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Önsöz 

Uluslararası Liderlikte Mükemmellik Arayışı Dergisi (ULMAD) yayın hayatına Aralık 2021 tarihi 

itibariyle ilk sayısını çıkartarak başlamıştır. Dergimiz işi-gücü, derdi-tasası eğitimin ve eğitimcilerin 

kalite yeterliliklerini arttırmaya çalışan, onların sorun ve sorunlarına çözüm önerileri getirmek 

amacına odaklanmış vizyon ve motivasyonu ile hiç bir kar amacı gütmeyen, gönüllerini ve 

birikimlerini ortaya koyan akademisyenlerin ve eğitimcilerin emeği ile yoğrularak ortaya çıkmıştır. 

Öncelikle bu ruhun ortaya çıkmasını sağlayan ve her geçen gün etkin ve yetkin bir gelişim döngüsü 

içerisinde dinamikleşmesine destek olan takım arkadaşlarımıza en kalbi duygularımızla 

teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Dergimiz bu şuur ve bilinçle ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 

işaret ettiği ve bizlere ödev olarak sunduğu muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için 

eğitimcilerimizin, öğretmen adaylarımızın, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerimizin her 

türlü bilimsel standartlara uygun özgün araştırmalarının yayınlanması için bir platform oluşturmakta 

ve bu araştırmacılara evsahipliği yapmaktadır.  

Dergimiz ULMAD olarak, yayınladığımız bu ilk sayısının ve bundan sonra yayınlayacağımız diğer 

sayıların etki değeri yüksek değerler ve katkılar yaratması dileklerimizle alanyazımıza hayırlı olsun. 
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Okul Yöneticilerinin Otantik Liderlik Düzeyleri1  

Erkan KIRAL2, Erol BALCI3 

Özet  

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin otantik liderlik davranış düzeylerini, 

çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini, otantik liderlik ve boyutları arasındaki ilişkiyi ortaya 

çıkarmaktır. Araştırmada betimsel ve ilişkisel tarama modelleri kullanılmıştır. Araştırma 270 öğretmen ile 

yürütülmüştür. Verilerinin toplanmasında bireysel bilgi formu ve Otantik Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. 
Veriler, betimsel ve kanıtlamasal istatistik teknikleri ile analiz edilmiştir. Okul yöneticileri en yüksek 

ilişkilerde şeffaflık, en düşük öz farkındalık sergilemektedir. Öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin 

otantik liderliği yüksektir. Okul yöneticilerinin otantik liderlikleri öğretmenlerin medeni durumuna, branşına, 

okuldaki görev süresine ve çalıştıkları okul türüne göre anlamlı bir fark göstermemekte ancak cinsiyetine, 

yaşına ve eğitim durumuna göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Otantik liderlik boyutları arasında pozitif, 

orta ve yüksek, otantik liderlik ile boyutları arasında ise yüksek düzeyde anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Elde 

edilen sonuçlara ilişkin mevcut otantik liderliğin korunması, kadın öğretmenlerin otantik liderlik algılarının 

düşük çıkmasının nedenlerinin belirlenmesi gibi çeşitli öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yönetici, öğretmen, liderlik, otantik 

 

Authentic Leadership Levels of School Administrators1 

Abstract  

The purpose of this research is to reveal the authentic leadership behavior levels of school administrators 

according to teachers' perceptions, whether they differ according to various variables, and the relationship 
between authentic leadership and its dimensions. Descriptive and relational survey models were used in the 

research. The research was conducted with 270 teachers. Individual information form and the Authentic 

Leadership Scale were used to collect data. Data were analyzed using descriptive and inferential statistical 

techniques. School administrators exhibit the highest transparency in relationships and the lowest self-

awareness. According to the perceptions of the teachers, the authentic leadership of the school administrators is 

high. Authentic leadership of school administrators does not show a significant difference according to 

teachers' marital status, branch, tenure at school, and the type of school they work in, but shows significant 

differences according to gender, age, and educational status. There are positive, medium, and high correlations 

between authentic leadership dimensions, and highly significant relations between authentic leadership and 

dimensions. Various suggestions were presented regarding the results obtained, such as preserving the existing 

authentic leadership and determining the reasons for the low perception of authentic leadership by female 

teachers. 

Key Words: Administrator, teacher, leadership, authentic 

                                                             
1 Bu çalışma, Doç. Dr. Erkan KIRAL’ın danışmanlığındaki Erol BALCI’nın tezsiz yüksek lisans dönem projesinden 

üretilmiştir. 
2 Sorumlu yazar, Doç. Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, erkankiral74@gmail.com ORCID: orcid.org/0000-0002-
1120-7619 
3 Okul müdürü, erolbalci29@hotmail.com 

Makale Geçmişi Geliş: 06. 12. 2021 Kabul: 27. 12. 2021 Yayın: 30. 12. 2021 

Makale Türü Araştırma Makalesi 
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Giriş 

 

Toplumsal hayata geçiş ile birlikte insanlar ortak ihtiyaçlarını gidermek için örgütlenme yoluna 

gitmişlerdir. Bireylerin bir araya gelmesi ile oluşan örgütler, bireylerin belirledikleri ihtiyaçları 

gidermek için faaliyet gösteren yapılardır. Bu yapının faaliyetlerini verimli ve etkili yapması için 

örgüt çalışanlarını yönlendirecek ve onlara yol gösterecek yöneticilere ihtiyaç vardır. Özellikle son 

yıllarda örgütler yöneticiden ziyade örgütü ve çalışanları etkileyecek, örgütü bulunduğu yerden daha 

iyi yere getirecek liderlere ihtiyaç duymaktadırlar. Liderler ve onların sergiledikleri liderlik 

özellikleri ve davranışları geçmişten bugüne pek çok araştırmacının (Andersen, 2006; Fiedler, 1967; 

Stogdill, 1974 gibi) ilgi duyduğu konu alanları olmuştur. Lider ve liderlik, et ile tırnak gibi birbirini 

bütünleyen iki parçadır. Lider, kişiyi temsil ederken; liderlik, liderin etkileme gücünü 

göstermektedir. Kişinin lider olabilmesi için liderlik yapması gerekmektedir. Liderlik olgusu kişinin 

kendine ve diğerlerine karşı sergilediği etki gücünü ortaya koyarken sergilediği yeterliği ifade 

etmektedir. Liderin etrafındaki insanları etkilemek için bilgi, beceri, tutum gibi temel yeterliklere 

sahip olması gerekmektedir. Liderin sergilediği liderliğin gerek toplumlar gerekse örgütler için 

önemi oldukça büyüktür. Nitekim bir toplumun ya da bir örgütün refaha kavuşmasında ya da yok 

olmasında liderin, liderliği oldukça önemlidir. Alanyazın incelendiğinde liderlik ile ilgili farklı 

yaklaşımların ortaya çıktığı görülebilir. Genel olarak ortaya konan liderlik yaklaşımlarının liderinin 

sergilediği liderliğin doğasına (Barker, 2017; Miller, 2018) ve onun takipçilerinde bıraktığı etkiye 

(Norton, 2005; Yukl, 1999) odaklandığı söylenebilir.  

Araştırmacılar liderin diğerlerinden farklı olduğu ortaya koymak için çeşitli yaklaşımlar (Achua ve 

Lussier, 2013; Allen, 2018 gibi) ortaya koymuşlardır. Kimi araştırmacılar (Lee, 2018; Stogdill, 1948 

gibi) liderin özelliklerine odaklanmış, kimi araştırmacılar (Blake ve Mouton, 1964; Halpin ve Winer, 

1957; Shen ve Li, 2021 gibi) liderin davranışlarına odaklanmış, kimi araştırmacılar (Fiedler, 1964; 

Hawkinson, 2016; Hersey ve Blanchard, 1969; Henkel ve Bourdeau, 2018 gibi) ise liderin içinde 

bulunduğu duruma odaklanmıştır. Her arayış yeni bir bir liderlik yaklaşımın ortaya çıkmasına vesile 

olmuştur. Esasında tüm araştırmacılar, liderin liderliğini farklı bakış açısı ile bilimsel yollarla kendi 

perspektiflerinden açıklamaya çalışmış ve liderlik yaklaşımlarının gelişmesine vesile olmuşlardır. 

Liderliğe ilişkin yaklaşımlar halen devam etmektedir. Nitekim içinde bulunan yüzyılda da 

araştırmacılar lideri modern liderlik yaklaşımları (Greenleaf, 1998; Kıral, 2021a) ile açıklamaya 

çalışmaktadırlar. Tüm bu manzaraya bakıldığında liderlik olgusunun Adem ile Havva’dan bu yana 

var olduğu (Kıral, 2021b) o günden bugüne kadar da epey yol aldığı ancak bu yolculuğunda henüz 

bitmediği ve bitmeyeceği yani kısaca süreklilik arz ettiği söylenebilir. Şayet insanoğlunun arayışı 

durmuş olsa idi alanyazında bu kadar liderlik yaklaşımının ortaya çıkması söz konusu olmazdı. 

Özüne bakıldığında liderlik araştırmacılarının her birinin liderliğin gelişimine bir anlamda liderlik 

yaptığı ve yapacağı söylenebilir. 

İnsanoğlunun lider ve liderlik olgusunu bu kadar önemsemesi onun en iyiyi bulma yani mükemmele 

ulaşma aşkıdır (Kıral, 2020; 2021a). İnsanın hep daha iyisini arama ve ona ulaşma aşkı onun, bu 

kadar çok liderlik yaklaşımını ortaya çıkarmasının belki de en önemli nedenlerinden biridir. Kimbilir 

onun bu arayışı daha ne tür liderlik yaklaşımlarının ortaya çımasına vesile olacaktır. Genel olarak 

bakıldığınında yeni liderlik yaklaşımların ortaya çıkması kadar doğal bir durum yoktur. Çünkü 

değişen toplum ve çevre yeni lider ve onların liderlik yaklaşımlarını gerektirmektedir. Herşeyin 

değiştiği dünyada liderlik yaklaşımlarının değişmesi de normal bir durumdur. Nitekim post modern 

yaklaşım bunu zaten gerekli kılmaktadır. Herşeyin anlık olarak değiştiği dünyada bunun önüne 

geçmekte oldukça zordur. Yeni yeni şartlar, yeni özellikler, yeni davranışlar ya da yeni arayışlar 

kısaca yeni olan ne varsa yeni liderlik yaklaşımlarını (Carrington ve Kimber, 2020; Kıral ve Başaran, 

2018a; Kıral, 2021c; Toytok ve Kapusuzoğlu, 2016 gibi) da gerekli kılmaktadır.  
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Belki de insanoğlunun elindeki ile yetinmemesi ve sürekli daha iyisini arama arzusu buna yol 

açmaktadır. İnsanoğlunun arzularının sınırsız olduğu ve bunun kendi sınırı ile ilgili olduğu 

düşünüldüğünde lider ve liderliğe ilişkin bu sürecin artarak devam edeceği söylenebilir. Çünkü 

insanoğlunun ortaya koydukları onun bugünkü yeterlikleri ile ortaya koyduğudur. Ama yarın ortaya 

ne koyacağını ve bunu da hangi liderlik yaklaşımı ile yöneteceğini kimse bilememektedir. Ancak 

geçmişe bakıp gelecek ile ilgili şu söylenebilir. İnsanoğlu daha gün yüzüne çıkmamış pek çok 

liderlik yaklaşımı ortaya koyma potansiyeline sahiptir. Burada önemli olan sürdürülebilir pozitif 

liderlik anlayışının hayata geçirilmesidir. 

Özellikle son dönemde ortaya konan modern liderlik yaklaşımları da lider ve liderliğe ilişkin arayışın 

geldiği son noktadır. Modern liderlik yaklaşımları altında pek çok liderlik yaklaşımı (Avolio ve 

Gardner, 2005; Fry, 2003; Hargreaves ve Fink, 2006 gibi) ortaya konulmuştur. Pektabidir ki her biri 

insanoğlunun belirli bir ihtiyacına hizmet etmektedir. Herbiri liderliği farklı perspektifden 

bakmaktadır. Bu modern liderlik yaklaşımlarından biri de otantik liderliktir. Otantik liderlik ortaya 

konulduğu günden bu yana pek çok araştırmacının (Avolio ve Walumbwa, 2014; MacKinnon, 2021 

gibi) ilgilendiği ve üzerinde sayısız çalışmaların (Başaran ve Kıral, 2020; Gardner, Karam, Alvesson 

ve Einola, 2021 gibi) yapıldığı potitif bir liderlik yaklaşımıdır.  

Bu liderlik yaklaşımı da potizitif psikolojinin etkisi ile bir ihtiyacı karşılamak ya da bir gereksinimi 

gidermek için ortaya çıkarılmıştır. Otantik liderliğe dünyada meydana gelen olumsuz değişimler 

karşısında örgütlerin ve çalışanların ihtiyaç ve taleplerine yönelik olumlu ve etik davranışlar 

sergilenmesi gerektiği için ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Öyleki değişen şartlar karşısında insanı 

odak noktası haline getirmiş olan örgütlerde insanın gereksinimlerini karşılaması ve pozitif 

sonuçların elde edilmesi açısından uygulanan otantik liderlik, liderlik yaklaşımları arasında oldukça 

önemli bir role sahiptir (Walumbwa, Wang, Wang, Schaubroeck ve Avolio, 2010). Son yıllarda 

büyük şirketlerde olan skandallar başta karizmatik liderlik olmak üzere mevcut liderlik 

yaklaşımlarının sorgulanmasına yol açmıştır. Özellikle yönetimsel suistimaller ve yaşanan mali 

krizler insanları oldukça rahatsız etmiş, insanlar yönetici ve liderlerin davranışlarının etik ve ahlaki 

olup olmadığını sorgulamaya başlamışlardır. Çalışanlar ile liderleri arasında kurulmakta olan 

ilişkilerde etik ve ahlaki değerlerin önem arz ettiği, karizmanın ve cesaretin geride olduğu alçak 

gönüllülüğün öne çıktığı daha gerçekçi bir liderlik yaklaşımı olan otantiklik liderlik analayışı 

savunulmaya başlanmıştır. Kalıcı değerlerin ön planda olduğu liderin takipçilerine karşı dürüst, açık, 

şeffaf olduğu, etik ve ahlaki değerleri barındıran, liderin pozitif özelliklerinin, özgünlüğünün ön 

planda tutulduğu bir liderlik yaklaşımı ortaya çıkmıştır (George, 2003). Otantik lider, sınırların 

farkında olan, bunları geliştirmek için çaba sarf eden, nasıl hareket edeceğini, nerede duracağını ve 

kendini bilen, takipçilerinin güveni kazanmış bir kişi olarak ifade edilebilir. Nitekim değişim 

güvenle başlar, insanlar güvendiği kişiyi takip ederler. Otantik lider, inanç ve değerlerini temel 

düzeyde somutlaştırarak, görünür kılarak, insanların güvenini kazanmıştır. Otantik lider, kendine 

güvendiği gibi diğerlerinin ona güvenmesine yol açacak davranışlarda bulunarak liderliğini 

sergileyebilir. Goffee ve Jones’e göre otantik liderler, takipçilerinin ihtiyaçlarına ve karşılaştıkları 

durumlara cevap vermek için davranışlarını değiştirirken aynı zamanda kim olduklarına sadık 

kalırlar. Otantik lider; takipçilerinde topluluk bilinci oluşturarak onları, onun parçası haline getirir; 

takipçilerine onlardan biri olduğunu hatırlatarak onların enerjilerini ve yeteneklerini kullanmaları 

için ilham verir; takipçilerinin katkılarının anlamlı ve önemli olduğunu hissettirecek söz ve 

eylemlerde bulunur; takipçilerinin heyecanını artırmak için kendi değerlerini, tutkularını ve vizyonu 

onlarla paylaşarak onları motive eder ve hedefe ulaşır (2009). Otantik liderler, nasıl düşündüklerini 

ve davrandıklarını bilen, takipçileri tarafından da kendilerinin ve takipçilerinin değerlerinin/ahlaki 

bakış açılarının, bilgilerinin ve güçlü yanlarının farkında olarak algılanan; eylemlerinin içeriğinin 

farkında olan, kendine güvenen, umutlu, iyimser, zorluklara karşı dayanıklı, yüksek ahlaki değerlere 

sahip kişilerdir (Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans ve May, 2004). Otantik lider, öz-farkındalık, 

kendini kabul etme ve özgün eylemler ve ilişkiler yoluyla özgünlüğe ulaşabilmelidir. Öyleki otantik 

liderler, eylemlerinin farkında olarak şeffaf karar verdikleri, güven oluşturdukları, takipçilerine umut 
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ve iyimserlik verdikleri, zorluklarla mücadeleden yılmadıkları, tutarlı hareket ettikleri için takipçi 

kazanarak liderliklerini sürdürebilirler.  

Gardner, Avolio, Luthans, May ve Walumba’a (2005) göre otantik liderlik, takipçilerin otantik 

liderler ve onların değerleri ile özdeşleşmeye başladığı kişisel ve sosyal özdeşleşme sürecidir. Öz-

farkındalık, öz-düzenleme, pozitif psikolojik durumlar ve pozitif bir ahlaki bakış açısı dahil olmak 

üzere otantikliğin çeşitli bileşenlerinin modellendiği, otantik liderlerin takipçilerini etkilediği ve 

geliştirdiği dinamik bir süreçtir. Luthans ve Avolio’a (2003) göre ise otantik liderlik, hem olumlu 

psikolojik kapasitelerden hem de oldukça gelişmiş bir örgütsel bağlamdan yararlanan, liderler ve 

takipçileri tarafından hem daha fazla öz farkındalık hem de kendi kendini düzenleyen olumlu 

davranışlarla sonuçlanan, olumlu benliği teşvik eden gelişme sürecidir. Bununla birlikte, otantik 

liderlik, takipçilerle otantik ilişkileri kapsayacak şekilde bir kişi olarak liderin otantikliğinin ötesine 

geçmektedir. Otantik lider takipçileri ile ilişkilerindeki süreçte liderliğini; şeffaflık, açıklık ve güven; 

değerli hedeflere yönelik rehberlik ve takipçi gelişimine vurgu yaparak ortaya koyabilir. Otantik 

liderler, aynı zamanda, diğerlerinde bu durumların gelişimini modellemek ve teşvik etmek için, 

güven, iyimserlik, umut ve dayanıklılık gibi optimal benlik saygısı ve psikolojik iyi oluşa eşlik eden 

pozitif psikolojik durumlardan yararlanır. Ayrıca, söz ve davranışlarıyla yüksek ahlaki standartlar ve 

değerler aracılığıyla iletişim kurarken örnek olmak için olumlu bir ahlaki bakış açısı uygularlar 

(May, Chan, Hodges ve Avolio, 2003). Otantik liderliğin, insanların daha fazla öz farkındalık 

yoluyla işte anlam ve bağlantı bulmalarına yardımcı olacağı ve örgütlerde temel bir fark 

yaratabileceği; örgüt çalışanları arasında iyimserlik, güven ve umut oluşturarak ve bunu sürekli 

yenileyeceği; takipçiler arasında güven ve bağlılık oluşturan şeffaf ilişkileri ve karar vermeyi teşvik 

edeceği ve örgütte kapsayıcı bir yapı oluşturacağı söylenebilir. Walumbwa, Avolio, Gardner, 

Wernsing ve Peterson (2008) otantik liderliği; daha fazla öz farkındalık, içselleştirilmiş ahlaki bir 

bakış, bilginin dengeli işlenmesi ve ilişkilerde şeffaflık, olumlu kişisel gelişimi teşvik etmek için 

hem olumlu psikolojik kapasiteleri hem de olumlu etik iklimi kullanan ve destekleyen bir lider 

davranışı modeli olarak tanımlamışlardır. O halde otantik liderin takipçileri ile ilişkilerinde; öz 

farkındalık, dengeli değerlendirme, içselleştirilmiş ahlak ve ilişkilerde şeffaflık şeklinde ortaya 

konabilicek otantik liderlik bileşenlerini davranışlarında göstermesi beklenir. Bu bileşenler çeşitli 

araştırmacılar (Avolio ve Gardner, 2005; Başaran ve Kıral, 2020; Gardner, Avolio, Luthans, May ve 

Walumba, 2005; Kernis, 2003) tarafından incelenmiş olup, araştırma kapsamında kısaca şu şekilde 

açıklanabilir.  

Öz-farkındalık, liderin dünyayı nasıl anlamlandırdığına ve bu anlam oluşturma sürecininde kendini 

nasıl gördüğüne, bunun onu nasıl etkilediğine dair bir anlam arayışıdır. Özfarkındalık liderin 

benliğin çok yönlü doğasının yanı sıra güdülerinin, duygularının, arzularının ve kendisiyle ilgili 

bilişlerinin farkında olmasını ve bunlara güvenmesini kapsamaktadır. Özfarkındalık, liderin güçlü ve 

zayıf yönlerini bilmesi ve başkalarına maruz kalarak benlik hakkında içgörü kazanması ve liderin 

diğer insanlar üzerindeki etkisinin farkında olmasıdır. İlişkisel şeffaflık, liderin sahte benlik yerine 

otantik yani gerçek benliğini takipçilerine sunmasını ifade eder. Liderin yakın ilişkilerinde açıklığa 

ve dürüstlüğe değer vermesini  içermektedir. İlişkisel şeffaflık, liderin takipçileri ile yakınlık ve 

güvene dayalı bağlar oluşturmak için seçici kendini ifşa etme yoluyla sahte benliği yerine kendi 

gerçekliğini sunmasıdır. Pek tabidir ki bu durum onu  takip edenlerde de aynı davranışının 

gösterilmesine yol açabilir. Bu tür davranışlar, uygunsuz duyguların görüntülenmesini en aza 

indirmeye çalışırken, kişinin gerçek düşünce ve duygularının açık bir şekilde paylaşılmasını ve ifade 

edilmesini içeren açıklamalar yoluyla güveni artırabilir. İlişkisel şeffaflık, içinde bulunan durumlara 

uygun bilgi ve duyguların net bir şekilde takipçilerle paylaşılmadır. Dengeli değerlendirme; otantik 

liderin bir karara varmadan önce ilgili tüm verileri nesnel olarak analiz ettiğini göstermektedir. 

Dengeli değerlendirme; motivasyonel önyargıların, düşük veya kırılgan yüksek benlik saygısına 

sahip liderin bilgiyi arama, bulma, seçme ve yorumlama süreçlerini nasıl etkilediğini göz önünde 

bulundurması ile daha iyi açıklanabilir. Otantik liderler, veriye dayalı çok yönlü düşünerek karar 

verirler. Dengeli değerlendirme konuyla ilgili verilerin objektif olarak analiz edilmesi ve bir karar 
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vermeden önce takipçilerin fikirlerini keşfetme eğilimini ifade eder. İçselleştirilmiş ahlak; 

içselleştirilmiş ve bütünleşik bir öz-düzenlemeyi gerektirmektedir. Bu tür bir öz-düzenleme, grup, 

örgüt ve toplum tarafından sergilenen baskılara karşı liderin içsel ahlaki standartlar ve değerler 

tarafından yönlendirilmesini içermektedir. Böylece liderin içselleştirilmiş değerleriyle tutarlı olan 

kararlar ve davranışlar ortaya çıkmaktadır. Nitekim Liderin neye önem verdiğini gösteren önemli bir 

unsurdur. Değerler sosyalleşme süreçleri aracılığıyla öğrenilirken, gruplara ve daha büyük sosyal 

birimlere fayda sağlamaya hizmet ederken, bir kez içselleştirildiklerinde, benliğin ayrılmaz 

bileşenleri haline gelebilirler. Baskılar karşısında dirençli olmaya ödün verilmemesine yol 

açabilirler. Bu nedenle kişinin evrensel etik değerlerine sadık olması için öncelikle bu değerler 

hakkında içgörü ve bilgi sahibi olması gerekir. Nihayetinde içselleştirilmiş ahlak algısı, yüksek 

ahlaki standartlarla ve liderin değer kalıpları, seçimleri ve ihtiyaçları ile uyumlu davranmayı 

gerektiren önemli bir otantik liderlik bileşendir. 

Genel olarak bakıldığında otantik liderlik; özgünlük ve liderlik kavramlarını içinde barındırmaktadır. 

Esasında kişinin içindeki var olanı ve o zamana kadar olan birikimini, etrafındaki insanlara 

yönlendirmesi ve onların üzerinde etki sürecini başlatmasıdır. Bunun için de kişinin öncelikle 

kendini bilmesi, başka biri olmaması gerekmektedir. Otantik lider, başkası olmayıp kendi olan, böyle 

olduğu için takipçilerinden kabul gören bir liderdir. Otantik liderlik, liderin başkasını taklit 

etmemesini kendine özgü davranış sergilemeleri gerektiğini öne süren bir yaklaşım olup, takipçiler 

ile olan ilişkilerinde liderin öz benliğinde bulunan davranışları yansıtmaları görüşünü 

desteklemektedir. Özellikle eğitim örgütlerinin özelinde okulların kişilerin kendilerini 

keşfetmelerinde öncü olduğu onları birey haline getirdiği düşünülürse, burada öz farkındalığı olan, 

dengeli değerlendirme yapabilen, ahlaki ve etik değerleri içselleştirmiş ve paydaşlarla olan 

ilişkilerdinde şeffaf olabilen bir okul yöneticisinin otantik liderlik sergileyebileceği söylenebilir. 

Okul yönetisi otantik liderlik bileşenlerini sergileyerek paydaşlara esasında onlardan biri olduğunu 

ve aynı geminin mürattabatı olduğunu gösterebilir. Böylece onlarla bütünleşerek eğitimin niteliği 

için yapılması gerekenleri onlarla birlikte daha iyi bir biçide gerçekleştirebilir. 

Son yıllarda gerek kültürel gerekse teknolojik gelişmeler ve değişimler, gerekse beklenmedik şekilde 

ortaya çıkan COVID 19 gibi pandemik sorunlar, okul ve okul paydaşlarının ihtiyaçlarını 

değiştirmiştir. Tabiki bu durumlar karşısında okul yöneticileri okullarının ve paydaşların ihtiyaçlarını 

sadece görev ve sorumluluklarını yerine getirerek karşılayamama durumu ile karşı karşıya 

kalmışlardır. Okul yöneticileri, okulun etkililiğini artırmak ve okul paydaşlarının değişen şartlar ve 

durumlar karşısında eğitim taleplerini en iyi şekilde karşılayabilmek için çaba sarf etmeli ve liderlik 

sergileyebilmelidir. Okul yöneticilerinin otantik liderlik anlayışını benimseyerek, kendileri gibi 

olmaları, ilişkilerde şeffaflık ve dürüstlük sağlamaları, etik değer ve ilkelere uyularak okulda güven 

ortamı teşkil etmeleri ve tüm paydaşlar için pozitif okul iklimi oluşturabilmelidir.Özellikle 

eğitiminin en önemli unsurlarından bir olan öğretmenlerin bunu görmesi onların okula olan bakışını 

olumlu yönde etkileyebilir. 

Okul yöneticilerin otantik liderlikleri okulun iklimini olumlu yönde etkileyerek öğretmenlerin iş 

doyumunu ve iyi oluşunu (Kim, Do Kim ve Lee, 2019); bireysel ve örgütsel performansını (Wang, 

Sui, Luthans, Wang ve Wu, 2014), örgütsel vatandaşlığını (Joo ve Jo, 2017) örgütsel bağlılığını 
artırdığı (Roncesvalles ve Gaerlan, 2021) gibi, örgütsel tükenmesini (Wong Walsh, Basacco, Mendes 

Domingues ve Pye, 2020) azaltmak gibi kayda değer pozitif çıktılara yol açabilir. Bu nedenle 

okullarda gerek örgütsel gerekse bireysel pozitif çıktılarının artırılması ve gerekli önlemlerin 

alınması için okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik davranış düzeylerinin bilinmesi 
önemlidir. Ayrıca okul yöneticilerinin otantik liderlik davranış düzeylerinin bilinmesi karar 

vericilerin alacakları kararlarda onlara yol gösterebilir. Nitekim araştırmanın amacı; resmi okullarda 

çalışan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin ortaya koydukları otantik liderlik davranış 
düzeylerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıda sorulara cevap aranmıştır.  
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1- Öğretmenlerinin algılarına göre okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik davranışları; 

(a) ilişkilerde şeffaflık, 

(b) içselleştirilmiş ahlak, 

(c) dengeli değerlendirme, 

(ç) öz farkındalık boyutlarında ve genelde ne düzeydedir? 

2- Öğretmenlerinin algılarına göre okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik davranışları 

öğretmenlerin; 

(a) cinsiyetine, 

(b) medeni durumuna, 

(c) branşına, 

(ç) yaşına, 

(d) okuldaki çalışma süresine, 

(e) eğitim durumuna ve 

(f) okul türüne göre değişmekte midir? 

3- Öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderliğin boyutları 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

 

Yöntem 
 

Araştırmanın Modeli 

Okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik davranış düzeyleri, çeşitli değişkenlere göre 

farklılık gösterip göstermediği, otantik liderlik ve boyutları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amacı 

ile tasarlanan bu araştırmada betimsel tarama ve korelasyon modelleri kullanılmıştır (Gay, Mills ve 
Airasian, 2006). Betimsel tarama yöntemi ile büyük gruplar ile gerçekleştirilen çalışmalarda, grupta 

yer alan kişilerin olay ve olgular karşısındaki görüşlerinin, tutumlarının ve algılarının; korelasyonel 

modelde ise birden fazla bulunan değişkenler arasındaki değişim seviyesinin ortaya çıkarılması 
amaçlanmıştır (Borg ve Gall, 1989). Araştırmada, öğretmenlerin okul yöneticilerinin sergilemiş 

oldukları otantik liderlik davranış düzeyleri ve çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip 

göstermediği betimsel tarama modeli ile, otantik liderlik ve boyutları arasındaki ilişki ise korelasyon 

modeli ile ortaya çıkarılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın hedef evreni, Aydın ili Kuşadası ilçesinde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında resmi 

okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada basit tesadüfi örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. İkinci araştırmacı tarafından ziyaret edilen okullarda gönüllü olarak araştırmaya 

katılmak isteyen 278 öğretmene gerekli olan açıklamalar yapıldıktan sonra onlardan veri toplama 

aracını doldurmaları talep edilmiştir. Ancak sekiz katılımcının veri toplama aracı boş bırakma, uygun 
doldurmama gibi nedenlerle araştırmaya dâhil edilmemiş, araştırma uygun olan 270 veri toplama 

aracı ile yürütülmüştür. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik bilgileri şu şekildedir. Öğretmenlerin; 175’i (% 64.8) 

kadın, 95'i (% 35.2) erkek; 208’i (% 77) evli ve 62’si (% 23) bekâr; 168'si (% 62.2) sözel (İngilizce, 
Türkçe, Sosyal Bilgiler vb), 69'u (% 25.6) sayısal (Fizik, Matematik, Fen Bilimleri ve Bilişim 

Teknolojileri vb.) ve 33'ü (% 12.2) yetenek (Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik ve Teknoloji 

Tasarım vb) dersleri branşında; 37'si (% 13.7) 35 yaş ve altında, 81'i (% 30) 36-40 yaş aralığında, 
98'i (% 36.3) 41-45 yaş aralığında ve 54'ü (% 20) 46 yaş ve üzerinde; 121'i (% 44.8) 5 yıl ve daha az, 

75'i (% 27.8) 6-10 yıl arası ve 74'ü (% 27.4) 11 yıl ve üzeri bulunduğu okulda görev yapmakta; 10'u 

(% 3.7) ön lisans, 235'i (% 87) lisans ve 25'i (% 9.3) lisansüstü mezunu; 57'si (21.1) ilkokul, 74'ü (% 

27.4) ortaokul ve 139'u (% 51.5) lisede görev yapmaktadır.  
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Veri Toplama Araçları 

Araştırmada iki bölümden oluşan bir veri toplama aracı ile veriler toplanmıştır. Veri toplama 

aracının birinci bölümünde Kişisel Bilgiler Formu, ikinci bölümünde ise Otantik Liderlik Ölçeği 

bulunmaktadır. Söz konusu veri toplama araçları ile ilgili bilgi aşağıda verilmiştir. 

Kişisel Bilgiler Formu: Kişisel bilgi formunda öğretmenlerin; cinsiyetini, yaşını, medeni durumunu, 

görev yapmış oldukları okuldaki çalışma sürelerini, branşlarını, eğitim durumlarını ve okul türünü 

öğrenmeye yönelik sorular yer almıştır. 

Otantik Liderlik Ölçeği: Araştırmada öğretmenlerin, okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik 

liderlik davranışlarına ilşkin algılarını ölçmek amacı ile Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing ve 
Peterson (2008) tarafından geliştirilen Türkçe’ye Kıral (2018) tarafından uyarlanan Otantik Liderlik 

Ölçeği kullanılmıştır. Otantik Liderlik Ölçeği, 5’li likert tipi ile derecelendirilmiş olup, dengeli 

değerlendirme, ilişkilerde şeffaflık, öz farkındalık ve içselleştirilmiş ahlak şeklinde dört alt boyuttan 
oluşmaktadır. Ölçekte yer alan maddeler ve ölçek boyutları incelendiğinde; dengeli değerleme 

(Md.9: Bir sonuca varmadan önce farklı fikirleri dikkatlice dinler.) bilginin dengeli olarak işlenmesi 

ve konu ilgili elde edilen verilerin tarafsız analiz edilmesi; ilişkilerde şeffaflık (Md.2: Hata 

yaptığında hatasını kabul eder.) bireylerin durumlar karşısında duygu ve bilgilerini net bir şekilde 
paylaşmasını; özfarkındalık (Md.12: Belli hareketlerin diğerlerini nasıl etkilediğinin farkında 

olduğunu gösterir.) bireylerin zayıf ve güçlü yönlerini bilerek, dünyayı anlamlandırma biçiminin 

belirlenmesi; içselleştirilmiş ahlak (Md.4: Kendi temel değerlerine dayalı kararlar verir.) üst seviye 
ahlaki standartlar ile bireylerin ihtiyaçları, değer ölçüleri ve seçimleri ile uyumlu olarak davranışlar 

ortaya koymasına yönelik ifadeler yer almaktadır (Başaran, 2018). Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik 

çalışması Kıral (2018) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin geçerlik çalışması Açıklayıcı ve Dogrulayıcı 
faktör analizleri ile yapılmış, ölçeğin öğretmenler üzerinde kulanılabilecek geçerlik ölçülerini 

taşıdığı tespit edilmiştir. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayılarının yeterli güvenirlik düzeyinde 

olduğu saptanmıştır. Ölçek çeşitli araştırmalarda (Başaran, 2018; Kıral, 2018; Kıral ve Başaran, 2020 

gibi) kullanılmıştır. Kıral (2018) ölçeğin iç tutarlık katsayısınının boyutlar bazında ve genel olarak 
.60 - .80 arasında, Başaran (2018) ise ölçeğin iç tutarlık katsayısınının boyutlar bazında ve genel 

olarak .75 -.92 arasında olduğunu tespit etmiştir. Ölçek daha önce benzer örneklemde söz konusu 

çalışmalarda kullanıldığı için bu çalışma kapsamında tekrar geçerlik çalışması yapılmamış ancak 
ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayılarına bakılmıştır. Otantik liderlik ölçeğinin Cronbach alfa 

güvenirlik katsayıları; dengeli değerlendirme boyutu için .89; ilişkilerde şeffaflık boyutu için.81; öz 

farkındalık boyutu için .88; içselleştirilmiş ahlak boyutu için .65 ve genel otantik liderlik için .92 
şeklinde bulunmuştur. Tavşancıl’a göre bir ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısının .80 - 1.00 

değerleri arasında olması yüksek ölçüde güvenilir, .60 - .80 değerleri arasında olması ise oldukça 

güvenilir olduğunu göstermektedir (2019). Bu araştırma kapsamınde elde edilen veriler, kullanılmış 

olan ölçeğin güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. 

Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamındaki ortaya çıkan demografik veriler, frekans ve yüzde ile; öğretmenlerin 

algılarına göre okul yöneticilerinin otantik liderlik düzeylerine ait veriler ise ortalama ve standart 

sapma ile belirlenmiştir. Ölçeğin değerlendirme aralıkları, 1.00 – 1.79 çok düşük; 1.80 – 2.59 düşük; 

2.60 – 3.39 orta; 3.40 – 4.19 yüksek ve 4.20 – 5.00 çok yüksek şeklindedir. Elde edilen verilerin 

normal dağılım gösterip göstermediği merkezi eğilim ölçülerine, çarpıklık ve basıklık katsayılarının 

sırasıyla çarpıklığın ve basıklığın standart hatasına bölündüğünde elde edilen değerlere göre 

incelenmiştir. Merkezi eğilim ölçülerinin birbirine yakın, çarpıklık ve basıklık çarpıklığın ve 

basıklığın standart hatasına bölündüğünde elde edilen değerlerin ise -1.96 ile +1.96 arasında olduğu 

tespit edilmiştir. Ancak eğitim durumu veri sayısının yeterli olmaması (n<30) nedeni ile normallik 

koşullarını bu değişken için sağlamamıştır (Can, 2020). Öğretmen algılarına göre okul 

yöneticilerinin otantik liderlik düzeylerinin cinsiyet, yaş gibi bağımsız değişkenlere göre anlamlı 

farklılaşma gösterip göstermediği parametrik fark testleri (t-testi ve ANOVA) ile bulunmuş, 

ANOVA testinde ortaya çıkan farkın hangi gruplardan kaynaklandığı ise çoklu karşılaştırma test 

tekniklerinden biri olan LSD testi ile sınanmıştır. Okul yöneticilerinin otantik liderlik düzeyinin, 
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eğitim durumu değişkenlerine göre (n<30) farklılaşma gösterip, göstermediği ise parametrik olmayan 

fark testleri (Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U) ile belirlenmiştir. Öğretmenlerin algılarına göre 

okul yöneticilerinin otantik liderlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olup, olmadığı Pearson 

Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile sınanmıştır. Korelasyon katsayısı; düşük (.00 - ∓.29), 

orta (∓.30 - ∓.69) ve yüksek (∓.70 - ∓1.00) olarak değerlendirilmiştir (Kıral ve Kaçar, 2016). 

Bulgular 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, araştırmanın amacına uygun olarak sıra ile aşağıda 

verilmiştir. 

Öğretmenlerin Otantik Liderlik Algılarına İlişkin Bulgular 

Öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik davranışları; 

ilişkilerde şeffaflık, içselleştirilmiş ahlak, dengeli değerlendirme ve öz farkındalık boyutlarında ve 

genel olarak ortaya çıkarılmış ve araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıda verilmiştir. 

Öğretmenlerin ilişkilerde şeffaflık algı düzeylerinin incelenmesi 

Okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen algı düzeyleri, 

ilişkilerde şeffaflık alt boyutunda puanlandırılarak, betimsel istatistikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo1 

Öğretmenlerinin İlişkilerde Şeffaflık Algı Düzeylerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

M. No İfade n X̄ Ss Sıralama 

1 Söylemek istediğini açıkça söyler. 

270 

3.98 1.02 1 

3 Herkesi, düşüncesini söylemeye teşvik eder. 3.73 1.07 2 

2 Hata yaptığında hatasını kabul eder. 3.54 1.10 3 

 İlişkilerde Şeffaflık Boyutu 270 3.75 .090  

Tablo 1’de görüldüğü gibi öğretmenlerin ilişkilerde şeffaflık alt boyutu maddeleri arasında görece en 

üst düzeyde, “Söylemek istediğini açıkça söyler.” (X̄= 3.98) ve görece en düşük düzeyde, “Hata 

yaptığında hatasını kabul eder.” (X̄= 3.54) ifadeleridir. Öğretmenlerin ilişkilerde şeffaflık boyutu 

puan ortalaması görece yüksek (X̄= 3.75) düzeyde bulunmuştur. 

Öğretmenlerin içselleştirilmiş ahlak algısı düzeylerinin incelenmesi 

Okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen algı düzeyleri, 

içselleştirilmiş ahlak alt boyutunda puanlandırılarak, betimsel istatistikleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2 

Öğretmenlerinin İçselleştirilmiş Ahlak Algısı Düzeylerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

M. No İfade n X̄ Ss Sıralama 

5 
Çalışanların da temel değerlerine dayalı hareket 

etmesini bekler. 

270 

3.64 1.04 1 

4 Kendi temel değerlerine dayalı kararlar verir. 3.60 1.06 2 

6 
Etik davranışın yüksek standartlarına dayalı güç 

kararlar alır. 
3.57 1.04 3 

 İçselleştirilmiş Ahlak Boyutu 270 3.61 .080  

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretmenlerin içselleştirilmiş ahlak alt boyutu maddeleri arasında görece 
en üst düzeyde, “Çalışanların da temel değerlerine dayalı hareket etmesini bekler.” (X̄= 3.64) ve 

görece en düşük düzeyde, “Etik davranışın yüksek standartlarına dayalı güç kararlar alır.” (X̄= 

3.57) ifadeleridir. Öğretmenlerin içselleştirilmiş ahlak algısı boyutu puan ortalaması görece yüksek 

(X̄= 3.61) düzeyde bulunmuştur. 

Öğretmenlerin dengeli değerlendirme algı düzeylerinin incelenmesi 

Okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen algı düzeyleri, 

dengeli değerlendirme alt boyutunda puanlandırılarak betimsel istatistikleri Tablo 3’de verilmiştir. 
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Tablo 3 

Öğretmenlerinin Dengeli Değerlendirme Algı Düzeylerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

M. No İfade n X̄ Ss Sıralama 

8 Karar vermeden önce ilgili verileri değerlendirir. 

270 

3.75 1.06 1 

7 
İnandıklarına aykırı da olsa, farklı görüşlerin de ifade 

edilmesini ister. 
3.74 1.05 2 

9 
Bir sonuca varmadan önce farklı fikirleri dikkatlice 

dinler. 
3.66 1.10 3 

 Dengeli Değerlendirme Boyutu 270 3.72 .097  

Tablo 3’de görüldüğü gibi öğretmenlerin dengeli değerlendirme alt boyutu maddeleri arasında 

görece en üst düzeyde, “Karar vermeden önce ilgili verileri değerlendirir.” (X̄= 3.75) ve görece en 

düşük düzeyde, “Bir sonuca varmadan önce farklı fikirleri dikkatlice dinler.” (X̄= 3.66) ifadeleridir. 
Öğretmenlerin dengeli değerlendirme boyutu puan ortalaması görece yüksek (X̄= 3.72) düzeyde 

bulunmuştur. 

Öğretmenlerin öz farkındalık algı düzeylerinin incelenmesi 

Okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen algı düzeyleri, öz 

farkındalık alt boyutunda puanlandırılarak, betimsel istatistikleri Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4 

Öğretmenlerinin Öz Farkındalık Algı Düzeylerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

M. No İfade n X̄ Ss Sıralama 

12 
Belli hareketlerin diğerlerini nasıl etkilediğinin farkında 

olduğunu gösterir. 

270 

3.62 1.03 
1 

11 
Önemli konulardaki duruşunu yeniden değerlendirilmesi 

gereken zamanı bilir. 

3.57 1.04 
2 

10 
Başkalarının, onun yeteneklerini nasıl gördüğünü tam 

olarak bilir. 

3.48 .98 
3 

 Öz Farkındalık Boyutu 270 3.55 .91  

Tablo 4’de görüldüğü gibi öğretmenlerin öz farkındalık alt boyutu maddeleri arasında görece en üst 
düzeyde, “Belli hareketlerin diğerlerini nasıl etkilediğinin farkında olduğunu gösterir.” (X̄= 3.62) 

ve görece en düşük düzeyde, “Başkalarının, onun yeteneklerini nasıl gördüğünü tam olarak bilir.” 

(X̄= 3.48) ifadeleridir. Öğretmenlerin öz farkındalık boyutu puan ortalaması görece yüksek (X̄= 

3.55) düzeyde bulunmuştur. 

Öğretmenlerin otantik liderlik algı düzeylerinin boyutlara ilişkin incelenmesi 

Okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik davranışına ilişkin öğretmenlerin algı düzeylerinin 

betimsel istatistikleri Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5  
Okul Yöneticilerinin Sergiledikleri Otantik Liderlik Davranışına İlişkin Öğretmenlerin Algı Düzeylerinin 

Betimsel İstatistikleri 

Boyutlar n X̄ Ss Sıralama 

İlişkilerde Şeffaflık  

270 

3.75 .90 1 

Dengeli Değerlendirme 3.72 .97 2 

İçselleştirilmiş Ahlak 3.61 .80 3 

Öz Farkındalık 3.55 .91 4 

Genel Otantik Liderlik 3.66 .77  

Tablo 5’de görüldüğü gibi otantik liderlik ölçeğinin boyutları arasında öğretmenler görece en yüksek 

ilişkilerde şeffaflık (X̄ =3.75), sonra sırası ile dengeli değerlendirme (X̄=3.72), içselleştirilmiş ahlak 
(X̄ =3.61) ve son olarak da öz farkındalık (X̄ =3.55) algısına sahiptir. Genel otantik liderlik algı 

düzeyinin görece yüksek (X̄ =3.66) olduğu tespit edilmiştir. 
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Öğretmenlerin Otantik Liderlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 

Okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik davranışlarına ilişkin öğretmenlerin algı 
düzeylerinin; cinsiyete, medeni duruma, branşa, yaşa, çalıştıkları okuldaki görev süresine, eğitim 

durumuna ve çalıştıkları okul türüne göre incelenmesi sonucu elde edilen bulgular Tablo 6’da 

verilmiştir. 

Tablo 6 

Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Otantik Liderlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre 
İncelenmesi 

Boyut/ 

Değişken 
 

Cinsiyet 
Medeni 

Durum 
Branş Yaş 

Okuldaki 

Görev Süresi 

Eğitim 

Durumu 

 

Okul Türü 

 
t p t p F p F p F p X2 p F p 

İlişkilerde 

Şeffaflık 
1.44 .152 .033 .974 1.30 .294 3.41 .018*    1.00 .369 4.57 .102 

.309 .734 

İçselleştirilmiş 

Ahlak  
1.90 .059 .091 .927 1.13 .325 3.06 .029* .050 .951 10.1 .006* 2.21 .112 

Dengeli 

Değerlendirme 
1.65 .100 .021 .984 .346 .708 2.43 .066 .360 .698 9.28 .010* .203 .816 

Öz 

Farkındalık 
1.97 .050* .153 .879 .337 .714 3.35 .020* 1.30 .275 20.1 .000* 

1.27 .281 

Genel Otantik 

Liderlik 
2.03 .043* .025 .980 .791 .455 4.02 .008* .528 .590 12.5 .002* .496 .610 

* p<.05  

Tablo 6’da da görülebileceği gibi öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin otantik liderlik 

düzeyleri boyutlar bazında ve genel olarak; medeni durum, branş, okuldaki görev süresine ve okul 
türüne göre anlamlı bir farklılık göstermemekte ancak cinsiyet, yaş ve eğitim durumuna göre genel 

olarak ve bazı boyutlarda anlamlı farklılıklar göstermektedir. Öğretmenlerin okul yöneticilerinin 

sergiledikleri otantik liderlik davranışlarına ilişkin; içselleştirilmiş ahlak, ilişkilerde şeffaflık ve 
dengeli değerlendirme boyutlarındaki algı düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

göstermezken; öz farkındalık [t(268)= 1.966, p<.05] boyutunda ve genel otantik liderlikte [t(268)= 

2.029, p<.05] anlamlı bir farklılık göstermektedir. Öz farkındalık boyutunda ve genel otantik 

liderlikte; erkeklerin puan ortalaması, kadınların puan ortalamasından daha yüksek bulunmuştur.  

Öğretmenlerin okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik davranışlarına ilişkin algı düzeyleri, 

dengeli değerlendirme boyutu dışında, ilişkilerde şeffaflık [F(3-266)= 3.408; p<.05]; içselleştirilmiş 

ahlak [F(3-266)= 3.059; p<.05]; öz farkındalık [F(3-266)= 3.350 p<.05] boyutlarında ve genel otantik 
liderlikte [F(3-266)= 4.015; p<.05] yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Ortaya 

çıkan farkın hangi yaş grupları arasında olduğunu tespit edebilmek amacıyla çoklu karşılaştırma testi 

yapılmıştır. Test sonuçlarına göre; ilişkilerde şeffaflık, içselleştirilmiş ahlak algısı, öz farkındalık 
boyutlarında ve genel otantik liderlikte 51 yaş ve üzerindeki öğretmenlerin puanları, 31-40 yaş 

aralığındaki öğretmenlerin puanlarından yüksek bulunmuştur.  

Eğitim durumu değişkenine göre öğretmenlerin okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik 

davranışlarına ilişkin algı düzeyleri, ilişkilerde şeffaflık dışında, dengeli değerlendirme [χ
2
= 9.281; 

p<.05], içselleştirilmiş ahlak [χ
2
= 10.139; p<.05], öz farkındalık [χ

2
= 20.082; p<.05] boyutlarında ve 

genel otantik liderlikte [χ
2
= 12.508; p<.05] anlamlı bir farklılık göstermiştir. Farklılığın hangi eğitim 

durumundan kaynaklandığını bulmak için de Mann-Whitney U testi yapılmış ve sonuçları Tablo 

7’de verilmiştir.  
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Tablo 7 

Öğretmenlerin Eğitim Durumuna Göre Okul Yöneticilerinin Sergiledikleri Otantik Liderlik Davranışına 

İlişkin Algı Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Boyut/Değişken 
Eğitim 

Durumu 
n 

Sıra 

ortalaması 

Sıra 

toplamı 
U p 

İçselleştirilmiş Ahlak 

Algısı  

Lisans 235 135.30 31796.5 
1808.5 .001 

Lisansüstü 25 85.34 2133.5 

Dengeli 

Değerlendirme 

Lisans 235 134.57 31623.5 
1981.5 .007 

Lisansüstü 25 92.26 2306.5 

Öz Farkındalık 

Önlisans 10 27.55 275.5 
29.5 .000 

Lisansüstü 25 14.18 354.5 

Lisans 235 136.74 32133.5 
1471.5 .000 

Lisansüstü 25 71.86 1796.5 

Genel Otantik Liderlik 

Önlisans 10 25.25 252.5 
52.5 .008 

Lisansüstü 25 15.10 377.5 

Lisans 235 135.59 31862.5 
1742.5 .001 

Lisansüstü 25 82.70 2067.5 

* p<.05  

Tablo 7’de görüldüğü gibi, öğretmenlerin eğitim durumuna göre okul yöneticilerinin sergiledikleri 

otantik liderlik davranışlarına ilişkin algı düzeyleri; içselleştirilmiş ahlak algısı [U= 1808.5; p<.05],  
dengeli değerlendirme [U= 1981.5; p<.05], Öz farkındalık [U= 1471.5; p<.05] boyutlarında ve genel 

otantik liderlikte [U= 1742.5; p<.05] lisans mezunu olanların sıraya sayı ortalaması, lisansüstü 

mezunların sıra ortalamasından yüksek bulunmuştur. Ayrıca öğretmenlerin eğitim durumuna göre 
okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik davranışlarına ilişkin algı düzeyleri; öz farkındalık 

[U= 29.5; p<.05] boyutu ve otantik liderlikte [U= 52.5; p<.05] önlisans mezunu olanların sıraya sayı 

ortalaması, lisansüstü mezunların sıra ortalamasından yüksek bulunmuştur. 

Öğretmenlerin Otantik Liderlik Algı Düzeyleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular 

Okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik davranışına ilişkin öğretmenlerin algı düzeyleri 

arasındaki ilişkiye yönelik Korelasyon testi sonuçları Tablo 8'de verilmiştir. 

Tablo 8 

Okul Yöneticilerinin Sergiledikleri Otantik Liderlik Davranışına İlişkin Öğretmenlerin Algı Düzeyleri 

Arasındaki İlişki  

Boyutlar  İŞ İA DD ÖF GOL 

İŞ -     

İA .484** -    

DD .773** .486** -   

ÖF .737** .494** .808** -  

GOL .885** .704** .911** .899** - 
İŞ: İlişkilerde Şeffaflık; İA: İçselleştirilmiş Ahlak; DD: Dengeli Değerlendirme; ÖF: Öz Farkındalık; GOL: Genel Otantik Liderlik; 

 p <01** 

Tablo 8 incelendiğinde öğretmenlerinin ilişkilerde şeffaflık algısının, içselleştirilmiş ahlak (r= .48; 
p<.01) algısı ile orta, öz farkındalık (r= .77; p<.01), dengeli değerlendirme (r= .74; p<.01) ve genel 

otantik liderlik (r= .89; p<.01) algısıyla pozitif yüksek düzeyde ilişkilerinin olduğu görülmektedir. 

Öğretmenlerinin içselleştirilmiş ahlak algısının, dengeli değerlendirme ve öz farkındalık (r= .49; 

p<.01) algıları ile orta, genel otantik liderlik (r= .70; p<.01) algısıyla pozitif yüksek düzeyde anlamlı 
ilişkilerinin olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin dengeli değerlendirme algısının, öz farkındalık (r= 

.81; p<.01) ve genel otantik liderlik (r= .91; p<.01) algısı ile pozitif yüksek düzeyde anlamlı 

ilişkilerinin olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin öz farkındalık algısının, genel otantik liderlik (r= 

.90; p<.01) algısıyla pozitif yüksek düzeyde anlamlı ilişkilerinin olduğu bulunmuştur. 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

 

Resmi okullarda eğitim vermekte olan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin otantik 

liderlikleri yüksek bulunmuştur. Öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin sergiledikleri 
otantik liderlik davranışı ilişkilerde şeffaflık boyutu maddeleri arasında en yüksek düzeyde 

“Söylemek istediğini açıkça söyler” en düşük düzeyde ise “Hata yaptığında hatasını kabul eder” 

ifadeleridir. Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik davranışı 
ilişkilerde şeffaflık boyutunda yüksek düzeydedir. Bu araştırma sonuçlarına benzer şekilde sonuçları 

yüksek olan çalışmalar (Başaran, 2018; Kıral, 2018; Küpeli, 2018) bulunmaktadır. Elde edilen 

bulgulara göre okul yöneticilerinin ilişkilerinde şeffaf olduğu söylenebilir. Okul yöneticisinin 

ilişkilerde şeffaf olması okul ortamında olumlu bir iklim olduğunun insanların birbirine güvendiğinin 
önemli göstergesidir. Güvenin olduğu yerde insanlar kendilerini olduğu gibi gösterebilirler. 

Kimsenin kendisini eleştirmeyeceğini düşünerek doğal hareket edebilir. Böyle bir okulda insanlar 

okula gitmekten, birlikte çalışmaktan ve üretmekten mutluluk duyarlar. Okul paydaşlarının pozitif 
örgütsel davranışlarında (Yammarino, Dionne, Schriesheim, Dansereau, 2008; Walumbwa, Avolio, 

Gardner, Wernsing, Peterson, 2008) artma olur. 

Öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik davranışı 
içselleştirilmiş ahlak boyutu maddeleri arasında en yüksek düzeyde “Çalışanların da temel 

değerlerine dayalı hareket etmeleri beklenir” en düşük düzeyde ise “Etik davranışın yüksek 

standartlarına dayalı güç kararlar alır” ifadeleridir. Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin 

sergiledikleri otantik liderlik davranışı içselleştirilmiş ahlak boyutunda yüksek düzeydedir. Bu 
araştırma sonuçlarına benzer şekilde sonuçları olan çalışmalar (Başaran, 2018; Kıral, 2018; Ünal, 

2015) bulunmaktadır. Elde edilen bulgulara göre okul yöneticisinin okulda temel evrensel değer ve 

ilkelere göre hareket ettiği ve bunu çalışanlarda da görmek istediği söylenebilir. Evrensel etik 
ilkelerin olduğu bir yerde kimse kendi hakkının yenmediğini ve yapılan tüm faaliyetlerde eğitimin 

daha iyi olması için olduğunu düşünebilirler. Öğretmenler etik evrensel değerleri içselleştirmiş bir 

okul yöneticisinin onları daha iyi noktaya taşıyacağını, tüm faaliyetlerin eğitimin daha iyi hale 
gelmesi olduğunu düşünerek yapılması gereken faaliyetlerde gönül gücünü de işin içine katabilir. 

Okula gitmekten ve yaptıkları işten doyum sağlayıp (Kim, Do Kim ve Lee; 2019), mutlu (Jensen ve 

Luthans, 2006) olurlar. 

Öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik davranışı dengeli 
değerlendirme boyutu maddeleri arasında en yüksek düzeyde “Karar vermeden önce ilgili verileri 

değerlendirir” en düşük düzeyde ise “Bir sonuca varmadan önce farklı fikirleri dikkatlice dinler” 

ifadeleridir. Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik davranışı 
dengeli değerlendirme boyutunda yüksek düzeydedir. Bu araştırma sonuçlarına benzer şekilde 

sonuçları olan çalışmalar (Başaran, 2018; Kıral, 2018; Küpeli, 2018; Özden, 2015) bulunmaktadır. 

Elde edilen bulgulara göre okul yöneticisinin karar alırken veriye dayalı hareket ettiği bununla da 

kalmayıp karara okulun diğer paydaşlarını da kattığı söylenebilir. Böyle bir okulda okulun tüm 
paydaşları alınan kararının doğruluğuna inandığı ve kendisi de kararın bir parçası olduğu için kararı 

uygulamakta sorun yaşamaz. Alınan kararın niteliğine olan inancı tamdır. Bunun içinde okulda 

alınan kararları en iyi şekilde uygulayabilmek için çaba sarf edebilir. Okul yöneticisini dürüst ve 
tarafsız olarak algılayan öğretmenler ona güven duyar (Kıral ve Başaran, 2018b; Wong ve 

Cummings, 2009) onun gösterdiği vizyon doğrultusunda hareket eder.  

Öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik davranışı öz 
farkındalık boyutu maddeleri arasında en yüksek düzeyde “Belli hareketlerin diğerlerini nasıl 

etkilediğinin farkında olduğunu gösterir” en düşük düzeyde ise “Başkalarının, onun yeteneklerini 

nasıl gördüğünü tam olarak bilir” ifadeleridir. Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin 

sergiledikleri otantik liderlik davranışı öz farkındalık boyutunda yüksek düzeydedir. Bu araştırma 
sonuçlarına benzer şekilde sonuçları olan çalışmalar (Başaran, 2018; Kıral, 2018; Küpeli, 2018; 

Ünal, 2015) bulunmaktadır. Elde edilen bulgulara göre okul yöneticilerinin eylemlerine ilişkin 

farkındalıklarının yüksek olduğu söylenebilir. Esasında okul yöneticisi kendinin güçlü ve zayıf 
yönlerinin farkındadır ve bu durum öğretmen tarafından bilinmektedir. Genel olarak insanın güçlü ya 

da zayıf yönlerini bilmesi onun gelişime açık olduğunun önemli bir göstergesidir. Okul yöneticisinin 
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gelişme açık olduğu bununda öğretmenler tarafından bilindiği söylenebilir. Bu durum doğal olarak 

okulda karşılıklı öğrenmenin gelişmesine yardımcı olabilir. Çünkü gelişime açık olan bir okul 
yöneticisi öğretmenleri güçlendirmek (Çetin ve Kıral, 2018; Kıral, 2016; Walumbwa, Wang, Wang, 

Schaubroeck ve Avolio, 2010) için de elinden geleni yapacaktır. 

Öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin en fazla ilişkilerde şeffaflık, sonra sırasıyla 
dengeli değerleme, içselleştirilmiş ahlak ve öz farkındalık davranışlarını sergilemişlerdir. Öğretmen 

algılarına göre okul yöneticilerinin otantik liderlik davranışları gerek boyutlar bazında gerekse genel 

olarak yüksek düzeyde bulunmuştur. Bu araştırma sonuçlarına benzer şekilde sonuçları olan 

çalışmalar (Başaran, 2018; Demir, 2020; Kılıç, 2019; Kıral, 2018; Koçak, 2019; Küpeli, 2018) 
bulunmaktadır. Elde edilen bulgulara göre okul yöneticisinin okulda şeffaf davrandığı, kararları okul 

paydaşları ile birlikte aldığı, içi dışı bir olduğu; evrensel etik ilkelerden taviz vermediği, kendinin 

güçlü ya da zayıf yönünün farkında olduğu söylenebilir. Okulda sergilenen otantik liderlik davranışı 
çalışanların bağlığını (Roncesvalles ve Gaerlan, 2021) ve iş doyumunu artırdığı (Kim, Do Kim ve 

Lee, 2019) gibi örgütsel tükenmesini (Wong, Walsh, Basacco, Mendes Domingues ve Pye, 2020) 

azaltarak okulda olumlu bir iklimin (Alzghoul, Elrehail, Emeagwali ve Alshboul, 2018; Hoy ve 
Henderson, 1983) oluşmasına yol açabilir. Olumlu iklimin olduğu bir okulda da tüm paydaşlar 

eğitimin daha iyi olması için sürekli çaba sarf edebilirler. Sadece sorumlu oldukları işlerin yanında 

sorumluluk almak için de çaba sarf eder hale gelebilirler.  

Öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin otantik liderlik düzeyleri boyutlar bazında ve 
genel olarak; öğretmenlerin medeni durumuna (Akıncı, 2016; Başaran, 2018; Kıral, 2018; Koçak, 

2019) branşına (Başaran, 2018; Özden, 2015), okuldaki görev süresine (Demir, 2020; Özden, 2015; 

Özerten, 2018) ve çalıştığı okul türüne göre anlamlı bir farklılık göstermemiş (Demir, 2020) ancak 
cinsiyetine (Başaran, 2018; Kıral, 2018; Özden, 2015), yaşına (Akıncı, 2016; Başaran, 2018; Kıral, 

2018) ve eğitim durumuna (Akıncı, 2016; Taşan, 2015) göre genel otantik liderlikte ve bazı 

boyutlarda anlamlı farklılıklar göstermiştir. Öğretmenlerin okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik 

liderlik davranışlarına ilişkin içselleştirilmiş ahlak, ilişkilerde şeffaflık ve dengeli değerlendirme 
boyutlarındaki algı düzeyleri, öğretmenlerin cinsiyet göre anlamlı bir farklılık göstermemiş ancak öz 

farkındalık boyutunda ve genel otantik liderlikte anlamlı bir farklılık göstermiştir. Öz farkındalık 

boyutunda ve genel otantik liderlikte; erkek öğretmenlerin puan ortalaması, kadın öğretmenlerin 
puan ortalamasından daha yüksek bulunmuştur. Okul yöneticilerin çoğunluğunu erkek okul 

yöneticileri oluşturduğu için genel olarak okul yöneticileri erkek öğretmenlerle daha fazla zaman 

geçirebilirler. Erkek öğretmenler de onları daha yakından gözlemleme şansı elde etmiş olabilir. Okul 
yöneticilerin güçlü ve zayıf yönlerini daha fazla fark edebilirler. Öyleki kadın öğretmenlerin erkek 

okul yöneticisi ile olan ikili ilişkileri erkek öğretmenlere göre düşük düzeyde kaldığı için okul 

yöneticilerini yakından gözlemleme şansı düşük olabilir. Erkek öğretmenler ders saati dışında okulda 

daha fazla zaman harcadığı ve okul dışında da okul yöneticisi ile vakit geçirdiği için okul 
yöneticilerini daha fazla gözlemleme ve onlar hakkında daha yakından tanıma fırsatı elde etmiş 

olabilirler. Bu araştırmadan farklı olarak cinsiyete göre okul yöneticilerinin sergilediği otantik 

liderlik davranışının değişmediği çalışmalar yanında (Demir, 2020; Koçak, 2019; Küpeli, 2018; 
Özerten, 2018) değiştiği çalışmalar da (Başaran, 2018; Kıral, 2018; Özden, 2015) mevcuttur. 

Başaran (2018) içselleştirilmiş ahlak dışındaki tüm boyutlarda ve genelde erkek öğretmenlerin 

algılarını kadınlardan yüksek bulmuştur.  

Öğretmenlerin okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik davranışlarına ilişkin algı düzeyleri, 

dengeli değerlendirme boyutu dışında, ilişkilerde şeffaflık, içselleştirilmiş ahlak, öz farkındalık 

boyutlarında ve genel otantik liderlikte yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. 

İlişkilerde şeffaflık, içselleştirilmiş ahlak algısı, öz farkındalık boyutlarında ve genel otantik 
liderlikte 51 yaş ve üzerindeki öğretmenlerin puanları, 31-40 yaş aralığındaki öğretmenlerin 

puanlarından yüksek bulunmuştur. Öğretmenlerinin yaşının otantik liderliğe ilişkin algılarda 

değişikliğe neden olduğu söylenebilir. Nitekim yaşı yüksek olan öğretmenlere göre okul yöneticisi 
yüksek düzeyde otantik liderlik sergilemektedir. Okul yöneticisi tarafından karar alınma noktasında 

tecrübeli olan bu öğretmenlerin bilgisine başvurulmuş, içinde bulunan olumlu ya da olumsuz 

durumları onlara aktararak onların tecrübelerinden faydalanmış, onlarla daha fazla zaman geçirmiş 

olabilir. Benzer şekilde yaşa göre otantik liderlik davranışının değiştiği çalışmalar (Akıncı, 2016; 
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Başaran, 2018; Kıral, 2018) yanında otantik liderliğin değişmediği (Demir, 2020; Koçak, 2019; 

Özerten, 2018; Ünal, 2015) çalışmalarda bulunmaktadır. 

Eğitim durumu değişkenine göre öğretmenlerin okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik 

davranışlarına ilişkin algı düzeyleri, ilişkilerde şeffaflık dışında, dengeli değerlendirme 

içselleştirilmiş ahlak, öz farkındalık boyutlarında ve genel otantik liderlikte anlamlı bir farklılık 
göstermiştir. Öğretmenlerin eğitim durumuna göre okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik 

davranışlarına ilişkin algı düzeyleri; içselleştirilmiş ahlak algısı, dengeli değerlendirme, öz 

farkındalık boyutlarında ve genel otantik liderlikte lisans mezunu olanların sıraya sayı ortalaması, 

lisansüstü mezunların sıra ortalamasından yüksek bulunmuştur. Ayrıca öğretmenlerin eğitim 
durumuna göre okul yöneticilerinin sergiledikleri otantik liderlik davranışlarına ilişkin algı düzeyleri; 

öz farkındalık boyutu ve otantik liderlikte önlisans mezunu olanların sıraya sayı ortalaması, 

lisansüstü mezunların sıra ortalamasından yüksek bulunmuştur. Öğretmenlerin eğitim durumlarının 
okul yöneticilerinin sergiledikleri liderlik algını etkilediği söylenebilir. Burada eğitim durumu düşük 

olanlar okul yöneticisini sergilediği davranışlarının daha otantik olarak algılamış onların 

davranışlarını daha samimi bulmuş olabilir. Lisansüstü eğiti alanlar otantik liderlikle ilgili 
davranışların daha fazla farkında olup bunun tam anlamı ile sergilenmediğini düşünebilirler. Bu 

araştırma sonuçlarına benzer şekilde eğitim durumunun otantik liderlik algısını etkilediği 

araştırmalar (Akıncı, 2016; Taşan, 2015) yanında etkilemediği araştırmalar da (Başaran, 2018; Kıral, 

2018; Koçak, 2019; Özerten, 2018) bulunmaktadır. 

Öğretmenlerinin ilişkilerde şeffaflık algısının, içselleştirilmiş ahlak algısı ile orta; öz farkındalık 

dengeli değerlendirme ve genel otantik liderlik algısıyla pozitif yüksek düzeyde ilişkilerinin olduğu 

bulunmuştur. Öğretmenlerinin içselleştirilmiş ahlak algısının, dengeli değerlendirme ve öz 
farkındalık algıları ile orta, genel otantik liderlik algısıyla pozitif yüksek düzeyde anlamlı 

ilişkilerinin olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin dengeli değerlendirme algısının, öz farkındalık ve 

genel otantik liderlik algısı ile pozitif yüksek düzeyde anlamlı ilişkilerinin olduğu tespit edilmiştir. 

Öğretmenlerin öz farkındalık algısının, genel otantik liderlik algısıyla pozitif yüksek düzeyde 
anlamlı ilişkilerinin olduğu bulunmuştur. Görüldüğü gibi otantik liderlik boyutları arasında pozitif, 

orta ve yüksek, otantik liderlik ile boyutları arasında ise yüksek düzeyde anlamlı ilişkiler tespit 

edilmiştir. Ortaya çıkan bu sonuçlarla destekleyen çalışmalar (Başaran, 2018; Demir, 2020; Kılıç, 

2019; Kıral, 2018; Küpeli, 2018) bulunmaktadır. 

Araştırma sonucu şu öneriler sunulabilir. Okul yöneticileri mevcut otantik liderliklerini 

sürdürmelidir. Ayrıca diğer boyutlara göre görece düşük çıkan öz farkındalık boyutu ile ilgili okul 
yöneticilerine bilgilendirici seminerler düzenlenebilir. Okul yöneticileri tarafından sergilenen otantik 

liderlik davranışı erkek öğretmenler tarafından daha fazla algılandığı için bu konuda okul yöneticileri 

kadın öğretmenlere karşı onlarında bu davranışları anlayacağı şekilde yeterliğini geliştirebilir. Kadın 

öğretmenlerin otantik liderlik davranışının görece düşük çıkmasına ilişkin kadın öğretmenlerle ve 
okul yöneticileri ile eş zamanlı görüşme yapılarak bunun nedenleri ortaya konabilir. Yaşı büyük 

öğretmenlerin okul yöneticilerinde algıladıkları otantik liderlik algısı genç öğretmenlere göre görece 

yüksek çıktığı için genç öğretmenlere karşı okul yöneticisi otantik liderlik davranışı sergilerken 
onların fark edebileceği şekilde davranabilmelidir. Öğretmenlerin eğitim seviyesi yükseldikçe okul 

yöneticilerin sergiledikleri otantik liderlik davranışında düşme görüldüğü için okul yöneticileri 

lisansüstü ve lisans mezunu olan öğretmenlere otantik liderlik davranışı sergilerken daha samimi ve 
otantik liderliğe özgü davranışlar sergileyebilmeli ve onlara karşıda otantik liderlik sergilediği 

hissettirebilmelidir. Okul yöneticilerinin otantik liderliği kendilerine ve farklı paydaşlara sorulabilir. 

Araştırmada ele alınan bağımsız değişkenler ile otantik liderlikle ilişkisini ele alan farklı destekleyici 

çalışmalar yapılabilir. Eğitim örgütlerinde otantik liderliğe ilişkin meta analiz çalışması yapılması 

daha kapsayıcı bilgi üretilmesine katkı sağlayabilir. 
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Okul Yöneticilerinin Yeterliklerini Artırmada Etkileşimli Yönetsel Deneyim Uygulama 

Modeli 1 

Nuray SEVİNÇ2, Sibel TAŞCI3 

        

Öz  

Günümüzde birçok alanda yaşanan değişimlerin etkisiyle eğitim alanında da okul yöneticilerinin okulu 

yönetirken yeni becerilere sahip olmasını gerektirmektedir. Okul yöneticisinin sahip olması gereken bu beceri ve 

yeterlikleri artırmalarına yönelik olarak araştırmacılar tarafından “okul yöneticisinin yeterliklerini artırmada 

etkileşimli deneyim paylaşım modeli” oluşturulmuştur. Oluşturulan model kapsamında Kırklareli İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nün yürütücü kurum olduğu TÜBİTAK 4005 Projesi ile Eylül 2021’de etkinlikler yürütülmüştür. Bu 

araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin yeterliklerini artırmada kullanılmak üzere oluşturulan etkileşimli 

yönetsel deneyim uygulama modelinin okul yöneticilerinin yeterliklerini arttırmada etkili olup olmadığının 

değerlendirilmesidir. Kırklareli ili 8 ilçesindeki devlet okullarında görev yapan ve projeye katılan 16 okul 
yöneticisi çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri bir arada ele 

alındığından karma araştırma yaklaşımı seçilmiştir. Çalışmada nicel verileri elde etmek amacıyla Sevinç’in 

(2017) geliştirdiği “Okul Yöneticisinin Yeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Ön-test son-test uygulaması yapılarak 

elde edilen nicel veriler SPSS programı kullanılarak bağımlı ve bağımsız gruplar t-testi ile analiz edilmiştir. 

Ayrıca okul yöneticilerinin yeterliklerini artırmada etkileşimli yönetsel deneyim uygulama modeline yönelik 

olarak okul yöneticilerinin beklentileri ve değerlendirmeleri alınmıştır. Elde edilen nitel veriler ise içerik analizi 

ile çözümlenmiştir. TÜBİTAK 4005 Projesi uygulamalarında alınan ön-test ve son-test puanları birlikte analiz 

edildiğinde araştırmaya katılan okul yöneticilerinin ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir. Bu doğrultuda etkileşimli deneyim uygulama modelinin okul yöneticilerinin yeterliklerini 

artırmada etkili olduğu söylenebilir. Nitel verilerin analizi sonucunda modelin okul yöneticilerinin yeterliklerini 

beklentilerinin çok üzerinde artırdığı yönündeki değerlendirmeleri de bu sonucu desteklemektedir. Okul 
yöneticilerinin yeterliklerini artırmada etkileşimli yönetsel deneyim uygulama modelinin kullanılması, modelin 

bölgesel ve ülke genelinde etkililiğinin araştırılması gibi öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yönetici yeterlikleri, deneyim, okul yöneticileri. 

 

Interactive Administrative Experience Application Model for Increasing the 

Competencies of School Administrators1  

Abstract 

Today, with the effect of changes in many fields, it requires school administrators to have new skills while 

managing the school in the field of education. In order to increase these skills and competencies that the school 

administrator should have, the "interactive experience sharing model to increase the competencies of the school 

administrator" was created by the researchers. Within the scope of the created model, activities were carried out 

in September 2021 with the TÜBİTAK 4005 Project, in which the Kırklareli Provincial Directorate of National 
Education is the executing institution. The purpose of this research is to evaluate whether the interactive 

administrative experience application model, which was created to be used to increase the competencies of 

                                                             
 
1 Bu çalışma Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde birinci yazarın yürütücülüğünde yapılan “Okul Yöneticilerinin 
Yeterliklerini Artırmada Etkileşimli Yönetsel Deneyim Uygulama Modeli” adlı TÜBİTAK 4005 Projesi’nden üretilmiştir. 
2 Sorumlu Yazar, Öğretmen, MEB, sevincnuray59@gmail.com ORCID: orcid.org/0000-0002-7181-957X 
3 Öğretmen, MEB, tascisibel@gmail.com ORCID: orcid.org/0000-0003-0434-6714 
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school administrators, is effective in increasing the competencies of school administrators. 16 school 

administrators working in public schools in 8 districts of Kırklareli province and participating in the project were 

determined as the study group. Since quantitative and qualitative research methods are considered together in 

this study, a mixed research approach was chosen. In the study, "School Administrator's Competencies Scale" 

developed by Sevinç (2017) was used to obtain quantitative data. The quantitative data obtained by performing 

the pre-test and post-test application were analyzed with the dependent and independent groups t-test using the 

SPSS program. In addition, the expectations and evaluations of school administrators were taken regarding the 

interactive administrative experience application model in increasing the competencies of school administrators. 

The qualitative data obtained were analyzed by content analysis. When the pre-test and post-test scores obtained 

in TÜBİTAK 4005 Project applications are analyzed together, it is seen that there is a significant difference 

between the pre-test and post-test scores of the school administrators participating in the research. In this 
direction, it can be said that the interactive experience application model is effective in increasing the 

competencies of school administrators. As a result of the analysis of the qualitative data, the evaluations that the 

model increased the competencies of the school administrators far above their expectations also support this 

result. Suggestions such as using the interactive administrative experience application model to increase the 

competencies of school administrators and investigating the effectiveness of the model regionally and 

nationwide were presented. 

Keywords: Administrative competencies, experience, school administrators. 

 

Giriş 

Etkili okul nedir? Etkili bir okul nasıl oluşturulur ve etkililik nasıl sürdürülür? Etkili bir okulu 

oluşturan bileşenler nelerdir? Günümüzde eğitim araştırmalarının ve tartışmalarının en önemli 
konularından biri olan etkili okulların, okulun ortak amaçları etrafında birleşen ve işbirliği içinde 

çalışan okullar olduğu söylenebilir (Alexson, 2008). Etkili bir okuldaki okul yöneticisinin sadece 

yönetici değil aynı zamanda bir lider olup, okulun tüm bileşenlerini etkin bir şekilde sürece dâhil 
edebilen ve yönlendirebilen aynı zamanda da geleceği tasarlayan ve kurgulanmasında yön veren bir 

orkestra şefi olduğu söylenebilir (Turan, 2007).  

Aykurt (2017) eğitim örgütlerinin etkililiğini öğretmen görüşleri ile incelemiş ve okulların 

etkililiklerinin belirlenmesinde yöneticilerin yönetsel yeterliklerinin anlamlı bir yordayıcı olduğunu 
ortaya koymuştur. Okul yöneticisi süreç içinde birçok beceri ve yeterlik elde etmelerine rağmen 

zamanla bu yeterliliklerini kaybetmektedirler (Ada, 2000). Yapılan araştırmalar; okul yöneticilerinin 

tecrübeli hale geldikçe risk alma eğilimlerinin azaldığını, göreve yeni başlamış okul yöneticilerinin 

deneyimli okul yöneticilerinin danışmanlıklarına ihtiyaç duyduklarını göstermektedir (Sevinç, 2017). 

Okulların başarılı olması için bir okul yöneticisinin deneyimli olmasının yanında eğitim yönetimi 

alanındaki teori ve kuramları bilmesi ve uygulaması yani yeterli olması gerekmektedir. Ağar’a (2019) 
göre yöneticilerin yeterli olması örgütün amaçlarını etkili bir biçimde gerçekleştirmek için görevleriyle 

ilgili gerekli olan bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmaları anlamındadır. Örgütü belirlenen hedeflere 

ulaştırmada yöneticilerin ne gibi beceri ve yeteneklere ihtiyacı olduğu konusu etkili yöneticilik 

becerileri tanımlanmıştır. Katz (1974) etkili yöneticilik yeterliklerini teknik, insancıl ve kavramsal 
olarak üç yeterlik alanında belirlemiştir.  Kavramsal yeterlikler, karmaşık durumları teşhis ve analiz 

edebilecek zihinsel yeterliğini; teknik yeterlikler, yöneticinin uzmanlık bilgilerini ve uzmanlığı 

uygulayabilme yeterliğini: insancıl yeterlikler, bireysel olarak ve grup içerisinde diğer bireylerle 

çalışabilme, onları anlayabilme ve motive edebilme yeterliğini ifade eder (Robbins ve Judge, 2013).  
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Öte yandan endüstri 5.0’ın yaşandığı günümüzde teknolojinin büyük bir hızla gelişmesi hayatın birçok 

alanını etkilediği bu kapsamda teknolojik yeterliklerin de yöneticilerde bulunması kaçınılmaz hale 

getirmektedir. Bu bakımdan denilebilir ki etkili yöneticilik yeterliklerine teknolojik yeterlilik 
boyutunun da eklenmesi kaçınılmaz olmuştur (Sevinç, 2017). Özellikle teknolojinin eğitime 

entegrasyonunda en önemli görev ve sorumluluk sahibi bireylerin başında okul yöneticilerinin geldiği 

göz önüne alındığında okul yöneticileri de teknolojik yeterliklere sahip olması gereklidir. Eğitimde 
Uluslararası Teknoloji Topluluğu (İSTE) 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim liderleri 

olarak okul yöneticileri için Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartları (NETS-A) geliştirilmiştir. Bu 

doğrultuda alanyazından yararlanarak Sevinç (2017) tarafından okul yöneticileri için kavramsal, 

teknik, insancıl ve teknolojik olarak dört yeterlik alanı kapsamında yeterlik maddeleri belirlenmiştir.  

Yöneticilerin Yeterliklerini Artırmaya Yönelik Yapılan Çalışmalar 

Okul yöneticilerinin yeterliklerinin artırılması bakımından yöneticilerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının 

belirlenmesi ve artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar, eğitim-öğretimin niteliğinin artırılması 
açısından oldukça önemli olup; eğitimin niteliğinin artırılması, yöneticilerin hizmet öncesi ve hizmet 

içinde yetiştirilmesi için bir sürekliliğin sağlanması ile mümkün olabilir (Polat, Uğurlu ve Aksu, 

2018). Yöneticilerin yetiştirilmesine yönelik farklı ülkelerde farklı modeller uygulanmaktadır. Balyer 

ve Gündüz (2011) tarafından yapılan araştırmada, Amerika’da okul yöneticilerinin hizmet öncesi 
eğitimin okul yöneticiliğinin ihtiyaçlarını karşılamada tam olarak yeterli olmadığı, bu nedenle de 

hizmet içi eğitimlerle desteklendiği,  Fransa’da ise okul yöneticilerinin diğer okul ve eğitim 

kurumlarını ziyaret ederek kendi deneyimlerini paylaşmaları ve gittikleri kurumlardaki yöneticilerin 

deneyimlerinden de yararlanmalarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlendiği belirtilmiştir. 

Türk eğitim sisteminde okul yöneticiliği hala bir meslek olarak görülmemektedir ve bu nedenle okul 

yöneticilerinin göreve başlamadan önce yönetici yeterliklerini kazanmalarını sağlayacak herhangi bir 
eğitime katılmamaları okul yöneticilerinin yetiştirilmesindeki sorunlardan biridir (Turhan ve 

Karabatak,2015). Yapılan bazı araştırmalara  göre okul yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlikler 

göreve geldikten sonra yapılan hizmet içi eğitimlerle  de kazandırılamamaktadır (Celep, Ay ve Göğüş, 

2010; Recepoğlu ve Kılınç, 2014; Yavaş ve diğerleri, 2014). Turhan ve Karabatak (2015) 
çalışmalarında okul yöneticileri için düzenlenen hizmetiçi eğitimlerdeki sorunların en çok program 

içeriğinde ve derslerde kullanılan metot ve yöntemlerde olduğunu tespit etmişlerdir.  

Balyer ve Gündüz (2011) çalışmalarında okul yöneticilerinin hizmet içi eğitimlerle yetiştirilmesi 
kullanılan “deneyimleri paylaşım eğitimi” modelinden bahsetmiştir. Bu modelde yöneticiler belirli 

zamanlarda bir araya gelerek deneyimlerini ve bölgedeki genel veya okul temelli sorunların 

çözümünde kullandıkları yöntemleri paylaşırlar. Bu modelde olduğu gibi özellikle deneyimli okul 
yöneticileri ile göreve yeni başlayan okul yöneticilerinin yapacakları deneyim paylaşımı 

yöneticilerinin yeterliklerinin artırılmasında önemli bir hizmet içi eğitim aracı görevi görebilir. Okul 

yöneticilerinin süreçte yaşadıkları sorunları ve bunları nasıl çözdüklerine yönelik olarak deneyimlerini 

paylaşmalarının diğer okul yöneticilerinin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacaktır. 

Dedeoğlu (2020), farklı kuşaklardan okul yöneticileri arasında bilgi paylaşımını incelediği 

araştırmasında okul yöneticilerinin gelişme ve ilerleme sağlayabilmeleri için farklı kuşaklardaki 

yöneticilerle iletişim kurarak bilgi paylaşımında bulunmalarının etkili bir yöntem olabildiğini 
belirtmiştir. Kuşaklararası öğrenme; öğrenme fırsatları sağlayan, tecrübelerin aktarılmasına imkan 

sunan, yöneticilerin performansını ve verimliliğini etkileyeni bir kavramdır (Polat ve diğerleri, 2016). 

Bu doğrultuda az deneyimli ve çok deneyimli okul yöneticileri bir araya gelerek deneyim 

paylaşımlarını sağlayacak uygulamalar ile kuşaklar arası bilgi paylaşımı da sağlanabilir. 

Teori ve uygulamanın bir arada olduğu yetiştirme modellerinin okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde 

işe koşulmasında önem arz etmektedir. Türkiye’nin kendi kültürel bağlamı çerçevesinde ele alınarak 

belirlenen standartlar çerçevesinde hem teorik bilginin sunulduğu hem de uygulamaya olanak veren 
programların okul yöneticilerini yetiştirmeye yönelik olarak tasarlanması önerilmektedir (Savaş,2019) 

. Brina (2021) alan yazında okul yöneticisinin yetiştirilmesinde yer alan denenmiş ve sadece önerilmiş 

(denenmemiş) teorik bazlı modelleri incelemiştir. Bu incelemenin sonucunda Kosova’da okul 
yöneticisi yetiştirilmesinde yönelik geliştirdiği modelde yeterlik temelli olarak geliştirme için okul 

yöneticilerinin bir araya getirilerek tecrübe paylaşım toplantıları yapılmasını önermiştir. 
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Türkiye’de deneyim paylaşımına dayalı modeller ile kuram ve uygulamanın bir arada olduğu 

etkileşimi sağlayan uygulamalar okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde kullanılmamaktadır.  Eğitim 

yönetimi alanında yaşanan gelişmeler okul yöneticilerinin yetiştirilmesini yeniden gözden 
geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca eğitim yöneticilerine kazandırılması öngörülen yeterliklerin 

de tekrar sorgulanması gerekmektedir (Turan ve Şişman, 2000). 

Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve yeterliklerinin arttırılması konusunda 2023 Eğitim Vizyonu 
Belgesi’nde (MEB,2018) okul yöneticiliğinin uzmanlık alanı olarak görülmesi, mesleki gelişimi 

destekleyen lisansüstü düzeyde yetiştirme modeli geliştirilmesi ve hizmetiçi eğitimlerin akretide 

edilmesi kararlaştırılmıştır.  20. Milli Eğitim Şurası’nda okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik 

becerileri geliştirilmesi, lisansüstü eğitim yapmalarının desteklenmesi ve teşvik edilmesi, eğitim 
kurumu yöneticiliği ikinci görev olarak değil, liyakat ve uzmanlık gerektiren, yetki-sorumluluk 

dengesi sağlanmış, profesyonel bir meslek olarak düzenlenmesi (MEB,2021) yönünde kararlar 

alınmıştır. Bu doğrultuda okul yöneticilerinin mesleki olarak gelişiminde yenilikçi yaklaşımların işe 

koşulması gerektiği görülmektedir.  

Etkileşimli Yönetsel Deneyim Uygulama Modeli 

Okul yöneticisinin sahip olması gereken bu beceri ve yeterlikleri arttırmalarına yönelik olarak 

araştırmacılar tarafından “Okul Yöneticisinin Yeterliklerini Artırmada Etkileşimli Deneyim Paylaşım 
Modeli” oluşturulmuştur. Oluşturulan model içeriğinde hazırlanan etkinlikler 20-25 Eylül 2021’de 

TÜBİTAK 4005 Projesi kapsamında yürütülmüştür. Projede okul yöneticilerinin birbirleriyle etkileşim 

içerisinde olmaları için çok deneyimli ve az deneyimli olarak bir araya getirilmiştir. Okul yöneticileri 
arasında etkileşim sağlanması amacıyla ayrıca etkinlikler öncesi yaratıcı drama uygulamaları ve il içi 

geziler yapılmıştır. Model ile okul yöneticilerinin teknik, kavramsal, insancıl ve teknolojik 

yeterliklerini artırmaları hedeflenmiştir. Bu doğrultuda yönetici yeterliklerinin kuramsal bilgiler ile 
tanınması, farklı yöntem ve teknik uygulamaları ile kazanılması, örnek olaylar üzerinden yönetsel 

deneyim paylaşımlarıyla birbirlerini desteklemesi yönünde etkinlikler uygulanmıştır. Ayrıca okul 

yöneticilerinin kendi yönetsel deneyimlerini de birbirleriyle paylaşması sağlanmıştır.    

Araştırmanın amacı  etkileşimli yönetsel deneyim paylaşım modelinin okul yöneticilerinin 
yeterliklerini arttırmada etkili olup olmadığının değerlendirilmesidir.  Etkileşimli Deneyim Uygulama 

Modeli’nin okul yöneticilerinin yeterliklerini artırmada etkili olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca 

modele ilişkin okul yöneticilerinin beklentilerine ve değerlendirmelerine ait görüşleri alınmıştır. 

Yöntem 

Bu araştırmada, hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerini birlikte kullanma imkânı sağladığından 

dolayı sosyal bilimlerde oldukça geçerli bir yöntem olan karma araştırma yaklaşımı (Creswel ve Plano 
Clark, 2015) seçilmiştir. TÜBİTAK 4005 Projesinin okul yöneticilerinin yeterliklerini artırmada 

etkililiğini belirlemek amacıyla tutum ölçeği, nitel verileri elde etmek için de okul yöneticilerinin 

modele ilişkin beklentileri ve değerlendirmeleri alınmıştır.    

Karma araştırma yaklaşımında araştırmacı yapmış olduğu araştırmanın bir ya da daha fazla 

aşamasında nicel ve nitel araştırma yaklaşımlarını kullanır (Kıral ve Kıral, 2011). Bu araştırmada 

TUBİTAK 4005 projesi kapsamından düzenlenen etkinliklerin okul yöneticilerinin yeterliklerini 
artırmada etkili olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla nicel ve nitel yöntemler birlikte proje 

etkinlikleri öncesinde ve sonrasında birlikte kullanılmıştır. Nicel yöntem olarak deneysel desen: tek 

grup öntest-sontest deseni (Balcı, 2006) tercih edilmiştir. Etkileşimli yönetsel deneyim paylaşım 

modeli etkinlikleri öncesinde ve sonrasında okul yöneticilerinin yeterliklerine yönelik tutumlarının 
değerlendirilmeleri amacıyla ölçek ile öntest-sontest uygulanmıştır. Nitel yöntem olarak görüşme ve 

doküman analizi yöntemleri (Yıldırım ve Şimşek,2005) kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından yarı 

yapılandırılmış görüşme formu hazırlanarak katılımcıların projeye yönelik beklentileri ve 

değerlendirilmeleri yazılı bir şekilde alınmıştır.  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Kırklareli ilinin merkez ve ilçelerindeki devlet okullarında görev yapan 

16 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi 
kullanılmış olup, katılımcıların belirlenmesinde yöneticilik deneyim durumları göz önünde 
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bulundurulmuştur. 8 ilçenin her birinden olacak şekilde, 10 yıl ve üzeri yıl yöneticilik yapan 8 çok 

deneyimli ve göreve yeni başlayan 1 yıla kadar yöneticilik yapan 8 az deneyimli olmak üzere toplam 

16 okul yöneticisi belirlenmiştir. Katılımcılar Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde 
yapılan TUBİTAK 4005 projesine gönüllü başvuru yapan okul yöneticileri arasından seçilmiştir. 

Katılımcı okul yöneticilerine ait cinsiyet ve deneyimli olma durumlarını içeren demografik bilgiler 

Tablo 1’de belirtilmiştir.  

Tablo 1 

Katılımcı Okul Yöneticilerinin Demografik Bilgileri 

Demografik Bilgiler 
Cinsiyet 

             Kadın                           Erkek                

 

Toplam 

Çok Deneyimli 3 5 8 

Az Deneyimli 3 5 8 

Toplam 6 10 16 

 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların 3 çok deneyimli ve 3 az deneyimli olmak üzere 6’sının kadın, 5 

çok deneyimli ve 5 az deneyimli olmak üzere 10’unun erkek olduğu görülmektedir. 8’i çok deneyimli 

ve 8’i az deneyimli olarak toplamda 16 okul yöneticisi katılımcı olmuştur. 

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada nicel ve nitel veri toplama araçları kullanılmıştır. Etkileşimli yönetsel deneyim 
uygulama modelinin yönetici yeterliklerini artırmada etkili olup olmadığının belirlenmesinde nicel 

veri toplama aracı olarak “Okul Yöneticisinin Yeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Okul yöneticilerinin 

yeterliklerine sahip olma durumlarını değerlendirmeleri için öntest-sontest uygulaması yapılmıştır. 
Ölçeğin uygulanması için gerekli izin ve onay Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınmıştır. 

Nitel verilerin elde edilmesinde katılımcıların beklentileri ve değerlendirmelerine ait görüşlerinin 

alınmasına yönelik yarı yapılandırılmış soruların olduğu proje beklenti ve değerlendirme formları 

kullanılmıştır.  Araştırmada kullanılan veri toplama araçları aşağıda açıklanmıştır. 

Okul Yöneticisinin Yeterlikleri Ölçeği. Katılımcı okul yöneticilerinin yeterliklerine sahip olma 

düzeyindeki değişimi belirlemeye yönelik olarak ölçek kullanılmıştır. Ölçek Sevinç (2017) tarafından 

geliştirilmiştir. Ölçek; “kavramsal yeterlikler”, “teknik yeterlikler”, “insancıl yeterlikler” ve 
“teknolojik yeterlikler” boyutlarından ve 50 maddeden oluşmaktadır.  Ölçekte katılımcıların yeterlik 

ifadelerini gösterebilme düzeyleri “1= yok”, “2= az”, “3=orta”, “4=çok” ve “5=tam” olarak 

derecelendirilmiştir. Sevinç ve Arslan (2019) ölçeğin güvenilirlik ve geçerlik analizlerini başarılı bir 

şekilde elde edilmiştir.  

Proje Beklenti - Değerlendirme Formu. Araştırmacılar tarafından katılımcıların projeye dair 

beklentilerinin ve değerlendirmelerinin alınması amacıyla görüşme formları oluşturulmuştur. Bu 

kapsamda proje beklenti formunda; katılımcıların projeden genel beklentileri, etkileşimli yönetsel 
deneyim modeline dair beklentileri ve yönetici yeterliklerini arttırmada hangi yeterlik alanında daha 

çok katkı sunacağına dair beklentileri alınmıştır. Proje değerlendirme formunda katılımcıların projeden 

genel beklentilerinin karşılanma durumunu, etkileşimli yönetsel deneyim modeline dair beklentilerinin 
karşılanma durumu ve yönetici yeterliklerini arttırmada daha çok katkı sunmasını yeterlik alanındaki 

beklentilerinin karşılanma durumuna dair değerlendirmeleri alınmıştır.  

Verilerin Analizi 

Araştırmada karma yöntemi ile veriler toplanmıştır. Araştırmada elde edilen nicel ve nitel verilerin 

analizinde gerekli istatistiksel analizler yapılmıştır. Nicel verilerin analizinde bilgisayar ortamında 

istatistiksel paket programı SPSS kullanılmıştır. Araştırmada tek grup olarak belirlenen katılımcı okul 
yöneticilerinin her birine ait öntest-sontest uygulaması ile elde edilen verilerin analizinde ilişkili 

ortalamalar t testi uygulanmıştır. Ölçeğin öntest-sontest uygulamalarında katılımcıların kendilerine ait 

değerlendirmelerini rahatlıkla yapabilmeleri amacıyla kişisel bilgilerini belirtmeyerek sadece 

kendilerinin bilebileceği bir rumuz belirlemeleri ve bu rumuzları forma yazmaları istenmiştir. Ayrıca 
belirledikleri rumuzları unutmamaları ve sontest uygulamasında da aynı rumuzu forma yazmaları 

istenmiştir. Analizde öntest-sontest ortalamaları farkının manidar olup olmadığına t-testi ile 
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bakılmıştır. Analiz sonucunun yorumlanmasında aritmetik ortalama değeri dikkate alınarak anlamlılık 

düzeyi α = 0.5 alınmıştır.   

Proje etkinlikleri öncesinde katılımcılardan Proje Beklenti Formu, sonrasında ise Proje Değerlendirme 
Formundaki yarı yapılandırılmış soruları yazılı olarak cevaplandırmak suretiyle görüşlerini 

belirtmeleri istenmiştir. Görüşme formundan elde edilen verilerin geçerli ve güvenilir olması amacıyla 

Proje Beklenti ve Değerlendirme Formlarında katılımcıların kişisel bilgilerini yazmalarında bir 
sakınca görülmemiş, görüşme yöntemi olarak formlar kullanıldığından ad soyadlarını yazmaları 

istenmiştir. Nitel verilerin analizinde katılımcıların beklentileri ve değerlendirmeleri içerik analizi 

yöntemi ile analiz edilmiştir. Katılımcıların formlar üzerinde yazarak belirttikleri görüşleri Word 

dosyası ile bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Katılımcıların görüşleri incelenerek her bir soruya ait 
verilen cevapların içeriğinde alt temalar oluşturulmuştur. Alt temalarda yer alan ifadelerin tekrarlanma 

sıklığı (f) verilmiştir. Katılımcı okul yöneticileri kişisel bilgilerinin gizliliği esasında her bir 

katılımcıya sıra sayısı ile birlikte K1, K2, …, K16  şeklinde kodlar ile belirtilmiştir.  

Bulgular  

Bu araştırmada etkileşimli deneyim uygulama modelinin okul yöneticilerinin yeterliklerini artırmada 

etkili olmadığı değerlendirilmiştir. Ayrıca modele ilişkin etkinliklere dair okul yöneticilerinin 
beklentileri ve değerlendirmeleri alınmıştır. Modelin etkililiğinin değerlendirilmesinde elde edilen 

verilerin analizleri ile elde edilen bulgular belirtilmiştir. 

Okul yöneticilerinin yeterliğini arttırmada etkileşimli yönetsel deneyim uygulama modelinin etkililiği 
için ölçek ile öntest-sontest uygulanmıştır. Ölçek ön test-son test ortalama puanlarının t-testi 

sonuçlarında anlamlı bir farklılık olup olmadığına bakılmıştır. Katılımcıların öntest ve sontest 

ortalama puanlarının t-testi sonucu bulguları Tablo 2'de gösterilmiştir. 

Tablo 2 

Öntest ve Sontest Ortalama Puanlarının t-testi Sonuçları  

Ölçüm n X S Sd t p 

Öntest 16 194,8750 22,16 15 4,91 .000 

Sontest 16 219,9375 23,97       

Tablo 2 incelendiğinde; proje uygulamalarında alınan ön-test ve son-test puanları t-testi ile analiz 

edildiğinde araştırmaya katılan okul yöneticilerinin ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir 

fark olduğu [ t(15)= 4,91, p<.05]; okul yöneticilerinin etkinlikler öncesi puanlarının ortalaması 
X=194,87 iken, etkinlikler sonrasında X= 21,93’e yükseldiği görülmektedir. Bu bulgu etkileşimli 

yönetsel deneyim uygulama modelinin okul yöneticilerinin yeterliklerini arttırmada önemli bir etkiye 

sahip olduğunu göstermektedir. 

Etkileşimli yönetsel deneyim uygulama modelinin etkililiğinin değerlendirilmesinde ayrıca etkinlikler 

öncesinde katılımcıların beklentileri alınmıştır. Burada katılımcıların projeye, modele ve yeterliklere 

ilişkin beklentileri sorulmuştur.  Katılımcı okul yöneticilerinin projeden genel olarak beklentilerine ait 

bulgular Tablo 3'de verilmiştir. 

Tablo 3 

Katılımcı Okul Yöneticilerinin Projeden Beklentileri 

Alt Temalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 f 

Tecrübelerden faydalanmak K1 K2 K5 K6 K8 K11 K15    7 

Yönetici olarak kendimi geliştirmek K4 K5 K8 K9 K12 K15 K16    7 

Etkili bir eğitim almak K1 K10 K13 K14 K15      5 

Deneyimleri paylaşmak K3 K6 K7        3 

Arkadaşlık bağları kurmak K2          1 

Tablo 3 incelendiğinde; katılımcıların görüşlerinin tecrübelerden faydalanmak (f=7), yönetici olarak 

kendimi geliştirmek (f=7), etkili bir eğitim almak (f=5), deneyimleri paylaşmak (f=3) ve arkadaşlık 

bağları kurmak (f=1) şeklinde olduğu görülmektedir. Okul yöneticilerinin projeden beklentileri ile 

ilgili bazı görüşler şöyledir:  
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“Yöneticilikteki eksik olan yönlerimin gelişmesine katkı sunmasını bekliyorum.” (K4) 

“Mesleki tecrübeli idareci arkadaşların yaşadığı deneyimleri bizlerle paylaşmaları bizlerin de 

tecrübelerine ışık tutacaktır. Karşılaşacağımız durumlarla ilgili önceden yaşanılan 
süreçlerdeki örnekleri bilmek daha doğru kararları alabileceğimizi düşünüyorum. Kendimi 

geliştirmede önemli bir adım olacaktır.” (K8) 

Okul yöneticilerine modele ilişkin beklentileri sorulmuştur.  Modeli az deneyimli ve çok deneyimli 
yöneticilerin bir arada olup deneyim paylaşımında bulunması açısından ele almaları istenmiştir. 

Katılımcı okul yöneticilerinin modelden beklentilerine dair bulgular Tablo 4'de sunulmuştur. 

Tablo 4 

Katılımcı Okul Yöneticilerinin Modele İlişkin Beklentileri 

Alt Temalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 f 

Deneyim paylaşımlarının öne çıkması K2 K3 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K14  9 

Karşılıklı bilgi akışı sağlanması K5 K11 K12 K15 K16      5 

Yol gösterici olması K4 K8 K10 K12 K15      5 

İyi bir iletişim oluşturması K1 K4 K5 K14       4 

Bakış açısı kazandırması K3 K6 K9        3 

Eğitimin niteliğini yükseltme K13          1 

Tablo 4 incelendiğinde; katılımcıların görüşlerinin deneyim paylaşımlarının öne çıkması (f=9), 
karşılıklı bilgi sağlanması (f=5), yol gösterici olması (f=5), iyi bir iletişim oluşturması (f=4), bakış 

açısı kazandırması (f=3), ve eğitimin niteliğini yükseltme (f=1) şeklinde olduğu görülmektedir. Okul 

yöneticilerinin modele ilişkin beklentileri ile ilgili görüşlerinden bazıları şu şekildedir:  

“Deneyimi yüksek olan yöneticilerimizin bile göreve yeni başlayan idareciden kendine bir 
şeyler katacağına inanıyorum. İnsan ilişkileri çok zor ve dinamik bir süreçtir. Burada az 

deneyim veya çok deneyim kavramından çok paylaşımın öne çıkması daha önemli olacaktır.” 

(K2) 

“Her yöneticinin birbirine katacağı değer mutlaka vardır. Önemli olan karşılaşılan sorunla 

baş edebilmektir. Deneyimin bunda etkisi fazla olabilir ama az deneyimli kişinin de bazen 

olaylara bakış açısı çok önemlidir. Çözülemeyecek pek çok sorun bakış açısına göre çok basit 

hale gelebilir.” (K3) 

“Uzun süre yöneticilik yapmış arkadaşların deneyimlerini dinleyerek bakış açımıza katkı 

sağlamak. Kendi yaşadığım olumlu- olumsuz deneyimlerimi aktarıp yöneticilerimizin 

karşılaşabilecekleri durumlara katkı sunmak.” (K7) 

“Az deneyimli bir yönetici olarak, meslek büyüklerimden deneyimlerini dinleyerek, eksik 

olduğum durumlarda kılavuz olarak kullanabilmek.” (K11)  

Katılımcılara etkileşimli yönetsel deneyim uygulama modelinin yöneticilik yeterliklerini artırmada 
hangi yeterlik alanında daha çok katkı bekledikleri sorulmuştur. Yeterliklere dair beklentilerini 

yeterlik alanları başlıklarını da belirterek daha ayrıntılı belirtebilecekleri ifade edilmiştir. 

Katılımcıların yeterlik alanlarında beklentilerine ilişkin bulgular Tablo 5'de verilmiştir.  

Tablo 5 

Katılımcı Okul Yöneticilerinin Yeterlik Alanlarına İlişkin Beklentileri 

Alt Temalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 f 

Teknik Yeterlikler K1 K3 K5 K6 K8 K9 K10 K12 K14 K15 10 

İnsancıl Yeterlikler K1 K2 K11 K13 K14 K16     6 

Teknolojik Yeterlikler K4 K5 K10 K12 K14 K15     6 

Kavramsal Yeterlikler K4 K7 K8 K9 K14      5 

Tablo 5 incelendiğinde; katılımcı okul yöneticilerinin görüşlerinin teknik yeterlikler (f=10), insancıl 

yeterlikler (f=6), teknolojik yeterlikler (f=6) ve kavramsal yeterlikler (f=5) şeklinde olduğu 
görülmektedir. Okul yöneticilerinin yeterlik artırmada hangi yeterlik alanında daha çok katkı 

beklediklerine ilişkin beklentileri ile ilgili bazı görüşler ise şöyledir: 
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“İnsancıl ve teknik alanda eksikliklerimizi gidermek ve diğer arkadaşlardan olumlu yönde 

faydalanmak istiyorum. Yaşadığımız tecrübeler ve yapabildiğimiz farklı etkinlikleri 

paylaşmamızın yararlı olacağını düşünüyorum.” (K1) 

“İdareci olmamız sebebiyle insancıl ve kavramsal konulara daha hakimiz fakat gelişen 

teknolojiye ve projenin ihtiyacı olan teknik donanıma ve bilgiye sahip olamayabiliyoruz. Bu 

sebeple, teknik ve teknolojik yeterlikler hususunda bilgilerimi güncellemek ve günümüze uyum 

sağlayabilecek düzeye gelmek isterim.” (K5). 

“Yöneticilikte en önemli kavramın insancıl olduğunu düşünüyorum. Bu konuda 

eksikliklerimi ve yaptıklarımı diğer idareci meslektaşlarım ile karşılaştırma fırsatını 

bulmayı umuyorum. Kavramsal ve teknolojik yeterlikler bakımından da nerede 

olduğumu, neleri geliştirmem gerektiğini görmeyi bekliyorum.” (K11) 

“Teknik ve teknolojik yeterlikler alanlarında geliştirilmeye ihtiyacım olduğunu 

düşünüyorum.” (K16) 

Etkileşimli yönetsel deneyim uygulama modelinin etkililiğinin değerlendirilmesinde ayrıca etkinlikler 

sonrasında katılımcıların beklentilerinin karşılanma durumlarına yönelik değerlendirmeleri alınmıştır. 

Burada katılımcıların projeye, modele ve yeterliklere ilişkin değerlendirmeleri sorulmuştur. Katılımcı 

okul yöneticilerinin projeden beklentilerinin karşılanma durumunu değerlendirmelerine ait bulgular 

Tablo 6'da belirtilmiştir. 

Tablo 6 

Katılımcı Okul Yöneticilerinin Projeden Beklentilerinin Karşılanma Durumu 

Alt Temalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 f 
Beklentilerimin fazlası gerçekleşti K3 K4 K5 K6 K8 K9 K10 K11 K13   9 
Deneyim paylaşımları çok iyiydi K7 K8 K10 K16             4 

Çok etkili ve faydalı oldu K1 K2 K15               3 

Tam olarak beklentilerimi karşıladı K7 K12 K14               3 

Tablo 6 incelendiğinde;  katılımcı okul yöneticilerinin görüşlerinin beklentilerimin fazlası gerçekleşti 
(f=9), deneyim paylaşımları çok iyiydi (f=4), çok etkili ve faydalı oldu (f=3), tam olarak beklentilerimi 

karşıladı (f=3) şeklinde olduğu görülmektedir. Okul yöneticilerinin etkileşimli yönetsel deneyim 

uygulama modeli projesinin beklentileri karşılama durumunu değerlendirmelerine ilişkin bazı görüşler 

şu şekildedir: 

“Beklentilerim fazlasıyla gerçekleşti. Her şeyiyle çok iyi hazırlanmış ve çok iyi yönetilen bir 

süreç yaşadık.” (K3) 

“Proje yöneticisinden eğitici personele kadar katılımcıları tümünden tahmin ettiğimin 

üzerinde beklentilerime karşılık buldum. Projede sadece eğitim konularında gelişeceğimi 

düşünürken çok farklı konularda da katkı sağlandığını düşünüyorum.” (K6) 

“Deneyimlerimi paylaşıp, bir başka arkadaşın/arkadaşların deneyimlerini dinlemek ders 
çıkarmak. Ayrıca hocalarımdan aldığım dersler ve umut. Tam olarak beklentimi karşıladı. 

Benim açımdan iyi bir haftaydı.” (K7) 

“Fazlasıyla karşıladı. Tüm gün boyunca yemeğimizi yerken bile tecrübeli idarecilerimizin 
deneyimlerini dinleme fırsatımız oldu. 10 yıllık tecrübemi 5 günde edindiğimi düşünüyorum.” 

(K11) 

Okul yöneticilerine modele ilişkin beklentilerinin karşılanma durumu sorulmuştur. Modeli az 

deneyimli ve çok deneyimli yöneticilerin bir arada olup deneyim paylaşımında bulunması açısından 
ele almaları belirtilmiştir. Katılımcıların etkileşimli yönetsel deneyim uygulama modelinden 

beklentilerinin karşılanma durumlarına göre elde edilen bulgular Tablo 7'de gösterilmiştir. 
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Tablo 7 

Katılımcıların Modelden Beklentilerinin Karşılanma Durumu 

Alt Temalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 f 

Paylaşımlarla birbirimizden çok 
şey öğrendik 

K3 K4 K5 K6 K7 K9 K10 K13   8 

Çok faydalı oldu K1 K3 K8 K12 K14 K15 K16    7 

Mutlu oldum, keyifliydi K1 K2 K7        3 

Tablo 7 incelendiğinde;  katılımcıların görüşlerinin paylaşımlarla birbirimizden çok şey öğrendik 

(f=8), çok faydalı oldu (f=7) ve mutlu oldum, keyifliydi (f=3) şeklinde olduğu görülmektedir. Okul 
yöneticilerinin etkileşimli yönetsel deneyim uygulama modeli modelinin beklentileri karşılama 

durumunu değerlendirmelerine ilişkin bazı görüşler şu şekildedir: 

“Az deneyimli bir yönetici olarak burada bulunan çok deneyimli yönetici arkadaşlardan çok 
şey öğrendim. Deneyimin sadece yaşantı ürünü olmadığını, aktarım yoluyla da 

kazanılabilecek bir kazanım olduğunu gördüm.” (K4) 

“Seçilen yöneticilerin dağılımı hem tecrübe, hem cinsiyet hem de paylaşımcı insan olmaları 
bakımından çok yerinde buldum ve sadece eğitimlerde değil, boş zamanlarda da sohbetlerimiz 

esnasında kendi adıma çok feyz aldım.” (K5) 

“Bu projede çok deneyimli meslektaşlarımdan derin bilgiler, unutulmayacak tecrübeler elde 

ettim. Öte yandan benim gibi az deneyimli meslektaşlarımın da davranışlarını, duygularını, 
fikirlerini gözlemlemiş oldum. Ayrıca, az deneyimli yönetici olarak da çok deneyimli 

yöneticilere de bir şeyler kattığıma inanıyorum.” (K9) 

“Kim az, kim çok deneyimli fazla belli olmuyordu. Az deneyimli arkadaşlarımdan da çok şey 
öğrendim. Ve bu süreç tamamlanmış değil. Bir diyalog başlattınız, bu yıllarca devam edecek.” 

(K13) 

Katılımcı okul yöneticilerinin etkileşimli yönetsel deneyim uygulama modelinin yöneticilik 
yeterliklerini artırmada hangi yeterlik alanında daha çok beklentilerinin karşılandığı sorulmuştur. 

Yeterliklere dair beklentilerini yeterlik alanları başlıklarını da belirterek daha ayrıntılı belirtmeleri 

istenmiştir. Yeterlik alanlarına göre beklentilerinin karşılanma durumuna göre bulgular Tablo 8'de 

sunulmuştur. 

Tablo 8 
Katılımcı Okul Yöneticilerinin Yeterlik Alanlarına İlişkin Beklentilerinin Karşılanma Durumu 

Alt Temalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 f 

Kavramsal yeterlikler karşılandı K2 K3 K4 K5 K6 K7 K10 K12 K13 K14 10 

İnsancıl yeterlikler karşılandı K1 K3 K4 K8 K12 K13 K14 K16   8 

Teknik yeterlikler karşılandı K1 K3 K5 K12 K14 K15     6 

Teknolojik yeterlikler karşılandı K3 K5 K12 K14 K15      5 

Teknolojik açıdan kendimi 

geliştirmem gerektiğini anladım 

K1 K9 K10 K12 K15      5 

Tüm yeterlik alanında 
eksiklerim olduğunu gördüm 

K3 K5 K11        3 

Tablo 8 incelendiğinde; katılımcı okul yöneticilerinin görüşlerinin kavramsal yeterlikler karşılandı 

(f=10), insancıl yeterlikler karşılandır (f=8), teknik yeterlikler karşılandı (f=6), teknolojik yeterlikler 

karşılandı (f=5), teknolojik açıdan kendimi geliştirmem gerektiğini anladım (f=5) ve tüm yeterlik 
alanında eksiklerim olduğunu gördüm (f=3) şeklinde olduğu görülmektedir. Okul yöneticilerinin 

etkileşimli yönetsel deneyim uygulama modeli modelinin yöneticilik yeterliklerini artırmada hangi 

yeterlik alanında daha çok beklentilerinin karşılandığına ilişkin görüşlerden bazıları şu şekildedir: 

 “Kavramsal alanda eksikliklerim olduğunu fark ettim. Gerek mesai saatleri içinde gerekse 

yüksek lisans derslerinde bu açığımı kapatmak için çalışacağım.” (K2) 

“Tüm yeterlik alanlarında bilmediğim eksiklerim olduğunu gördüm. Bundan sonra yapacağım 

çalışmalarda nelere dikkat etmem gerektiğini fark ettim. Bilip de unutmuş olduğum konuları 

hatırlamak da benim için çok faydalı oldu.” (K3) 
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“Tüm yeterliklerde pek çok kazanım elde ettim. Özellikle teknik ve kavramsal yeterliklerde 

birbirine karışan kavramları ayırt ettim. Yöneticilikte hangi durumda en çok hangi yeterliği 

kullanmam gerektiğini ve nasıl kullanılabileceğimi öğrendim. Teknolojik yeterlik açısından 

kendimi daha da çok geliştirmem gerektiğini anladım.” (K10) 

“Teknolojik anlamda bana daha fazla katkı sağladığını düşünüyorum. Ama teknik, insancıl ve 

kavramsal yeterlik bakımından da kendimi yenilediğimi düşünüyorum. Bu gibi çalışmaların 

seminer döneminde yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum.” (K13) 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada, öntest-sontest verilerinin analizi ile elde edilen bulgular doğrultusunda etkileşimli 

yönetsel deneyim uygulama modelinin okul yöneticilerinin yeterliklerini arttırmada önemli bir etkisi 

olduğu görülmüştür. Okul yöneticilerinin modele ilişkin beklentileri ve değerlendirmelerinde 
belirttikleri görüşleri de bu bulguları destekler niteliktedir. Bu doğrultuda araştırmacılar tarafından 

geliştirilen etkileşimli yönetsel deneyim uygulama modelinin okul yöneticilerinin teknik, kavramsal, 

insancıl ve teknolojik yeterliklerini arttırmada etkili olduğu söylenebilir. 

Okul yöneticilerinin yeterliklere dayalı olarak yetiştirilmesi okulların etkili okullar olmasının 

sağlanmasında oldukça önemlidir. Bu doğrultuda okul yöneticilerinin yeterliklerini artırmada yenilikçi 

yaklaşımlar kullanılması gereklidir. Zira yapılan bazı araştırmalarda Türkiye’de okul yöneticileri için 
hizmet öncesinde ve sonrasında düzenlenen yetiştirme programlarının yetersizliğini belirtilmekte  

(Memduhoğlu, 2007) teorik ve pratik eğitimin gerekliliğini göstermektedir (Altın ve Vatanartıran, 

2014).  Aslında okul yöneticileri böylece alınan bilgilerin uygulamada somut faydasını görmek 

istedikleri modellere ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Okul yöneticilerinin yetiştirme programlarında 
kullanılan yöntem ve teknikler konusunda sadece seminerlere katılarak değil, nasıl öğrendikleri 

hakkında birbirlerini düşünmeye zorlayarak ve birbirlerinin deneyimlerini geliştirerek de olabileceği 

belirtilen çalışmalar yapılması önerilmektedir (Akçadağ, 2014). Buradan hareketle model, yönetici 
yetiştirme programı olmasından ziyade içeriğindeki etkinlikler ve kullanılan teknikler ile okul 

yöneticilerinin yeterliklerini artırmada yenilikçi bir model olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Etkileşimli yönetsel deneyim uygulama modelinin etkinlik uygulaması öncesinde okul yöneticilerinin 

modele ilişkin beklentilerinde en fazla tecrübelerden faydalanarak kendilerini geliştirme istedikleri 
görülmüştür. Modelde okul yöneticilerinin yönetsel deneyimlerini etkileşimli bir şekilde paylaşmaları 

sağlanmıştır. Uygulamalar sonrasında bu beklentilerinin karşılanma durumunda ise okul yöneticileri 

paylaşımlarla birbirlerinden çok şey öğrendikleri ve bunun çok faydalı olduğunu belirtmişlerdir.  
Yönetsel deneyimlerin okul yöneticileri arasında paylaşım yapılmasının oldukça etkili olduğu 

görülmüştür. Tecrübelerle öğrenme, problem odaklı öğrenme geçiş dönemlerinde öğrenme, önceki 

deneyimlerin kişide eleştirel düşünmeyle zihninde oluşturduğu yansımayla ve zamanla etkileşim 
halinde olunan sosyal süreçlerle gerçekleşmektedir (Ewert, 1998). Bu doğrultuda okul yöneticilerin 

yönetsel deneyimlerinin yazılı ve sözlü olarak sunulması önem arz etmektedir. Bandura’nın “Öz 

Yetkinlik Teorisi” doğrultusunda deneyimli okul yöneticilerinin görevlerini yerine getirebilme gücüne 

ilişkin inançlarını yönetsel deneyimleri aracılığıyla incelendiği bir çalışmada yönetsel deneyimlerin 
aktarılmasının diğer okul yöneticilerine model olabileceği belirtilmiştir (Sevinç ve Arslan, 2016). Okul 

yöneticilerinin yönetsel deneyimlerini diğer yöneticilere kaynak olması amacıyla Sevinç ve Arslan 

(2021) yönetici yeterlikleri kapsamında anlatıları yazılı olarak sunulmuştur. Yönetsel deneyimlerin 
okul yöneticileri arasında sözlü olarak paylaşımını içeren etkileşimli yönetsel deneyim uygulama 

modelinin yönetici yeterliklerini artırmada etkili bir model olduğu söylenebilir. 

Okul yöneticilerinin yönetsel deneyim uygulama modelinin yeterlik alanlarından en çok teknik, 

insancıl, teknolojik ve kavramsal yeterliklerini artırmalarını bekledikleri görülmüştür. Modelin 
uygulaması sonrasında ise okul yöneticileri en çok kavramsal, teknik, insancıl ve teknolojik yeterlik 

alanında beklentilerinin karşılandığını belirtmişlerdir.  En az düzeyde kavramsal yeterliklere ait bir 

beklenti varken en fazla kavramsal yeterliklerin kazanıldığının belirtilmesi çarpıcı bir sonuçtur. Sevinç 
(2017) çalışmasında okul yöneticilerinden lisansüstü mezunlarının kavramsal yeterliklerde kendilerini 

daha yeterli gördükleri belirlenmiştir. Model etkinliklerinde alan uzmanları tarafından yeterliklerin 
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kazanılmasında öncelikle yeterlik alanlarında teorik ve kuramsal bilgi edinmeleri kavramsal 

yeterliklerinin daha fazla kazanılmasına etki etmiş olabilir.  

Okul yöneticilerinin teknik ve İnsancıl yeterliklerin artırılmasında da model etkili olduğu yönünde 
sonuçlara ulaşılmıştır. Yüksekli (2021) çalışmasında okul yöneticilerinin yeterliklerini alt boyutlarına 

ilişkin öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde, en yüksek düzeyde insancıl yeterliklerin olduğu daha 

sonra sırasıyla teknik, teknolojik ve kavramsal yeterlikler olduğu sonucuna ulaşmıştır. Akbaşlı ve 
Diş’in (2019) yaptığı araştırmada lider okul yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlikler olarak 

kişilik özelliklerine, yöneticilik özelliklerine ve eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkili olarak 

belirlenmiştir. Erzen (2021), yaptığı araştırmasında başarılı okul yöneticisi kavramı açısından en çok 

önem verilen konunun kişisel özellikler ve iletişim kabiliyeti olduğu belirtilmiştir.  Öztürk’ün (2019) 
çalışmasında öğretmenlerin psikolojik dayanıklılık düzeyleri ile okul yöneticilerinin yeterlikleri 

arasında anlamlı ve düşük düzeyde de olsa pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Öğretmenlerin 

görevlerine kendilerini adamalarını istiyorsa yöneticilerin özellikle insancıl yeterliklerini artırmalarını 

önermiştir. Bu sonuçlar, insancıl ve teknik yeterliklerin artırılması gerekliliğini desteklemektedir. 

İnsancıl yeterlikler kadar teknolojik yeterlikler kazanma bakımından beklentileri olan okul yöneticileri 

teknolojik yeterliklerinin karşılandığını hatta teknolojik yeterlikler bakımından kendilerini 

geliştirmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Bülbül ve Çuhadar’ın (2012) çalışmasında okul 
yöneticilerinin genel olarak kendilerini teknolojik yeterliklere sahip olarak gördükleri sonucuna 

ulaşılmıştır. Ancak günümüzde tüm dünyada etkisini gösteren Covid 19 salgını neticesinde okul 

yöneticilerinin teknolojik yeterliklerini geliştirmeleri zorunluluğu doğmuştur. Turan (2020) yaptığı 
çalışmasında bu süreçte uzaktan eğitim liderlik görevini üstlenmek zorunda kaldıklarını ve teknolojik 

lider olarak uzaktan eğitim sürecini yönetmek için teknoloji temelli bir etkileşim ortamı oluşturduğu 

görülmüştür. Bu doğrultuda teknolojik yeterliklerinin de artırılması vurgulanmaktadır. 

Okul yöneticilerinin tüm yeterlik alanlarında beklentilerinin karşılanma durumunun olması etkileşimli 

yönetsel deneyim uygulama modelinin etkili olduğunu destekleyici niteliktedir. Yöneticilerin yeterli 

olması eğitim yöneticiliği yapma sürecinde yönetsel bilgi ve becerilerin sürekli olarak güncellenmesi 

gerekmektedir (Ağar, 2019). Bu doğrultuda okul yöneticilerinin kavramsal, teknik, insancıl ve 

teknolojik yeterliklerinin yenilikçi modeller arttırılması gerekliği aşikardır. 

Çalışmanın sonuçlarına dayanarak etkileşimli yönetsel deneyim uygulama modelinin yerel, bölgesel 

ve ulusal düzeyde uygulayıcılar tarafından mevcut okul yöneticilerinin yeterliklerini artırmak amacıyla 
yıl da en az iki kez uygulanarak kullanılması önerilir. Araştırmacılara da yerel düzeyde yapılan 

araştırma ile etkili olduğu görülen modelin farklı illerde olacak şekilde yerel, bölgesel ve ulusal 

düzeyde yapılacak uygulamalar üzerinden modelin etkililiğinin araştırılması önerilmektedir. Ayrıca 

deney ve kontrol grupları da oluşturularak modelin etkililiğinin araştırılması önerilir.  

 

Sınırlılıklar. Bu araştırma TÜBİTAK 4005 eğitimde yenilikçi yaklaşım programı kapsamında Eylül 

2021’de yürütülen “Okul Yöneticilerinin Yeterliklerinin Arttırılmasında Etkileşimli Yönetsel Deneyim 
Uygulama Modeli” projesine katılan Kırklareli’ndeki okullarda görev yapan 16 okul yöneticisinin 

görüşleriyle sınırlıdır.  

 

Teşekkür. Bu araştırmanın yapılmasında, TÜBİTAK 4005 projesinin etkili bir şekilde yürütülmesini 

sağlayan Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve paylaşımları ile araştırmaya katkı sağlayan 

katılımcı okul yöneticilerine teşekkür ederiz.  
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Cumhuriyet Döneminde Müfettiş Atamalarının Tarihsel Süreci ve Mevcut Duruma 

Yönelik Çözüm Önerileri1 

 

Nazlı Sıla ÖNER2, Fadime GÜRSOY3 Mehmet ULUTAŞ4 

Öz  

Bu çalışmada müfettiş atamalarının cumhuriyet döneminden günümüze kadar olan değişimi incelenmiş, 

mevcut durumu ele alınmış ve günümüz uygulamalarında karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri 

getirilmeye çalışılmıştır. Eğitim denetiminde önemli aktörlerden biri olan müfettişlerin atanması 

Cumhuriyetten günümüze kadar tarihsel bir süreç içinde kronolojik olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda 

çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmış ve durum analizi desenlerinden iç içe geçmiş tek durum 
deseni işe koşulmuştur. Elde edilen bulgular ile müfettiş atamalarına ilişkin bütüncül bir bakış açısı 

kazanılması amaçlanmaktadır. Mevcut müfettiş atama uygulamalarında aksayan yönlere ilişkin çözüm önerileri 

getirilmesi ve bu anlayışla gelecekte yapılacak çalışma ve uygulamalara ışık tutması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim denetimi, müfettiş, müfettiş atamaları 

 

 

Historical Process of Appointment of Inspectors in the Republic Period and Solution 

Suggestions for the Current Situation1 

Abstract  

In this study, the change of inspector appointments from the Republic period to the present day has been 
examined, the current situation has been discussed and solutions have been tried to be proposed for the 

problems encountered in today's practices. The appointment of inspectors, one of the important actors in 

educational supervision, has been handled chronologically in a historical process from the Republic to the 

present. In this context, the qualitative research method was used in the study and the nested single case design, 

one of the case analysis designs, was employed. With the findings obtained, it is aimed to gain a holistic 

perspective on the appointment of inspectors. It is expected to offer solutions for the problems in current 

inspector appointment practices and to shed light on future studies and practices with this understanding. 

Key Words: Educational supervision, inspector, inspector assignment 
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Giriş 

Toplumların gelişmişlik düzeylerini etkileyen esas etmenlerden biri olan eğitimin niteliğinin 

artırılması için, sistemin bileşenlerinin verimli çalışmasının sağlanması gerekmektedir. Sistemin bu 

noktada, işleyişinin sorunsuz devam etmesi, nitelikli bir denetime duyulan ihtiyacı ortaya 

çıkarmaktadır (Ceylan ve Algam, 2020, 180). Nitelikli bir denetim sistemi için müfettişlerin gerekli 
yeterliklere sahip olması elzem olarak görülmektedir.  Sistem olarak denetim süreci içerisinde 

müfettişin pozisyonunu; müfettişe resmi olarak verilen görevler, verilen bu görevlerin yerine 

getirilme süreçleri, müfettişin sahip olduğu roller ve bunları yerine getirirken sergilediği davranışlar 

belirlemektedir (Taymaz, 2015, 49).  

İş başında yetiştirme ve mesleki rehberlik yapma konularında müfettişlerin gerekli yeterliklere sahip 

olmadıkları bir gerçektir. Bunun başlıca sebebi belirlenmiş bir süre boyunca öğretmenlik ve 
müdürlük yapmış olmak gibi eksik koşulların müfettiş olabilmek için ön şart olmasıdır. Hizmet içi 

eğitim, lisansüstü eğitimi veya yurt dışı eğitimi gibi tamamlayıcı çalışmalarla müfettişlerin 

eğitiminin yeteri kadar takviye edilmemesi ciddi sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Esasen 

cumhuriyetin ilanından önceki dönemlerde bile öğretmenlerin mesleki yeterliliğe sahip ve onlara 
katkı sağlayabilecek donanımda müfettişlerce denetlenmesi gündeme gelmiş olmakla birlikte, 

yaklaşık 170 yıl sonra bu konu hala problem olarak varlığını sürdürmektedir. Türk Eğitim Sisteminin 

yaşadığı sorunlar da dikkate alınarak bu konu ile ilgili ivedilikle çözüm önerileri getirilmesinin kritik 

olduğu görülmektedir (Şahin, Elçiçek ve Tösten; 2015, 1121-1122).  

Araştırmanın Problem Durumu 

Denetim tüm örgütlerde olduğu gibi eğitim örgütlerinde de var olması zorunlu yönetsel bir süreç 
olarak düşünülmektedir. Her örgütün var oluş nedeni amaçlarını gerçekleştirmektir. Bu nedenle 

örgütlerin bu amaçları ne derece gerçekleştirdiğini ve aksayan yönlerin neler olduğunu bilmesi 

gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için örgütün girdi, süreç ve çıktılarını düzenli olarak 

değerlendirmesi ve etkili bir şekilde geri besleme yapması gerekmektedir. Bir bütün olarak sürecin 
planlı ve programlı bir şekilde sürekli değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Bu da ancak etkili bir denetim 

sayesinde olabilmektedir (Aydın, 2014, 1).  

Eğitim sisteminde müfettişler sürekli değişen şartlarda ve ortamlarda görev almaktadırlar. Bu sebeple 
yenilikleri yakından takip ederek, bu değişim ve gelişimin öncüsü, önericisi, denetleyicisi ve 

değerlendiricisi olma sorumluluğunu taşımaktadırlar (Taymaz, 2015, 52). Müfettişler; okul 

örgütünde öğretmenlerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayacak donanıma sahip olması 

beklenen kişilerdir. Milli eğitim sisteminde kanun ve yönetmelikler müfettişlere önemli görevler 
vermektedir. Öte yandan mevzuatlar bağlamında, müfettişlerin bu görevleri ne düzeyde 

yapabildikleri üzerinde durulması gereken bir noktadır. Bu noktanın aydınlatılması için günümüz 

koşullarındaki eğitim anlayışının müfettişlerden ne gibi görevler beklediğinin araştırılması faydalı 

olacaktır (Öz, 2003, 27-35).  

Bu araştırmada Cumhuriyet döneminde müfettiş atamalarının tarihsel süreci araştırılmıştır. Bu 

bağlamda denetim sistemi içinde müfettiş atamasıyla ilgili alınan kararların ve yapılan 
planlanmaların günümüzdeki denetim sistemini nasıl şekillendirdiğini yasal belgeler ve alan yazın 

temelinde incelemek gerektiği düşünülmüştür. Bu veriler ışığında mevcut sistemi ve bu sistemdeki 

problem durumlarını belirleyip, çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada problem durumu çerçevesinde Türkiye Eğitim Sisteminde denetim alt sistemi ele 

alınmıştır. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı Cumhuriyet döneminde müfettiş atamalarının 

tarihsel sürecini incelemek ve mevcut duruma yönelik çözüm önerileri geliştirmektir. Bu amaç 

dâhilinde şu sorulara yanıtlar aranmıştır: 

 Yasal dayanaklarıyla Cumhuriyet döneminde müfettiş atamaları nasıl bir tarihsel süreç 

izlemiştir? 

 Bu değişimler günümüz eğitim denetimi sistemini nasıl etkilemiştir? 
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Bu sorulara cevaplar aranırken öncelikle var olan durum analiz edilmiş ve Cumhuriyet tarihi 

boyunca denetim sisteminin yasal dayanakları incelenmiştir. Ardından doküman incelemesi 
yapılarak alan yazına dayalı müfettiş atamasına yönelik mevcut durum saptanmış ve saptanan 

duruma yönelik eğitim sistemimizin etkililik ve verimliliğini arttırabilecek öneriler geliştirilmeye 

çalışılmıştır. 

Yöntem 

Bu araştırmada, Türkiye'de Cumhuriyet dönemi boyunca müfettiş atamalarının yasal dayanakları ve 

bilimsel çalışmalar incelenmiştir.  Çalışma, nitel araştırma yaklaşımlarından durum analizinin 
desenlerinden iç içe geçmiş tek durum deseni ile yürütülmüştür. Durum çalışması araştırması, 

araştırmacıların bir durum veya bir zaman dilimi içerisindeki çoklu sınırlandırılmış durumlar ile ilgili 

bilgi kaynakları vesilesiyle ayrıntılı ve derinlemesine bilgi elde ettiği bir durum betimlemesi 
meydana çıkardığı nitel yaklaşımlardan biridir (Creswell, 2021, 99). Tek bir durum içine geçmiş 

birden fazla alt tabaka veya birim olduğunda birden fazla analiz söz konusu olmaktadır. İç içe geçmiş 

tek durum deseni bir durum içinde ortaya çıkabilecek tekten fazla alt birime yönelinmesi durumudur 

(Yıldırım ve Şimşek, 2021, 313).  Doküman analizi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 
Doküman analizinde; araştırılmak üzere belirlenen olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyaller 

analiz edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2021, 189).  

Toplanan verilerin detaylı bir biçimde raporlaştırılması ve nasıl sonuçlara ulaşıldığının açıklanması 
nitel bir araştırmanın önemli geçerlik ölçütleridir. Öte yandan, araştırmanın güvenirliğinin 

sağlanması; araştırmanın çeşitli basamaklarında kullanılan tekniklerin daha da belirginleştirilmesi ve 

bu sayede diğer araştırmacıların da bu teknikleri benzer şekilde kullanabilmesine imkân 
sunulmasıyla ilgilidir (Yıldırım ve Şimşek, 2021, 282-285). Araştırmanın geçerlik ve güvenirliği 

sağlanmıştır. Yapılan çalışmanın verileri ilgili alan yazının taranması ile sağlanmıştır. Bu süreçte hem 

basılı dokümanlara hem de elektronik ortamda bulunan belgelere erişim sağlanmıştır. Basılı 

dokümanlar daha çok konu ile ilgili kitaplardan oluşurken, elektronik ortamda farklı düzeyde 
yazılmış tez ve makalelerle birlikte, bakanlıklar tarafından yayınlanan resmi evraklara da erişim 

sağlanmıştır. Araştırmacılar konu ile ilgili anahtar sözcükler kullanarak belge taraması yapmışlar ve 

tarama sonucunda elde edilen bütün belgeleri toplamışlardır. Toplanan belgeler öncelikle 
araştırmacılar tarafından dikkatli bir şekilde okunarak araştırma ile ilgili olanlar ayrılmış, sonrasında 

araştırma için alıntı yapılacak bölümler belirlenmiştir. Bu bölümler kaynak gösterilerek bulgular 

bölümünde alıntılanmıştır. Alıntı yapılan kaynakların birincil derece olmasına, orijinal olmasına ve 

kaynakları oluşturan kişilerin alanda uzman olmasına dikkat edilmiştir.  

 

Bulgular 

 

1. Yasal Dayanaklarıyla Cumhuriyet Döneminde Müfettiş Atamalarının Tarihsel Süreci 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920’den kısa bir süre sonra 1 Mayıs 

1920’de Milli eğitim hizmetlerinin tamamı Maarif Vekaletine (Eğitim Bakanlığına) verilmiştir. 1 

Mayıs 1920’de Maarif Vekâlet’inde; Ders Programları Dairesi, Türk Asarı Atıkası, İstatistik, 

İlköğretim ve Ortaöğretim Müdürlükleri oluşturulmuştur. Oluşturulan bu yeni birimler arasında 
teftişle ilgili bir birim olmamasına rağmen, bakana doğrudan bağlı üç müfettiş görev almaktadır 

(Ada ve Baysal, 2020, 101). 1923 yılından itibaren müfettiş atamalarında rol oynayan önemli tarihler 

şu şekildedir: 
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Tablo 1 

Müfettiş Atamalarında Rol Oynayan Önemli Tarihler 

1923 Maarif Müfettişleri Talimatnamesinin yayınlanması 

1924 Öğrenim Birliği Kanunu ile teftiş kurulunun görevlerinin gözden geçirilmesi 

1925 1. Maarif Müfettişleri Kongresi 

1926 789 sayılı Maarif Teşkilatı Kanununun yürürlüğe girmesi 

1927 Tedrisat Müfettişleri Talimatnamesinin yürürlüğe girmesi  

1928 İlk Tedrisat Müfettişliğine Talip Olanların Seçilmesi Tarzları Hakkında 

Talimatnamenin yayınlanması 

1929 İlk Tedrisat Müfettişleri Rehberinin yayınlanması 

1933 2287 Sayılı Maarif Vekaleti Merkez Teşkilat Vazifeleri Hakkında Kanun ile Teftiş 

Kurulunun oluşturulması 

1938 İlk Tedrisat Müfettişleri Talimatnamesinin yayınlanması 

1945 İlköğretim Müfettişliği Staj Yönetmeliğinin yayınlanması 

1949 Bakanlık müfettişlerinin bölgelere dağılması 

1962 İlköğretim Müfettişleri Yönetmeliğinin yayınlanması 

1967 Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin yayınlanması 

1990 İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliğinin yayınlanması 

1998 MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme ve Değerlendirme Biriminin Çalışma Esas 
ve Usulleri Hakkında Yönergenin Yayınlanması 

1999 İlköğretim Müfettiş Başkanlığı Yönetmeliğinin yayınlanması 

2000-2001 MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesinin tekrar 
yayınlanması 

2011 MEB Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin yayınlanması 

2011 MEB’in Teşkilat ve Görevlerini Düzenleyen Kanun Hükmünde Kararnamenin 

yayınlanması 

2014 MEB Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları 

Yönetmeliğinin yayınlanması 

2016 MEB ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişlikleri Başkanlıkları 
Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayınlanması 

2017 MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin yayınlanması 

2023 Vizyon Belgesinin yayınlanması 

1923 yılında Maarif Müfettişleri Talimatnamesi ile İlk Tedrisat Müfettişlerinin Vazifelerine Dair 
Talimatname yayımlanmıştır. Cumhuriyet tarihinde eğitim denetimi ile ilgili olarak müfettişlik 

makamının kurulması, görev ve yetkileri ile birlikte teftişin temelleri açıklanmıştır. Buna ek olarak 

da bir müdür ile on müfettişten oluşan bir teftiş heyeti kurulmuştur (Taymaz, 2015, 21). O zamana 
kadar müdürlüğe ait bir parça olarak isimlendirilen teftiş heyeti, “Maarif Vekâleti Heyet-i Teftişiye 

Risâleti” şeklinde anılmaya başlanmıştır. Böylece Türk Eğitim tarihinde bağımsız bir teftiş 

kurulunun vazife tanımı yapılmıştır. Bu kurul bugünkü adıyla “Teftiş Kurulu Başkanlığı” olarak 

günümüzde hala vazifesine devam etmektedir (Çetin, 2020). 

Türk Milli Eğitiminde en önemli tarihlerden birisi 3 Mart 1924 olarak ifade edilmektedir. Bu tarihte 

kabul edilen Tevhidi Tedrisat (Öğrenim Birliği) Kanunu ile tüm okullar ve medreseler eğitim 

bakanlığına bağlı hale getirilmiştir. Bundan sonra teftiş kurulunun görevleri de yeniden gözden 
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geçirilmiştir. Bu amaçla 1-20 Mayıs 1925 tarihlerinde Konya’da Maarif Umumi Müfettişleri 

Toplantısı (Eğitim Müfettişleri Kongresi) yapılmıştır. Kongreye Bakanlık Müsteşarı, Teftiş Kurulu 
Başkanı ve Bakanlık Müfettişleri katılmış ve “Eğitim Kurumlarının Yetki ve Görevlerine İlişkin 

Yönetmelik” oluşturulmuştur (Binbaşoğlu, 2005, 215). 1. Maarif Müfettişleri Kongresi olarak 

bilinen bu toplantıda alınan kararlardan biri Bakanlar Kurulu'nun tasdiklediği Maarif Müfettişleri 
Umumiyelerinin Hukuk Selahiyet ve Vazifelerine Dair Talimat hazırlanması olarak belirtilmektedir. 

Bu yönetmelik ile birlikte, Maarif Vekili adına tüm eğitim kurumlarının kanun, tüzük ve 

yönetmeliklere uygun olarak denetlemek üzere müfettişi umumiye ve yardımcılarının tayin edilmesi 

öngörülmüştür. Böylece eğitim kuruluşlarını Bakan adına kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre teftiş 

etmek görevi, bakanlık müfettişlerine verilmiştir (Öztürk, 1996, 27).  

22 Mart 1926’da 789 sayılı Maarif Teşkilatı Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna göre maarif 

müfettişlerinin hakları, görev ve yetkilerine ilişkin yönetmelik hazırlanmıştır (Taymaz, 2015, 21). Bu 
kanunun 20. Maddesine göre ülkenin eğitim teşkilatı 13 bölgeye (eminlik) ayrılmış, en az üç ve en 

fazla yedi ilden oluşan her bölgede bir Maarif Emini, her ilde bir maarif müdürü ve maarif 

memurunun yer alacağı belirtilmiştir. Maarif Eminlerine, bölgelerine öğretmen ve memur atama, 
gerektiğinde bakanlık emirine alma, ihtar ve maaş kesimi gibi cezalar uygulama gibi yetkiler 

verilmiştir. Bu uygulama günümüzdeki eğitim bölgelerine denk gelmektedir. Bu yapılanma ile her 

bir eminlikte, doğrudan maarif eminine karşı sorumlu olarak çalışacak bir teftiş kuruluna yer vermesi 

uygulamasına geçilmiştir. Böylece o dönemlerde uygulanan bu teşkilatlanma ile hiyerarşide maarif 

müfettişleri il ve ilçe müdürlerinin üzerinde bir konuma yerleştirilmiştir (Çetin, 2020, 103-104). 

Maarif Eminliğinin uygulamaya geçmesiyle Teftiş Kurulu Başkanlığı kaldırılmış ve Bakanlık 

Müfettişleri de Talim ve Terbiye Kurulu'na bağlanmıştır. Ardından Maarif Vekâleti Müfettişlerinin 
Hukuk, Salahiyet ve Vazifelerine Dair Talimatname (Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişlerinin Hak, 

Yetki ve Görevlerine ilişkin Yönetmelik) adıyla yeni bir yönetmelik hazırlanmıştır. 1926 yılında  

yürürlüğe giren bu yönetmelik ile öncekinden değişik olarak Vekâlet Müfettişi deyimi Müfettişi 

Umumi yerine kullanılmıştır. İlk kez bakanlık müfettişleri merkez ve bölge (mıntıka) müfettişleri 
olarak ikiye bölünmüştür. Merkez müfettişleri de Eğitim ve öğretim müfettişleri, Yönetim 

müfettişleri ve Kütüphane, güzel sanatlar ve müze müfettişleri olmak üzere üçe ayrılmaktaydı (Su, 

1974. Akt. Aydın, Yıldırım, 2014, 237).  

1927’de Tedrisat Müfettişleri Talimatnamesi (İlköğretim Müfettişleri Yönetmeliği) yürürlüğe 

girmiştir. Yönetmelik denetim ile ilgili görevler, öğretim ve yol gösterme ile ilgili görevler, 

soruşturma ile ilgili görevler, görevlerin nasıl yerine getirileceği ve sonuçları ile diğer konular yer 
almıştır. Yönetmeliğe göre her ilçede bir ilköğretim müfettişi bulunacağı, yıllık çalışma 

programlarına göre ilköğretim müfettişlerinin bölgelerini yılda dokuz ay teftiş etmesi, teftiş 

bölgeleriyle ilgili istatistiksel bilgi toplamaları, çevrede toplumsal inceleme yapmaları, bakanlık 

tarafından onaylanmayan kitapların okutulmasını engellemeleri, ders kitapları fiyatının olduğundan 
yüksek satılmasını engellemeleri, öğretmen ve diğer personelin maaşını zamanında almalarını ve 

halk eğitim programlarının açılmasını sağlamaları gerektiği belirtilmiştir (Aydın, 2014, 228-229).  

1927 yılındaki bu yönetmelikte müfettişlerin nasıl seçileceği de yer almıştır. Buna göre müfettişlerin 
seçiminde ilköğretmen okulu mezunu olmak, ilkokullarda en az beş yıl öğretmenlik yapmış olmak ve 

24 yaş ile 45 yaş arasında olmak gibi şartlar belirlenmiştir. Ayrıca ilköğretmen okul müdür 

yardımcıları ve eğitim bilimleri dersleri veren eğitimcilere de müfettiş olabilme hakkı tanınarak Milli 

Eğitim Müdürlerine direkt eğitim denetçisi seçebilme olanağı verilmiştir (Başar, 2000, 17).  

1928’de yayınlanan "İlk Tedrisat Müfettişliğine Talip Olanların Seçilmesi Tarzları Hakkında 

Talimatname" adlı belge ile İlköğretim müfettişlerinin hangi şartları taşıma gerektiği yeniden ele 

alınmıştır. Buna göre; 25 yaşını bitirmiş olan ilköğretmen okulu müdür ve öğretmenlerine ve en az 
iki yıl öğretmenlik yapmış "Orta Muallim Mektebi" mezunlarına, sınavsız olarak ilköğretim müfettişi 

olabilme hakkı verilmiştir. Müfettişlik Sınavında, komisyon üyesi olarak her bölgede bulunan 

ilköğretmen okulu müdürü ve eğitim dersi öğretmenleri bulunmuştur. Sınav yazılı ve sözlü olmak 
üzere iki adımda yapılmış ve yazılı sınav sorularını bakanlık hazırlamıştır. Sınav; eğitim, eğitim 

psikolojisi, sosyoloji konuları ile birlikte uygulamalı bir ilkokul teftişi yapma, herhangi bir eğitim 

problemiyle ilgili yarım saat sürecek bir sunu ve uygulamalı bir ders anlatma pratiklerini içerecek 
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şekilde hazırlanmıştır. Sınav sonuçlarına göre, seçme işlemi bakanlık tarafından yapılmıştır. Ayrıca 

yabancı dil bilenlere öncelik verilmiştir (Aydın, 1995, 2).  

1929’da ilköğretim müfettişlerinde bulunması gereken mesleki ve kişisel özeliklerin belirtildiği İlk 

Tedrisat Müfettişleri Rehberi yayımlanmıştır. Buna rehbere göre müfettişlik mesleğinde başarı sevgi, 

özel yetenek ve teorik uygulamalı hazırlığa bağlıdır, öncelikle müfettişin iyi bir öğretmen olması, 
ciddi bir öğrenim alarak meslek yaşamına hazırlanması gerektiği belirtilmiştir Böylece müfettişlerin 

öğretmenlerle empati kurarak mesleğini daha iyi bir şekilde yerine getirebilmesi beklenmiştir 

(Aydın, 1995, 3).  

1933’te 2287 Sayılı Maarif Vekâleti Merkez Teşkilat Vazifeleri Hakkında Kanun ile Teftiş 
Kurulunun oluşturulması ve kurulun görevleri açıklanmıştır. Buna göre teftiş heyeti müfettiş 

unvanına sahip bir reis ve gerektiği kadar müfettişten oluşmaktadır. Reisin görevleri ise teftiş iş ve 

işlemlerini takip etmek, raporlamak ve yetkili merciler bildirmek olarak ifade edilmektedir. Ardından 
1938’de İlköğretim Müfettişlerinin istihdamı ile ilgili olarak İlk Tedrisat Müfettişleri Talimatnamesi 

yayımlanmıştır. Buna göre ilköğretim müfettişleri genel bütçe içerisine alınmış ve müfettişler 

arasındaki öğrenim süresi bakımından görülen farklılıkları ortadan kaldırmak için Gazi Terbiye 
Enstitüsü'nden veya yabancı ülkelerdeki dengi bir okuldan mezun olma koşulu getirilmiştir (Taymaz, 

2015, 21). Bu talimatname ile ilgili uygulama esasları ise 1945 yılında yayımlanan "İlköğretim 

Müfettişliği Staj Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir. Bu yönetmelik ile birlikte getirilen en büyük 

yenilik; ilköğretim müfettişliğine tayin olmada, yükseköğrenim görme koşulunun getirilmesidir. Öte 
yandan, uygulamada bu koşula gereken özen gösterilmemiş ve bakanlık tarafından ilkokul 

öğretmenleri için yapılan kısa süreli müfettiş yetiştirme kursları, önceliğini korumaya devam etmiştir 

(Aydın, 1995, 3). 

1949 yılında verilen bir kararla Bakanlık Müfettişleri bölgelere dağıtılmıştır. Ancak kısa bir zaman 

sonra bu uygulama iptal edilmiştir. 1950 yılında  Bakanlık Müfettişleri Ankara, İstanbul ve İzmir 

merkezlerinde toplanmıştır (Taymaz, 2015, 22). 1962’de İlköğretim Müfettişleri Yönetmeliği’nde 

müfettişlerin denetim görevleri ayrıntılı olarak ifade edilmiştir. Bununla beraber öğretmenlere 
yapılması gereken rehberlik hizmetlerine de bu yönetmelikte yer verilmiştir. 1967’de yayımlanan 

Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile ise müfettişlerin rehberlik hizmetleri ile soruşturma işleri birbirinden 

ayrılmıştır. İkisinin aynı anda yapılması denetimin rehberlik boyutunun etkisini azalttığı 

düşünüldüğünden bu işler birbirinden ayrılmıştır (Öz, 2003, 4).  

1990’da Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliği yayımlanmıştır (Resmî 

Gazete, 1990). Bu yönetmelikle Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim müfettiş adaylarının nitelikleri, 
nasıl seçilecekleri ve yerleştirilecekleri, tayin olma, mesleğe başlama, transfer, görev, yetki ve 

sorumlulukları ile ilköğretim müfettişleri kurulunun kuruluş, işleyiş, çalışma usul ve esasları 

düzenlenmiştir. Böylece Maarif müfettişlerinin nasıl görev yapacağına ilişkin birçok belirsizliğin 

ortadan kaldırıldığı belirtilmektedir.  

1998’de Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme ve Değerlendirme Biriminin 

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge yayınlanmıştır (Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler 

Dergisi, 1998). Bu yönergede Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın nasıl çalışacağına ilişkin daha detaylı 
bilgiler verilmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görev alan müfettişlerin görevlendirilme şekillerini 

ve görev sürelerini; denetim, inceleme, araştırma ve soruşturmalara ilişkin yazı, rapor ve özetlerin 

biçim, usul ve esas açısından incelenmesinde uyulacak kuralları; müfettiş ve müfettiş muavinleri 
tarafından yürütülen çalışmaların izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi konular hakkında bilgiler yer 

almaktadır.  

1999’da İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı Yönetmeliği yayınlanmıştır (Resmî Gazete, 1999). Bu 

yönetmelikle direkt il milli eğitim müdürüne bağlı İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı kurulmuştur. 
Rehberlik ve iş başında yetiştirmeye daha çok önem verildiği söylenebilmektedir. Bununla beraber 

değerlendirme, teftiş, inceleme ve soruşturmaların kurulun görevlendireceği müfettişler tarafından 

yapılacağı belirtilmiştir. Kurulun görevleri arasında okul yöneticileri, öğretmenler ve diğer 
personelin iş başında yetiştirilmesi ve rehberlik hizmetinin verilmesi bulunmaktadır (Kel, 2020, 26-

27).  
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2000 ve 2001’deki Tebliğler Dergilerinde Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri 

Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi tekrar yayımlanmıştır (Tebliğler Dergisi, 2000, 2001). 
Burada yalnızca küçük değişiklikler yapılmış ve formlar gözden geçirilmiştir. 2005 ve 2006’da 

1999’da yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği’nde 

değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik kapsamında müfettişlerin, mesleki bilgilerini yenilemesi, 
geliştirmesi ve uzmanlıklarını artırması amacıyla Bakanlığın hizmet içi eğitimle ilgili mevzuatta 

belirtilen hedefleri doğrultusunda hizmet içi eğitime alınması ve gerekirse yurt dışına gönderilmesi 

kararlaştırılmıştır. 2010’da yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun ile Devlet Memurları Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a göre İlköğretim 
Müfettişleri “Eğitim Müfettişi” ve İlköğretim Müfettiş Yardımcıları ise “Eğitim Müfettişi 

Yardımcısı” olarak adlandırılmıştır. Müfettiş yardımcılığı sınavına başvuru yapmak isteyen 

öğretmenler için önceden öğretmenlikte beş yıl hizmeti olmak şartı sekiz yıla çıkarılmıştır (Şahin ve 

diğerleri, 2013, 1105-1126). 

2011’de 27974 sayılı kanunla Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 

yayımlanmıştır (Resmî Gazete, 2011a). Bu yönetmelikle bütün illerde il millî eğitim müdürlüğü 
içinde Eğitim Müfettişleri Teftiş Kurulu Başkanlığı oluşturulmuştur. Her il kendi içerisinde teftiş 

bölgelerine ayrılmış ve teftiş grupları oluşturulmuştur. Müfettişlerin mesleki bilgilerini güncellemek, 

kendilerini geliştirmek ve uzmanlıklarını artırmak amacıyla hizmet içi eğitimlere alınabileceği ifade 

edilmiştir. Böylece 1999 yılı Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları 
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmeliğe göre resmi ve özel ortaöğretim 

kurumlarındaki öğretmenlerin branşlarıyla ilgili soruşturmalar hariç diğer bütün soruşturma ve 

inceleme işleri eğitim müfettişlerinin görev alanına dahil edilmiştir. Ayrıca, müfettişlerin illerdeki 

dağılımı, aynı yerdeki görev süresi, tayin durumlarında değişiklikler yapılmıştır (Kel, 2020, 27).  

2011’de Millî Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevlerini Düzenleyen Kanun Hükmünde 

Kararname de yayınlanmıştır (Resmî Gazete, 2011b). Bu kararname ile il eğitim denetmenleri ve 

denetmen muavinlerinin atanacağı belirtilmiştir. Ayrıca il eğitim denetmenleri ve denetmen 
muavinlerinin alanlarında uzmanlaşmaları için gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade edilmiştir. 

Daha önce oluşturulmuş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın yerini Rehberlik ve Denetim Daire Başkanlığı 

almıştır. Ayrıca Bakanlığın teşkilat yapısı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile tekrar düzenlenmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı kaldırılmış yerine 

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kurulmuştur. Rehberlik ve Denetim Başkanlığındaki müfettişler 

Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme, soruşturma ile Bakanlık teşkilatı ile 
personelinin idari, mali, hukuki işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapma görevi 

ile görevlendirilmiş ve müfettiş unvanları kaldırılarak yerine Millî Eğitim Denetçisi unvanı 

verilmiştir (Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2018). Ayrıca, MEB Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca 

çıkarılan Öğretmen Denetim Rehberi (2011) ile okullardaki kurum denetimlerinin ve öğretmen ders 
denetimlerinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin bir rehber müfettişlerin kullanımına 

sunulmuştur (Uzun, 2019, 25-26). 

2014’te Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri 
Başkanlıkları Yönetmeliği yayımlanmıştır (Resmî Gazete, 2014a). Maarif Müfettişleri Başkanlığı 

oluşturulmuş ve illerde bulunan kurumların denetim, rehberlik, inceleme, araştırma ve soruşturma 

hizmetlerini planlaması Maarif Müfettişleri Başkanlığı’nın görevleri arasında sayılmıştır. 
Müfettişlerin görevleri arasında yanlarına verilecek müfettiş muavinlerinin yetişmelerini sağlamak 

maddesi eklenmiştir. Bu doğrultuda hem hizmet içi eğitimler hem de usta-çırak ilişkisi ile 

uzmanlaşma sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca kurumlara özel olarak denetim raporları hazırlanması 

ve bunların millî eğitim müdürlüklerine önerilerle birlikte teslim edilmesi ifade edilmiştir. 2014’te 
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları 

Yönetmeliği de yayımlanmıştır (Resmî Gazete, 2014b). Buna göre Maarif müfettişlerinin Bakanlık 

tarafından atanacağı belirtilmiştir (Kel, 2020, 27).  

2016’da Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişlikleri 

Başkanlıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır (Resmî 

Gazete, 2016a). Bu yönetmelikle Maarif Müfettişleri Başkanlığı’nda görevlendirilecek müfettiş 

sayısı 100’den 300’e çıkarılmış ve nicel anlamda müfettiş sayısının arttırılmasına gidilmiştir. 
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2016’da Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişlikleri 

Başkanlıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun da yayımlanmıştır (Resmî 
Gazete, 2016b). Buna göre Rehberlik ve Denetim Başkanlığı yerine tekrar Teftiş Kurulu Başkanlığı 

getirilmiştir.  

2017’de eğitim denetiminde tekrar değişikliğe gidilmiştir. 20 Ağustos 2017 tarihinde 30160 sayılı 
Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yayımlanmıştır (https://tkb.meb.gov.tr).  Bu 

yönetmelik günümüzde halen geçerli olan yönetmeliktir. 9 bölüm 61 madde ve 1 geçici maddeden 

oluşan bu yönetmeliğin hiçbir yerinde Türk Eğitim Denetimi sisteminde en uzun süre devam eden 

ilköğretim müfettişliği kavramına rastlanmamıştır. Bu yönetmelik ile müfettişlerin örgüt, tayin olma, 
yetki ve görevleri, sınav kurulları ve yarışma sınavları, müfettiş muavinliğine atama ve yetiştirilme, 

yeterlik sınavı ve müfettişliğe atama, çalışma merkezlerinin kuruluşu, görev, yetki ve sorumlulukları, 

müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev yetki ve sorumlulukları, rehberlik ve denetim faaliyetleri 
düzenlenmiştir (Aktaş, 2021, 28). Merkez teşkilatta bulunan ve 500 kişilik çekirdek kadrodan oluşan 

Maarif müfettişleri ile tüm Türkiye’ye denetim ve teftiş hizmeti vermesi kararlaştırılmıştır. Bu 

değişikliğin sebebi olarak Maarif müfettişlerinin yerel etkilerden uzak kalması ile kamu 
kaynaklarının verimli ve etkili kullanılmasını sağlamak adına il yöneticilerine rehberlik yapmasının 

amaçlandığı ifade edilmiştir (https://www.meb.gov.tr/teftis-vedenetimde-koklu-

degisiklik/haber/12550/tr). 

2023 Vizyon Belgesi’ne bakıldığında; teftiş, eğitim sistemi içerisinde araştırma, inceleme ve 
soruşturma ile kurumsal rehberlik olarak ayrılarak iki ayrı uzmanlık alanı oluşturulması 

planlanmıştır.  Denetim sürecinin ve müfettişlik rollerinin, öğretmen ve okulların ihtiyacı olan 

rehberlik hizmetlerini vermek için yeniden yapılandırılması planlanmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı 
müfettişlerinin mevcut görevleri olan inceleme, araştırma ve soruşturmaya ek olarak kendilerine bazı 

farklı görevler verilmesi durumu söz konusudur. Bunlar arasında paydaşların görüşleri, yerinde ve 

yapılandırılmış gözlemler, yapılandırılmış veri toplama araçlarıyla elde edilen verilere dayalı 

oluşturulan analiz raporlarını direkt okula ve Millî Eğitim Bakanlığı’na sunmaları yer almaktadır. 
Sunulan bu raporların tüm paydaşlar ve ilgili birimler ile paylaşılması, sadece hata ve eksiklik tespiti 

olarak değil, gelişimsel veri olarak da hizmet etmesi başka bir deyişle gelişim odaklı olması 

planlanmaktadır (http://2023vizyonu.meb.gov.tr/).  

 

2. Müfettiş Atamalarının Tarihsel Sürecinde Yaşanan Değişikliklerin Günümüz Eğitim 

Denetimi Sistemine Etkileri 

Cumhuriyet tarihi boyunca müfettiş atamalarında değişiklikler yaşanmıştır. Bu değişikliklerin 

sonucunda benimsenen uygulamaların bazıları günümüzdeki denetim sistemini etkilemektedir. 1923 

yılında Türk Eğitim tarihinde ilk defa müstakil bir teftiş kurulunun görev tanımı yapılmıştır. Bu 

kurul, “Teftiş Kurulu Başkanlığı” olarak günümüzde hala görevine devam etmektedir (Çetin, 2020). 
En son 2017 yılında yayınlanan MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile kurulun teşkilat yapısı, atama, 

görev ve yetkileri ifade edilmiştir. Buna göre görev merkezi Ankara olan kurul başkan, daire 

başkanları, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşmaktadır. Kurulun görevleri ise rehberlik, 
denetim, araştırma, soruşturma, inceleme ve ön inceleme yapmaktır. Ayrıca bu yönetmelikte müfettiş 

yardımcılığı için yarışma sınavı, hem yazılı heme sözlü sınav gerektiği belirtilmektedir. Müfettişliğe 

atama için ise bakanlığın yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcılarının müfettişliğe 
atamalarına ilişkin listeyi ilgili belgeler ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirdiği ifade 

edilmektedir (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170820-1.htm). Kurulduğu ilk 

yıllardan itibaren Teftiş Kurulunun çeşitli sınav ve mülakatlar ile müfettiş ataması yaptığı 

söylenebilmektedir. Bunun yanı sıra müfettiş yardımcılığında ve çeşitli yönetsel ve denetsel 
görevlerde deneyim sahibi olmak da atamalarda yıllar içerisinde önemini koruyan bir alan olarak 

görülebilmektedir.   

Gerek Türkiye gerekse dünyadaki gelişme ve ilerlemeler denetim anlayışında da değişimi kaçınılmaz 
kılmaktadır. Denetimin tarihten günümüze değişimi ele alındığında bürokratik ve katı bir mirastan 

öte öğretimin iyileştirilmesini hedefleyen daha demokratik bir yapıya doğru evrildiği 

belirtilmektedir. 21. yüzyıl okullarında bürokratik kontrole dayalı denetimin kendine yer 

https://www.meb.gov.tr/teftis-vedenetimde-koklu-degisiklik/haber/12550/tr
https://www.meb.gov.tr/teftis-vedenetimde-koklu-degisiklik/haber/12550/tr
http://2023vizyonu.meb.gov.tr/
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170820-1.htm
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bulamayacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda katılımcı ve demokratik değerlere dayılı ve gelişimsel 

bir rehberlik anlayışının önemi vurgulanmaktadır (Sullivan ve Glanz, 2015, 37-38). Bu anlayışla 
paralel olarak 2023 Vizyon belgesinde eğitim denetimi ile ilgili önemli başlıklar yer almıştır. 

Belgede yer alan teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri bölümünde teftiş uygulamalarının daha çok 

okul geliştirmeyi amaçlayan rehberlik boyutunu öne çıkarılacağı vurgulanmıştır. Burada ifade 
edildiğine göre bakanlık müfettişlerine eğitim uygulama ve politikalarında uyumun sağlanması, 

izlenmesi ve raporlaştırılması şeklinde yeni bir rol verileceği belirtilmiştir. Bununla beraber teftiş 

sistemimizde araştırma, inceleme ve soruşturma ile kurumsal rehberliğin birbirinden ayrılacağı ve iki 

ayrı uzmanlık alanı oluşturulacağı ifade edilmiştir. Ayrıca teftiş sistemimizde rehberlik işlevi, Okul 
Gelişim Modeli ’ne paralel olarak yapılandırılacağı ifade edilmiştir (http://2023vizyonu.meb.gov.tr/). 

Bu bağlamda geçmişten günümüze denetim sistemimizde güncel ihtiyaçlara yönelik bir yenileşme 

girişimi olduğu söylenebilmektedir.  

Cumhuriyet dönemi boyunca eğitim denetiminde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Bunlar arasında 

öne çıkanlardan birisi de maarif müfettişlerinin görev alanlarını belirleyen değişik olarak 

görülmektedir. (Resmi Gazete, 2014). 6528 sayılı kanunla öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin 
denetimi, maarif müfettişlerinin görev alanından çıkarılmıştır. Öğretmenlerin ders denetimi yapma 

görevi 2014 yılından bu yana okul müdürleri tarafından yürütülmektedir. Günümüzde illerde 

bulunan tüm illerde bulunan okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve özel öğretim kurumlarında görev 

yapan öğretmenlerin denetimi kendi okul müdürlerince yapılmaktadır. Okul müdürleri öğretmenlere 
performans notları verebilmektedir. Ancak bu durum beraberinde okul müdürlerinin öğretmenleri 

denetleme hususunda ne kadar yeterli oldukları konusunda tartışmalara yol açmaktadır (Ergen ve 

Eşiyok, 2017, 4-5).  

Türkiye’de profesyonel bir meslek olarak denetim görevi maarif müfettişleri tarafından 

yürütülmektedir. Ders ve sınıf denetimi de eğitim denetimi denince ilk akla gelen denetim 

uygulamaları olarak görülmektedir. Eğitimim amacına ulaşıp ulaşmadığının anlaşılması ve eğitim 

alanında sağlıklı rehberlik ve gelişim faaliyetlerinin sürdürülmesi açısından sınıflar önemli bilgi 
kaynakları olarak görülmektedir. Bu bağlamda sınıf gözlemi ve ders denetimi yapılmadan evrak 

inceleme ve yalnızca idari teftiş veya kurum denetimi yaparak kurum denetimi ile maarif 

müfettişlerinin önemli görevlerinden ve bilgi kaynaklarından birisi devreden çıkarılmıştır. Maarif 
müfettişlerinin önemli görevlerinden biri olan ders denetimi görevinin okul müdürlerine verilmesi 

denetim alt sisteminde köklü bir değişime yol açmıştır (Kaplan, 2016, 45-46).  

Türk eğitim sistemi içerisinde Cumhuriyetten günümüze müfettişlerin yetiştirilmesi hususunda 
eğitim fakültesi ve eğitim yönetimi ve teftişi bölümlerinden mezun olanlar öne çıkmıştır. Ancak 

eğitim fakültelerinden eğitim denetimi ve teftişi bölümlerinin kaldırılmasıyla müfettiş yetiştirilmesi 

hususunda hizmet içi eğitimler ve bakanlık tarafından açılan kurslar etkili olmuştur. İlk olarak 1954 

yılındaki İlköğretim müfettişliği staj yönetmeliğinde yükseköğrenim şartı getirilmiştir. Daha güncel 
olarak ise 2005 yılında hizmet içi eğitim, lisansüstü eğitim ve yurt dışında eğitim gibi gereklilikler 

ifade edilmiştir. Ancak her ikisi de tam olarak uygulanamamaış daha çok kurslar vasıtasıyla bu 

ihtiyaçlar karşılanmıştır (Şahin ve diğerleri, 2013, 1105-1126). Günümüzde de halen bakanlık 

tarafından açılan kurslar bulunmaktadır.   

Türk eğitim sisteminde denetimin tarihi ele alındığında 2010 yılı ve sonrasında çeşitli değişiklilerin 

süreci etkilediği söylenebilmektedir. Örneğin Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunu’nda bir değişiklik yapılmış ve İlköğretim Müfettişi ve Müfettiş Yardımcısı adları 

değiştirilmiştir. Bunların yerine Eğitim Müfettişi ve Eğitim Müfettiş Yardımcısı isimleri tercih 

edilmiştir. Ardından 2011 yılında yayınlanan 652 sayılı kanunla, Bakanlık Müfettişi ve Eğitim 

Müfettişi unvanları değiştirilmiştir. Bunların yerine Bakanlık Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni 
unvanları kullanılmıştır. 2016 yılında yapılan değişiklik ile Rehberlik ve Denetim Başkanlığı 

değiştirilmiş ve 2011 yılında kaldırılmış olan Teftiş Kurulu Başkanlığı tekrar kurulmuştur. Teftiş 

Kurulu Başkanlığında görev yapan Maarif Müfettişlerine ise Bakanlık Maarif Müfettişi ismi 
verilmiştir. Bu gelişmeler Türkiye’de denetim konusunda bir karışıklık olduğunu göstermektedir. 

Tüm paydaşlarca kabul edilen oturmuş bir denetim sisteminin olmadığı belirtilmektedir (Hameedey, 

2020, 97-100). 

http://2023vizyonu.meb.gov.tr/
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada öncelikle Cumhuriyet dönemindeki müfettiş atamalarında gereken koşullar 

incelenmiştir.  İlk olarak; 1928 ve 1929 yıllarında yayımlanan resmî belgelere göre müfettiş 

atamaları için; eğitim, eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi gibi konuları içeren bir sınav, bir eğitim 

sorununa çözüm bulmayı hedefleyen bir sunum, uygulamalı bir teftiş ve uygulamalı bir ders anlatma 
gibi çeşitli şartlar konulmuştur. Buna ek olarak müfettişlik mesleğinin hem özel yetenek ve sevgi 

gerektirdiği hem de öğretmenlerle empati kurabilmeyi gerektirdiği vurgulanmıştır. Bu 

uygulamalardan müfettişlik mesleğinin öneminin vurgulandığı ve müfettişlerin sahip olması gereken 
pek çok özellik bulunduğu için, tek tip bir sınav yerine çeşitli aşamalardan oluşan bir sınavın uygun 

görüldüğü anlaşılmaktadır.  

1938 yılında müfettişlere Gazi Terbiye Enstitüsü'nden mezun olma ya da yabancı ülkelerdeki dengi 
bir okuldan mezun olma şartı getirilerek müfettişler arasındaki öğrenim süresi farklılığı ortadan 

kaldırılmaya çalışılmıştır. Ardından da 1945 yılında yayımlanan yönetmelikte müfettişlere 

yükseköğrenim şartı getirilmiştir. Ancak resmi evraklarda yer alan bu gelişme uygulamada karşılık 

bulmamıştır. Bunun yerine kısa süreli müfettişlik kursları ile yürütülmüştür. Aydın (1995, 3) bunu 
önemli bir yenilik olarak görmüştür. Müfettişlerin, standart bir eğitim seviyesine sahip olmasının bir 

şart olarak getirilmesi, alanda uzmanlaşma adına atılmış önemli bir gelişme olarak düşünülmektedir.  

Çalışmanın bulguları kapsamında önemli sayılabilecek bir gelişme 1967 yılında yayımlanan 
yönetmelik ile müfettişlerin rehberlik ve soruşturma görevlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Takip 

eden yıllarda özellikle 1999 yılında yayımlanan yönetmelikte rehberlik ve iş başında eğitime daha 

çok vurgu yapıldığı görülmektedir. 2005 ve 2006 yıllarında ise 1999 yılındaki İlköğretim 
Müfettişleri Başkanlığı Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilmiştir. Buna göre müfettişlerin kendilerini 

geliştirmeleri için hizmet içi eğitim almaları ve gerekli hallerde de eğitim almak için yurt dışına 

gönderilmeleri kararlaştırılmıştır. Ancak 2011 yılına gelindiğinde 1999 yılındaki yönetmelik 

yürürlükten kaldırılmıştır. Bu gelişmelerle ilgili söylenebilir ki müfettişlik mesleği ile ilgili alınan 
kararlar devam ettirilememiş bu da mesleğin gelişimini etkilemiştir. Burada değinilmesi gereken bir 

nokta da 1967 yılından 1999 yılına kadar herhangi bir değişiklik yaşanmamasıdır. Tablo 1. 

incelendiğinde değişiklik yapılmayan en uzun aralık bu dönem olmuştur. Bunun sebepleri arasında 
Türkiye’nin o dönem yaşadığı siyasi çalkantılar ve askeri darbeler gösterilebilir. Başka bir sebep 

olarak ise var olan düzenin iyi işlemesi ve korunmaya çalışılması gösterilebilir.  

2011 yılında denetim ile ilgili pek çok gelişme yaşanmıştır. Öncelikle Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim 

Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu yönetmelik ile bütün illerde İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü içinde Eğitim Müfettişleri Teftiş Kurulu Başkanlığı oluşturulmuştur. Kendi 

içerisinde her il teftiş bölgelerine ayrılmıştır ve teftiş grupları oluşturulmuştur.  Ardından Millî 

Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevlerini Düzenleyen Kanun Hükmünde Kararname yayınlanmış 
ve bakanlığın teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir. Buna göre Teftiş Kurulu Başkanlığı kaldırılmış 

yerine Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kurulmuştur. Müfettiş unvanları kaldırılmış yerine Millî 

Eğitim Denetçisi unvanı verilmiştir. Müfettişlere denetim, inceleme, soruşturma görevleri verilmiştir. 
Buna ek olarak Bakanlık teşkilatı ve personelinin mali, idari ve hukuki işlemleri hakkında denetim, 

soruşturma ve inceleme yapma görevleri verilmiştir. Buna göre müfettişlerin gelişim ve rehberlik 

rolünden ziyade denetim, inceleme ve soruşturma görevlerinin daha çok vurgulandığı 

söylenebilmektedir.  

2014 yılında yayımlanan yönetmeliğe göre Maarif Müfettişleri Başkanlığı oluşturulmuş ve Maarif 

müfettişlerinin bakanlık tarafından atanacağı belirtilmiştir. Maarif Müfettişleri Başkanlığına denetim, 

rehberlik, araştırma, soruşturma ve inceleme hizmetlerini planlaması görevleri verilmiştir. Burada 
dikkati çeken uygulama müfettişlere müfettiş yardımcılarının yetiştirme görevinin verilmesidir. 

Böylece hem hizmet içi eğitimler hem de usta çırak ilişkisi ile müfettiş yetiştirilmesi amaçlanmıştır. 

2016 yılına gelindiğinde ise 2014 yılındaki yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Buna göre Maarif 
Müfettişleri Başkanlığındaki müfettiş sayısı arttırılmıştır. Ayrıca Rehberlik ve denetim Başkanlığı 

yerine 2011 yılında kaldırılan Teftiş Kurulu Başkanlığı geri getirilmiştir. Bu uygulamalar eğitim 

denetiminde oturmuş ve istikrarlı uygulamaların olmadığını göstermektedir.  
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2017 yılında yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği halen geçerli olan 

yönetmeliktir. Buna göre müfettişler ve müfettiş yardımcılarının yetkilerini ve sorumlulukları 
belirtilmiştir. Daha önce sayıları 300’e çıkarılan merkez teşkilatta yer alan müfettiş sayısı 500 olarak 

güncellenmiştir. Bu müfettişler tüm ülkedeki denetim, teftiş ve rehberlik faaliyetlerini yürütmektedir. 

Ancak bu sayı eğitim denetiminden beklenen faydayı sağlamak adına oldukça yetersiz olarak 
görülmektedir. Modern anlamda denetimin rolü tüm dünyada değişime uğramıştır. Eğitim 

denetiminde vurgulanan temalar daha çok büyüme, gelişme, etkileşim, sürekli öğrenme şeklinde 

ifade edilebilmektedir (Zepeda, 2016, 44-45). Buna ek olarak günümüzde ihtiyaç duyulan denetimin 

tek tip, bürokratik, kontrole dayalı, yönetsel yeterliklerle ilgilenen bir pozisyondan uzaklaşması 
gerektiği belirtilmektedir. Denetimin kontrolden ziyade yardım, çözüm, iletişim ve sürekli gelişime 

odaklanması gerektiği kabul görmektedir (Sullivan ve Glanz, 2015, 13-14). 

Çalışmanın bulguların son olarak 2023 Vizyon Belgesi’nde yer alan ifadelere yer verilmiştir. Buna 
göre rehberlik ve teftiş şeklinde ayrı uzmanlıkların olması, teftiş sürecinin yeniden planlanması 

gerektiği belirtilmiştir. Vizyon belgesine göre denetimin ve müfettişlerin daha çok eksik arama 

şeklinde yorumlanan rollerinin gelişimsel ve sürekli bir hizmet şekline evrilmesi gerektiğinin altı 
çizilmiştir. Müfettişlerin soruşturma görevlerinin yanında bulundukları bölgenin ihtiyaçlarına cevap 

verecek şekilde bilgi toplaması, araştırma yapması ve elde ettikleri verileri analiz etmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır.  

Sonuç olarak Türk eğitim sistemi içerisinde müfettişlerin rolleri zaman zaman gelişim odaklı olmaya 
başlasa da günümüzde halen olumsuz bir imaja sahiptirler. Sistem içerisinde denetim alt sisteminin 

rolü görmezden gelinmekte etkisi azaltılmaktadır. Sürekli değişen ihtiyaçların karşılanması adına 

denetim oldukça önemli bir misyona sahiptir. Bunun ihmal edilmesinin doğuracağı sonuçları 
önceden tahmin etmek oldukça güçtür. Bu bağlamda müfettişlik ve denetim hizmetlerinin yeniden 

sürece aktif bir şekilde entegre edilmesi faydalı olacaktır.  

Çalışmanın bulguları kapsamında günümüz ve gelecekte yapılacak uygulama veya çalışmalara ışık 

tutması açısından şu öneriler getirilmiştir: 

 Müfettişlerin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunmasını sağlayacak uygulamalar 
geliştirilebilir. Bu bağlamda her okul veya belirlenen bölgelerde birkaç okul için bir müfettiş 

ataması yapılabilir. Böylece o okul veya okullar için denetim düzenli ve sürekli bir hal 

alabilir. Bu da denetimin günümüzde vurgulanan gelişimsel rolü daha iyi sağlanabilir. 

 Müfettiş atamalarında müfettiş adaylarından bilimsel içerikli çeşitli sunum, rapor, makale 
veya çalışmalar yapmaları istenebilir. Böylece hem alanın uygulayıcıları hem de alanın 

akademik anlamda takibi yapılarak ikisi sentezlenebilir. Bu da eğitim sistemini gelişimine 

katkı sunabilir.  

 Ders denetimi görevi okul müdürlerinden alınabilir. Zaten birçok görevi bulunan okul 
müdürlerinin özellikle de kalabalık okullarda ders denetimini hakkıyla yapabilmesi 

uygulamada pek mümkün görünmemektedir. Bunun yerine hem okul müdürü hem de 

öğretmenlerle iş birliği içerisinde süreci yönetecek bir müfettişin bu görevi yapması daha 

faydalı ve geliştirici olabilir.  

 Müfettişlerin de seçecekleri alanlarda uzmanlaşmaları sağlanabilir. Örneğin bazı müfettişler 
yalnızca soruşturmalarda uzmanlaşabilirken bazıları da mesleki gelişime katkı sunma gibi 

bir alanda uzmanlaşabilir. Müfettişlerden atamaları yapıldıktan sonraki süreçte uzmanlaşmak 

istedikleri alanda çalışma yapmaları istenebilir.  

 Geçmişten günümüze müfettiş, denetçi ve denetim kavramlarının çağrıştırdığı olumsuz imajı 
değiştirmek için farklı kavramlar geliştirilebilir. Örneğin müfettiş yerine okul gelişim 

uzmanı, teftiş yerine denetim, destek ve gelişim faaliyetleri gibi isimler kullanılabilir. 

 Bu çalışma mevcut durumu ortaya koymaya çalışmıştır. Buna ek olarak mevcut durum 

içerisinde denetim görevini yürüten müfettişlerin görüşlerine de yer veren çalışmalar 
yapılabilir. Böylece araştırmacılar mevcut sistemin uygulayıcılarından topladıkları verilerle 

ileriye dönük farklı çalışmalar yürütebilir. Sürece katkı sunacak öneriler geliştirebilirler.  
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Okul Müdürlerinin Karar Sürecinde Örnek İzlemeye İlişkin Görüşleri1  

Mehmet UZUN2, Seyit Ahmet GÜZEN3 

Öz  

Bu çalışmada, okul müdürlerinin karar verme sürecinde örnek izlemeye ilişkin görüşlerinin incelenmesi 

amaçlamıştır. Araştırma nitel bir araştırma olup durum çalışması deseninde yürütülmüştür. 2021-2022 eğitim 
öğretim yılında on okul müdürü ile yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yüz yüze görüşmeler 

yapılmıştır. Veriler, betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda okul 

müdürlerinin yeni bir kararda, geçmişte uyguladıkları eski kararlarından, görev yaptıkları okuldaki 

kendilerinden önceki yöneticilerin almış olduğu kararlardan ve başka okullardaki okul müdürlerinin okullarıyla 

ilgili almış oldukları kararlardan yararlandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Okul müdürlerinin karşılaştıkları yeni 

duruma benzer durumlarda ve zaman baskısı altındayken eski karar örneklerini takip ettikleri ortaya çıkmıştır. 

Okul müdürleri, örnek izleme ile alınan yeni bir kararın eski kararların sonuçlarına benzer sonuçlar 

gösterdiğini, okulun atmosferini ve temposunu olumlu yönde etkilemediğini, bazı personellerin karara karşı 

direnç gösterdiklerini ve kararın personelde olumsuz adalet algısına neden olduğunu belirtmişlerdir. 

Araştırmanın son kısmında araştırma sonuçları doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul, müdür, karar, süreç, örnek izleme 

 

Views of School Principals on Precedent Tracing in the Decision-Making Process1 

Abstract  

This study aimed to examine the opinions of school principals about precedent tracing in the decision-making 

process. The research is a qualitative study and was carried out in a case study design. In the 2021-2022 

academic year, ten school principals were interviewed face-to-face through a semi-structured interview form. 

The data were analyzed using the descriptive analysis method. It was found that school principals use 

precedent tracing in the decision-making process. They make decisions according to their previous decisions, 

decisions taken by former principals or another school's principals. The other finding is that the principals trace 

previous decisions if the new situation is similar to the previous one and when they are under time pressure. It 

was concluded that a new decision taken by precedent tracing showed similar results to the results of the old 

decisions. This new decision affects the school atmosphere and pace negatively. According to the results, some 

suggestions were given in the conclusion part. 

Key Words: School, principal, decision, process, precedent tracing 
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Giriş 

Toplumun her alanında sosyal, ekonomik, kültürel, politik, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve 

değişimler yaşanmaktadır. Toplumsal örgütler olan okullar da meydana gelen bu gelişim ve 

değişimlerden olumlu ve olumsuz yönde etkilenmektedir. Okulları bu değişime ve gelişmelere 

uyarlamak okul yönetiminin görevleri arasındadır. Okul yönetiminin bu önemli görevi aynı zamanda 

okul müdürüne karar vermede önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Bu bağlamda okul 

müdürlerinin karar verme noktasında gerekli bilgi ve beceriye sahip olmaları önemli bir gereklilik 

olarak ortaya çıkmaktadır (Çınkır, 2010). Yöneticinin etkili kararlar verebilmesi, karar süreçlerini iyi 

bilmesi ve bu süreçleri sınırlandıran etkenlere dikkat etmesiyle mümkündür. Karar sürecini 

sınırlandıran etkenlerden arındırılmış olarak alınan kararların okulun iklimini ve temposunu olumlu 

yönde etkileyeceği ve okulun amaçlarına ulaşmasına olanak sağlayacağı ifade edilebilir (Kıral, 

2008).  

Çağdaş yönetim anlayışında örgüt yöneticisinin karar verme süreçlerini etkin bir şekilde planlaması 

ve uygulaması beklenir. Yöneticilerin aldıkları kararlar bireysel olmayıp örgütün geleceği içindir. 

Yöneticilerin örgütteki konumları gereği yüklendikleri görev ve sorumluluklar, yöneticilerin belirli 

durumlarda meydana gelen veya gelebilecek olan problemlerle ilgili kararlar almalarını gerektimekte 

(Çelikten, 2001) ve bu karar verme durumu yöneticilerin en önemli sorumluluğu olarak 

görülmektedir (Hoy ve Miskel, 2012). 

Karar süreci yönetim süreçlerinin kalbi olarak ifade edilir. Karar verme, bir sonuç olarak 

algılanmaktadır ancak aslında bu sonuca giden bir süreç bulunmaktadır ve bu sürecin tüm 

aşamalarıyla iyi analiz edilmesi gerekmektedir (Kıral, 2015). Karar; gelecekteki eylemleri ve atılacak 

adımları etkileyen, istenilen sonuçları elde etmek için seçenekler belirleme, bu seçenekler arasında 

seçim yapma, muhtemel problemlerin çözümü için alınacak tedbirleri belirleme ve olaylarla ilgili 

bilgileri yorumlayıp kıyaslayarak bir yargıya varma sürecidir (Taymaz, 2003). Karar verme davranışı 

ise arzulanan amaçlara ulaştıracak seçeneklerin belirlenmesi, belirlenen seçeneklerin geliştirilmesi, 

çözümlenmesi ve bunlar arasından amaca ulaştıracak en iyinin seçilmesidir (Dessler, 2004; Akt. 

Kıral, 2015). Örgütler için hayatî derecede önemli olan karar verme süreci, holistik düşünerek tüm 

ihtimallerin ele alınması, hesaplanması, kararın neticelerinden etkilenecek olanların da hesaba 

katılarak görüşlerine başvurulmasını gerektirir (Kıranlı ve İlğan, 2007).  

Karar verilmesi gereken bir durumun farkında olunmasıyla başlayan karar verme davranışı, söz 

konusu durumla ilgili karar verme zamanının ve yönteminin belirlenmesi ile sonlanan bir etkinliktir. 

Dolayısıyla karar verme davranışı, ardışık birtakım evrelerden oluşan bir süreç olarak ele 

alınmaktadır (Ersever, 1996). Bursalıoğlu (2013), karar sürecinin bu aşamalarını “problemin 

anlaşılması, probleme ilişkin bilgi toplanması, bilgileri çözümleme ve yorumlama, çözüm önerilerini 

ortaya koyma bunları formülleştirme, en verimli çözüm önerisini seçme, bu çözüm önerisini 

uygulama ve uygulamayı değerlendirme” olarak tanımlamıştır. Birbirleriyle ilişkili aşamalardan 

oluşan planlı bir etkinlik olması, karar verme sürecini yöneticiler için önemli bir durum haline 

getirmektedir.  

Tüm örgütlerde karar verme yöneticiler için önemli bir görevdir. Bu durum alınan kararların etki 

alanının geniş olması nedeniyle eğitim örgütlerinde daha da önem kazanmaktadır. Okulu amaçlarına 

ulaştırmaya çalışan okul müdürleri de etkili bir okulun geliştirilmesi ve okulun başarıya ulaşabilmesi 

için devamlı bir karar verme döngüsü içerisindedirler. Okul amaçlarının gerçekleştirilmesinin ve 

okuldaki eğitimin nitelikli bir şekilde sürdürülebilmesinin en temel koşulunun okulda alınan 

kararların etkililik düzeyi olduğu belirtilebilir (March, 2010; Özdemir, 2015; Sezer, 2016). Okul 

müdürleri, hangi öğretmenlerin hangi sınıfları okutacağı, müdür yardımcılarının görevleri ve 

sorumlu olacağı alanlar ve dolayısıyla yardımcıların hangi yetkilerle yetkilendirileceği, okulun 

çevresiyle, ilişkili olduğu diğer örgütlerle kısacası üst, alt ve diğer sistemlerle nasıl bir ilişki içinde 

olunacağı, mevcut ilişkilerin nasıl sürdürülmesi ve geliştirilmesi gerektiği konularında düşünüp 



Uluslararası Liderlikte Mükemmellik Arayışı Dergisi, 1(1), 44-53 

M. Uzun & S.A. Güzen 

 

46 

 

çözüme ulaşırken basitten karmaşığa doğru bir dizi kararlar alırlar (Çelikten, 2001). Böylece alınan 

ve alınacak kararlarda okulun iç ve dış paydaşlarının tamamı etkilenir (Memişoğlu, 2013). Bundan 

dolayı okul müdürlerinin, karar verme sürecine çok özen gösterilmesi ve önem verilmesi gereken bir 

yönetim süreci olarak yaklaşması gerekir (Erdoğan, 2010).  

Yöneticilerin karar vermedeki başarısı okul amaçlarının etkili bir şeklide gerçekleşmesini sağlarken, 

karar vermedeki başarısızlığı okulun hedeflediği amaçlara ulaşmasını engelleyecek, okulun gelişme 

hızı üzerinde olumsuz etkiye yol açacak ve hem okul yönetiminde hem de okuldaki öğretmenlerde 

mesleğe yabancılaşma duygusuna sebebiyet verebilecektir (Yılmaz, 1999). Okulların dinamik 

yapısından dolayı okul müdürlerinden, alacakları her yeni karar için durumsallık ilkesini göz önünde 

bulundurarak yeni kararla ilgili bütün şartları iyi analiz etmesi beklenir. Çünkü tüm örgütler için 

geçerli olduğu gibi okul örgütü de her basamakta yeni ve tekrar alınan kararlarla yaşamına devam 

eder (Bursalıoğlu, 2013).  

Alınan kararların örgütün yarınlarını etkileyecek olması yöneticilerin karar verme sürecindeki 

yöntemini daha önemli bir yere konumlandırmaktadır. Yeniliklerin çok hızlı bir şekilde meydana 

geldiği ve dolayısıyla bilgi ve teknoloji alanında hızla meydana gelen değişimlerin yaşandığı 

günümüzde karar verme sürecinin doğrusal bir süreçte ilerlemesinin neredeyse imkânsız olduğu 

düşünülmektedir. Bir başka deyişle hızlı değişimlerin yaşandığı bir ortamda oluşan belirsizlik, risk 

ve öngörülememezlik gibi hususlar yöneticinin doğru kararlar almasını etkileyecektir. Bilgi ve 

teknoloji alanında meydana gelen değişimlerin karar süreci üzerindeki diğer bir önemli etkisi ise 

zaman baskısıdır. Rekabetin artmış olması yenilik yapmayı önemli bir hale getirmiştir. Böylesine 

hızla değişen bir çağda yöneticilerin örgütle ilgili karar sürecinde zamana çok dikkat etmesi ve karar 

sürecini tam zamanında sağlıklı bir şekilde işletmesi önemli görülmektedir (Seçkin, 2009). 

Her karar süreci, verilecek olan karar için gerekli olan bilgilerin elde edilebilmesi ve olası 

başarısızlıklar açısından riskler barındırabilir. Çünkü karar verme sürecinin bir ayağı şimdiki 

zamanda olsa da asıl odağı gelecektir ve gelecekte nelerin meydana geleceği belirsizdir. Dolayısıyla 

bugünkü durumların gelecekte de hiçbir değişime uğramadan devam edeceği garanti edilemez (Eren, 

2001). Hoy ve Miskel (2012), karar verme ve problem çözme sürecinde sabit ve değişmez bir en iyi 

yaklaşımdan bahsedilemeyeceğini, dolayısıyla durumlara en uygun karar verme stratejisinin 

benimsenmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. Bunun yanında herhangi bir sorunun çözüme 

kavuşturulmasında seçeneksizlik durumu oldukça nadirdir. Karşılaşılan problemler için tek bir 

çözüm bulunduğunu, başka seçeneğin bulunmadığını ifade eden bir yönetici muhtemelen farklı 

çözüm yolları bulmak adına kendisini zorlamamış ve seçenekler bulamamıştır (Güçlüol, 1985). 

Ayrıca bir karara varmanın tek bir çözümü bulunmuşsa o kararın yanlış olma ihtimali çok kuvvetlidir 

(Koontz-Donnel, 1964, Akt. Bursalıoğlu, 2013). 

Yöneticilerin yanlış kararlar alabilmelerindeki en önemli unsurların başında karar sürecini sınırlayan 

etkenler gelmektedir. Bursalıoğlu (2013), karar sürecini sınırlayan etkenleri; iyi anlaşılmamış 

amaçlar, enformasyon eksikliği, seçenekleri değerlendirme ölçütünün yanlışlığı, yetkinin patalojileri, 

zaman darlığı, önceden girişilen yüklenmeler, kişisel seçmeler, beklenmedik sonuçlar ve karar 

sürecinde örnek izleme olarak tanımlamıştır. Kararın uygulanması ve örgüt üzerinde oluşturduğu 

sonuçlar itibariyle bu etkenlerin en önemlilerinden biri olarak karar sürecinde örnek izleme ifade 

edilebilir.  Karar sürecinde örnek izlenmesi alışılmış işleri arttıran ve örgütlerin temposunu zayıflatan 

bir sınırlılıktır. Bunun sonucunda örgüt içerisinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin alınan 

kararlara, üyelerin göstereceği direncin fazla olması beklenebilir (Bursalıoğlu, 2013). 

Bu noktadan hareketle bu araştırmada okul müdürlerinin karar verme sürecinde örnek izlemeye 

ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlamıştır. Araştırmanın, okul müdürlerinin karar sürecindeki 

örnek izlemele davranışında yararlandıkları kaynakların, örnek izlemeyi kullandıkları zamanların ve 

konuların ve ayrıca bu davranışın sonuçlarının bilinmesi açısından alana katkı sağlayacağı ve okul 
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müdürlerine bu konuda bir farkındalık kazandırabileceği düşünülmektedir. Araştırma kapsamında 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

Okul müdürlerinin:  

1. Karar sürecinde örnek izlerken yararlandıkları kaynaklara ilişkin görüşleri nelerdir? 
2. Ne tür zamanlarda eski karar örnekleri üzerinden gittiklerine ilişkin görüşleri nelerdir? 

3. Hangi konularda eski karar örnekleri üzerinden gittiklerine ilişkin görüşleri nelerdir? 

4. Örnek izlemeyle alınmış bir kararın sonuçlarına ilişkin görüşleri nelerdir?  

 

Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, verilerin analizi, geçerlik ve 

güvenirlik ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

Araştırmanın Modeli 

Çalışma, betimsel bir araştırmadır. Betimsel araştırmalar olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, 

grupların ve çeşitli alanların “ne” olduğunu betimlemeyi ve açıklamayı amaçlar (Kaptan, 1998). 

Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden “durum çalışması” deseninde gerçekleştirilmiştir. Durum 

çalışması, sınırlı bir sistemin derinlemesine betimlenmesi ve incelenmesidir (Merriam, 2015). Bir 
olayın yoğun bir şekilde çalışılmasıyla ilgilidir. Yapılan görüşmeler neticesinde toplanan veriler 

derinlemesine incelenerek bir durum tespiti yapılır (Glesne, 2013). Durum çalışması deseninde bir 

duruma dair tüm etkenler birbiriyle ilişkili bir şekilde araştırılır ve söz konusu durum üzerindeki 
etkileri ile söz konusu durumdan nasıl etkilendiklerine odaklanılır. Bütüncül çoklu durum deseninde 

her bir durum başta kendi içinde incelenir ve daha sonra ele alınan durumlar birbirleriyle 

karşılaştırılmak suretiyle incelenir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu çalışmada kapsamında okul 
müdürlerinin karar verme sürecinde örnek izlemeye ilişkin görüşleri, bütüncül bir yaklaşımla ele 

alınarak incelenmeye çalışılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki 

okullarda görev yapan 10 okul müdürü oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde “amaçlı 

örnekleme” yöntemlerinden “maksimum çeşitlilik örnekleme ve “ölçüt örnekleme” yöntemleri 
kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme, çalışmanın amacına uygun bilgilerin zengin olduğu düşünülen 

durumların seçilerek zengin bir araştırma yapılabilmesine imkân sağlar Maksimum çeşitlilik 

örnekleme yönteminde amaç, farklı özelliklere sahip ve incelenen probleme dair farklı verilerin 

ortaya çıkacağına inanılan örneklemlerin seçime dahil edilmesidir (Büyüköztürk vd., 2017).  Ölçüt 
örnekleme yöntemindeki temel anlayış ise daha önceden belirlenmiş belli kriterleri sağlayan 

durumların çalışılmasıdır. Söz konusu kriterler araştırmacı tarafından belirlenebilir veya daha 

önceden hazır bulunan birtakım kriter listesine göre hareket edilebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 
Çalışma grubunda yer alan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan okul müdürlerinin yöneticilikte 

en az 5 yıldır çalışıyor olması bir ölçüt olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubuna ait bazı 

demografik özellikler Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1  
Araştırma Grubunun Bazı Demografik Özellikleri 
Rumuz Cinsiyet Yaş Eğitim 

Durumu 

Okul Türü MEB’deki 

Hizmet Süresi 

Yöneticilikteki 

Hizmet Süresi 

M-1 Erkek 34 Lisansüstü Ortaokul 11 7 

M-2 Erkek 38 Lisans İlkokul 14 9 

M-3 Erkek 45 Lisans İlkokul 21 16 

M-4 Erkek 33 Lisansüstü Lise 11 6 

M-5 Kadın 36 Lisans İlkokul 14 7 
M-6 Erkek 40 Lisans Ortaokul 17 12 

M-7 Erkek 39 Lisans Ortaokul 17 12 

M-8 Erkek 40 Lisans Lise 18 11 

M-9 Erkek 45 Lisans Lise 21 17 

M-10 Erkek 37 Lisans Ortaokul 15 11 

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların 9’unun erkek sadece 1 tanesinin kadın olduğu görülmektedir. 

6 katılımcı 36-40, 2 katılımcı 31-35 ve 2 katılımcı 41-45 yaş aralığındadır. Katılımcılardan 8’i lisans 
mezunuyken 2 tanesi lisansüstü eğitim mezunudur.  4 katılımcı ortaokulda, üçer katılımcı ise ilkokul 

ve liselerde görev yapmaktadır. Son olarak dörder katılımcının yöneticilikteki görev süresinin 6-10 

yıl ve 11-15 yıl aralığında olduğu 2 katılımcının yöneticilikteki görev süresinin ise 16-20 yıl arasında 

olduğu görülmektedir.     

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu 
geliştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda açık uçlu 4 soru bulunmaktadır. Görüşme 

formundaki sorular araştırmanın amacı baz alınarak ve alanyazında yapılan taramalardan 

faydalanılarak oluşturulmuştur. Görüşme formlarının asıl uygulanmasına geçmeden önce iki okul 
müdürüyle ön uygulama yapılmıştır. Yapılan ön uygulamada, katılımcılara yöneltilecek olan 

soruların; araştırmanın amacıyla örtüşmesi, açık ve anlaşılır olması, soruların sıralamasının mantık 

örgüsüne uygunluğu değerlendirilmiştir. Değerlendirme neticesinde soruların şekil, amaç ve kapsam 

açısından bir problem teşkil etmediği ve görüşme formunun nihaî halinin asıl uygulamada 
kullanılabileceği kanaatine varılmıştır. Görüşme formu; ilk bölümünde katılımcılara demografik 

bilgilerin sorulduğu ve ikinci bölümünde ise araştırma sorularının yer aldığı iki bölümden 

oluşmaktadır. Daha sonra araştırma konusunun ve görüşme sorularının etik açıdan uygunluğuna 
ilişkin olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulundan 

resmi onay alınmıştır. Görüşme formları katılımcıların görev yaptıkları okullarda yüz yüze 

görüşmeler aracılığıyla uygulanmıştır. Her görüşme yaklaşık 10-15 dakika arasında sürmüştür. 
Görüşmelerde herhangi bir kayıt cihazı kullanılmamış, katılımcıların görüşleri araştırmacılar 

tarafından yazıya dökülmüştür. Gizlilik ilkesi gereğince araştırmanın çalışma grubunda yer alan 

katılımcılara M-1’den başlanarak M-10’a kadar kodlar verilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Betimsel analizde, 

görüşmeler neticesinde toplanan veriler, araştırmadan önce belirlenmiş olan temalar kapsamında 
özetlenir ve yorumlanır. Ayrıca veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre 

düzenlenebileceği gibi elde edilen verilerle ortaya çıkan boyutlar dikkate alınarak da sunulabilir. 

Betimsel analizde, görüşme yapılan katılımcıların görüşlerinin çarpıcı bir şekilde yansıtılabilmesi 

amacıyla doğrudan alıntılar kullanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).  

Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği 

Araştırmada, dış güvenirliğin sağlanabilmesi için araştırmanın yöntemi, araştırma aşamasında 
izlenen süreçler açık bir şekilde ifade edilmiş ve araştırmada elde edilen ham veriler muhafaza 

edilmiştir. İç güvenirliğin sağlanabilmesi için ise veri toplamada kullanılan görüşme formunda yer 

alan soruların açık, anlaşılır ve tamamen bağımsız değerlendirme yapılmasını sağlayacak şekilde 

yönlendirme içermeyecek bir şekilde sorulmasına dikkat edilmiş, araştırma soruları kapsamında 
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verilerin araştırmanın amacına uygun olarak toplanmasına özen gösterilmiş, görüşme formu iki Türk 

dili ve edebiyatı öğretmenine dil incelemesi açısından incelettirilip, dönütler kapsamında gerekli 
düzeltmeler yapılmış ve son olarak iki okul müdürüne ön uygulama yaptırıldıktan sonra son şeklini 

almıştır. Ayrıca araştırmada katılımcıların görüşlerini yansıtan doğrudan alıntılamalara yer verilerek 

araştırma bulgularının kendi içinde tutarlılık göstermesi sağlanmaya çalışılmış ve bu sayede 

araştırmanın geçerliği arttırılmaya çalışılmıştır. 

 

Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde katılımcıların görüşlerinden elde edilen bulgulara yer verilmiştir.  

Okul Müdürlerinin Örnek İzlemede Yararlandıkları Kaynaklara İlişkin Bulgular 

Okul müdürlerinin karar sürecinde örnek izlerken yararlandıkları kaynaklara ilişkin görüşlerinden 

elde edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2  
Okul Müdürlerinin Örnek İzlemede Yararlandıkları Kaynaklar 

Kodlar Katılımcılar 

Kendilerine ait geçmiş kararlardan M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6, M-7 M-8, M-9, M-10 

Geçmiş yöneticilerin kararlarından M-3, M-4, M-6, M-7, M-8, M-9, M-10  

Başka okul müdürlerinin kararlarından M-2, M-4, M-5, M-7, M-9 

Tablo 2 incelendiğinde okul müdürleri, karar sürecinde örnek izleme davranışını kullandıklarında; 

kendilerinin geçmişte uyguladıkları eski kararlardan, görev yaptıkları okuldaki kendilerinden önceki 

yöneticilerin almış olduğu kararlardan ve başka okullardaki okul müdürlerinin okullarıyla ilgili almış 

oldukları kararlardan yararlandıklarını belirtmişlerdir. Okul müdürlerinin görüşlerini yansıtan bazı 

ifadeler aşağıda verilmiştir: 

“Alacağım yeni kararlarda eski kararlarımı gözetirim. Sonuçta tecrübe edilmiş 

kararlardır” (M-2) 

“….Okulda benden önce görev yapmış olan müdürlerin almış olduğu kararlardan da 

bazı durumlarda yararlanırım.” (M-4) 

“Okullarda genellikle benzer durumlar yaşanır. Bu anlamda diğer okul müdürü 
arkadaşlarla iletişime geçerim. Eğer kararın bizim okula uygun olacağını düşünürsem 

yararlanırım” (M-9) 

Okul Müdürlerinin Örnek İzlemeye Başvurdukları Zamanlara İlişkin Bulgular 

Okul müdürlerinin ne tür zamanlarda örnek izlemeden yararlandıklarına ilişkin görüşlerinden elde 

edilen bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3  
Okul Müdürlerinin Örnek İzlemeye Başvurdukları Zamanlar 

Kodlar Katılımcılar 

Benzer olaylar M-1, M-2, M-4, M-6, M-7, M-9 

Zaman baskısı olan durumlar M-2, M-3, M-5, M-9, M-10  

İlk defa karşılaşılan durumlar M-2, M-7, M-8 

Önemsiz olduğu düşünülen kararlar M-6 

Üzerinde çok fazla düşünmek istenmemesi M-9 

Tablo 3 incelendiğinde, okul müdürlerinin önemli bir kısmı benzer olaylar yaşandığı zamanlarda ve 

üzerinde zaman baskısı bulunan durumlarda eski örnek kararlardan yararlandıklarını belirtmişlerdir. 
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Bazı yöneticiler ise ilk defa verecekleri bir kararda hata yapma ihtimalini azaltmak için eski karar 

örneklerinin izinden gittiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca yukardaki gerekçelerin haricinde bir okul 
müdürü çok fazla önem arz etmediğini düşündüğü durumlarda bir okul müdürü ise kararın üzerinde 

çok fazla düşünmemek için eski örnek kararlardan yararlandıklarını belirtmişlerdir. Okul 

müdürlerinin görüşlerini yansıtan bazı ifadeler aşağıda verilmiştir: 

“Benzer durumlarda ve benzer zamanlarda eski örneklerden faydalanırım” (M-4) 

“Bazen ani gelişen durumlar oluyor üzerinde çok fazla düşünmeye fırsat bulamadığımız 

acil durumlar. Milli eğitimden bir yazı geliyor şu güne kadar cevabını gönderin diye. 

Bu tür durumlarda eski kararlardan yararlanmak en hızlı çözüm oluyor” (M-5) 

“İlk defa vereceğim bir kararsa daha önceki örnek kararlardan faydalanırım. 

Düşündüğüm sonucun tam tersi bir durum oluşabilir o yüzden hata yapmamak için eski 

karara benzer bir karar uygularım” (M-8) 

Okul Müdürlerinin Örnek İzlemeye Başvurdukları Konulara İlişkin Bulgular 

Okul müdürlerinin hangi konularda örnek izlemeden yararlandıklarına ilişkin görüşlerinden elde 

edilen bulgular Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4  
Okul Müdürlerinin Örnek İzlemeye Başvurdukları Konular 

Kodlar Katılımcılar 

Personel işleri M-1, M-2, M-3, M-7, M-8, M-10 

Disiplin işleri M-2, M-3, M-5, M-7, M-9, M-10 

Öğrenci işleri M-1, M-3, M-7, M- M-10 

Velilerle ilgili konular M-2, M-5, M-6, M-8 

Sosyal etkinlikler M-6, M-9 

Akademik başarı M-1, M-4 

Nöbet işleri M-6, M-9 

Fizikî işler M-5 

Tablo 4 incelendiğinde, okul müdürlerinin önemli bir kısmı personel ile ilgili konular, okulda 
yaşanan disiplin olayları, öğrenci işleri ve velilerle ilgili konularda eski karar örneklerinden 

yararlandıklarını belirtmişlerdir. Bazı okul müdürleri okulda düzenlenen sosyal etkinlikler, 

öğrencilerin akademik başarısının arttırılmasına dönük çalışmalar, nöbet ve fiziki işler gibi konularda 
eski karar örneklerinden yararlandıklarını ifade etmişlerdir. Okul müdürlerinin görüşlerini yansıtan 

bazı ifadeler aşağıda verilmiştir: 

“Daha çok personel ile ilgi konularda, okulda yaşanan disiplin olaylarında, öğrenci 

işleri ile ilgili konularda eski örnek kararlardan yararlanırım” (M-3) 

“…Genellikle sosyal etkinlikler ve nöbetle ilgili konularda eski örnek kararlardan 

yararlanıyorum” (M-6) 

Okul Müdürlerinin Örnek İzlemenin Sonuçlarına Yönelik Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Okul müdürlerinin örnek izleyerek aldıkları bir kararın sonuçlarına ilişkin görüşlerinden elde 

edilen bulgular Tablo 5’te sunulmuştur. 
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Tablo 5  
Okul Müdürlerinin Örnek İzlemenin Sonuçlarına İlişkin Görüşleri  

Kodlar Katılımcılar 

Önceki kararla benzer sonuçlar M-1, M-3, M-4, M-5, M-6, M-8, M-9, M-10 

Nötr etki M-1, M-5, M-7, M-8, M-9 

Karara direnç M-4, M-5, M-10 

Adaletsizlik algısı M-6 

Tablo 5 incelendiğinde, okul müdürlerinin tamamına yakını eski örnek karar üzerinden gidilerek 

alınan yeni bir kararın önceki kararın sonuçlarına benzer sonuçlar gösterdiğini belirtmişlerdir. Okul 

müdürleri, aynı olayların tekrar yaşanmasından dolayı yeni kararın okulun havasını değiştirmediğini, 
okulun temposunu olumlu yönde etkilemediğini bazı durumlarda düşürdüğünü, kararın 

uygulanmasına yönelik bazı okul personelinin direnç gösterdiğini ve bu durumun personelinin adalet 

algısını zayıflattığını ifade etmişlerdir. Okul müdürlerinin görüşlerini yansıtan bazı ifadeler aşağıda 

verilmiştir: 

“Daha önceki kararın sonuçlarına benzer sonuçlar gösteriyor.” (M1) 

“Aynı olaylar tekrar yaşandığı için eski olaylar, örnekler okulun havasını pek 

değiştirmiyor. İşler rutin olarak devam ediyor.” (M8) 

“Bazı personeller alınan karardan memnun olmadıkları için kararı uygulamak 

istemiyorlar.” (M10) 

“Aynı kararlardan aynı kişiler etkilenince bu durumu adaletsiz bir durum olarak 

düşünüyorlar.” (M6) 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada okul müdürlerinin karar verme sürecinde örnek izlemeye ilişkin görüşlerinin 

incelemesi amaçlamıştır. Araştırma sonucunda okul müdürlerinin örnek izleyerek alınmış yeni bir 

kararda, geçmişte uyguladıkları eski kararlarından, görev yaptıkları okuldaki kendilerinden önceki 
yöneticilerin almış olduğu eski kararlardan ve başka okullardaki okul müdürlerinin okullarıyla ilgili 

almış oldukları kararlardan yararlandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bakioğlu ve Demiral (2013) 

araştırmalarında okul müdürlerinin, karşılaştıkları durumlara ilişkin olarak yönetmelikte cevabını 

bulamadıkları veya yorumlanmaya açık olan hallerde çözüm yolu olarak en yakın kaynaklara 
başvurduklarını belirtmektedirler. Okul müdürlerinin ilk olarak müdür yardımcılarına danıştıkları, bu 

danışma neticesinde karar veremedikleri hallerde yöneticilikte daha tecrübeli ve kişisel ilişkiler 

açısından kendilerine yakın gördükleri başka okul müdürlerine danıştıkları ve gerekli gördükleri 
durumlarda da öğretmenlere danışarak yaşadıkları duruma benzer örnekler arama yoluna gittikleri 

sonucuna ulaşmışlardır. Okulların önceden belirlenmiş mevzuat çerçevesinde yönetilmesi, 

okullardaki iş ve işlemlerin benzer özellik göstermesi okul müdürlerinin aldıkları kararlarda kaynağı 

değişkenlik gösterse de eski örnek kararlardan yararlanmalarının nedeni olarak görülebilir. 

Araştırma sonucunda okul müdürlerinin yeni duruma benzer zamanlarda, üzerinde zaman baskısı 

bulunan durumlarda, ilk defa verecekleri bir kararda hata yapma ihtimalini azaltma düşüncesiyle, 

önemsiz olduğunu düşündükleri kararlarda ve üzerinde çok fazla düşünmek istemedikleri 
durumlarda eski karar örneklerinin izinden gittiklerini ifade etmişlerdir. Okulda yürütülen birçok 

görevin bir döngü halinde tekrar ettiği ve üst makamlardan gelen kimi görevlerin okul müdürleri 

üzerinde bir zaman baskısı oluşturduğu belirtilebilir. Kısa vadede bir çözüm olarak alınmış benzer 
kararlar, geçmiş kararlarla şekil yönünden bazı benzerlikler gösterse de oluşan yeni durumu tam 

olarak karşılamayacaktır. Ayrıca zaman baskısından dolayı üzerinde düşünülmeden alınan kararların 

da hatalı sonuçlar doğuracağı ifade edilebilir. Nitekim yapılan araştırmalarda okul müdürleri, ortaya 

çıkan sorunların kişilere ve kurumlara göre farklılık göstereceği için bu sorunlara karşı üretilecek 
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çözüm önerilerinin de farklılık göstereceğini (Aslanargun ve Bozkurt, 2012), zaman baskısının 

bulunduğu ve dolayısıyla hızlı bir karar verme sürecinin işletilmesinin zorunlu olduğu durumlarda 
hızlı karar verme durumunun stres ve kaygı meydana getirdiği ve bu baskının da yanlış kararlar 

verilmesine yol açtığını belirtmektedirler (Bakioğlu ve Demiral, 2013). Eğitim sistemi içerisinde 

okul müdürlerine atfedilen yasal görev ve sorumlulukların, çağdaş anlamda atfedilen görevlerden 
daha fazlası olduğu ifade edilebilir. Okul müdürlerinin iş yükünün artması da doğal olarak karar 

verme gibi önemli bir yönetsel süreci olumsuz anlamda etkileyebilir.   

Araştırmanın bir diğer sonucu olarak okul müdürlerinin daha çok personel ile ilgili konular, okulda 

yaşanan disiplin olayları, öğrenci işleri, velilerle ilgili konular, okulda düzenlenen sosyal etkinlikler, 
öğrencilerin akademik başarısının arttırılmasına dönük çalışmalar, nöbet ve fiziki işlerle ilgili 

konularda eski karar örneklerinden yararlandıkları ortaya çıkmıştır. Okul müdürlerinin okuldaki tüm 

süreçlerle ilgili kararlarda eski örnekler üzerinden gittikleri belirtilebilir. Bakioğlu ve Demiral (2013) 
araştırmalarında, okul müdürlerinin okulunun genel işleyişi ile ilgili olarak yürütülen okulun fiziki 

işleri, personel işleri, ders denetimi, öğrenci davranışları, resmi yazışmalar ve nöbet görevi gibi rutin 

görevlere öncelik verdikleri sonucuna ulaşmışlardır. Bunun yanı sıra akademik başarı, okul toplumu 
memnuniyetinin bir parçası olarak velilerin memnuniyeti ve okul geliştirme çalışmaları kapsamında 

sosyal etkinlikler yapma gibi görevlere de önem vermektedirler. Yöneticilerin öncelik ve önem 

verdikleri tüm konularla ilgili karar vermeleri doğal bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Bu araştırma 

kapsamındaki katılımcı okul müdürleri tarafından belirtilen birçok konu, okullarda mevzuat 
açısından yerine getirilmesi gereken idarî ve hukukî düzenlemelerdir. Bu düzenlemelerin 

planlanmasında ve uygulanmasında okulu oluşturan insan kaynağının özellikleri, beklenti ve 

taleplerinin de önemli olduğu belirtilebilir. Yerine getirilmesi gereken mevzuat düzenlemelerinin ve 
okulda gelişen süreçlerin sürekli olarak bir döngü şeklinde tekrar etmesi ve insan unsurunun dinamik 

beklentileri, yöneticiler açısından karar verme süreçlerini benzer davranışların sergilendiği 

rutinleştirmiş eylemlere dönüştürmüş olabilir. 

Araştırma sonucunda eski örnek kararlar üzerinden gidilerek alınan yeni bir kararın önceki kararın 
sonuçlarına benzer sonuçlar gösterdiği, aynı olayların tekrar yaşanmasından dolayı okulun havasını 

değiştirmediği, okulun temposunu olumlu yönde etkilemediği, bazı okul personelinin karara karşı 

direnç gösterdiği ve bu durumun bazı okul personellerinde olumsuz adalet algısına neden olduğu 
ortaya çıkmıştır. Alınacak yeni bir kararda eski örnekler üzerinden gidilmesi mevcut durumun 

çözümüne yönelik seçenekleri de gündeme getirmeyecektir. Böylece eskisiyle benzeşen yeni karar 

etkili sonuçlar göstermeyecek ve kararın muhatapları tarafından yeterince kabul görmeyecektir. 
Bursalıoğlu’na (2013) göre yönetici, seçenekleri eksik değerlendirdiğinde bu durum karar sürecinde 

örgütlerin temposunu zayıflatır. Bunun bir neticesi olarak örgüt içerisinde değişikliği hedefleyen 

kararların karşılaşacağı direnme de fazla olacaktır. Bakioğlu ve Demiral’ın (2013) yapmış oldukları 

araştırmada okul müdürleri, karar sürecinde, fikirlerine ve tecrübelerine güvenip örnek izleme 
yaptıkları kişilerden kaynaklanabilecek sorunların da hatalı karar vermeye yol açacağını ifade 

etmişlerdir. Okul müdürleri, karar sürecinin paydaşlarının, karar verme sürecinde destekçi 

olmamalarının veya kendi menfaatlerini önceleyen yanıltıcı bir tutum içerisinde olmalarının da 
yanlış kararlar alınmasına yol açabileceğini belirtmişlerdir. Okul müdürlerinin benzer karar aldıkları 

zamanlar ve konular düşünüldüğünde alınan kararların etkili sonuçlar elde etmekten ziyade mevcut 

işleri ve problemleri çözmek için atılmış adımlar olduğu düşünülebilir.  Ayrıca gruplardaki bireylerin 
çoğunluğu üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunmadığının gözlemlenmesi, yöneticiler açısından 

benzer kararların sürekli olarak tercih edilmesinin bir nedeni olarak düşünülebilir. 

Sonuç olarak okul müdürlerinin, okullarında gelişen birçok süreçle ilgili karar verirken farklı 

kaynaklardan yararlanarak farklı zamanlarda ve farklı konularda örnek izleme yoluna gittikleri 
görülmektedir. Okul müdürleri tarafından örnek izleyerek verilen bir kararın etkin sonuçlar 

doğurmadığı tecrübe edilse de yine örnek izleyerek karar alınmaya devam edilmesi dikkat çekici bir 

husus olarak değerlendirilebilir. Okul müdürlerinin karar verme süreçlerine ilişkin farkındalıklarını 
artırmaları ve her kararın kendi bağlamında verilmesi gerektiğini göz önünde tutmaları önerilebilir. 

Son olarak çalışma her ne kadar durum çalışması deseninde gerçekleştirilse de sadece görüşme 

yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi ve gözlem gibi çoklu veri toplama yöntemleri 

kullanılamamıştır. Yapılacak farklı araştırmaların bu yöntemleri kullanarak yapılması konunun daha 
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derinlemesine incelenebilmesine olanak sunabilir. Ayrıca konuyla ilgili olarak öğretmen görüşlerine 

başvurulabilir.  
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Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Yapan İlkokul Öğretmenlerinin  

Karşılaştığı Problemler 1  

Meltem Yalın UÇAR2, Aslı CÖMERT AYDIN3 

 

Öz  

Araştırma, devlet okullarında görev yapmakta olan ilkokul öğretmenlerinin; online, hibrit, seyreltilmiş, yarım 

zamanlı ya da yüz yüze geçekleştirdikleri uzaktan eğitim sürecinde yaşamış oldukları güçlükleri ve bu 

güçlüklerin nasıl giderileceğine ilişkin görüşlerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, nicel 

betimsel yöntem ile gerçekleştirilmiş olup, seçkisiz örnekleme yöntemi ile farklı okullarda görev yapmakta olan 
kolay ulaşılabilir 60 sınıf öğretmeni, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, uzman 

görüşü alınarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ve sıklık çözümlemesi yapılarak çözümlenmiştir. Elde 

edilen bulgular ise beş ana başlık altında betimlenmiştir. Bu başlıklar ve alt başlıklar kapsamında; öğrencilere 

yönelik karşılaşılan güçlükler ve buna ilişkin 12 alt boyut; velilerine yönelik güçlükler ve buna ilişkin sekiz alt 

boyut; teknolojik güçlükler ve buna bağlı beş alt boyut; ilkokul öğretmenlerinin özel yaşamlarına ilişkin 

yaşadıkları güçlükler ve buna ilişkin sekiz alt boyut ve son olarak okul yönetimine yönelik güçlükler ve buna 

ilişkin altı alt boyut olarak elde edilmiştir. Buna göre, ilkokul öğretmenlerinin, uzaktan eğitime hazırlık, 

öğrencilerle paylaşımda bulunma, çevrimiçi ders verme, veli ve öğrencilerle iletişime geçme ve ödev takip 

ettikleri anlaşılmaktadır. Ancak, uzaktan eğitim faaliyetlerinde alt yapı, katılım, haberleşme, teknolojik 

yetersizlik, velilerin çok müdahale etmesi, kendi özel yaşamlarına ilişkin yaşanan sorunlar, okul yönetimi ile 

ilgili sorunlarla karşılaştıkları anlaşılmıştır. Yine de yaşanılan problemlere rağmen, öğretmenlerin süreçten 

kopmadıkları anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 süreci, uzaktan eğitim, ilkokul öğretmeni görüşleri. 

 

Problems Encountered by Primary School Teachers in the Remote Education  

Process in the Pandemi 1 

 

 
Abstract 

The research is based on primary school teachers working in public schools. This study was conducted to 

determine the difficulties they experienced in the online, hybrid, diluted, part-time or face-to-face distance 

education process and their views on how to overcome these difficulties. The research was carried out with the 

quantitative descriptive method, and 60 easily accessible classroom teachers working in different schools formed 
the sample of the research with the random sampling method. The data of the research were developed by the 

researchers by taking expert opinion and analyzed by frequency analysis. The findings are described under five 

main headings. Within the scope of these titles and sub-titles; difficulties faced by students and 12 sub-

dimensions; difficulties for parents and eight related sub-dimensions; technological difficulties and related five 

sub-dimensions; difficulties experienced by primary school teachers regarding their private lives and eight sub-

dimensions related to this, and finally, difficulties in school management and six related sub-dimensions. 

Accordingly, it is understood that primary school teachers prepare for distance education, share with students, 

give online lessons, communicate with parents and students, and follow homework. However, it was understood 

that they encountered problems related to infrastructure, participation, communication, technological 

                                                             
 
1 Bu çalışma birinci yazarın danışmanlığındaki tezsiz yüksek lisans projesinden üretilmiştir. 
2 Sorumlu yazar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, myalinuc@gmail.com, ORCID: orcid.org/0000-0002-9922-0905 
3 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, aslfthalp@gmail.com, MEB Devlet Okulu Sınıf Öğretmeni 
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inadequacy, parental intervention, problems related to their private lives, and school management in distance 

education activities. Despite the problems experienced, it is understood that the teachers did not break away from 

the process. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 process, distance education, primary school teacher opinions.. 

 

Giriş 

Covid-19 ile başlayan pandemi sürecinin başlangıç kaynağı, Çin’in Wuhan ve Hubei şehirleri olarak 

görülmüş ve hemen ardından farklı ülkelere de insandan insana bulaşarak hızla yayılmıştır. Korona 

virüsler, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi 
ciddi hastalıklara neden olan bir virüs çeşididir (Sağlık Bakanlığı, 2020). Bu virüs, 2019 yılında ortaya 

çıktığı için Dünyada “Coronovirüs 2019” yani, “Covid-19” olarak isimlendirilmiştir. Çok hızlı bulaşan 

bu virüs, zaman içerisinde yaşamı zorlaştırmış, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden 

olmuştur. Yaşanılan kayıp ve hastalıklardan dolayı, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ), tüm dünya ülkelerini kapsayan “Pandemi” ilanını yayınlamıştır (WHO, 2020). 

Türkiye de ilk korona virüs vakası, 10 Mart 2020’de görülmüş ve Sağlık Bakanlığı (SB), kalabalık 

ortamların olduğu alışveriş merkezleri, kahveler, kafeler, okullar, üniversiteleri kapatmış, cuma 
namazı gibi faaliyetleri erteleyerek (2020) hastalığın yayılmasını engellemeye yönelik çeşitli önlemler 

almıştır. Türkiye ile birlikte Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19)’ün kısa zamanda tüm dünyada 

yayılması sonucunda, yüz-yüze eğitime ara verilmiş ve uzaktan, örgün eğitim süreci devam etmiştir. 
Böylece, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tüm sınıflarda EBA üzerinden Canlı Sınıf Platformu (CSP) 

ile eğitim süreci başlamıştır (Can, 2020). Tüm dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye de, tüm yurt çapında 

ilk kez deneyimlediği uzaktan eğitim sürecini, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminin 

tamamında ve 2020-2021 eğitim-öğretim döneminin neredeyse her iki yarıyılını kapsayacak şekilde 
uzaktan yürütmüştür. Bu süreçte, her evde internet erişiminin olmadığı düşüncesi ile EBA içerikleri 

geliştirilmiş ve gönüllü öğretmenlerle ders anlatım videoları oluşturulmuştur. Eğitim Bilişim Ağı 

(EBA), Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen, öğrenci ve 
öğretmenlerin ders içeriklerine ücret ödemeden ulaşabildikleri, okula yardımcı kaynakların yer aldığı 

çevirim içi bir sosyal eğitim platformudur (Aktay ve Keskin, 2016). Bu platformla, Türkiye Radyo ve 

Televizyon kurumu aracılık yapmış ve ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ders yayınları 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de uzaktan eğitim 23 Mart 2020’de başlamış olup, EBA TV için TRT 

üzerinden 3 ayrı kanal, 6 ayrı frekansta yayın yaparak her sınıf düzeyi ve branşa göre ders videoları 

yayınlanmıştır . “EBA TV İlkokul”, “EBA TV Ortaokul” ve “EBA TV Lise” ile uzaktan eğitime 

başlanmıştır. Daha sonra, 13 Nisan 2020’den itibaren sekizinci ve on ikinci sınıflara canlı ders 
uygulaması başlamış olup, 23 Nisan 2020 tarihinden itibaren ise tüm sınıf düzeylerinde canlı ders 

(çevrimiçi) uygulamasına başlanmıştır (MEB, 2020). 

Uzaktan eğitim öğrenci ile öğretmenin, aynı sanal ortamda bulunduğu, alternatif eğitim fırsatları 
sağlamaya yönelik çabaların ürünü, çeşitli öğretim ortamlarının işe koşulduğu, öğrenci destek 

hizmetleri ile genişleyen özenli, sistemli bir eğitim biçimidir (Özer, 1990). Uzaktan eğitim sürecinde 

bilgisayar, telefon, tablet, televizyon gibi teknolojik aletler, internet ağ bağlantıları gibi sistemlerden 

faydalanılmaktadır. Zaman ve mekan sınırlılıkları açısından, yüz yüze eğitime göre daha işlevsel 
olmasına rağmen, uzaktan eğitimin, süreç ve sonuçları itibarı ile çeşitli sınırlılıkları da vardır. Bu 

sınırlılıklardan bazıları, teknoloji okur-yazarlığının istendik düzeyde olmaması, öğrencilerin 

uygulamaya yönelik derslerde yeterince aktif olamamaları, sosyalleşmenin olmaması, her öğrencinin 
teknolojik alet ve alt yapıya sahip olamaması, kazanımların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin 

anlaşılamamasındaki zorlukları sıralamak mümkündür. Türkiye, tüm eğitim kademelerini kapsayan 

uzaktan eğitim sürecine hazırlıksız yakalanmasına ve alt yapı sınırlılıklarına rağmen, televizyon, 
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telefon ve bilgisayarlar aracılığı ile öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini sürdürmeye 

çalışmış ve bu süreçte asıl büyük görev, rol ve sorumluluklar öğretmenlere düşmüştür. Doğal bir sonuç 
olan bu durum ve koşullarda, öğretmenlerin uzaktan gerçekleştirmeye çalıştıkları eğitsel süreçte 

karşılaşabilecekleri birçok sorunun olabileceği düşünülmüştür. Bu sorunların, nesnel olarak birincil 

kaynaktan tespit edilerek betimlenmesi, yaşanılan aksaklıkların giderilmesi ve geleceğe yönelik bir 

vizyon oluşturulması açısından önemli görülmektedir.  

Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birbirinden farklı özellik göstermekte iken “pandemi” sürecinde 

gerçekleştirilen uzaktan eğitim bu iki duruma göre çok daha farklı özellik ve yaşantıları gerektirmiştir. 

Çünkü öğrenen ve öğreten açısından, “kalım” çabasının verildiği bir ortamda eğitim 
gerçekleşmektedir. Bu nedenlerle, tüm dünya ülkeleri daha önce deneyimlenmemiş eğitsel bir 

yaşantının içerisinde kendini bulmuş ve adeta el yordamı ile yol alınmıştır. Tüm bu nedenlerden 

dolayı, formal eğitim sürecinde gerçekleştirilen tüm öğrenme yaşantılarının olumlu ve olumsuz 

çıktıları, geleceği planlamak açısından önemli görülmektedir.  

Türkiye özelinde, böylesine kapsamlı ve uzun süren uzaktan eğitim sürecinde, öğrenen, öğreten, 

yöneten ve veli perspektifinden, söz konusu sürece ilişkin deneyim ve görüşlerin tespit edilerek 
eksikliklerin giderilmesi ve iyi ya da nitelikli olarak ortaya çıkan eğitsel ürün ve yaşantıların 

paylaşılması oldukça önemli görülmektedir. Çünkü bu tür araştırmalar, hem devam etmekte olan 

sürece yönelik, anında dönüt-düzeltme, hem de gelecekte geliştirilmesi muhtemel eğitim 

programlarına yönelik olarak ta adeta bir ihtiyaç analizi işlevi görecektir. Hatta bu bağlamda 
gerçekleştirilmiş olan çalışmaların sonuçlarına bakıldığında, birbirine yakın ya da benzer problemler 

ile karşılaşıldığı gözlenmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, üniversite öğrencileri ile yapılan bir 

çalışma sonucunda, Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerinin pandemi sürecinde, teknik aksaklık 
yaşadıkları ve iletişim eksikliği yüzünden verim alamadıklarını belirtmişlerdir (Karakuş ve diğ., 2020) 

Ucuzsatar ve diğ.(2020) benzer bir şekilde, hemşirelik bölümü öğrencilerinin de bu sonuçlara paralel  

görüş belirttikleri (Kürtüncü ve Kurt, 2020) yine genel olarak öğretmen adaylarının senkron derslere 

karşı olumsuz tutum içinde oldukları, gelecekte çevrim içi uzaktan eğitim konusunda isteksiz oldukları 
(Karatepe ve diğ., 2020) anlaşılmıştır. Öğretmen perspektifinden bakıldığında ise, Fen Bilimleri 

öğretmenlerinin, internet bağlantısı sorunu ile öğrencilerle iletişim kurma, öğrencilerin derslere 

katılımını sağlama, okul yönetimi baskısı, öğretim yöntem ve tekniklerinin değişmesi, 
laboratuvar/atölye etkinliklerini gerçekleştirememe gibi (Bakioğlu ve Çevik, 2020) sorunlarla 

karşılaşıldığı anlaşılmıştır. Bunun yanında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, uzaktan 

eğitimin uygulama dersleri için verimsiz, teorik dersler için verimli olduğunu belirtmişleridir (Altun 

Ekiz, 2020).  

Aynı şekilde, çevrimiçi eğitim sürecinde; ağ bağlantı sorunları, enerji kaynaklı güç, erişilemezlik ve 

zayıf dijital becerilerin de yer aldığı (Onyemal ve diğ., 2020; Batubara, 2020; Morgan, 2020) benzer 

sorunların hem avantajlı daha çok ta dezavantajlı ülke ve kültürlere ilişkin sorunların betimlendiği 

uluslararası çalışmalara rastlamak mümkündür.  

Uzaktan eğitimde öğrencinin sosyalleşememesi, beceri, tutum ve uygulamaya yönelik dersleri yeteri 

kadar gerçekleştirememesi, tek başına öğrenme gerçekleştiremeyen öğrenciler için gerekli yardım 
sağlanamaması öğrencilerin teknolojiye bağımlı olunmasına sebep olması gibi sınırlılıklar da vardır 

(Kaya, 2002). Uzaktan eğitimde öğretmen ve öğrenci birbirinden ayrı ortamlarda bulunurken iletişim 

araçları ve internet sayesinde bir araya gelmektedir. Bu eğitim türü, bireyseldir ve güdülenme üzerine 
kurulur bu nedenle öğrenenleri süreçte aktif tutacak (Kaya, 2002) birçok değişkenin süreçte yer alması 

ve rol oynaması gerekmektedir. 

Covid-19 salgını kısıtlamaları sürecinde, uzaktan eğitimde en önemli görev öğretmenlerin üzerine 

düşmüştür. Öğretmenler hem öğrencilerin dikkatini canlı tutmak hem de verimli bir eğitim-öğretim 
süreci sağlamak için çok emek harcamışlardır. Aynı zamanda, süreçte çeşitli zorluklarla da 

karşılaşmışlardır. Bu nedenle bu çalışma, pandemi sürecinde ilkokul öğretmenlerinin, uzaktan eğitim 

sürecinde öğrenci, veli, teknoloji, kendi özel yaşamları ve okul yönetimlerine ilişkin yaşamış oldukları 
problemlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla aşağıda yer alan soruların yanıtları 

aranmaya çalışılmıştır: Pandemi sürecinde uzaktan eğitim yapan ilkokul öğretmenlerinin; 
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1. Öğrencileri ile ilgili olarak yaşadıkları güçlükler/problemler nelerdir?  

2. Velileri ile ilgili olarak yaşadıkları güçlükler/problemler nelerdir? 
3. Teknolojik olanaklar ile ilgili olarak yaşadıkları güçlükler/problemler nelerdir? 

4. Kendi özel yaşamlarına yönelik olarak yaşadıkları güçlükler/problemler nelerdir? 

5. Okul yönetimi ile ilgili olarak yaşadıkları güçlükler/problemler nelerdir?  
 

Yöntem 

Araştırma, nicel betimsel yöntem ile gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem ile gözlem ve ölçmeye dayalı 
tekrarlanabilen, objektif ve tekrarlanabilen verilerin elde edilmesi yoluna gidilmiştir. Görüşme 

sonucunda söylenenlerin yüzeysel anlamlarının yanı sıra gerçek ve derinlemesine anlamlar da elde 

edilebilmektedir (Karasar, 2005). Bu çalışmada, görüşme sorularının kapalı uçlu olması ve katılımcı 
sayısının fazla olması ve görüşmelerin yüz yüze olmaması nedeni ile “yüzeysel anlamlar” elde edildiği 

için bu çalışma nicel betimsel yöntem ile gerçekleştirilmiş ve elde edilen verilere sıklık çözümlemesi 

yapılmıştır. Çünkü görüşme, karşılıklı bir etkileşim ve iletişim sürecinde, ciddi bir amaç için yapılan 

soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalı (Yıldırım ve Şimşek, 2005) gerçekleştirilmektedir. Yine bu 
çalışmada, karşılıklı görüşme kısmen gerçekleşmiş olsa da, karşılıklı etkileşimden yoksun olması 

nedeni ile nicel bir çalışmadır.  

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni, Milli Eğitim Müdürlüğü farklı devlet okullarında görev yapmakta olan ilkokul 

öğretmenlerinden oluşmaktadır. Araştırmada, olasılıklı örnekleme yöntemlerinden, basit tesadüfi 

örnekleme yöntemi kullanılmış ve 60 ilkokul öğretmenine ulaşılmıştır. 

Tablo 1 

Araştırmaya Katılan İlkokul Öğretmenlerinin Demografik Özellikleri 
Katılımcı Özellikleri   Cinsiyet Frekans  

Katılımcı Sayısı  
Kadın  56 

Erkek  6 

Hizmet Süresi 

1-5 Yıl 1 

6-10 Yıl 5 

11-15 Yıl 20 

16-20 Yıl 15 
21 + Yıl 19 

Öğrenim Durumu 
Lisans 59 

Yüksek Lisans 1 

Okutulan Sınıf Düzeyi 

1. Sınıf 16 

2. Sınıf 12 

3. Sınıf 16 

4. Sınıf 16 

Tablo 1 incelendiğinde, görüşmeye katılan öğretmenlerin 54’ü kadın, 6’sı erkektir. Öğretmenlerin 
hizmet süresi bilgilerine bakıldığında, 1-5 kıdem aralığına sahip 1; 6-10 kıdem aralığına sahip 5; 11-15 

kıdem aralığına sahip 20; 16-20 kıdem aralığına sahip 15; 21 ve üzeri kıdem aralığına sahip 19 

öğretmen olduğu görülmektedir. Öğrenim durumu bakımından incelendiğinde ise lisans mezunu 

öğretmen sayısı 59, lisansüstü öğretmen sayısı ise 1’dir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 16’sının 

1.sınıf; 12’sinin 2.sınıf; 16’sının 3.sınıf ve yine 16’sının 4.sınıfları okuttuğu görülmektedir. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın verileri, görüşme formu ile elde edilmiştir. Görüşme formunda yer alan sorular, 

araştırmacılar tarafından yapılandırılmış olup, uzman görüşü sonucunda soru içeriği ve sayısı 

belirlenmiştir. Görüşme formunda, pandemi nedeni ile uzaktan eğitim yapmak zorunda kalan ilkokul 

öğretmenlerinin bu süreçte; öğrenci, veli, teknoloji, kendi özel yaşamları ve okul yönetimlerine ilişkin 

yaşamış oldukları problemlerin neler olduğuna yönelik olarak oluşturulmuş sorular yer almıştır. 

İki bölümden oluşan görüşme formunun birinci bölümünde kişisel bilgilere (öğretmenlerin 

cinsiyetleri, mesleki kıdemleri, öğrenim durumları, çalıştıkları sınıflar), ikinci bölümde ise uzaktan 
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eğitim sürecinde karşılaştıkları güçlüklere yönelik sorular yer almıştır. Görüşme formu, araştırma 

konusuna yönelik toplam beş (5) kapalı uçlu sorudan oluşmuştur. Okulların kapalı olmasından dolayı 
görüşmeler, daha çok elektronik posta yoluyla elde edilmiştir. Bir kısmı da, zoom ya da whatsup 

üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

Verilerin Analizi 

Bu araştırmada, uzaktan eğitim sürecinde ilkokul öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler ile ilgili 

öğretmen görüşleri elde edilmiş ve bu verilere, sıklık çözümlemesi yapılmıştır. Görüşme formunda yer 

alan sorular, üst tema olarak sınıflandırılmış ve bu sınıfın içinde sıklıkla sözü edilen problemler alt 
başlıklar olarak betimlenmiştir. Bu alt başlıkları ifade eden katılımcı ifadeleri, frekans olarak 

betimlenmiştir. Bulguların betimlendiği tablolarda, benzer cevaplar ve bu cevapları veren kişi sayıları, 

cinsiyet, kıdem yılı olarak ayrıntılı olarak verilmiştir. Yine, ilkokul öğretmenlerinin yanıtlarından 

bazılarına, doğrudan alıntılar yoluyla tabloların altında yer verilmiştir.  

Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması  

Araştırmanın başlığı yani konusu, problemi ve alt problemlerinin bütünlük sağlaması ve bu 
bütünlüğün de uzaktan eğitim sürecinde olası problemleri içeren değişkenlerden oluşması, ölçülmek 

istenen özellikleri ortaya koyması bakımından geçerliğe hizmet etmektedir. Ayrıca, tüm katılımcılara 

yöneltilen beş sorunun basılı olarak katılımcılara iletilmesi ve bu sorulara yanıtların alınması ile olası 
bir sistematik hatadan kaçınılmıştır. Öğrenci, veli, teknoloji, öğretmen ve okul yönetimi 

değişkenlerinin araştırma sürecinde ele alınmasıyla da kapsam geçerliği sağlanmıştır. Yine aynı 

soruların, benzer gruplara uygulanması ile elde edilecek olan sonuçların birbirine yakın olma 

ihtimalini, ulaşılan 60 katılımcı göstermektedir. Bu durum da çalışmanın güvenilirliğini gösteren bir 

sonuçtur.  

 

Bulgular 

Bu bölümde, ilkokul öğretmenlerinin pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yaptıkları süreçte; kendi 

öğrencileri, velileri, teknoloji, kendi özel yaşamları ve okul yönetimlerine ilişkin yaşamış oldukları 

problemleri betimleyen bulgulara yer verilmiştir. Bu bulgular, alt problemlere göre tablolar aracılığı 

ile özetlenerek sunulmuştur. 

Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Yapan İlkokul Öğretmenlerinin, Öğrencileri İle 

İlgili Olarak Karşılaştıkları Güçlükler  

Bu süreçte ilkokul öğretmenlerinden alınan verilerin çözümlemesinde elde edilen sonuçların sıklık 

çözümlemesine ilişkin bulgular, Tablo 2’de özetlenmiştir. 

Tablo 2 

İlkokul Öğretmenlerinin Öğrencilerine İlişkin Karşılaştığı Güçlükler 

Verilen Yanıtlar/cevaplar 
1-5 

Yıl 

6-10 

Yıl 

11-15 

Yıl 

16-20 

Yıl 

20+ 

Yıl 

Toplam 

Kişi 

Sayısı 

Teknolojik Donanım (İnternet, tablet, bilgisayar) 1 2 11 11 5 30 

Çocuklarda Dikkat Eksikliği 1 2 6 2 5 16 

Çocukların Çabuk Sıkılması - 2 8 3 3 16 

Ödev Yapmama - - 3 3 2 8 

Uygun Çalışma Ortamı Olmaması - - - 1 - 1 

Evde küçük kardeş olması - - 3 2 1 6 

1.sınıf Okuma Sorunu/ Yazıda Zorlanma - - 2 - 1 3 

Duygusal Bağ Kurma Zorluğu - - 2 2 3 7 

Derslere Geç Girme - 2 3 2 2 9 

Derslere Hazırlıksız Katılma - 2 2 - 1 5 

Ödev Takibinin Zor Olması - - 1 1 2 4 

Sorun Yaşamadım - - - - 2 2 
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Tablo 2’ye göre, araştırmaya katılan 60 ilkokul öğretmeninin öğrencileri ile ilgili olarak yaşadıkları 

güçlüklerin başında teknolojik donanım eksikliği gelmektedir. Öğretmenlerin 16’sı, sınıf içinde bile 
dikkat toplamak zorken öğrencilerin ekran karşısında dikkatlerini toplamakta güçlük çektiklerini 

belirtmiştir. Diğer 16 öğretmen ise öğrencilerin enerjilerini atamadıkları için dersi dinlerken çabuk 

sıkıldıklarını belirtmiştir. Kıdem yılı 1-10 yıl arasında olan öğretmenler sorun yaşamazken, 11-20 yıl 
ve üstü 7 öğretmen, öğrencilerin ödev yapmadıkları ve öğrencilerle duygusal bağ kurmada zorluk 

yaşadıklarını belirtmiştir. Ayrıca kıdem yılı 20 yıl ve üstü olan 2 öğretmen ise sorun yaşamadığını 

belirtmiştir. 

Öğrenme sürecinde, sözü edilen soruna ilişkin doğrudan alıntı yapılan bazı ilkokul öğretmenlerinin 

görüşleri şu şekilde ifade edilmiştir:  

“Merkezi bir okulda çalışmadığım için öğrencilerimin internet, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon 

sıkıntıları var”.  

“Derslerde yapılan etkinlikleri, defter düzenlerini ve düzenli okuma çalışmalarını takip etmek zor 

oldu”. 

“Öğrenciler düzenli katılamadı, ödev takibi yapılamadı, öğrenci sıkıştığı zaman dersten bağlantı 

koptu diyerek kaçıyordu”. 

 “6 ders olunca sıkılıp oyun oynadılar”.   

“Çocuklar okuma yazma bilmedikleri için kitapları tanımıyorlardı. O sebeple dersi verimli 

kullanamıyorduk”. 

“Öğrencilerin duygusal açlıklarını tam anlamıyla karşılayamamak ve onlara istediğim gibi temas 

edemediğimi bilmek beni üzdü”. 

“Evde çok kardeş olmalarından dolayı bilgisayar, tablet yetersizliği, ekran başında çok 

kalmalarından dolayı dikkat dağınıklığı çok oluyor”. 

“Ev ortamının verdiği rahatlıktan dolayı derse hazırlıksız katılmaları”. 

Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Yapan İlkokul Öğretmenlerinin Velilere İlişkin 

Karşılaştığı Güçlükler  

İlkokul öğretmenlerinin, uzaktan eğitim sürecinde, velileri ile ilgili olarak yaşadıkları problemlere 

yapılan sıklık çözümlemesi, Tablo 3 te özetlenmiştir. 

Tablo 3  

İlkokul Öğretmenlerinin Velilere İlişkin Karşılaştığı Güçlükler 

Araştırmaya katılan 60 ilkokul öğretmeninin 18’i, ders sırasında velilerinin gürültü yapmasından 
rahatsız olduğunu söylemişlerdir. Yirmibeş tanesi, velilerin canlı ders yaparken derslerine müdahale 

ettiklerini; 16’sı velilerin çok ilgisiz kaldığını;  yedisi çocuklarının ders saatlerine uymaları konusunda 

destek sağlamadıklarını söylemişlerdir. Yine sekiz velinin,  saate dikkat etmeden sürekli öğretmen ile 

iletişim halinde olduklarını; bir öğretmenin de, velisinin anne-baba olarak çalışmaları nedeni ile 
çocuklarının takibinde zorlandıklarını belirtmiştir. Ayrıca velilerinin teknoloji okur yazarlığına ilişkin 

bilgi eksikliği nedeni ile problem yaşadığını söyleyen beş öğretmen iken, bu süreçte velileri ile hiç 

Verilen Yanıtlar/Cevaplar 1-5  

Yıl 

6-10  

Yıl 

11-15  

Yıl 

16-20  

Yıl 

20+ 

Yıl 

Toplam  

Kişi Sayısı 

Velilerin Gürültü Yapması - 3 5 6 4 18 

Velilerin Derse Müdahale Etmesi - 4 11 8 2 25 

Çok İlgisiz Olmaları/Ders Çalıştırmamaları 1 2 7 4 2 16 

Ders Saatlerine Uymamaları - - 4 2 1 7 

Saate Bakmadan Gece Dahi Olsa Telefon ile 

Aramaları, Mesaj Atmaları 
- - 3 3 2 8 

Çalışan Anne-Babaların Çocuklarını Takipte 

Zorlanmaları 
- - 1 - - 1 

Velilerin Teknolojik Bilgi Eksiklikleri - - 1 - 4 5 

Güçlük Yaşamadım - - 1 1 8 10 
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sorun yaşamadığını belirten 10 öğretmen olmuştur. Ayrıca, “velilerin derse müdahale” problemi 

konusunda yoğunlukla, 11-15 ve üzerinde mesleki deneyime sahip olan öğretmenlerin olduğu dikkat 

çekmektedir (Tablo 3).  

Doğrudan alıntı yapılan ilkokul öğretmenlerinden bazıları, velileri ile ilgili yaşadıkları problemleri şu 

şekilde ifade etmişlerdir: 

“En zorlandığım konu, velilerin öğrenciye müdahale etmesi ve velilerin dersi dinlemeleri oldu. 

Ayrıca birbirlerini tanıyan veliler çocuklarıyla karşılaştırma yaptılar”. 

“Veliler uzaktan eğitim sürecinde öğretmen her saat ve dakika verilen sorulara anında yanıt 

vermek zorundaymışçasına düşüncesizce davrandı.”  

“Sobalı Evde yaşamaları, dersler sırasında diğer aile fertlerinin de aynı odada olmaları ders 

işlerken sorun yaşamamıza neden oldu.”  

“Velilerin derse müdahale etmeleri, öğrencilere sorulan soruları kendileri cevaplamaları.” 

“Sürekli gürültülü bir ortam vardı. Çocukları, derse geç sokuyorlardı. Saatlere bakmadan sürekli 

mesaj atıyorlardı, arıyorlardı.” 

Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Yapan İlkokul Öğretmenlerinin Yaşadığı 

Teknolojik Güçlükler 

Bu alt problemde, öğretmenlerden elde edilen “teknolojik” sorunlar, öğrencilerine yönelik olmuştur. 
Bu problemin verilerine ilişkin yapılan sıklık çözümlemesi sonucunda, ilkokul öğretmenlerinin, 

uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerinin kullanmak zorunda oldukları teknolojik araç ve alt yapıya 

yönelik bulguları, Tablo 4 te yer almıştır. 

Tablo 4 
İlkokul Öğretmenlerinin Teknolojik Değişkenlere İlişkin Yaşadığı Güçlükler 

Tablo 4’e göre, araştırmaya katılan 60 ilkokul öğretmeninden 42’si internet bağlantı sorunu yaşamıştır. 

Öğretmenlerden 28’i evdeki teknolojik aletlerin yetersiz kaldığını belirtirken; 23’ü, Eba/Zoom 

bağlantı sorunu olduğunu belirtmiştir. Ayrıca 8 öğretmen, teknolojik bilgi birikiminin yetersiz 
olduğunu, 4 öğretmen ise güçlük yaşamadığını belirtmiştir. Aynı zamanda, 11-15 ve 16-20 yıllık 

mesleki deneyime sahip olan öğretmenlerin, “teknoloji yetersizliği” ve “internet bağlantı” sorunları 

konusunda daha fazla mustarip oldukları görülmektedir. 

Buna ilişkin doğrudan alınan ilkokul öğretmeni görüşlerinden bazıları şunlardır: 

“Bağlantı kopması ve  tekrar bağlanmakta zorluk çekmiş olmam”.  

“Zoom vb. programları çok iyi kullanamamış olmam”.  

“Ebadaki yoğunluktan bazen derslere bağlanma zorluğu ve dijital kaynak eksikliği gibi sorunlar 

yaşadım”.  

Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Yapan İlkokul Öğretmenlerinin Özel Yaşamlarına 

İlişkin Olarak Yaşadığı Güçlükler 

Pandemi sürecinde, kendi evlerinden, örgün eğitimi sürdürmek zorunda kalan ilkokul öğretmenlerinin, 

süreç ile ilgili elde edilen verilerine yapılan sıklık çözümlemesi, Tablo 5’te özetlenmiştir. 

 

Verilen Yanıtlar/Cevaplar 
1-5  

Yıl 

6-10 

Yıl 

11-15 

Yıl 

16-20  

Yıl 

20 

+, 

Yıl 

Toplam 

Kişi 

Sayısı 

Evdeki Teknolojik Alet Yetersizliği - 2 14 4 8 28 

İnternet Bağlantı Sorunu 1 4 12 10 15 42 

EBA/ZOOM Programları Bağlantı Sorunu - - 9 6 8 23 

Teknolojik Bilgi Yetersizliği 1 - 3 - 4 8 

Güçlük Yaşamadım - - 1 1 2 4 
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Tablo 5 

İlkokul Öğretmenlerinin Özel Yaşamına İlişkin Yaşadığı Güçlükler 

Tablo 5’e göre, araştırmaya katılan 60 ilkokul öğretmeninin 24’ü, evlerindeki düzenlerinin 

bozulduğunu ve bu durumdan rahatsız olduklarını belirtirmişlerdir. On altı öğretmen, evde küçük 

çocuklarıyla ders yapmakta zorlandıklarını ve canlı ders yaparken çocuklarıyla ilgilenemediklerini 

belirtmiştir. Öğretmenlerden 14’ü ise, günün her saatinde veli ile muhatap olunmasından rahatsız 
olduklarını belirtmiştir. Çeşitli kıdem yılına sahip 6 sınıf öğretmeni sağlık problemleri yaşadıklarını 

ifade etmiştir. Ayrıca 7 öğretmen, mesai saatlerinin belli olmamasının yarattığı sorunlardan söz 

etmiştir. Yedi öğretmen ise teknolojik alet yetersizliğinin olduğunu, 7 öğretmen de kendi motivasyon 
düşüklüğünü, yaşanılan güçlükler olarak belirtmişlerdir. Öğretmenlerden 7’si ise bu süreçte kendi özel 

yaşamı ile ilgili bir güçlük yaşamadığını söylerken, 11-15 yıl mesleki deneyimi olan 6 öğretmenin, 

“veliler ile her saatte muhatap” olunmasını; 16-20 yıllık deneyime sahip 10 öğretmenin ise “evin 

düzeninin bozulması” nı diğerlerine göre daha çok öne çıkarmışlardır (Tablo 5). 

Sözü edilen sürece ilişkin problemler, aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir: 

“Saat aralıklarını ayarlayamamak benim için büyük sıkıntı oldu. Evde küçük çocukla ders yapmak 

çok zorladı. Evde ebeveyni olmasına rağmen onunla ilgilenilmemesi özellikle zorladı.”  

“Normal eğitim sürecinde saatlerimiz ve mesai kavramımız yönetmelikler ile açıkken, yaşadığımız 

uzaktan eğitim sürecinde çalışma saatlerimizin sınırlı olmaması, veliye 7/24 hizmet vermekte 

olduğumuzu hissettirmiştir.” 

“Ev hayatımız ile iş hayatımız birbirine karıştı. Kendi çocuklarımın online eğitimi ile benim 

derslerim çakıştığı zaman elimizdeki cihazlar yetersiz kaldı. Bu da ister istemez evde bir stres 

ortamına neden oldu.”  

“Evde, aile bireylerine vakit ayıramamak, ev içindeki bireyler arasındaki iletişim kopukluğu.” 

“Aynı anda evde 3 kişinin derse girmesi sebebiyle internetin yavaşlaması gibi problemler oldu.” 

Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Yapan İlkokul Öğretmenlerinin Okul Yönetimine 

Yönelik Yaşadığı Güçlükler 

Bu süreçte ilkokul öğretmenlerinden alınan verilerin çözümlemesinde elde edilen sonuçlar Tablo 6’da 

özetlenmiştir. 

Tablo 6 

İlkokul Öğretmenlerinin Okul Yönetimlerine İlişkin Yaşadığı Güçlükler 

Verilen Yanıtlar/Cevaplar 1-5  

Yıl 

6-10  

Yıl 

11-15  

Yıl 

16-20  

Yıl 

20 +  

Yıl 

Toplam 

Kişi Sayısı 

Mesai Saatlerinin Belli Olmaması 1 2 1 2 1 7 

Velilerle Günün Her Saatinde Muhatap Olunması 1 1 6 2 4 14 

Teknolojik Alet Yetersizliği - - 4 1 2 7 

Evde Küçük Çocuğumla Ders Yapmakta 

Zorlanmam/ Kendi Çocuğumla İlgilenememem 
- 2 7 6 1 16 

Sağlık Sorunları Yaşamam (Bel-Boyun Ağrısı) - 1 2 - 3 6 

Motivasyon Düşüklüğü - 1 2 1 3 7 

Evin Düzeninin Bozulması - 2 7 10 5 24 

Güçlük Yaşamadım - - 1 - 6 7 

Verilen Yanıtlar/Cevaplar 1-5  

Yıl 

6-10  

Yıl 

11-15  

Yıl 

16-20  

Yıl 

20 +  

Yıl 

Toplam 

Kişi Sayısı 

Gereksiz Okula Gelmemizi İstemeleri - 1 1 2 - 4 

Sorunlarımıza Duyarsız Olunması - 1 1 - - 2 

Sürekli Online Toplantılar - - 1 2 1 4 

EBA Dışı Platformlara İzin Verilmemesi - - 2 - - 2 

Duyuruların Zamanında Yapılmaması - - - - 1 1 

Sorun Yaşamadım 1 4 16 9 17 47 
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Tablo 6’ya göre, araştırmaya katılan 60 ilkokul öğretmeninden 4’ü, pandemi sürecinde okula gereksiz 

çağırılmaları sonucu riskin arttığını ve bu durumdan rahatsız olduklarını belirtmiştir. Öğretmenlerden 
2’si, sorunlara karşı duyarsız olunmasından duyduğu rahatsızlığı; 4’ü sürekli online toplantı 

yapılmasını; 2’si EBAda sorun yaşandığı halde EBA dışı platformlara izin verilmediğinden duyduğu 

rahatsızlığı; biri ise duyuruların zamanında yapılmamasından dolayı yaşanılan sıkıntıyı belirtmiştir. 
Görüşmeye katılan 47 öğretmen ise okul idaresiyle ilgili sorun yaşamadığını belirtirken bu katılım 

düzeyinin (16) daha çok 11-15 yıl mesleki deneyime sahip olan öğretmenlerden oluştuğu 

görülmektedir. 

Okul yönetimine ilişkin olarak doğrudan alıntı yapılan ilkokul öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları 

şunlardır: 

“Okul idaresi Eba saatlerine bağlı kalmamız konusunda zorladı.”  

“Okul idareme yönelik sorun yaşamadım.” 

“Sorunlarımıza karşı duyarsızlar, nasıl ders çalıştığımızı görmedikleri için çalışmadığımızı 

sanıyorlardı.” 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışma kapsamında, farklı okullarda görev yapmakta olan 60 sınıf öğretmeninden, uzaktan eğitim 

sürecine ilişkin yaşanılan problemler beş alt problem, dolayısı ile beş ana başlık altında toplanmıştır. 
Bu ana başlıklar tema olarak betimlenmiş ve bu temaların altında ise alt temalar yer almıştır. Elde 

edilen temalar; öğretmenlerin kendi öğrencileri, velileri, teknoloji, kendi özel yaşamları ve okul 

yönetimleri ile ilgili olmuştur. “Tema” kavramının hem nitel hem de nicel araştırmalar kapsamında 
kullanılıyor olması nedeni ile söz konusu kavram nicel bir çalışma olan bu araştırmada da 

kullanılmıştır. Dolayısı ile, öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerine yönelik sorunlarını 

betimleyen 11 alt tema; veliler ile ilgili sorunları betimleyen 7; teknolojik sorunları betimleyen 4; 

öğretmenlerin kendi özel yaşam sorunlarını betimleyen 7 ve son olarak okul yönetimi ile yaşanılan 

problemleri betimleyen 5 alt temaya ulaşılmıştır. 

Bu çalışmanın sonunda, teknolojik donanım yoksunluğu, dile getirilen problemlerin başında yer 

almıştır. İkinci sırada, evde gerçekleştirilen eğitim-öğretim nedeni ile uzaktan eğitimin, öğretmenin 
özel yaşamında oluşturduğu problemler dile getirilmiştir. Üçüncü sırada, velilerin ev ortamında 

oluşturdukları ses ve gürültüden dolayı dersin etkisinin azalmasına yönelik dile getirilen problemler 

olmuştur. Dördüncü sırada yer alan problem ise öğrencilerin dikkat ve motivasyonlarına yönelik 

olmuştur. Sözü edilen problemlere benzer yaşantıların elde edildiği diğer araştırmalardan olan ve 24 
ilkokul öğretmeni ile yaptıkları nitel bir araştırmada Erbil ve diğ. (2021)’nin yanında, farklı öğretim 

kademeleri ve branşlarda gerçekleştirilmiş olan konuyla ilgili araştırma sonuçları da bu araştırmanın 

sonuçlarını destekler nitelikte olmuştur (Genç, 2020; Uyar, 2020; Bayburtlu, 2020).  

Öğrenciler ile ilgili olarak yaşanılan problemlerin başında, ilkokul öğrencilerinin dikkat eksikliğinin 

olması ve dersten çabuk sıkıldıkları şeklinde olmuştur. Aslında, uzaktan eğitim sürecinde yer alan 

değişkenlere yönelik yaşanılacak olası problemlerin başında, öğrencilerin yer alması gerekiyor iken, 
ilginçtir ki bu sorun, bu çalışma kapsamında dördüncü sırada yer almıştır. Bu sonuçta, olası çözüm 

önerileri kapsamında, şu öneriyi gerekli kılmaktadır: Problem olarak dile getirilen diğer üç değişkene 

ilişkin yaşanılan problemler elemine edildiğinde, öğrenci dikkat ve motivasyonunu sağlamak ta 

olasıdır. Çünkü, problem olarak ifade edilen bu üç değişken ile ilgili olarak; teknolojik olanaklara 
sahip olunduğunda, internete erişim sağlandığında, velilerin çocuklarının nitelikli öğrenme ortamı 

sağlamaları ile ilgili farkındalıkları oluşturulduğunda ve öğretmenin ev ortamının ofis çalışma 

olanaklarına kavuşturulduğunda, öğrencinin dikkat ve motivasyon sorunlarının minimal düzeye 
çekilme ihtimali oldukça yüksek olacaktır. Özellikle internet erişimi sorunu öğrencilerin ders 

motivasyonunu doğrudan etkilemektedir (Noonoo 2020). Ayrıca, ders içerik ve sürelerinin uzaktan 

eğitim koşullarına göre ihtiyaç analizlerine göre yapılandırılması ve uzaktan eğitime uygun öğretim 
yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. Yine olası öneriler 
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kapsamında, öğretmenlere, uzaktan eğitimi etkili kılmayı sağlayacak hizmet içi eğitim yaşantılarının 

sağlanması gerekmektedir. 

Yine ders esnasında, velilerin öğrenme sürecine müdahil olmaları, ilkokul öğretmenleri tarafından dile 

getirilen önemli sorunların başlarında yer almıştır. Bu durum, öğretmenin sınıf yönetimi sürecini 

olumsuz etkilediği gibi, öğrenciler arasındaki sosyal-duyuşsal bağlamı ve velilerin birbirleri ile olan 
etkileşimlerini de olumsuz etkileyebilecek önemli sorunlardan biri olarak görülmektedir. Bu nedenle, 

veli anne-baba eğitimi ya da farkındalığı, yüz yüze eğitimde de olduğu gibi uzaktan eğitim sürecinde 

de kendini bir sorun olarak göstermektedir. Olası anne-baba eğitimi sonucunda gelişen duyarlılığa 

bağlı olarak, çocuğunun uzaktan eğitimi sürecinde sessizliği sağlama ve uygun öğrenme ortamı 

oluşturma konusunda da çaba gösterileceği düşünülmektedir. 

Bu araştırmanın katılımcılarının neredeyse tamamına yakınının (56) bayan öğretmen olduğu dikkate 

alındığında, uzaktan eğitim sürecinde ev yaşantılarının bozulması sonucunda yaşanılan 
dengesizliklerin problem olarak dile getiriliş yoğunluğu ikinci sırada gerçekleşmiştir. Ev ve işin aynı 

ortamda ve mesai saati gerçekliğinin yitirilmiş olması, öğretmenin eş ve çocukları ile iletişim 

kopukluğu yaşamalarına neden olmuştur. Bu sorun, uzaktan eğitim sürecinin daha teknik 
yapılandırılması ve veliler için öğretmenin her an ulaşılabilir olma algısının yenilmesi ile nispeten 

çözümlenebileceği düşünülmektedir. 

Problemlerin başında yer alan teknolojik donanım, erişim ya da alt yapı, her toplumun ekonomik refah 

koşulları ve eğitim düzeyi ile ilgili giderilmesi, önlemlerin alınması gereken bir boyut olma özelliği 
taşımaktadır. Tek başına teknolojiye erişim sorunu çözemeyecektir, bunun yanında teknoloji okur 

yazarlığını da sağlayabilmek için bir toplum için “eğitim”, kaçınılması imkansız bir gerçeklik olarak 

kendisini koruyacaktır. Çünkü, öğretmen görüşüne dayalı olarak elde edilen araştırma sonuçları 
(Fidan, 2020; Ertan Kantos, 2020) teknoloji okuryazarlığı oranının istendik düzeyde olmadığını 

göstermektedir. 

On bir yılın üzerinde mesleki deneyime sahip olan ilkokul öğretmenleri, bu süreçte genellikle okul 

yönetimine dair problem yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Bu durumun “neden”ini, mesleki deneyime 
dayalı olan tolerans eşiği ile ilgili, ya da, “problem” olarak görme davranışının yaş veya kıdeme göre 

farklılık gösterip göstermediğini anlamayı sağlayacak nitel araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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