilimi sergilemeye çalıştıklarını ortaya koymaktadır.bu tutumun müdür 

öğretmen ilişkilerinde olumlu bir havanın yaratılmasına katkıda bulunacağı 

söylenebilir.  

Ancak böyle bir davranış aynı zamanda,  bu raporlara  dayalı olarak yapılan 

değerlendirmelerin eksik olmasına neden olacağı gibi,  sicil raporları esas alınarak 

yapılan yetiştirme ve atama işlemlerinin hatalı olmasına da yol açabilir. Ayrıca,  sınıf 

içinde yapılanları düzenli olarak izlemeden öğretmenlerin başarılı yönleri hakkında 

bir hükme varmak olanaksızdır. Bu da öğretmenleri koruma amaçlı olacakken tam 

tersi bir etki yapıp  öğretmenin daha da körelmesine yol açabilir. 

Öğrenci başarısını izleme görevine ilişkin olarak  en fazla okuldaki eğitim 

etkinliklerinin başarısı  hakkında öğretmenle bilgi vermeye önem verilmesi,  

müdürlerin okulun başarısını öğretmenlerle paylaşmak isteğinde olduklarını gösterir. 

Bununla birlikte öğretmenlerin yapılan ve yapılacaklar hakkında  görüşlerinin alınıp 

belirlenmesi,  kararların birlikte alınması gibi davranışları da içermesi halinde okul 

havasına daha büyük yararlar sağlayabilir. 

Olumlu öğrenme iklimi geliştirme kapsamında  müdürlerin görevlerini her 

zaman yaptıkları ortaya çıkmaktadır.  Okulun hammaddesi insandır. Bu durum,  

okuldaki eğitim ve öğretim etkinliklerinin amacına ulaşmasını sağlayacak olumlu bir 

havanın yaratılabilmesi için okulda bulunanlar arasında karşılıklı iyi ilişkilerin 

kurulması,  etkileşimin olmasını zorunlu kılmaktadır. Müdürlerin öğretmen ve 

öğrencileri çalışmaya özendirmeye büyük önem vermeleri insan ilişkileri bakımından 

okulun örgüt özelliklerine uygun davranışlar gösterdiklerinin kanıtıdır. 

Öğretmenlerin  mesleki gelişimine az önem verilmesi bize şu verileri 

gösterebilir; hizmet içi uygulamalarının istenen sonuçlarını sağlamadığını,   olumlu 

öğrenme iklimi yaratmada hizmet içi eğitimlerden çok fazla yararlanmadıklarını 

gösterir. Okullarda görevlendirilen iş görenlerin geliştirilmesinde müdürün önemli 

sorumlulukları vardır. 
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Müdürlerin öğretmenlerin mesleki gelişimine sağlamaya yönelik olarak en 

çok ‘ öğretmenlerden gelecek görüşme tekliflerine zaman ‘ ayırma davranışını 

göstermeleri; onların mesleki konularda öğretmenlere yardımcı olmaya istekli 

olduklarının belirtisi olarak yorumlanabilir..Mesleki bakımdan kendilerini 

öğretmenlere rehberlik yapacak kadar yetiştirmiş müdürlerin bu görüşmeler sırasında 

öğretmenlerin mesleki gelişimine yardımcı olacağı söylenebilir.  

Yine bu göreve yönelik olarak  ‘ Eğitim,  öğretim konusunda konferans 

verdirmek amacıyla okula kaynak kişiler çağırırım’ davranışının en az benimsenen 

davranış olarak işaretlenmiş olması; ilköğretim okulu müdürlerinin bu işi daha üst 

makamlardan bekleme eğilimi içinde olmalarına bağlanabilir. 

Okulda yapılan eğitim ve öğretim etkinliklerinin ulaşacağı nicel ve nitel 

durumu belirlemek ancak akademik standartların geliştirilmesi ve uygulanması ile 

olanaklıdır. Müdürlerin fazla bir çaba göstermeden eğitim programındaki standartları 

uygulama düşüncesinde olukları görülmektedir. En fazla önem verdikleri konuların 

başında dersi zamanında başlatma etkinlikler yaptırma davranışı sergiledikleri ortaya 

çıkmaktadır.  

Yine müdürlerin öğrencileri öğrenmeye özendirme görevi ile ilgili olarak ‘ 

öğrencilerin başarılarından haberdar etmek için velilerle ilişki kurma ‘ davranışını en 

fazla gösterilen davranış olarak işaretlemeleri,  onların okul-aile ilişkilerinin 

geliştirilmesine,  ailelerin ilgisinin okuldaki etkinliklere çekilmesine ve öğrencilerin 

aileleri tarafından takdir edilmelerine olanak sağlamaya büyük önem verdiklerinin 

bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Buna karşın,  aynı göreve ilişkin olarak en az ‘’ öğrencileri çalışmalarından 

ve davranışlarından dolayı ödüllendirmek için toplantı yapma ‘’ davranışının 

gösterilmesi; müdürlerin bu davranışın öğrencileri güdülemedeki olumlu etkisinin 

bilincinde olmamaları ve böyle bir davranışın ödül alan öğrenci dışındaki öğrencileri 

olumsuz yönde etkileyebileceği endişesi taşımalarından kaynaklandığını ileri sürmek 

olanaklıdır. 
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Yukarıdaki açıklamalardan genel olarak okul müdürlerinin öğretim liderliği 

görevlerinden amaçları açıklama,  varlığını hissettirme,  öğretmenleri çalışmaya 

özendirme,  öğrencileri öğrenmeye özendirme olmak üzere dört görevi her zaman; 

bunların dışında kalan okulun amaçlarını geliştirme,  öğretimi denetleme ve 

değerlendirme,  eğitim programını eşgüdümleme,  öğrenci başarısını izleme,  öğretim 

zamanını koruma  öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlama,  akademik standartlar 

geliştirme ve uygulama gibi yedi görevi çoğunlukla yaptıkları görüşü ortaya 

çıkmaktadır. 
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3. Okul Yöneticisi Ve Öğretmenlerin,  Müdürlerin Öğretimsel Liderliği 

Konusundaki Görüşleri Arasındaki Farkların Değerlendirilmesi 

 

 Tablo  7:    Okul Müdürlerinin Ve Öğretmenlerinin Öğretim Liderliğine  İlişkin 

Görüşleri Arasındaki Karşılaştırmalar 

GÖREV N MEAN STD. DEVİATİON T P 

BA1             1 

                    2 

51 

184 

21.02 

21.76 

2.98 

3.85 

1.263 0.208 

BB               1 

                    2 

51 

184 

37.75 

38.80 

5.29 

6.85 

1.023 0.307 

CT               1 

                    2 

51 

184 

35.18 

34.93 

6.47 

8.29 

0.197 0.844 

DT              1 

                    2 

51 

184 

33.02 

33.99 

6.87 

6.15 

0.971 0.333 

ET               1 

                    2 

51 

184 

41.10 

41.98 

9.63 

8.04 

0.666 0.506 

FT               1 

                    2 

51 

184 

15.96 

16.52 

4.42 

4.05 

0.858 0.392 

GT               1 

                    2 

51 

184 

17.33 

16.52 

4.08 

4.29 

1.216 0.225 

IT                 1 

                    2 

51 

184 

35.69 

37.14 

7.81 

7.50 

1.215 0.226 

JT                1 

                    2 

51 

184 

16.65 

16.74 

3.23 

3.17 

0.183 0.855 

KT               1 

                    2 

51 

184 

17.82 

16.70 

3.26 

4.45 

1.687 0.093 
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Okul yöneticisi ve öğretmenlerin öğretim liderliğine ilişkin görüşleri 

arasındaki karşılaştırmalar  bağımsız t testi ile gerçekleştirilmiştir.       

Analizler sonucu okulun amaçlarını geliştirme  toplam boyutunda 1.263,  

okulun amaçlarını açıklama  toplam boyutunda 1.023,   öğretimi denetleme ve 

değerlendirme  toplam boyutunda 0 .197,  eğitim programını koordine etme   toplam 

boyutunda 0.971, öğrenci ilerlemesini izleme  toplam boyutunda 0.666,   öğretim 

zamanını koruma  toplam boyutunda 0.858,  varlığını hissettirme   toplam boyutunda 

1.216,   öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlama  toplam boyutunda 1.215,  

akademik standartlar geliştirme   toplam boyutunda  0.183,  öğrencileri öğrenmeye 

özendirme   toplam boyutunda 1.687   değerleri bulunmuştur.  Elde edilen 

değerlerden hiçbirinde anlamlı fark bulunamamıştır. Bu sonuçlara göre liderlik 

ölçeğinin tüm boyutlarında yönetici ve öğretmenler benzer görüşlere sahiptir.  
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 4. Okul Yöneticilerinin  Mesleki Kıdemlerine  Göre  Öğretim Liderliği 

Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

 

  Tablo  8: Mesleki Kıdemlerine  Göre  Yöneticilerin Öğretim  Liderliği  

Düzeylerinin  Varyans Analizi Yapılarak Karşılaştırılması 

ANOVA  

 

ÖĞRETİM LİDERLİĞİ BOYUTLARI 

KT Sd KO F p 

Gruplar Arası 41, 009 3 13, 670 1, 590 , 204 

Grup İçi 403, 971 47 8, 595   Okulun amaçlarını geliştirme 

Toplam 444, 980 50    

Gruplar Arası 48, 599 3 16, 200 , 564 , 641 

Grup İçi 1349, 087 47 28, 704   Okulun amaçlarını açıklama 

Toplam 1397, 686 50    

Gruplar Arası 35, 048 3 11, 683 , 266 , 849 

Grup İçi 2060, 364 47 43, 838   Öğretimi denetleme ve değerlendirme  

Toplam 2095, 412 50    

Gruplar Arası 293, 283 3 97, 761 2, 220 , 098 

Grup İçi 2069, 698 47 44, 036   Eğitim programını koordine etme 

Toplam 2362, 980 50    

Gruplar Arası 870, 402 3 290, 134 3, 623 , 020 

Grup İçi 3764, 108 47 80, 087   Öğrenci ilerlemesini izleme  

Toplam 4634, 510 50    

Gruplar Arası 162, 694 3 54, 231 3, 127 , 034 

Grup İçi 815, 228 47 17, 345   Öğretim zamanını koruma  

Toplam 977, 922 50    

Gruplar Arası 241, 156 3 80, 385 6, 402 , 001 

Grup İçi 590, 177 47 12, 557   Varlığını hissettirme  

Toplam 831, 333 50    

Gruplar Arası 358, 995 3 119, 665 2, 091 , 114 

Grup İçi 2689, 986 47 57, 234   Öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlama 

Toplam 3048, 980 50    

Gruplar Arası 70, 970 3 23, 657 2, 467 , 074 

Grup İçi 450, 677 47 9, 589   Akademik standartlar geliştirme ve uygulama  

Toplam 521, 647 50    

Gruplar Arası 26, 332 3 8, 777 , 817 , 491 

Grup İçi 505, 080 47 10, 746   Öğrencileri öğrenmeye özendirme  

Toplam 531, 412 50    

P<0.05 
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Mesleki kıdemlerine göre yöneticilerin öğretim liderliği düzeylerinin 

karşılaştırılmasında  tek yönlü varyans analizi tekniği kullanılmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre Okulun amaçlarını geliştirme   boyutunda 1.59,  

Okulun amaçlarını açıklama   boyutunda  0.56, Öğretimi denetleme ve değerlendirme  

boyutunda 0.266,        Eğitim programını koordine etme  boyutunda 2.20, Öğrenci 

ilerlemesini izleme   boyutunda 3.62,      Öğretim zamanını koruma  boyutunda 3.12,  

Varlığını hissettirme  boyutunda 6.40,      Öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlama 

boyutunda 2.09,   Akademik standartlar deliştirme ve uygulama   boyutunda 2.46, 

Öğrencileri öğrenmeye özendirme  boyutunda 0.81F değerleri hesaplanmıştır.   

Öğretim  liderliğinin Öğretim   zamanını koruma  boyutunda, Varlığını hissettirme 

boyutunda, ve öğrenci ilerlemesini izleme boyutlarında anlamlı farklılık 

bulunmuştur.(p<0.05) buna karşılık diğer boyutlarda fark yoktur.Farkın kaynağını 

öğrenmek amacıyla tukey testi uygulanmıştır. Tablo 9, 10, 11 farkın kaynağını 

göstermektedir. 

 

Tablo    9:  Öğrenci İlerlemesini İzleme Boyutunun Tukey testi 

Öğrenci ilerlemesini izleme  

Tukey HSD  

 

 

 Subset for alpha =.05 

Mesleki Kıdem N 1 2 

1 2 26, 00  

3 21 38, 52 38, 52 

4 23  43, 70 

2 5  46, 00 

sig.  , 131 , 550 
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Öğretmen ve müdür görüşlerine göre,  öğrenci  ilerlemesini izleme 

boyutunda (ET)  mesleğinde 6-10 yıl ve 20 yıl ve  daha fazlası kıdeme sahip olanlar 

1ile 5 yıl arası kıdemlilere göre daha yüksek öğretimsel liderliğe sahiptir. 

   

Tablo    10: Öğretim Zamanını Koruma  Boyutunun Tukey testi 

Öğretim zamanını koruma  

Tukey HSD 

 

 

 Subset for alpha =.05 

Mesleki Kıdem N 1 2 

1 2 8, 50  

3 21 15, 14 15, 14 

4 23  17, 04 

2 5  17, 40 

Sig.  , 067 , 824 

 

Öğretim zamanını koruma oyutunda (FT) tukey analizlerine göre ders 

süresi içerisinde öğrenecinin zaman kaybını önleme ve öğrencinin derse geç kalması 

ya da boşa geçen zamanın telafisi oranı olumlu olarak yüksek olduğu  yine sınıfların 

bu konularda takip edilmesi cevabının olumlu olduğu fakat ders süresi içerisinde 

anons yapılmasının olumsuz olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Tablo   11: Varlığını Hissettirme  Boyutunun Tukey testi 

Varlığını Hissettirme 

Turkey HSD  

 

 

 Subset for alpha =.05 

MESKID N 1 2 

1 2 8, 00  

3 21  16, 48 

4 23  18, 48 

2 5  19, 40 

Sig.  1, 000 , 560 

 

Varlığını Hissettirme  boyutunda (GT) tukey analizlerine göre Öğrenci ve 

öğretmenler ile okul hakkında görüşmek için sınıfları ziyaret etmek,  derslerin boş 

geçmesiini engellemek, ve ders dışı eğitim etkinliklerine katılmak sorularına olumlu 

cevaplar verilirken teneffüslerde ve ders dışı zamanlarda öğrenci ve öğretmenlerin 

görüşme isteklerini karşılamak için zaman ayrılmadığını bunun olumsuz 

karşılandığını görmekteyiz. 
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 5. Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Öğretim 

Liderliği Davranışları Arasındaki Farkların Değerlendirilmesi 

 

Tablo  12: Mesleki Kıdemlerine Göre  Öğretmenlerin ‘’ Okul Müdürlerinin Öğretim 

Liderliği Düzeylerine İlişkin’’ Görüşlerinin  Varyans  Analizi Yapılarak 

Karşılaştırılması 

ANOVA  

ÖĞRETİM LİDERLİĞİ BOYUTLARI KT Sd KO F p 

Gruplar Arası 273, 535 5 54, 707 , 791 , 558 

Grup içi 12312, 547 178 69, 172   
Öğretimi denetleme ve 

değerlendirme 
Toplam 12586, 082 183    

Gruplar Arası 174, 006 5 34, 801 , 918 , 470 

Grup içi 6745, 973 178 37, 899   
Eğitim programını 

koordine etme 
Toplam 6919, 978 183    

Gruplar Arası 78, 687 5 15, 737 , 239 , 945 

Grup içi 11742, 264 178 65, 968   
Öğrenci ilerlemesini 

izleme  
Toplam 11820, 951 183    

Gruplar Arası 155, 784 5 31, 157 1, 953 , 088 

Grup içi 2840, 129 178 15, 956   
Öğretim zamanını 

koruma  
Toplam 2995, 913 183    

Gruplar Arası 111, 737 5 22, 347 1, 220 , 302 

Grup içi 3260, 215 178 18, 316   Varlığını hissettirme  

Toplam 3371, 951 183    

Gruplar Arası 509, 592 5 101, 

918 

1, 854 , 105 

Grup içi 9784, 734 178 54, 970   

Öğretmenlerin mesleki 

gelişimini sağlama 

Toplam 10294, 326 183    

Gruplar Arası 30, 882 5 6, 176 , 609 , 693 

Grup içi 1806, 596 178 10, 149   
Akademik standartlar 

geliştirme ve uygulama  
Toplam 1837, 478 183    

Gruplar Arası 139, 969 5 27, 994 1, 428 , 216 

Grup içi 3488, 987 178 19, 601   
Öğrencileri öğrenmeye 

özendirme  
Toplam 3628, 957 183    
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Tabloda ki F değerleri  öğrenci denetleme ve değerlendirme boyutu 0.791, 

eğitim programını koordine etme boyutu 0.918  öğrenci ilerlemesini izleme 0.239, 

öğretim zamanını koruma boyutu 1.953,  varlığını hissettirme boyutu 1.220,  

öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlama boyutunda 1.854,  akademik standartlar 

geliştirme boyutunda 0.609,  öğrencileri öğrenmeye özendirme 1.428 bulunmuştur. 

Değerler arasında farklılık görülse de,  istatistiksel bakımdan anlamlı farklılık 

yoktur.Meslek kıdemi fazla olan müdürlerin öğrencileri özendirme faaliyetine önem 

verildiğini görmekteyiz. 
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6. Okul Türüne Göre Müdürlerin Öğretim Liderliği Davranışları 

Arasındaki Farkların Değerlendirilmesi 

     

    Tablo 13:  Okul Tipi  Değişkenine  Göre  Müdürlerin  Öğretim Liderliği 

Görevlerini Yerine  Getirme Derecelerine  ilişkin  t Testi Sonuçlar 

     

 
OKUL 

TIP 
N Mean 

Std. 

Deviation 

t p 

1 26 21, 31 3, 08 0, 7 0, 487 
BA1 

2 25 20, 72 2, 91   

1 26 38, 54 4, 37 1, 095 0, 279 
BB 

2 25 36, 92 6, 08   

1 26 35, 15 7, 93 -0, 025 0, 98 
CT 

2 25 35, 2 4, 67   

1 26 32, 35 8, 82 -0, 71 0, 481 
DT 

2 25 33, 72 4, 05   

1 26 40, 92 10, 51 -0, 131 0, 896 
ET 

2 25 41, 28 8, 82   

1 26 16, 12 4, 5 0, 252 0, 802 
FT 

2 25 15, 8 4, 43   

1 26 17, 5 3, 98 0, 295 0, 769 
GT 

2 25 17, 16 4, 25   

1 26 34, 27 9, 61 -1, 332 0, 189 
IT 

2 25 37, 16 5, 14   

1 26 16, 23 4, 11 -0, 937 0, 353 
JT 

2 25 17, 08 1, 93   

1 26 17, 54 4, 05 -0, 633 0, 53 
KT 

2 25 18, 12 2, 2   
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          Tablo da görüldüğü gibi hesaplanan t değerleri okul amaçlarını geliştirme 

boyutu 0.7,  okulun amaçlarını açıklama boyutu 1.095,  öğrenci denetleme ve 

değerlendirme boyutu 0.025, eğitim programını koordine etme boyutu 0.71 öğrenci 

ilerlemesini izleme 0.131, öğretim zamanını koruma boyutu 0.252,  varlığını 

hissettirme boyutu 0.295,  öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlama boyutunda 

1.332,  akademik standartlar geliştirme boyutunda 0.937,  öğrencileri öğrenmeye 

özendirme boyutunda 0.633 anlamlı farklılık göstermemektedir.Müdürlerin öğretim 

liderliği görevlerini yerine getirmede okul tipi değişkeninin istatistiksel bakımdan 

anlamlı  farklılık oluşturmadığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuça bakarak okul tipinin 

öğretim liderliği görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin olarak  müdürler 

arasında anlamlı farklılık yaratmadığını söylenebilir. 
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 7. Öğretmenlerin Branşlarına Göre Müdürlerin Öğretim Liderliği 

Davranışlarına İlişkin Görüşleri Arasında Farklılıkların 

Değerlendirmesi 

 

Tablo   14:  Öğretmenlerin Görev  Yapılan Kademe Değişkenine Göre Müdürlerin 

Öğretim  Liderliği Görevlerini Yerine getirme Derecelerine İlişkin t 

testi Sonuçları 

  
GÖRKAD N Mean Std. Deviation t p 

1 120 21, 79 3, 99 , 129 , 898 

BA1 
2 63 21, 71 3, 64   

1 120 38, 16 7, 15 , 081 , 936 

BB 
2 63 38, 06 8, 31   

1 120 35, 16 8, 69 , 502 , 617 

CT 
2 63 34, 51 7, 60   

1 120 33, 98 6, 34 -, 109 , 914 

DT 
2 63 34, 08 5, 85   

1 120 41, 87 8, 37 -, 372 , 710 

ET 
2 63 42, 33 7, 41   

1 120 16, 83 3, 90 1, 242 , 216 

FT 
2 63 16, 05 4, 25   

1 120 17, 02 4, 03 2, 156 , 032 

GT 
2 63 15, 59 4, 68   

1 120 37, 89 7, 50 1, 902 , 059 

IT 
2 63 35, 68 7, 39   

1 120 16, 83 3, 23 , 480 , 632 

JT 
2 63 16, 59 3, 10   

1 120 16, 98 4, 58 1, 166 , 245 

KT 
2 63 16, 17 4, 22   

Tabloda görüldüğü üzere;  okul amaçlarını geliştirme boyutu 0.129,  okulun 

amaçlarını açıklama boyutu 0.81,  öğrenci denetleme ve değerlendirme boyutu 0.502, 

eğitim programını koordine etme boyutu 0.109 öğrenci ilerlemesini izleme 0.372, 

öğretim zamanını koruma boyutu 1.242,  varlığını hissettirme boyutu 2.156,  

öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlama boyutunda 1.902,  akademik standartlar 
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geliştirme boyutunda 0.480,  öğrencileri öğrenmeye özendirme boyutunda 1.166   

değerleri elde edilmiştir. Bu sonuçlar bize kademe değişkenleri arasında farklılık 

olmadığını göstermektedir. Müdürlerin görevlerini çoğunlukla yerine getirdikleri 

yönündeki kanaati pekiştirmektedir. 
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BÖLÜM V 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuçlar 

             Bu bölümde  araştırmanın  bulguları  ve  yorumlarına dayalı olarak elde 

edilen sonuçlar yer almaktadır. 

1.  Okul müdürleri,  araştırmada yer alan on bir görev içerisinden; okulun 

amaçlarını açıklama,  varlığını hissettirme,  öğretmenleri çalışmaya 

özendirme,  öğrencileri öğrenmeye özendirme olmak  üzere dört görevi her 

zaman; bunların dışında kalan,  okulun amaçlarını geliştirme,  öğretimi 

denetleme ve değerlendirme,  eğitim programını eşgüdümlüme,  öğrenci 

başarısını izleme, öğretim zamanını koruma,  öğretmenlerin mesleki 

gelişimini sağlama,  akademik standartlar geliştirme ve uygulama gibi yedi 

görevi çoğunlukla yaptıklarını belirtmişlerdir. Bu bulgular ilköğretim okulu 

müdürlerinin kendilerini öğretim liderliği alanında yeterli gördüklerini 

ortaya çıkarmaktadır. 

2.  Öğretmenler,  ilköğretim okulu müdürlerinin oklun amaçlarını geliştirme,  

açıklama,  eğitim programını eşgüdümleme,  öğretim zamanını koruma, 

varlığını hissettirme,  öğretmenleri çalışmaya özendirme,  akademik 

standartlar geliştirme ve uygulama,  öğrencileri öğrenmeye özendirme 

olmak  üzere sekiz görevi çoğunlukla yerine getirdiklerini; buna karşın 

öğretimi denetleme ve değerlendirme,  öğrenci başarısını izleme,  

öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlama gibi üç görevi ise ara sıra 

yaptıklarını algılamışlardır. Bu bulgular,  öğretmenlerin genel olarak 

öğretim liderliği görevlerinin müdürlerin algıladıklarından daha düşük 

seviyede gerçekleştirildiği görüşünde olduklarını ortaya çıkarmaktadır. 

3.  Araştırmada test edilen bireysel değişkenlerden çoğunun birbirlerine neden 

sonuç ilişkisiyle bağlı olduğu ve müdürün  öğretim liderliği davranışlarının 

 



 64 

büyük ölçüde görev yaptığı okulun örgütsel koşullarına göre şekillendiği 

göz önüne alındığında; öğretmenlerin algıları arasındaki farklılıkların içinde 

yaşadıkları koşullarla tutarlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Elde edilen 

sonuçlar,   Gümüşeli (1996) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın 

sonuçları ile karşılaştırıldığında,   müdürlerin öğrenci başarısını izleme ve  

öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlama anlayışlarında olumlu bir gelişme 

olmadığı açıklığa kavuşmaktadır.  Bir başka açıdan ele alındığında,  

öğretmenler tarafından en az yerine getirilen görevler olarak algılanan bu 

görevlerle birlikte,  buna yakın düzeyde en az puan alan öğretmenleri 

çalışmaya özendirme akademik standartlar geliştirme ve uygulama 

görevlerinin,  müdürlere öncelikle kazandırılacak yeterlik alanları olduğu 

açıklığa kavuşmaktadır. 

4.  Araştırmada  çıkan bir diğer  sonuç da,   müdürlerin kendilerini 

değerlendirme sonuçlarının öğretmenlerden yüksek olması,  onların 

olgulardan çok ilke ve değerlerin etkisinde kalarak kendilerini daha iyimser 

algıladıkları,  rol beklentilerine uygun görünme endişesi içinde olduklarını 

ortaya çıkarmaktadır. 

                                    

Öneriler 

 A. Eğitim 

1. Okul müdürlerinin öğretim liderliğinin gerektirdiği davranışları 

gösterebilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

İlçe  Milli Eğitim Müdürlüğü  ‘nün işbirliği ile  hizmet içi eğitim 

programları düzenlenmelidir. 

2.  Kaynak grupların görüşlerine,  okul müdürünün öğretim lideri olarak 

yetiştirilmesi gerektiği görüşü ağırlık kazanmaktadır. Bunun için eğitim 

kurumlarında akademik çalışmalar yapılarak okul müdürlerinin  öğretim 

liderliği davranışlarını tanımlamada kullanılacak geçerli ölçütler 
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belirlenmelidir.İlkönce halihazırda görevli müdürlerin bu bağlamdaki 

ihtiyaçları saptanmalıdır. 

3.  Okul müdürlerinin öğretim lideri olarak yetiştirilmelerinin yanı sıra,  

öğretim liderliğinin gerektirdiği davranışları gösterebilmelerine olanak 

sağlayacak ortam ve koşulların da sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle,  

müdürlerin görev ve sorumluluklarını tanımlayan yasa ve  mevzuatlar 

yeniden gözden geçirilmeli  ve müdürlerin öğretim lideri olarak hizmet 

vermesine olanak sağlayacak gerekli değişiklikler yapılmalıdır. 

4.  Meslek kariyerinde ilerlemelerinde öğretim liderliği alanında rüştünü 

ispatlamış müdürlere öncelik verilmelidir. 

5.  Okul müdürlerinin seçiminde kullanılmak üzere,  öğretim liderliği 

yeterliklerini ölçmeye yönelik geçerli ve güvenilir ölçme araçları 

hazırlanmalıdır. 

 

B. Araştırma 

1.  Bu araştırma İskenderun ilçesinde yer alan 54 ilköğretim okulu ile sınırlı 

tutulmuştur. Türkiye deki okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarını 

belirlemek ve buna göre gerekli önlemleri almak için bu alana yönelik 

araştırmalar tüm okul düzeylerini kapsayacak şekilde genişletilebilir. 

2.  Bu araştırma sadece resmi ilköğretim ilkokullarında yapılmıştır. 

Araştırmalar özel okullarda da uygulanarak resmi ve özel okulların 

müdürlerinin öğretim liderliği düzeyleri karşılaştırılabilir. 

3.  Öğretim liderliğinin okullar üzerindeki etkisini ortaya koyacak araştırmalar 

yapılmalıdır. Bunun için farklı öğretim liderliği davranışlarının,  öğrenci 

başarısı,  öğretmen davranışı,  okul iklimi vb gibi değişkenler üzerindeki 

etkileri araştırılmalıdır. 
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4.  Diğer liderlik türlerinin öğretim liderliği üzerine etkileri araştırılabilir. 

5.  Müdürlere,  öğretim liderliği davranışlarını kazandırmayı amaçlayan 

hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasında,  bu ve benzeri 

araştırmaların dikkate alınması hazırlanacak programları daha işlevsel hale 

getirebilir. 
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