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ÖÖzzeett

Bu çal›flman›n amac›, incelenen alanyaz›n ›fl›¤›nda ilkö¤retim okulu mü-
dürlerinin ö¤retimsel liderlik yaklafl›mlar› ve rollerini ortaya koymakt›r. Bu
ba¤lamda, ilkö¤retim okulu müdürlerinin ö¤retimsel liderlik yaklafl›mlar› ve
rolleri, kendi görüfllerine göre incelenmifltir. Araflt›rma, 2002-2003 ö¤retim y›l›n-
da ‹zmir ‹li Buca ‹lçesi ilkö¤retim okullar›nda çal›flan okul müdürleri ile gerçek-
lefltirilmifltir. Çal›flmada nitel araflt›rma tekniklerinden yar› yap›land›r›lm›fl gö-
rüflme kullan›lm›flt›r. Etkili Okul Araflt›rmalar›n› gözden geçirme yöntemiyle
Terasa A. Newbold (1999, 51) taraf›ndan haz›rlanan  yar› yap›land›r›lm›fl görüfl-
me protokolü Türkçe’ye çevrilerek veri toplama arac› olarak kullan›lm›flt›r. Ve-
rinin çözümlenmesinde, Miles ve Huberman (1994, 10) ile Strauss ve Corbin
(1998) ile Wolcott (1994)’un yaklafl›mlar› birlefltirilerek kullan›lm›flt›r. ilkö¤retim
okulu müdürlerinin daha çok ö¤retimsel liderli¤in  ön koflullar›yla bafla ç›kma-
ya çal›flt›klar› sonucuna ulafl›lm›flt›r. 

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Ö¤retimsel liderlik

GGiirriiflfl
Alanyaz›nda liderlikle ilgili 3.000’den çok araflt›rman›n bulunmas›, yönetim

ve okul yönetimi alanlar›nda en çok ilgi duyulan konulardan birinin “liderlik” oldu-
¤unu göstermektedir. Bu nedenle liderlik yaklafl›mlar›n›n ortaya koydu¤u liderlik ta-
n›mlar›ndaki vurgu farkl›l›klar›ndan kaynaklanan  liderlik tan›m›na iliflkin de bir çe-
flitlilik vard›r (fiimflek, 2002, 90). Liderli¤e iliflkin çeflitli tan›mlar›n birleflti¤i temel
nokta “liderli¤in bireyleri ve kümeleri örgütsel amaçlar do¤rultusunda etkileme sü-
reci” oldu¤udur (Ergun ve Polato¤lu, 1992, 62; Ayd›n, 1998, 247; Eren, 2000, 421). 

Alanyaz›nda ço¤unlukla liderlik davran›fllar›na dayal› olarak liderli¤e çeflitli
adlar verildi¤i görülmektedir. Liderlik davran›fllar›, ö¤retimsel liderlik, kültürel li-
derlik, dönüflümcü liderlik, vizyoner liderlik, kalite liderli¤i gibi adlar alabilmektedir
(Çelik, 2000, V). Yöneticinin liderlik davran›fllar›, okulun etkilili¤inde temel faktörler-
den biri olarak görülmüfl; sonuçta okul yöneticili¤inden okul liderli¤ine do¤ru bir dö-
nüflüm gündeme gelmifltir. Bu ba¤lamda ö¤retim liderli¤i de okul yöneticileriyle ilgi-
li yeni bir liderlik kavramlaflt›rmas› olarak ortaya ç›km›flt›r (fiiflman, 2002, 140). Ö¤re-
timsel liderlikle ilgili çal›flma yapanlar, temelde ö¤retim liderlerinin davran›fl›na vur-
gu yapmaktad›r. Ayr›ca yazarlar ö¤retim liderlerinin yapmas› gereken fleyleri kendi
aç›lar›ndan yorumlamaktad›rlar. 
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Ö¤retimsel liderlik, basit olarak liderlerin okullar›nda ve bölgelerinde ö¤ren-
me ve ö¤retmeyi gelifltirmek için yapt›klar› her fley olarak tan›mlanabilir (King, 2003).
Ö¤retimsel liderlik s›kl›kla, s›n›f ö¤retiminin denetlenmesi, personel gelifltirme ve
müfredat program›n›n gelifltirilmesi gibi birkaç görevin bir kar›fl›m› olarak tan›mlan-
maktad›r (Blase ve Blase, 2003).

Okul müdürleri, e¤itim müdürleri ve di¤er e¤itim liderlerinin rolleri, geçen
yirmi y›l içinde, ö¤retmenlik ve ö¤renme, profesyonel geliflme, karar vermede bilgi-
lerin kullan›lmas› ve aç›klanabilirlik üzerine yo¤un bir odaklanmay› içerecek biçim-
de genifllemifltir (King, 2003). Son y›llarda yap›lan araflt›rmalarda okul yöneticisinin
as›l olarak programlar›n gelifltirilmesi ve “planlanmas›, okulda genel ve özel olarak
gerçeklefltirilen ö¤retimle kazand›r›lan bilgi, de¤er ve davran›fllar›n ölçülmesi ve de-
¤erlendirilmesi gibi sorumluluklara sahip “ö¤retim lideri” olmas› gerekti¤ine iliflkin
benzer sonuçlara ulafl›lm›flt›r (Erdogan, 2000, 165). Çelik (2000, 37), Smith ve And-
rew’den ayr›nt›l› bir s›n›fland›rma aktarmas›na karfl›n Murphy (1990) etkili yönetim
liderlerininin dört özelli¤ini listelemektedir (Jacobs, 2003):  (1) Bir görevi ve hedefleri
gelifltirmek ve onlar›  profesyonel uygulamaya dönüfltürmek, (2) E¤itimsel üretim ifl-
levini yönetmek, (3) Akademik ö¤renme iklimini gelifltirmek, (4) Bir destekleyici ça-
l›flma çevresini gelifltirmek.            

Smith ve Andrews  ise yönlendirici ö¤retim liderlerince ö¤renci baflar›s›n›n ar-
t›r›lmas›na yönelik  gerçeklefltirilen stratejik etkileflimin dört alan›n› tan›mlam›fllard›r
(Whitaker, 2003):

a) Kaynak sa¤lay›c› olmak. Okullardaki ö¤retmenler en büyük kaynakt›r ve
onlar örnek ö¤retmenlik ve di¤erleri ile paylaflmay› baflarmak konular›nda
bilgilendirilmek zorundad›rlar. Müdür, ö¤retmenlerin güçlü ve zay›f yön-
lerini bilmek, onlar›n sa¤l›klar›na, sosyal refahlar›na ve profesyonel gelifl-
melerine gerçekten ilgi göstermek zorundad›rlar. Bu gösterilen yaklafl›m,
risk alma ve de¤iflime olumlu yaklaflma konusunda gönüllü olma gücünü
ortaya ç›karacakt›r.

b) Ö¤retimsel kaynak olmak. Müdürler iyi ö¤retmenli¤i tan›mlarlar ve profes-
yonel geliflmeyi ilerletecek dönütü sa¤larlar.

c) ‹letiflimci olmak. Müdür personelle, temel olan flu inan›fllarla ilgili olarak ile-
tiflim kurmak zorundad›r: (1)Bütün ö¤renciler ö¤renebilir ve baflar›y› tada-
bilir; (2)Baflar›lar baflar› üzerinde infla edilir; (3)Okullar ö¤renci baflar›s›n›
art›rabilirler; (4)Ö¤renenlere iliflkin sonuçlar, ö¤retimsel programlar ve ka-
rarlar rehber olmalar› için aç›kça tan›mlanmak zorundad›r.

d) Görünebilir bir konumda olmak. Günlük etkinlikler  içinde görünebilir bir
konumda olmak için müdürler, okulun vizyonunu içeren model davran›fl-
lar› göstermek; e¤itime iliflkin  inançlar›n› yaflamak ve solumak; hedefleri
belirlemek ve onlar› gerçeklefltirmeyi baflarmak için kaynaklar› organize et-
mek; informal olarak s›n›fa u¤ramak ve orada bulunmak; personel gelifltir-
me etkinliklerini bir öncelik olarak ele almak;, do¤ru fleyleri yapmak ve bu
etkinlikleri güçlendirmek konusunda insanlara yard›m etmek zorundad›r-
lar. 

King’in (2003) etkili ö¤retim liderleri ile yapt›¤› çal›flmada gözlemledi¤i ey-
lemlerden birkaç› flunlard›r :     

1) Ö¤renmeyi yönlendirme: Bugünün okul müdürleri ve e¤itim müdürleri ö¤-
renen liderlerdir. Onlar ö¤renme ve ö¤retmeyi gelifltirmek için düzenli ifl-
birli¤ine dayal› profesyonel ö¤renme uygulamalar›na kat›l›rlar. Yetiflkin
ö¤renme etkinliklerinde, çal›flma gruplar›nda, okul ziyaretlerinde ve ö¤ren-
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ci çal›flmas›n›n test edilmesinde ö¤retmenlerle birlikte çal›fl›rlar. Müfredat
program›, ö¤retim ve de¤erlendirme temeli üzerindeki bilgiyi gelifltirmek
için kendi gereksinimlerini bilirler ve bu hedefleri gerçeklefltirmek için pro-
fesyonel gelifltirme etkinliklerini sürdürmenin yollar›n› ararlar.  

2) Ö¤retme ve Ö¤renme Üzerine Odaklanma: Ö¤retim liderleri, ö¤retmenlerin
kendi ö¤retimsel uygulamalar›n› gelifltirmelerine yard›m ederek ve ö¤ren-
cilerin baflar›lar›n› en yüksek öncelik haline getirerek ö¤retme ve ö¤renme
üzerindeki bir odaklanman›n modeli olurlar ve bunu sürdürürler. 

3) Liderlik Kapasitesini Gelifltirmek: Günümüzün e¤itim liderleri, okullar›nda
veya bölgelerinde ö¤retimsel liderlik kapasitelerini gelifltirmek için olduk-
ça fazla zaman harcamaktad›rlar. Ö¤retmenler ve ileride bir lider olarak ça-
l›flma hakk› ve potansiyeline sahip olan okuldaki toplulu¤un her üyesi tüm
konularda aç›kça bilgilendirilir. K›saca liderlik, yöneticinin sadece formal
durumunu koruyanlardan daha çok bütün okul toplulu¤u ile bir arada
olur. 

4) Profesyonel Ö¤renme Koflullar›n› Yaratmak: Ö¤retim liderlerinin yeni ku-
fla¤›, profesyonel ö¤renme topluluklar›n› cesaretlendiren koflullar› aktif ola-
rak yarat›rlar. Günümüzdeki araflt›rmalar, ö¤renci ö¤renmesinin daha yük-
sek düzeylerini üreten ö¤renme topluluklar›n›n oluflturulmas›n›n okulun
bir ifllevini gösterdi¤ini ortaya ç›karmaktad›r.  

5) Kararlara Ifl›k Tutan Bilgileri Kullanmak: Performans standartlar› ve ifl so-
rumlulu¤unun günümüzdeki koflullar› içinde ö¤retim liderleri, okul gelifl-
tirme kararlar›n› bilgi ile desteklemek için de¤iflik kaynaklardan bilgi top-
lama ve kullanma becerisini gelifltirmek zorunda olduklar›n› bilirler. Ö¤-
rencilerin ö¤renme ve geliflme ihtiyac›n›n oldu¤u yerler ve gelifltirme çaba-
lar› için planlar›n ne oldu¤u hakk›ndaki elde edilen sonuçlar› paylaflmak ve
yorumlamak için, aileler, okul kurulu üyeleri ve di¤er ilgili gruplarla çal›-
fl›rlar.  

6) Kaynaklar›n Yarat›c› Bir fiekilde Kullan›lmas›: Ö¤retim liderleri okul gelifl-
mesini desteklemek için, insan, zaman ve para gibi bütün kaynaklar› yara-
t›c› bir flekilde kullan›rlar.                                                     

Porter’›n Bat› Virginia  devlet okullar›ndaki orta düzey yöneticilerin ö¤retim-
sel liderli¤e iliflkin okuma davran›fllar›n› saptamaya  dönük olarak yapt›¤› araflt›rma-
s›nda flu sonuçlara ulafl›lm›flt›r (Porter, 2001): Müdürlerin ço¤u kendilerini bilgi ve
yard›m konusunda ö¤retmenlere ve okuma uzmanlar›na güvenen ö¤retimsel liderler
olarak tan›mlamaktad›rlar. Bu müdürler ö¤retimsel liderlik okuma rollerini kaynak
sa¤lay›c› olarak alg›lamaktad›rlar. Test sonuçlar› hakk›nda verileri ve bilgileri paylafl-
makta, amaçlar belirlemekte, personeli gelifltirmekte ve e¤itmekte, ders planlar›n›
kontrol etmekte ve ö¤retmenlere dönüt sa¤lamaktad›rlar. Bu çal›flmadaki müdürler
kurslar›n önemi ve ö¤retimsel liderli¤i okuma konusundaki bilgi ve becerilerinde ö¤-
retmen-müdür olman›n etkisinin büyük oldu¤unu belirtmifllerdir. Buna karfl›l›k mü-
dürlerin  yaklafl›k üçte biri ne okuman›n ne de okuma kurslar›n›n yararl› olduklar›n›
düflünmektedirler.

Anderson, Texas devlet okullar›nda görev yapan müdürlerin özellikle ö¤re-
timsel liderlik becerileri alan›nda kiflisel geliflimlerinin bir parças› olarak dergi ve ki-
taplardan ne ölçüde yararland›klar›n› araflt›rm›flt›r. Araflt›rmac› seçilmifl müdürlerin
kitap ve dergileri geliflimlerinin önemli bir kayna¤› olarak gördükleri sonucuna var-
m›flt›r (Anderson, 2000, 1).
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Günümüzde  e¤itim liderinin rolü de¤ifltirmifltir. Sürekli de¤iflen bir çevrede
ifllev gören ve ö¤rencilere hizmet eden bugünün ö¤retim liderleri, öncekinden daha
büyük ve de¤iflik ihtiyaçlara sahiptir (King, 2003). E¤itim yönetiminde liderlik önce
problemleri gerçekçi bir flekilde görmeyi, sonra onlar› çözecek baz› yeteneklere sahip
olmay› gerektirir (fiimflek, 2000, 97). Tüm kesimlerin gözlemi alt›ndaki bu liderler ay-
n› anda ö¤renmek ve yönetmek zorundad›rlar.

Etkili ö¤retim liderleri günlük olarak s›n›flar› ziyaret etmeye özen göstermeli-
dirler. Bu ziyaretler onlar›n sahip olduklar› niyet ve amaçlar› gösterecek flekilde dü-
zenlenmelidir. Ö¤retim liderleri, s›n›flar›n bir okul oluflumu içinde gerçekten önemli
etkinliklerin yap›ld›¤› yerler ve ö¤retimsel liderli¤in okul müdürlerinin en kritik so-
rumlulu¤u oldu¤u düflüncesini geçerli k›larlar (Whitaker, 2003). Ö¤retimsel liderli¤in
varl›¤›n›n testi için ne bir turnusol ka¤›d› ne de davran›fllar›n ya da karakteristiklerin
belirli bir listesi vard›r. Ö¤retimsel liderli¤in gerçekten var oldu¤u yerlerde, bir okul
toplumunun nas›l çal›flt›¤›, nas›l yaflad›¤› ve birlikte nas›l ö¤rendi¤ine iliflkin parçalar
neredeyse görünmez bir bütünlük oluflturmaktad›r (King, 2003).

Liderlerin eylemleri ve davran›fllar›, ö¤retimsel liderli¤in varl›¤›n› ortaya ko-
yan çok önemli bir göstergedir. Ö¤retimsel liderli¤in özgün varoluflu için, bütün okul
toplumu içinde ö¤renme ve ö¤retmeyi gelifltirmek için sorumluluk alan bireylerin et-
kinlikleri kan›t olarak gösterilebilir. Onlar›n etkinlikleri ö¤renci baflar›s›n›n ölçülebi-
len bir türü içinde ortaya ç›kacakt›r (King, 2003). Bu ba¤lamda, okul toplumunun en
önemli ö¤esi olan okul müdürlerinin ö¤retim liderli¤ine iliflkin görüfllerinin anlafl›l-
mas›, e¤itimin niteli¤inin art›r›lmas› ve ö¤renci baflar›s›n›n yükseltilmesi için, ilkö¤re-
tim okulu müdürlerinin ö¤retimsel liderlik becerilerinin gelifltirilebilmelerinin önemi
ortadad›r. Bu çal›flman›n amac›, incelenen alanyaz›n ›fl›¤›nda ilkö¤retim okulu mü-
dürlerinin ö¤retimsel liderli¤e iliflkin görüfllerini ortaya koymakt›r. Bu çerçevede
araflt›rman›n problem tümcesi: “‹lkö¤retim okulu müdürlerinin ö¤retimsel liderlikle-
rine iliflkin görüflleri nas›ld›r?” olarak belirlenmifltir. Araflt›rman›n alt problemleri
flunlard›r:

1) ‹lkö¤retim okulu müdürleri kendi portrelerinde ö¤retimsel liderli¤e iliflkin
hangi boyutlara yer vermektedirler? Kiflisel de¤iflkenler aç›s›ndan görüflle-
rinde bir de¤ifliklik var m›d›r?

2) ‹lkö¤retim okulu müdürleri, en önemli ö¤retimsel liderlik rolü olarak han-
gi boyutlar› vurgulamaktad›rlar? Kiflisel de¤iflkenler aç›s›ndan görüfllerin-
de bir de¤ifliklik var m›d›r?

3) ‹lkö¤retim okulu müdürleri, ö¤retimsel liderlikle ilgili hangi iflleri yapmak-
tan hofllanmaktad›rlar? Kiflisel de¤iflkenler aç›s›ndan görüfllerinde bir de¤i-
fliklik var m›d›r?

4) ‹lkö¤retim okulu müdürleri, ö¤retimsel liderlikle ilgili hangi iflleri yapmak-
tan hofllanmamaktad›rlar? Kiflisel de¤iflkenler aç›s›ndan görüfllerinde bir
de¤ifliklik var m›d›r?

5) ‹lkö¤retim okulu müdürleri, baflar›l› bir müdür olabilmenin önkoflulu ola-
rak hangi ö¤retimsel liderlik boyutlar›na özen göstermektedirler? Kiflisel
de¤iflkenler aç›s›ndan görüfllerinde bir de¤ifliklik var m›d›r?

6) ‹lkö¤retim okulu müdürleri ö¤retimsel liderlik kavram› ile ne zaman, nere-
de tan›flm›fllard›r; ö¤retimsel liderlikle ilgili ald›klar› e¤itim, ifllerine nas›l
yans›m›flt›r? Kiflisel de¤iflkenler aç›s›ndan görüfllerinde bir de¤ifliklik var
m›d›r? 

‹‹llkköö¤¤rreettiimm OOkkuulluu MMüüddüürrlleerriinniinn ÖÖ¤¤rreettiimmsseell LLiiddeerrlliikklleerriinnee ‹‹lliiflflkkiinn GGöörrüüflfllleerrii u

u MMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 172  u Güz/20065588

                  



YYöönntteemm

Araflt›rma, 2002-2003 ö¤retim y›l› bahar döneminde ‹zmir ili Buca ilçesindeki
ilkö¤retim okullar›nda yap›lm›flt›r. Araflt›rmada nitel araflt›rma tekniklerinden yar›
yap›land›r›lm›fl görüflme tekni¤i kullan›lm›flt›r. Araflt›rma nitel bir çal›flma oldu¤u
için, çal›flma boyunca s›n›rl› say›da kifli ile daha derinlemesine çal›flabilmek amac›yla
örneklem tekni¤i olarak olas›l›k temelli olmayan örneklem tekniklerinden ‘amaçl› ör-
neklem’ (Y›ld›r›m ve fiimflek, 1999, 65; Balc›, 1995, 105) kullan›lm›flt›r. Araflt›rman›n
örneklemi 12 ilkö¤retim okulu müdüründen oluflmaktad›r. Görüflülenler araflt›rmaya
kat›lmak isteyen kifliler aras›ndan “amaçl›” seçilmifltir. Örneklem seçimi, yöneticile-
rin deneyimi, e¤itim yönetimi ve denetimi alan›nda ald›¤› e¤itim, yöneticilik s›nav›n›
kazan›p kazanmad›¤› göz önüne al›narak yap›lm›flt›r.  

Araflt›rmada veri toplama arac› olarak Etkili Okul Araflt›rmalar›n› gözden ge-
çirme yöntemiyle Newbold (1999, 51) taraf›ndan haz›rlanan  yar› yap›land›r›lm›fl gö-
rüflme protokolü Türkçe’ye çevrilerek kullan›lm›flt›r. Alanda  uzman ö¤retim üyeleri
ve ö¤retim görevlileri, okul müdürleri ile  Türk Dili ve Edebiyat› ö¤retmenlerinin gö-
rüflme protokolüne iliflkin görüfllerine baflvurulmufltur. Bu çerçevede, ilkö¤retim
okullar›nda sunulan e¤itimin niteli¤i ile ilgili çok önemli bir ö¤e konumunda olan
müdürlerle görüflmeler gerçeklefltirilmifltir. 

Nitel araflt›rmalarda nicel araflt›rmada güvenirlik konusunda nicel araflt›rma-
larda oldu¤u gibi yayg›n olarak kullan›lan tan›mlar, yöntemler ve istatistiksel testler
olmad›¤›ndan geçerlik ve güvenirlikle ilgili al›nmas› gereken birtak›m önlemler al›n-
m›flt›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 1999, 76-77). Araflt›rman›n  her aflamas›nda üç araflt›rma-
c› birlikte çal›flm›flt›r. Veri toplama arac›n›n Türkçe’ye çevrilerek kullan›ld›¤›ndan so-
rulara araflt›rmac›lar›n yüklemifl olduklar› anlamlarla okul yöneticilerinin ve yükle-
mifl olduklar› anlamlar aras›nda koflutluk sa¤lamak için görüflme protokolünün içe-
rik ve görünüfl geçerlikleri sa¤lanm›fl ve ön uygulamalar› yap›lm›flt›r. Görüflme tek-
ni¤i aç›s›ndan araflt›rmac›lar›n ayn› teknik ve biçemi görüflmelerde kullanabilmesi
için araflt›rmac›lar›n e¤itimi gerçeklefltirilmifltir. Böylece görüflme sürecinde, görüflme
verilerinin çözümlenmesi ve yorumlanmas›nda tek bir araflt›rmac›dan kaynaklanabi-
lecek yanl›fll›klar ve yanl›l›klar en aza indirgenmeye çal›fl›lm›flt›r. 

Her okulda okul müdürlerine araflt›rmayla ilgili bilgi verilmifl, çal›flmaya ka-
t›lmay› isteyip istemedikleri; görüflmenin kayda al›nmas›n› isteyip istemedikleri so-
rulmufltur. Araflt›rmaya kat›lmak isteyenlerle görüflmenin yeri ve zaman› saptanm›fl-
t›r. Genellikle okulda yöneticilerin ifllerini engellemeyecek bir zaman ve yerde görüfl-
me protokolü çerçevesinde ayn› sorular ayn› vurgu ve tonlamayla kat›l›mc›lara sorul-
mufltur. Sorulara verilen yan›tlar, kat›l›mc›lar›n görüflmenin kayd›n› istememelerin-
den dolay› araflt›rmac›larca an›nda not edilmifltir. Bu ilkeler çerçevesinde 12 ilkö¤re-
tim okulu müdürü ile görüflülmüfltür. Görüflmelerden araflt›rmac›lar›n tuttu¤u notlar
günü gününe bilgisayar ortam›na aktar›larak tüm çal›flman›n verileri oluflturulmufl-
tur. 

Nitel araflt›rmadaki veri analiz yöntemlerinin standart hale getirilemeyece¤ini
ve veri analizini standartlaflt›rman›n nitel araflt›rmac›y› s›n›rland›raca¤›n› ve bunun
da araflt›rman›n eldeki verilere uygun, zengin ve derinlemesine sonuçlar elde  etme-
sini olumsuz etkileyece¤ini belirtilmektedir (Strauss, 1987 aktaran Y›ld›r›m, ve fiim-
flek, 1999, 156). Coffey ve Atkinson, veri analiz sürecinin kapsaml› ve sistematik ol-
mas› gerekti¤ini belirtmifllerdir (Coffey ve Atkinson, 1996;  aktaran Y›ld›r›m, ve fiim-
flek, 1999, 156). Veri analizinde üç yol öneren Wolcott (1994) baz› nedensel ve aç›kla-
y›c› sonuçlara ulaflmak amac›yla betimsel analizi, sistematik analizi birlefltirerek arafl-
t›rmac›n›n da kendi yorum ve anlay›fl› ile etkin bir rol üstlenebilece¤ini bildirmekte-
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dir (Wolcott, 1994; aktaran Y›ld›r›m, ve fiimflek, 1999, 156). Bu nedenle araflt›rma ama-
c›na uygun olaca¤› düflüncesiyle (1)Miles ve Huberman (1994, 10)’›n yaklafl›m›: veri
azaltma (data reduction), veri sunma (data display) ve veri do¤rulama (data verify);
(2) Strauss ve Corbin (1998)’in kuram gelifltirme yaklafl›m›: aç›k kodlama (open co-
ding), eksen çevresinde kodlama (axial coding) ve seçici kodlama (selective coding)
ile Wolcott (1994)’un yaklafl›mlar› birlefltirilerek kullan›lm›flt›r. 

Bu aflamada Türnüklü, Zoral›o¤lu ve  Gemici (2001, 422)’nin yaklafl›lmalar›na
koflut verilerin analizi yap›lm›flt›r. Öncelikle verinin kendisinden yola ç›k›larak ana
temalar› içeren kategoriler ve alt kategoriler saptanm›flt›r. Bu kategorilerin özellikleri
ve boyutlar› belirlenmifltir. Bu kategorilere uygun olarak tüm veriler kodlanm›flt›r.
Daha sonra kategoriler alt kategorileriyle belirli bir eksen etraf›nda iliflkilendirilmifl-
tir. ‹liflkilendirme kategorilerin özellikleri ve bu özelliklerin boyutlar› göz önüne al›-
narak yap›lm›flt›r. kategorilerin entegrasyonu ve sadelefltirilmesi aflamas›nda, tüm
kategorilerin iliflkili oldu¤u kuramsal bir ana kategori saptanarak her bir kategorinin
bu ana kategori ile iliflkisi ortaya ç›kar›lmaya çal›fl›lm›fl, araflt›rmac›lar›n yorumlar› da
bu sürece eklenmifltir. 

Verilerin sunumu s›ras›nda yar› yap›land›r›lm›fl görüflme protokolü çerçeve-
sinde görüflülen okul müdürlerinin demografik özellikleriyle ilgili kaç›nc› kifliyle gö-
rüflüldü¤ünü göstermek için Kn; deneyim için D; yönetici olma biçimi: s›navla olan-
lar için Y1, atamayla olanlar için Y2; e¤itim yönetimi ile ilgili al›nan e¤itim: yönetici-
lik kursu için YE1, lisans için YE2, Yüksek lisans için YE3, Doktora için YE4 k›saltma-
lar› kullan›lm›flt›r

BBuullgguullaarr vvee TTaarrtt››flflmmaa

Bu bölümde veri toplama arac› ile elde edilen verilerin yöntem bölümünde be-
lirtilen aç›klamalar çerçevesinde çözümlenmesiyle elde edilen bulgular sunularak
tart›fl›lm›flt›r.

Araflt›rman›n birici alt problemi: “‹lkö¤retim okulu müdürleri kendi portrele-
rinde ö¤retimsel liderli¤e iliflkin hangi boyutlara yer vermektedirler? Kiflisel de¤ifl-
kenler aç›s›ndan görüfllerinde bir de¤ifliklik var m›d›r?” biçiminde oluflturulmufltu. ‹l-
kö¤retim okulu müdürleriyle yar› yap›land›r›lm›fl görüflme protokolüne dayal› ola-
rak “Bir müdür olarak kendi portrenizi çizer misiniz?“ sorusu çerçevesinde toplanan
verinin çözümlenmesi ile ilkö¤retim okulu müdürlerinin ö¤retimsel liderlik portrele-
ri ç›kar›lm›flt›r.

II.. MMüüddüürr PPoorrttrreessii:: Görüflülen ilkö¤retim okulu müdürlerinin Duke’nin ö¤re-
timsel liderli¤in durumsal modelinde s›ralad›¤› kategorilere (Duke,1987’den aktaran
Newbold, 1999) uygun olarak (a) ö¤retmenlerin denetlenmesi ve geliflimi, (b) ö¤ret-
men de¤erlendirme, (c) ö¤retimsel yönetim ve destek, (ç) kaynak yönetimi, (d) nite-
lik izleme (e) eflgüdümleme, (f) sorun gidericilik olmak üzere ö¤retimsel liderli¤in ye-
di boyutuna iliflkin görüflleri Tablo 1’de sunulmufltur. 

‹‹llkköö¤¤rreettiimm OOkkuulluu MMüüddüürrlleerriinniinn ÖÖ¤¤rreettiimmsseell LLiiddeerrlliikklleerriinnee ‹‹lliiflflkkiinn GGöörrüüflfllleerrii u

u MMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 172  u Güz/20066600

                            



Tablo 1. Ö¤retim Liderli¤inin Boyutlar›na ‹liflkin Müdürlerin Görüflleri
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ÖÖ¤¤rreettiimm 
LLiiddeerrllii¤¤ii 
BBooyyuuttllaarr››

MMÜÜDDÜÜRRLLEERR‹‹NN GGÖÖRRÜÜfifiLLEERR‹‹ (N=12)

11

Teftifl havas› vermeden teftifl yapan(K5)
Ders teftifli yap›p ö¤retmenlerle teftifl sonuçlar›n› tart›flan(K6)
Mesleki yay›nlar› okula alan(K5)
Teknolojiyi kullanmalar› için ö¤retmenlere yard›m eden(K9)
Ö¤retmenlerini mesleki seminerlere gönderen(K5)
E¤itimle ilgili konular› görüflmek için teneffüslerde  ö¤retmenlerle çay içen(K6,9)
‹nternete girip yönetimle ilgili konularda ö¤retmenlere doküman sa¤layan(K7)
Ders teftifline girmek gerekti¤ini düflünen(K7)
Seminer sürecinin amac›na ulaflmad›¤›n› düflünen(K8)
Ö¤retmenlerin teknolojik araçlar› kullanmalar›n› sa¤layamayan(K8)

22

Sene sonu ö¤retmen de¤erlendirme anketlerini ö¤rencilere uygulay›p bunlar›n so-
nuçlar›n› ö¤retmenlerle tart›flabilen(K8)
Zaman  zaman s›n›flara giren (K8)
Dersine girmeden ö¤retmeni bilen(K8)
Ders teftifline girmek gerekti¤ini düflünen(K7)
Sicilleri olumlu dolduran(K5)
Ö¤retmenlerle ve velilerle TKY’yi uygulamaya çal›flan(K7)
Ortaö¤retimden geldi¤i için ilkö¤retimi tan›mada güçlük çeken(K7)
Velilerle ev ziyaretleriyle iletiflim kuran(K5)     
Velilerle iyi iliflkiler içinde olan(K5) 
‹ç mekan›n e¤itim ö¤retim ortam›na uygunlu¤una önem veren(K5)
Ö¤retmenlerin kat›l›m›n› isteyen(K7)

Yönetimi yayarak velileri yönetime katan(K7)
Veliyi yönetime katmada sorun yaflayan(K7)
Ça¤dafl e¤itim ortamlar› için planl› ve programl› çal›flan(K5)
Vicdan rahatl›¤› duyabilen(K3)
‹fl ad›na personel aras›ndaki dostluklar› ortadan kald›rmaya çal›flan(K3)
De¤iflen durumlara göre demokratik ya da otoriter tutum tak›nan(K3)
E¤itimin temel amaç oldu¤unu unutmayan(K2,6,9)
Yönetmeliklere ve Türk Milli E¤itiminin amaçlar›na ba¤l›
nitelikli bir e¤itimi hedefleyen(K2)

Demokratik tutumu ö¤retmenleri güdülemek için kullanan(K2,9)
‹flgörenlere demokratik bir tutumla yaklaflan (K1,2,4,5,9)
Ö¤retmenlere güvenip e¤itimcili¤in vizyon ifli oldu¤unu düflünen(K7)
Veli, ö¤renci ve ö¤retmenlerle karar veren(K2,3)
Haz›rl›k yapan(K3)
S›n›f dil din ayr›m› yapmayan(K3) 
Veli ile iflbirli¤ine önem veren(K4)
Kimi zaman ö¤retmen kalmay› isteyen(K4)
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33

Sosyal etkinlikleri destekleyen(K5,6)
Ö¤retmen yönetici iflbirli¤ine önem veren(K5)
Angarya toplant›lara kat›lmak zorunda kalan(K7)
Ö¤retmenlerle ilgili günlük evraklar› haz›rlayan(K8)
Sorumlulu¤u çok olan yetkisi olmayan kifli olarak kendini gören (K8)
E¤itim ö¤retimi sa¤l›kl› bir biçimde yürütmeye çal›flan(K9)
Sevgiye dayal› bir disiplini ilke edinen(K9)
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TTaabblloo 11’’iinn DDeevvaamm››.. ÖÖ¤¤rreettiimm LLiiddeerrllii¤¤iinniinn BBooyyuuttllaarr››nnaa ‹‹lliiflflkkiinn MMüüddüürrlleerriinn GGöörrüüflfllleerrii

Tablo 1’de de görüldü¤ü gibi ilkö¤retim okulu müdürleri s›ras›yla (1)ö¤retim-
sel yönetim ve destek,  (2) kaynak yönetimi, (3)sorun gidericilik, (4)ö¤retmenlerin de-
netlenmesi ve geliflimi,  (5) nitelik izleme (6)ö¤retmen de¤erlendirme, (7) eflgüdümle-
meye kendi portrelerinde yer vermifllerdir. Ö¤retimsel yönetim ve destek konusunda
öne ç›kard›klar› konular ise ö¤retmenlerle ve velilerle iliflkilerdir. Bunun nedeni, ö¤-
retmenlerin e¤itim iflinin en önemli ö¤elerinden birisi olarak baflar›n›n yakalanabil-
mesi, demokratik iflbirlikli bir okul kültürünün oluflturabilmesi için kat›l›mlar›na ge-
rek duyulmas› olabilir. Özellikle okul gelifltirme projelerinin önemli bir boyutu olan
veli ile iflbirli¤inin önemine ilkö¤retim okulu müdürleri ö¤retimsel yönetimin destek-
lenmesi anlam›nda vurgu yapm›fllard›r.

Okul müdürlerinin kendi portrelerinde önemli yer tutan ikinci boyut ise kay-
nak yönetimidir. Burada da kaynaklar ö¤retimsel materyaller de¤il, bunlar› sa¤lama-
n›n ön koflulu olarak okul gereksinimlerinin velilerin katk›lar›yla sa¤lanmas›d›r. Ken-
dilerini  “sermayesi olmayan ifladam›“; okulu, “ihmal edilmemesi gereken bir iflyeri“
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MMÜÜDDÜÜRRLLEERR‹‹NN GGÖÖRRÜÜfifiLLEERR‹‹ (N=12)

44

Yoksul ve sorunlu ö¤rencilerin gereksinimlerini karfl›lamaya çal›flan(K5)
Ekonomik sorunlar› büyük sorun olarak gören(K6)
Para ile temastan çekinen(K3)
Giderleri karfl›lamakta zorluk çeken(K7)
Diploma gelirleri ile laboratuar kurmaya çal›flan(K4)
Resmi kanallardan kaynak gelmedi¤i için kaynak sa¤lamakta çok s›k›nt› çeken(K4)
Üst yönetimin duyars›zl›¤›na k›zan(K4)
Parasal kayna¤› büyük sorun olarak gören(K4)
Çevre düzenlemesine önem veren(K5)
Ekonomik olanaklar sa¤lamada yapam›yorsan›z çekin gidinle karfl› karfl›ya olan(K9)
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Haftal›k ve ayl›k periyodlarla ö¤retmenleri izleyen(K6)
Günlük  y›ll›k plana bakan (K8)
Programa müdahale edemeyen(K5)
Derslerle ilgili istekleri MEB’e bildiren(K5)
Teftifl havas› vermeden teftifl yapan(K5)
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‹yi bir eflgüdümleyici olan(K6)
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Yaz tatillerinde tamirat tadilatla u¤raflan(K8)
Görevi olmayan fleylerle u¤raflan(K9)
Günlük çevre temizli¤i denetimleri yapan(K7)
Yanl›fllar› ikna ile ortadan kald›ran(K2,3,4)
Sorunlar› ba¤lam›nda anlayarak eyleme geçen(K1,5)
Sorun çözerken taraflar›n duygular›n› incitmemeye çal›flan(K1)
Sorunlar çözüldü¤ünde haz duyan(K4)
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gibi gören okul müdürlerinin ilkö¤retim okullar›na ödenek gelmemesinden dolay›
parasal kayna¤›n sa¤lanmas›na yönelik çabalara oldukça çok yer vermektedirler.

Okulda karfl›laflt›klar› gündelik sorunlarla, ö¤retmenlerin gelifltirilmesi ve de-
netlenmesi, nitelik izleme, ö¤retmen de¤erlendirme ve son olarak da eflgüdümleyici-
li¤e okula müdürleri portrelerinde yer vermektedir. E¤itimin niteli¤inin art›r›lmas›n-
da en önemli boyutlar›n parasal konulardan sonra gelmesi, okullarda yaflanan ger-
çekli¤in ilkö¤retim okulu müdürlerine e¤itimin niteli¤ini düflünmeye pek zaman ver-
medi¤ini göstermektedir.

Ilkö¤retim okulu müdürleri ö¤retmenleri ve velileri e¤itim sorunlar›n›n çözü-
müne katmak amc›yla iyi iliflkiler gelifltirmeye çal›flan, e¤itim ortamlar›n› biçimsel de
olsa e¤itime uygun hale getirmeye çal›flan, buna karfl›l›k e¤itimin niteli¤ini art›rmaya
yönelik boyutlara zaman› kalmayan insanlar olarak tan›mlamak olas›d›r.

Deneyim, branfla, yöneticili¤e s›navla girip girmedi¤ine, e¤itim yönetimi ala-
n›nda ald›¤› e¤itime göre ilkö¤retim okulu müdürlerinin verdi¤i yan›tlara bak›ld›¤›n-
da s›navla yönetici olanlar›n ve bu alanda lisans e¤itimi alanlar›n görüflleriyle ata-
mayla müdür olanlar›n görüflleri belirgin bir biçimde farl›laflmaktad›r. S›navla yöne-
tici olanlar velisans düzeyinde e¤itim alanlar ö¤retimsel etkinliklere ve yönetim sü-
reçlerine yönelik daha çok vurgu yaparken atamayla gelenler okulun parasal kaynak-
lar›n› karfl›lamadaki güçlüklere ve fiziki ortam›n güzellefltirilmesine portrelerinde da-
ha çok yer vermifllerdir. Deneyim ve branfl kiflisel de¤iflkenlerine göre ilkö¤retim oku-
lu müdürlerinin görüfllerinde bir farl›laflma ise görülmemektedir. Afla¤›da kiflsel de-
¤iflkenler aç›s›ndan ilkö¤retim okulu müdürlerinin görüfllerinden örnekler sunul-
mufltur:

“Önce örgütün amac›n› bilirim. Örgüt çal›flanlar›yla iyi bir iletiflim... kurum-
daki sorunlar anlafl›ld›ktan sonra, iyi bir planlama, örgüt çal›flanlar›n›n rollerini enge-
leleyen sorunlar› anlama, iyi bir eflgüdüm...“ (K6 D15 Y2 YE2 S›n›f Ö¤retmeni) 

“Okullar›n kapanmas› tamirat, tadilat, ö¤retmenlerin evraklar›n› yaz›n haz›r-
l›yoruz. Kay›t yap›yoruz. Ba¤›fl konusunda vatandaflla karfl› karfl›yay›z. Seminer dö-
nemi y›ll›k plan haz›rlama zümre toplant› tutana¤›n› yazma dönemi...” (K8 D23 Y1 YE1

Fen Bilgisi)

“Tatl› sert bir müdürüm. Hoflgörülüyüm. Sürekli hatalar› affetmem.“ (K11

D30Y1 YE1 S›n›f Ö¤retmeni).

“Fazla titiz bir yöneticiyim; ifllerin bir an önce yap›lmas›n› istiyorum. Arkadafl-
lar›ma karfl› k›r›c› olmamaya çal›fl›yorum.“ (K12D25 Y1 YE1 S›n›f Ö¤retmeni).

IIII.. EEnn ÖÖnneemmllii RRooll:: “‹lkö¤retim okulu müdürleri, en önemli ö¤retimsel liderlik
rolü olarak hangi boyutlar› vurgulamaktad›rlar? Kiflisel de¤iflkenler aç›s›ndan görüfl-
lerinde bir de¤ifliklik var m›d›r?” biçiminde belirlenen ikinci alt probleme yan›t ara-
mak için yöneltilen “Bunlar aras›nda sizce en önemli oynad›¤›n›z rol hangisidir? Ni-
çin?“ sorusuna ilkö¤retim okulu müdürlerinin verdikleri yan›tlar, genellikle ö¤retim
yönetimi ve destek boyutuna iliflkindir. Bu boyutta, e¤itim ve ö¤retimle u¤raflmak,
demokratik bir yap› içinde ö¤retmenleri karara katmak velilerle iyi iliflkiler gelifltir-
mek, düzey saptama s›navlar›nda baflar›l› olmak için çaba harcamak, ö¤rencilerin
sevgiye dayal› bir disiplin ortam› içinde bulunmalar›n› sa¤lamak, çevreyi tan›mak
okul müdürlerinin ö¤retim yönetimi ve destek boyutuna iliflkin en önemli buldukla-
r› rollerdir. Görüldü¤ü gibi en önemli rolleri belirlemede temel kayg› e¤itim ve ö¤re-
timin niteli¤idir. Tablo 2’de ilkö¤retim müdürlerinin en önemli role iliflkin görüflleri
sunulmufltur.
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Tablo 2: ‹lkö¤retim Müdürlerinin En Önemli Role ‹liflkin Görüflleri

‹lkö¤retim okulu müdürlerinin hemen hepsi en önemli rol olarak okula gelir
sa¤lamay› saym›fllard›r. Onlara göre di¤er alanlardaki etkinliklerin baflar›labilmesi
bu rolün oynanabilmesine ba¤l›d›r. Nitelik izleme ve sorun giderme de en önemli rol-
ler aras›nda say›lmas›na karfl›n ilkö¤retim okulu müdürlerinin kendi portrelerini çi-
zerken çok az vurgu yapt›klar› eflgüdümleyicilik boyutuna bu sorunun yan›tlar›nda
oldukça çok yer verilmifltir. Planlama, eflgüdümleme, iflbirli¤ini sa¤lama da müdür-
lerin en önemli görevleri aras›nda say›lm›flt›r.

Ö¤retim yönetimi ve destek boyutunda ö¤retmenlerin karara kat›lmas›na yö-
nelik vurgu yap›lmas›na karfl›n ö¤retmenlerin denetlenmesi ve geliflimi, ö¤retmen
de¤erlendirmeye iliflkin boyutlara bu sorunun yan›tlar› aras›nda yer verilmemesi  bir
çeliflki gibi görülmektedir. Ö¤retmenlerin mesleki geliflimi ve de¤erlendirilmesi e¤i-
tim ö¤retim sürecinin iyilefltirilmesine yönelik önemli bir müdahaledir. Burada ö¤re-
timsel liderlikle ilgili okul müdürlerine verilen seminerlerin yetersiz oldu¤u düflünü-
lebilece¤i gibi ne kadar etkili e¤itim alm›fl olurlarsa olsunlar günlük uygulamalar›n
aras›nda buna ay›racaklar› zamanlar›n›n kalmad›¤› sonucuna da var›labilir.

Deneyim, branfla, yöneticili¤e s›navla girip girmedi¤ine, e¤itim yönetimi ala-
n›nda ald›¤› e¤itime göre ilkö¤retim okulu müdürlerinin verdi¤i yan›tlara bak›ld›¤›n-
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da kiflisel de¤iflkenlere göre bir farkl›l›¤›n  olmad›¤› söylenebilir. Bununla birlikte s›-
navla yönetici olanlar›n ve bu alanda lisans e¤itimi alanlar›n yan›tlar›nda ö¤retim yö-
netimi ve destek boyutu ile eflgüdümleme boyutlar›n›n öne ç›kt›¤› söylenebilir. Afla-
¤›da kiflisel de¤iflkenler aç›s›ndan ilkö¤retim okulu müdürlerinin görüfllerinden ör-
nekler sunulmufltur:

“Planlama ve koordinasyon.. Yönetim süreçlerinin hepsi çok önemli. Karara
tüm ö¤retmenleri kat›yorum. Tümü isteyerek çal›fl›yor. Tek bafl›ma bugüne kadar ka-
rar vermedim. (K6 D15 Y2 YE2 S›n›f Ö¤retmeni).

“Örnek olabilmek... ö¤renci veli ö¤retmen sana bak›yor. Örnek olmak gereki-
yor. (K7 D12 Y2 YE1 S›n›f Ö¤retmeni).

“E¤itim ö¤retim, çevre ö¤renci, ö¤retmen veli iyi tan›n›p onlarla iyi iliflki ku-
rulursa her fley sorunsuz gider. Ö¤retmen kalitesi art›yor, huzurlu bir ortam oluyor.
(K10D24 Y1 YE1Türkçe)

IIIIII.. EEnn ÇÇookk HHooflflllaann››llaann YYaannllaarr:: “‹lkö¤retim okulu müdürleri, ö¤retimsel lider-
likle ilgili hangi iflleri yapmaktan hofllanmaktad›rlar? Kiflisel de¤iflkenler aç›s›ndan
görüfllerinde bir de¤ifliklik var m›d›r?” alt problemine yönelik veri toplamak için yö-
neltilen “‹flinizle ilgili en çok hoflland›¤›n›z yan nedir?”  sorusuna verilen yan›tlar, 3.
4.ve 5. boyutlara iliflkindir. Bu boyutlar içinde en çok vurgu yap›lan ise ö¤retim yö-
netimi ve destek boyutudur. Ilkö¤retim okulu müdürleri e¤itim ve ö¤retimin niteli-
¤iyle ilgili çal›flmalar›ndan haz duyarken u¤raflmak zorunda olduklar› alanlar bu ça-
l›flmalar›n genellikle ön koflullar›yla ilgilidir. Di¤er hofllan›lan yanlar ise kaynak araç
ve gereç sa¤lama ile veli ve ö¤rencilerle birlikte sorun çözmeye çal›flmad›r. Yan›tlar›n
götürdü¤ü nokta ilkö¤retim okulu müdürleri para, fiziki koflullar gibi di¤er ön koflul-
lar haz›rland›¤›nda ö¤retimsel liderlik kapsam›ndaki görevlerini severek yapmaya
özen gösterecekleridir. Tablo 3’te okul müdürlerinin görevleriyle ilgili en çok hofllan-
d›klar› yanlara iliflkin görüflleri sunulmufltur.

Tablo 3: Okul Müdürlerinin Görevleriyle ‹lgili En Çok Hoflland›klar› 
Yanlara ‹liflkin Görüflleri
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Deneyim, branfla, yöneticili¤e s›navla girip girmedi¤ine, e¤itim yönetimi ala-
n›nda ald›¤› e¤itime göre ilkö¤retim okulu müdürlerinin verdi¤i yan›tlara bak›ld›¤›n-
da kiflisel de¤iflkenlere göre bir farkl›l›¤›n  olmad›¤›, ilkö¤retim okulu müdürlerinin
en hoflland›klar› yan olarak ö¤retim yönetimi ve destek boyutunu öne ç›kard›klar› an-
lafl›lmaktad›r. Bu durum ilkö¤retim okulu müdürlerinin ö¤retimsel liderlik rollerini
gerekli e¤itim verildi¤inde, gerekli liderlik becerileri kazand›r›ld›¤›nda severk oyna-
yacaklar› sonucuna ulafl›labilir. Afla¤›da kiflsel de¤iflkenler aç›s›ndan ilkö¤retim oku-
lu müdürlerinin görüfllerinden örnekler sunulmufltur:

“En çok sevdi¤im ö¤rencilerin sorunlar›yla u¤raflmak. Ö¤rencilerle birbirimi-
zi anlamak. Müdüre yönelik tepkiyi yerleflik inanaçlar› y›kmak.” (K9D24 Y1 YE1Ma-
tematik)

“En çok ö¤rencilerimizin ve velilerimizin çözemedi¤i sorunlar› çözmek beni
mutlu ediyor. (K3D10 Y1 YE1 Fen Bilgisi)

IIVV.. HHiiçç HHooflflllaann››llmmaayyaann YYaannllaarr::“‹lkö¤retim okulu müdürleri, ö¤retimsel lider-
likle ilgili hangi iflleri yapmaktan hofllanmamaktad›rlar? Kiflisel de¤iflkenler aç›s›n-
dan görüfllerinde bir de¤ifliklik var m›d›r?” biçiminde oluflturulan dördüncü alt prob-
leme iliflkin veri toplamak amac›yla yöneltilen “‹flinizle ilgili hiç hofllanmad›¤›n›z yan
nedir?“ sorusuna verilen yan›tlar›n hemen hepsinde dile getirilen hofllan›lmayan yan
kaynak yönetimi boyutunda okulun finansman›n› sa¤lamak için veli ve ö¤rencilerle,
üst yöneticilerle parasal konularda karfl› karfl›ya kalmalar›d›r. Bir önceki soruya ko-
flut olarak ö¤retim yönetimi ve deste¤e iliflkin görevlerle ilgili hofllan›lmayan yan “ve-
lilerin e¤itim ö¤retimi bozacak biçimde okula gelmeleri, ça¤d›fl› bir e¤itim program›-
n› uygulamak zorunda kalmalar›“d›r. Bu  durum ilkö¤retim okulu müdürlerinin  ö¤-
retimsel liderliklerine iliflkin isteklilik gizilgücünü anlamak aç›s›ndan önemlidir. Tab-
lo 4’te okul müdürlerinin görevleriyle ilgili hiç hofllanmad›klar› yanlara iliflkin görüfl-
leri sunulmufltur. 

Tablo 4’te Okul Müdürlerinin Görevleriyle ‹lgili Hiç Hofllanmad›klar› 
Yanlara ‹liflkin Görüflleri
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Deneyime, branfla, yöneticili¤e s›navla girip girmedi¤ine, e¤itim yönetimi ala-
n›nda ald›¤› e¤itime göre ilkö¤retim okulu müdürlerinin verdi¤i yan›tlara bak›ld›¤›n-
da kiflisel de¤iflkenlere göre bir farkl›l›¤›n  olmad›¤› anlafl›lmaktad›r. Okul müdürle-
rinin hemen hepsi de okula gelir sa¤laman›n temel sorun oldu¤u kaynak yönetimi
boyutuna iliflkin görev yaparken rahats›zl›k duymaktad›rlar. Ö¤retimsel etkinliklerin
ön koflullar›n› sa¤lama da bir araç olan parasal konularla u¤raflmay› okul müdürleri
e¤itimci kiflilikleriyle ba¤daflt›ramamaktad›rlar. Kendilerini “sermayesiz ifladam›”
“tahsilatç›” gibi metaforlarla anlatmaya çal›fl›rken duyduklar› rahats›zl›k ço¤unun
yüzüne yans›maktad›r. Afla¤›da kiflisel de¤iflkenler aç›s›ndan ilkö¤retim okulu mü-
dürlerinin görüfllerinden örnekler sunulmufltur:

“En çok para toplama iflinden nefret ediyorum. Ö¤renciden para toplamak en
s›k›c› fley.” (K3D10 Y1 YE1Fen Bilgisi)

“Parasal... ö¤rencilerden para toplamak, katk› almak, veli ile çocu¤u için kav-
ga ediyoruz.” (K10D24 Y1 YE1Türkçe)

VV.. BBaaflflaarr››ll›› MMüüddüürr OOllaabbiillmmeekk ‹‹ççiinn ÖÖzzeenn GGöösstteerriilleenn DDuurruummllaarr::

‘‘‹lkö¤retim okulu müdürleri, baflar›l› bir müdür olabilmenin önkoflulu olarak
hangi ö¤retimsel liderlik boyutlar›na özen göstermektedirler? Kiflisel de¤iflkenler aç›-
s›ndan görüfllerinde bir de¤ifliklik var m›d›r?” biçiminde oluflturulan beflinci alt prob-
leme iliflkin veri toplamak amac›yla yöneltilen “Baflar›l› bir müdür olmak için bugü-
ne kadar neleri yapmaya özen gösterdiniz?” sorusuna verilen yan›tlara bak›ld›¤›nda
okul müdürlerinin baflar›l› müdür olabilmelerinin ön koflulu olarak ö¤retim yönetimi
ve destek boyutuna iliflkin görevlerden söz etmifllerdir. Bu durum ilkö¤retim okulu
müdürlerinin müdürlükte baflar›n›n ölçütü olarak nitelikli bir e¤itim ortam› yarama-
y› gördükleri ama di¤er yapmak zorunda olduklar› parasal kaynak sa¤lama, fiziki or-
tam› haz›rlama gibi görevlerden dolay› ö¤retimsel liderlikle iliflkisini kurmad›klar› ya
da kuramad›klar› söylenebilir. Sözleflmeli ya da okul koruma derne¤i arac›l›¤›yla ça-
l›flt›r›lan iflgören ücretlerinden söz edilmesi, okullarda de¤iflmekte olan çal›flma iliflki-
lerine dönük önemli bir vurgu da yapmaktad›r. Tablo 5’te ilkö¤retim okulu müdür-
lerinin baflar›l› müdür olabilmenin koflullar›na iliflkin görüflleri sunulmufltur.

Tablo 5: ‹lkö¤retim Okulu Müdürlerinin Baflar›l› Müdür Olabilmenin 
Koflullar›na ‹liflkin Görüflleri 
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Baflar›l› müdürlük için özen gösterilen durumlara iliflkin ilkö¤retim okulu mü-
dürlerinin verdi¤i yan›tlara bak›ld›¤›nda deneyim, branfla, yöneticili¤e s›navla girip
girmedi¤ine, e¤itim yönetimi alan›nda ald›¤› e¤itime göre bir farkl›l›¤›n  olmad›¤› an-
lafl›lmaktad›r. Müdürlerin hemen hepsi parasal kaynak sa¤lamay› zorunlu sevilme-
yen bir görev olarak görürken baflar›l› bir müdürlük için ö¤retim yönetimi ve destek
boyutuna vurgu yapm›fllard›r. Afla¤›da kiflsel de¤iflkenler aç›s›ndan ilkö¤retim oku-
lu müdürlerinin görüfllerinden örnekler sunulmufltur:

“Baflar›da s›navlar gösterge olabilir. Yetifltirdi¤im ö¤renci iyi adam olmuflsa
baflar›l› müdür oldu¤umu düflünüyorum. Yaflam içinde iyi meslek sahibi ö¤rencile-
rimle karfl›laflt›¤›mda mutlu oluyorum. .” (K2D23 Y1 YE1 S›n›f Ö¤retmeni)

“Okulun laboratuar›n› haz›rlay›p e¤itim ö¤retime sunmak.bunlar› gerçeklefl-
tirdi¤im için mutluyum.“ .” (K11D30 Y1 YE1 S›n›f Ö¤retmeni)

VVII.. ÖÖ¤¤rreettiimmsseell LLiiddeerrlliikk KKaavvrraamm›› vvee MMüüddüürrllüükk RRoolllleerriinnee EEttkkiissii :: “‹lkö¤retim
okulu müdürleri ö¤retimsel liderlik kavram› ile ne zaman, nerede tan›flm›fllard›r; ö¤-
retimsel liderlikle ilgili ald›klar› e¤itim, ifllerine nas›l yans›m›flt›r? Kiflisel de¤iflkenler
aç›s›ndan görüfllerinde bir de¤ifliklik var m›d›r?” biçiminde oluflturulan alt›nc› alt
probleme yönelik veri toplamak amac›yla yöneltilen “Ö¤retim ya da e¤itim liderli¤i
kavramlar›n› daha önce duydunuz mu?” ve “Ö¤retimsel liderlikle ilgili e¤itim alm›fl
olmak iflinizi sizce nas›l etkiledi?” sorular›na verilen yan›tlarda atamayla ya da s›nav-
la müdür olanlar›n ço¤unlukla seminerlerde duyduklar›n› söylerken e¤itim yönetimi
alan›nda lisans e¤itimi alanlar›n bu kavram› okulda okurken duyduklar› anlafl›lmak-
tad›r. Bir k›s›m müdür ise bu kavram› duymad›klar›n› dile getirmifltir.

Seminerlerde al›nan e¤itimin yararl› olmad›¤›n› söyleyen müdürler genellikle
yöneticili¤in okulu olmad›¤›n› bu düflüncelerine eklemifllerdir. Lisans düzeyinde e¤i-
tim alanlar ise bu alanda al›nan e¤itimin kendilerine k›lavuzluk etti¤ini düflünmekte-
dirler. Afla¤›da bu görüfllere iliflkin örnekler sunulmufltur.

Atamayla müdür olup seminere kat›lan bir ilkö¤retim okulu müdürü:

“Sürekli duyuyorum 10-15 y›ld›r. Ilk kez Burhan Özfatura ‹ÖO’daki bir semi-
nerde duydum. Gördü¤üm seminerler içinde vard›. Idarecili¤in okulu yok. S›navla
m›navla idarecilik olmaz. Gidiyor MEB’in kuca¤›nda a¤l›yor...“ (K5 D25 Y1 YE1 Be-
den E¤itimi)

Lisans e¤itimi alm›fl bir baflka müdür ise bunun tam karfl›t› görüflleri dile geti-
riyordu: 

“E¤itim yönetiminde okurken... afla¤› yukar› alt› y›l kadar oluyor. E¤itim
program›n›n içerisinde. Bilmek ne yapaca¤›n›n rotas›n› çiziyor. Okul kültürünü olufl-
turmada, e¤itimin hedeflerini gerçeklefltirmede, yönetim süreçlerinin tamam›n› etki-
ledi.“(K6 D15 Y2 YE2 S›n›f Ö¤retmeni)

‹lkö¤retim okulu müdürlerinin ö¤retimsel liderli¤e iliflkin görüfllerini ortaya
ç›karmaya yönelik bu çal›flmada, okul müdürlerinin ö¤retimsel liderli¤in ö¤retim yö-
netimi ve destek, kaynak yönetimi, sorun gidericilik boyutlar›na portrelerinde yer ve-
rirken, eflgüdümleyicilik, nitelik izleme, ö¤retmenlerin mesleki geliflimleri ve denet-
lenmeleri gibi boyutlara ilflkin daha az vurgu yapt›klar› bu durumun da okul müdür-
lerinin ö¤retimin niteli¤inden daha çok onun ön koflullar›yla u¤raflmak zorunda kal-
d›klar›, ö¤retimsel liderlikle ilgili e¤itim alm›fl olman›n yarar›na bu alanda örgün e¤-
tim kurumlar›nda e¤itim alm›fl olanlar›n di¤erlerine göre daha çok inand›klar› sonu-
cuna var›labilir.
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SSoonnuuçç

2002-2003 ö¤retim y›l› ikinci döneminde Buca ilçesinde görev yapmakta olan
ilkö¤retim okulu müdürleriyle yap›lan bu çal›flman›n sonuçlar› flöyle s›ralanabilir:

1. ‹lkö¤retim okulu müdürleri kendi portrelerini çizerken ö¤retimsel liderli¤in
s›ras›yla (1)ö¤retimsel yönetim ve destek,  (2) kaynak yönetimi, (3)sorun gi-
dericilik, (4)ö¤retmenlerin denetlenmesi ve geliflimi,  (5) nitelik izleme (6)ö¤-
retmen de¤erlendirme, (7) eflgüdümleme boyutuna kendi portrelerinde yer
vermifllerdir.

2. Ilkö¤retim okulu müdürlerini ö¤retmenleri ve velileri e¤itim sorunlar›n›n
çözümüne katmak amac›yla iyi iliflkiler gelifltirmeye çal›flan, e¤itim ortam-
lar›n› biçimsel de olsa e¤itime uygun hale getirmeye çal›flan, buna karfl›l›k
e¤itimin niteli¤ini art›rmaya yönelik boyutlara zaman› kalmayan insanlar
olarak tan›mlamak olas›d›r.

3. Deneyim, branfla, yöneticili¤e s›navla girip girmedi¤ine, e¤itim yönetimi
alan›nda ald›¤› e¤itime göre ilkö¤retim okulu müdürlerinin verdi¤i yan›tla-
ra bak›ld›¤›nda s›navla yönetici olanlar›n ve bu alanda lisans e¤itimi alanla-
r›n görüflleriyle atamayla müdür olanlar›n görüflleri belirgin bir biçimde
farkl›laflmaktad›r. S›navla yönetici olanlar ve lisans düzeyinde e¤itim alan-
lar ö¤retimsel etkinliklere ve yönetim süreçlerine yönelik daha çok vurgu
yaparken atamayla gelenler okulun parasal kaynaklar›n› karfl›lamadaki güç-
lüklere ve fiziki ortam›n güzellefltirilmesine portrelerinde daha çok yer ver-
mifllerdir. Deneyim ve branfl kiflisel de¤iflkenlerine göre ilkö¤retim okulu
müdürlerinin görüfllerinde bir farkl›laflma görülmemektedir. 

4. ‹lkö¤retim okulu müdürleri en önemli rolleri olarak ö¤retimsel liderli¤in
ö¤retim yönetimi ve destek, kaynak yönetimi boyutunu öne ç›karmaktad›r-
lar. Parasal kaynak sa¤lama en önemli rol olarak dile getirilmektedir. Kifli-
sel de¤iflkenlere göre bir farkl›l›k  olmamakla birlikte, s›navla yönetici olan-
lar›n ve bu alanda lisans e¤itimi alanlar›n yan›tlar›nda ö¤retim yönetimi ve
destek boyutu ile eflgüdümleme boyutlar›n›n öne ç›kt›¤› söylenebilir.

5. ‹lkö¤retim okulu müdürleri, en çok hoflland›klar› yan olarak ö¤retim yöne-
timi ve destek boyutunu öne ç›karmaktad›rlar. Kiflisel de¤iflkenler aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda ilkö¤retim okulu müdürlerinin görüflleri oldukça benzerdir.

6. ‹lkö¤retim okulu müdürlerinin yan›tlar›n›n hemen hepsinde dile getirilen
hofllan›lmayan yan, kaynak yönetimi boyutundad›r. Okulun finansman›n›
sa¤lamak için veli ve ö¤rencilerle, üst yöneticilerle parasal konularda karfl›
karfl›ya kalmak, ilkö¤retim okulu müdürlerini en çok rahats›z eden durum-
dur. Kiflisel de¤iflkenler aç›s›ndan da müdürlerin görüflleri farkl›laflmamak-
tad›r.

7. Okul müdürlerinin baflar›l› müdür olabilmelerinin ön koflulu olarak ö¤retim
yönetimi ve destek boyutuna iliflkin görevleri dile getirmifllerdir. Bu konu-
da da okul müdürlerinin görüflleri hemen hemen ayn›d›r.

8. ‹lkö¤retim okulu müdürleri ö¤retimsel liderlik kavram›n› seminerlerde ya
da lisans e¤itimi s›ras›nda duymufllard›r. Lisans düzeyinde e¤itim alanlar
bu alanda al›nan e¤itimin kendilerine k›lavuzluk etti¤ini düflünürken, di-
¤erleri ald›klar› e¤itimin yararl› olmad›¤›n› düflünmektedirler.
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ÖÖnneerriilleerr

1. ‹lkö¤retim okulu müdürleri, e¤itimin di¤er önkoflullar›yla u¤raflmak zorun-
da kald›klar›ndan ö¤retimsel liderlik rollerinin önemli bir bölümünü oyna-
yamamaktad›rlar. Bu nedenle; bu okullar›n parasal sorunlar›n› çözecek ça-
l›flmalar yap›lmal›, fiziki koflullar› iyilefltirilmelidir.

2. ‹lkö¤retim okulu müdürleri ö¤retimsel liderlikle ilgili konularda çal›flmak-
tan hofllanmaktad›rlar. Bununla birlikte, ö¤retimsel liderlikle ilgili ald›klar›
e¤itim yeterli olmad›¤›ndan bunu ifllerine yans›tamamaktad›rlar. Bu neden-
le ilkö¤retim okulu müdürlerine ö¤retimsel liderlik bilgi ve becerilerini ka-
zand›racak e¤itim verilmelidir.

3. Ö¤retimsel liderlikle ilgili e¤itim, ö¤retmenlere de verilerek istekli ö¤ret-
menler ö¤retimsel kaynak durumuna getirilebilir.
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AAbbssttrraacctt

The aim of this study is to bring to light approaches and roles of instruc-
tional leadership of elementary school principals. In  this context, approaches
and roles of instructional leadership of elementary school principals is investi-
gated through their own perspectives. The study was conducted on the princi-
pals who work in the elemantary schools in Buca district in ‹zmir provision in
2002-2003 school  year. In this study, the semi-structured interview which is one
of the qualitative research tecniques was used. The semi-structured interview
protocol, which was prepared by Terasa A Newbold (1999, 51) with the method
of reviewing the effective school research, was translated into Turkish and used
as a means of collecting the data. In analysing the data, the approaches of Miles
ve Huberman (1994, 10); Strauss ve Corbin (1998) and Wolcott (1994) were com-
bined and used. In this study, it has been concluded that the elementary school
principals are trying to deal with the prerequisites of the instructional leaders-
hip much more.
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