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ÖZ 

OKULLARDAKİ ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN OKUL  

YÖNETİCİLERİNİN ETİK DAVRANIŞLARI  

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Yüksek Lisans Tezi:İşletme Ana Bilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Hüner Şencan 

 
Bu tezde temel olarak Okulların örgütsel kültür yapılarının belirlenmesi örgütsel 

kültür yapıların okul yöneticilerinin etik davranışları ile ne gibi ilişki içerisinde 

oldukları incelenmiştir.Okulların örgütsel kültürünün güçlü ve zayıf yönleri ele 

alınmış ve örgütsel kültür rol, destek, başarı, güç olmak üzere dört boyutta 

incelenmiştir.Okul yöneticilerinin etik davranışları ise (a) hoşgörü (b) dürüstlük (c) 

adalet (d) sorumluluk, olmak üzere dört boyutta ele alınmıştır.  

Araştırmanın örneklem grubunda yer alan 70 lisenin okul müdürlerine ve 182 

müdür yardımcısına anket uygulanmış toplamda 252 çalışana ait veriler analiz 

edilmiştir.Bulguları değerlendirdiğimizde Okul yöneticilerinin etik davranışlarının 

pozitif olması okulların örgütsel kültürel yapılarının olumlu yönde etkilediği 

sonucuna varılmıştır 

Tez sekiz ana bölümden oluşmuştur. İlk bölümde araştırmanın amacı, önemi, 

kapsamı ve kısıtlarından bahsedilmiştir.İkinci bölümde önce etik kavramının 

kuramsal temelleri incelenmiş, üçüncü bölümde eğitim yönetiminde etik konuları 

irdelenmiş ardından dördüncü bölümde örgütsel kültür kavramına temel olan bazı 

tanım ve yaklaşımlar yer verilmiştir. Beşinci bölümde etik davranışın örgütsel 

kültürle ilişkisi Altıncı bölümde araştırmanın hipotezlerinden ve önkabullerinden 

yedinci bölümde araştırmanın yönteminden  bahsedilmiştir. Son bölümde ise yapılan 

istatistiki analizlerin bulguları ele alınmış ve ulaşılan sonuçlar tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Kültür, Etik Davranışlar 

Jüri Üyeleri           : Prof. Dr. Erdal Tekarslan 

          Prof. Dr. Mahmut Paksoy 

          Prof. Dr. Hüner Şencan 

                               Yrd. Doc. Dr. Güven ORDUN 

        Yrd. Doc. Dr. Aykut Berber 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN SCHOOLS ON 

ETHICAL MANNERS OF SCHOOL  EXECUTIVES 

Masters Thesis:Business Administration Departmant 

Adviser: Prof.Dr. Hüner Şencan 

In this thesis, basically, determination of the organizational culture structure of the 

schools, in which way the organizational culture structures are related to ethical 

manners of the school executives have been examined. Strong and weak parts of the 

organizational culture of the schools have been dealt with and the organizational 

culture has been examined under four titles which are called  role, support , 

achievement , strenght. Ethical manners of school execustives have been titled in 

four groups: tolarence, honesty, justice and responsibility. 

A survey has been applied to  70 head-masters and  182  assistant managers 

of  different schools  and all the datums have been analyzed belong to 252 employees 

in total. When the When we assessed the findings, it has been understood that 

positive ethical manners of the headmasters and the assistant managers, effect the 

organizational culture of the schools in a positive way. 

The thesis comprises seven main parts. In the first part the importance of  the 

purpose, the consequence, the extent and prohobitions is mentioned. In the second 

part, fistly the theoretical basis of the concept “ethical” , in the  third part ethical 

subjects on educational management are scrutinize, then in the fourth part some 

definitions and approaches which have been the basis for the organizational culture 

are mentioned. In the fifth part in which way the organizational culture structures are 

related to ethical manners of  executives In the sixth part hypothesis and pre-

acknowledgements of the research are stated. In the seven part the importance of the 

research is mentioned. And in the last part, the findings of the statistical analyses  

done are dealt with and the results are discussed. 

 Key Words: Organizational Culture, Ethical Manners 
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ÖNSÖZ 

Okulların örgütsel kültürel yapılarının belirlenmesi örgütsel kültürel yapıların okul 

yöneticilerinin etik davranışları ile ne gibi ilişki içerisinde oldukları 

incelenmiştir.Okulların örgütsel kültürünün güçlü ve zayıf yönleri ele alınmış ve 

örgütsel kültür (a)güç (b) rol (c) başarı (d) destek olmak üzere dört boyutta 

incelenmiştir.Okul yöneticilerinin etik davranışları ise (a) hoşgörü (b) dürüstlük (c) 

adalet (d) sorumluluk olmak üzere dört boyutta ele alınmıştır.Okulların sahip olduğu 

örgütsel kültürel yapılarının neler olması gerektiğini ve örgütsel kültürel yapıların 

güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmaktır.  

Bu araştırmanın önemi; okulların sahip olduğu örgütsel kültürel yapıların 

belirlenmesinde esas oluşturan(a)güç (b) rol (c) başarı (d) destek alt boyutları, 

kültürel yapının güçlü ve zayıf olmasında etkin rol oynamaktadır. Örgütsel kültürel 

yapının oluşmasına etki eden diğer bir faktör ise de okul yöneticilerinin rol ve 

davranışlarıdır. Bu davranışlardan söz ederken mesleki davranışları birinci derecede 

etkileyen etik davranışlarının önemi ve katkısı son derece yüksektir. Bundan dolayı 

okul yöneticilerinin etik davranışlarının alt boyutları olan höşgörü, adalet, dürüstlük, 

sorumluluk, boyutlarına ilişkin etik ilkelere uygun davranmaları sonucunda okulların 

örgütsel kültürel yapıların güçlü veya zayıf olmasına yön vermektedir. 

Araştırmanın kapsamı ise İstanbul ili Avrupa yakasındaki 21 ilçeye bağlı 125 

resmi lise ve 77 özel liselerde görev yapan okul müdürleri ve müdür yardımcıları ile 

sınırlıdır.Araştırma içerik olarak okul yöneticilerinin etik davranışlarına ilişkin 

görüşleri ve görev yaptıkları okulların örgütsel kültürel yapılarının güçlü ve zayıf 

yönlerinin belirlenmesine yönelik görüşleri ile sınırlıdır. 
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1 

GİRİŞ 

 
Eğitimin temel hedefi olan davranış değiştirme sürecinin gerçekleştiği biçimsel ve 

özel çevreler olan okullar, yaptıkları iş gereği diğer örgütlerden ayrılırlar. Okulların 

girdisi ve çıktısı insandır. Bu özellik onu, diğer örgütlerden ayıran temel bir 

özelliktir. Okullar toplumda sürekli gözlenen, içinde olup bitenler zaman zaman 

kuşkuyla izlenen, çeşitli beklentilerin ve değerlerin çatıştığı kurumlardır. Okulların 

etkili olmaları, yani önceden belirlenen amaçlarını gerçekleştirmeleri büyük ölçüde 

okuldaki eğitim ve öğretim etkinliklerinin yürütülmesinden sorumlu olan okul 

yöneticilerinin etkinliliğine bağlıdır. 

Okulun etkinliklerinin yürütülmesinden sorumlu olan ve bunun için okulun 

kaynaklarını kullanan kişiler olan müdürler ve müdür yardımcılarının, okuldaki 

davranışları etkili davranışlar olması gerekir. Okullar dahil bütün örgütlerde 

yöneticilerin yürüttükleri ortak etkinlikler vardır. Bu ortak etkinlikler; amaçlara 

ulaşma, örgütsel sistemi yaşatma ve örgütün dış çevresine uyumunu sağlamaktır. Bu 

yönetici sorumluluklarına, okul örgütleri için kültürel örüntüleri yaşatma 

sorumluluğu da eklenebilir. Amaçlara ulaşmak isteyen bir yönetici sorumluluklarını 

iyi bilmeli, hedeflerinin iyi tanımlamalı ve eldeki insan ve madde kaynağını amaçlar 

doğrultusunda harekete geçirebilmelidir. Yöneticilerin sorumluluklarından biri olan, 

okulun kültürel havasını, örüntülerini yaşatmak, okulun ve çevresinin kültürel 

kurallarını ve geleneklerini güçlendirmeyi ve beslemeyi gerektirir.  

Kültür, bir örgütte çalışanlar arasında paylaşılmış değerler, anlayışlar, 

inançlar ve düşünce biçimlerinden oluşmaktadır. Kültür, bireylerin nelere değer 

verdiklerini, neler için uyuşmazlık içine gireceklerini, anlaşmazlık durumlarında 

nasıl davranacaklarını ve uyuşmazlıkların ele alındığı kurumların biçim ve niteliğini 

de belirler. Fakat her insanın kendisinin ve çevresinin bir kültür anlayışı ve ortamı 

olduğu gibi, okulların da bir kültürü vardır. Hatta her okulun ayrı bir kültürü vardır. 

Okulların kültürünü şekillendiren esas unsur, o okulun ve iş görenlerinin içinde 

bulunduğu çevrenin kültürüdür.  Okul kültürünün korunması, geliştirilmesi 

hususunda yöneticilerin çok dikkatli olması gerekir. Okulda öğrenmeye etki eden 

kültürel faktörleri çok iyi tespit eden ve okul   amaçları etrafında geliştiren, çevredeki 
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kültürden de okulun ne derece etkilendiğini kontrol ederek çevreyi etkilemeyi 

başaran yöneticiler, okulun temel görevi olan öğretme işlevini yerine getirebilirler. 

Yönetici, eğer kendi okulunda genel kabul gören olumlu değerleri bilirse, okul 

kültürünün daha da geliştirilmesi yönünde, öğretmenlerin ve öğrencilerin 

güdülenmesini sağlayacak ödülleri kolayca belirleyebilir. 

Örgütsel kültür, örgüt üyelerinin paylaştığı duygular, normlar, etkileşimler, 

etkinlikler, beklentiler, varsayımlar, inançlar, tutumlar ve değerlerden oluşmaktadır 

ve örgütteki hemen hemen her şey yönetici tarafından etkilenmektedir. Okul 

yöneticileri, örgüt üyeleri arasındaki sürekli çatışmaları da kendi liderliği sayesinde 

en aza indirerek okulun hedeflerine ulaşmasını hızlandırmalıdır. Üyelerin kendi 

aralarında kaynaşmaları ve bütünleşmeleri, yöneticinin onları motive etme gücüne 

bağlıdır. Bu yönüyle yüksek moral gücüne sahip olan örgüt üyeleri, daha çok 

bütünleşmeyle birlikte amaçlara ulaşma yönüyle de hızlı adımlarla 

ilerleyebileceklerdir. Kişinin örgütsel kültürü kazanmasında da yöneticinin etkisi 

büyüktür. Başka bir kültür içinden gelmiş olan kişinin, o kurumun kültürünü 

özümsemesi, yöneticilerinin ve kurumun diğer üyelerinin davranışlarıyla doğru 

orantılıdır. Bu yönüyle de kurum kültürünün geliştirilmesinde nitelikli yöneticilere 

daha çok ihtiyaç vardır. 

Okul kültürünün güçlü olmasının pek çok faydasından söz edilebilir. Örneğin, 

okul çalışanlarına ortak kimlik ve aidiyet duygusunu kazandırır, kaynaşmayı ve 

bütünleşmeyi sağlar, okul misyonunun gerçekleştirilmesi kolaylaşır, okul 

sorunlarının çözümünü kolaylaştırırverimliliği ve etkililiği sağlar, çalışma yaşamına 

anlam katar. Okul kültürü, norm, inanç, tutum, beklenti, davranış ve eğilimlerden 

oluşmaktadır. Sonunda okulda nelere önem verildiği, nelerin değersiz bulunduğu, 

nasıl hareket edileceği konusunda çalışanlar arasında bir ortaklaşma doğmaktadır. 

Dolayısıyla okulun asıl işi olan eğitim ve öğretimde öğrenciden ve öğretmenden 

neler beklenmesi gerektiğini, nelerin vurgulanması gerektiğini tayin eden okul 

kültürü olmaktadır. 

Eğitim en genel anlamda, bireylere kendi yaşantıları yoluyla istendik 

davranışları kazandırma süreci olarak tanımlanmaktadır. Eğitimin tanımı ile birlikte 

etik tartışma ve sorgulamaların da başlaması kaçınılmazdır. Ancak, bireylere 

kazandırılacak davranışların kime göre istendik olacağı, diğer bir deyişle hangi 
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amaçlarla eğitim ve öğretim yapılacağı etik bir tartışmayı gerekli kılmaktadır. Bu 

durumda okullar; bireylere doğru davranışların kazandırıldığı gerçek öğrenme ve 

gelişme merkezleri olmalıdır. Okullar, demokrasi, insan hakları, özgürlük, sevgi, 

saygı ve hoşgörü gibi değerleri kazandıran ve kavramlara ilişkin tutumları pekiştiren 

kurumlar olması gerekmektedir. Bu anlamda eğitim sistemi ve okulların amaç, yapı 

ve işlevlerinin etik bağlamda ciddi tartışmalara konu olması gerekmektir. Bu nedenle 

eğitim yöneticilerinin, görevlerini yerine getirirken, yasa ve politikalar kadar mesleki 

etik ilkelerine de uygun davranmaları gerekir. Eğitim yöneticiliği, eğitim alanındaki 

öğretmenlik, psikolojik danışmanlık, gibi meslek alanlarına benzer şekilde özel 

uzmanlık bilgi ve becerilerini gerektirmektedir. 

Eğitim kurumları, insan merkezli ve hizmet üretilen kurumlardır. İnsan ve 

hizmetin ağırlıklı olduğu bu kurumların yönetiminde iyi, uygun, tutarlı kararlara 

varılabilmesi, eğitim yöneticisinin yönetime ilişkin bilgi ve beceriler kadar, insanlar 

hakkındaki görüş ve beklentileri ile sahip olduğu iyi, doğru ve güzel anlayışı ile de 

ilgilidir. Yöneticinin karar süreci bir değer sistemine dayanırsa, kararlarında dış 

etkiler altında kalmadan etik sonuçlara ulaşmasını sağlar. Okul yöneticisi eğitim 

sistemi içinde çok önemli bir birimi temsil etmektedir. Okul yöneticisinin liderlik 

biçimi ve her gün yüz yüze geldiği durumlarda gösterdiği mesleki ve ahlaki 

davranışlarında, sahip olduğu etik değerlerin yansımaları görülür. Günlük kararlarda 

bilinç altında yer alan ahlaki eğilimler davranışları etkilemektedir. 

Öğretmenlerin ve diğer çalışanların moralini düşüren en önemli etkenlerden 

biri yöneticilerin dürüstlüğü ve tarafsızlığından kuşku duyulmasıdır. Etik ilkeler 

yöneticilerin tartışmaya açık eylem ve kararlardan uzak durmalarını, doğru olmayan 

ancak çekici gelen yaklaşımlardan kaçınmalarını sağlar. 

Okul yöneticilerinin etik davranışların okulların örgütsel yapısını 

etkilediğinden bu iki kavram eğitim sorunu olarak ele alınabilir. Bu eğitim sorununu 

araştırmak ve okulların örgütsel kültürel yapılarının güçlenmesine katkı sağlamak 

amacıyla; Okulların güçlü ve zayıf örgütsel kültürel yapılarının belirlenmesi ve güçlü 

ve zayıf örgütsel kültürel yapıların okul yöneticilerinin etik davranışları ile ne gibi 

ilişki içerisinde olduğunun belirlenmesine çalışılmıştır.  

Bu çalışma da öncelikle okulların örgütsel kültür yapılarının güçlü ve zayıf 

yönlerinin ortaya konması için Örgütsel Kültür Ölçeği uygulanarak sonuçlara 
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ulaşılmıştır. Ardından Okul yöneticilerinin etik davranışlarını belirlemek amacıyla 

Etik Davranışlar Ölçeği kullanılarak sonuçlar elde edilmiştir. Araştırma İstanbul 

ilinin Avrupa yakası sınırları içerisinde bulunan M.E.B’e bağlı 21 ilçeye ait 125 

resmi ve 77 özel liselerde görev yapan müdür ve müdür yardımcılarının görüşleri 

anket yöntemi kullanılarak alınmıştır.Anketler yöneticilerin kendilerine doldurtulmuş 

ve istatistiki paket programlarla değerlendirilmiştir. Bu kapsam ile tez sadece 

İstanbul ilini avrupa yakasındaki özel ve resmi liselerini kapsadığından tüm 

M.E.B’lığına  bağlı tüm özel ve resmi liseleri temsil etmemektedir.   
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1.ARAŞTIRMANIN AMACI, ÖNEMİ, KAPSAMI VE KISITLARI 

 
1.1. ARAŞTIRMANIN AMACI 

 
Bu araştırmanın temel amacı; okulların örgütsel kültür yapılarının belirlenmesi ve  

örgütsel kültür yapılarının, okul yöneticilerinin etik davranışları ile ne gibi ilişki 

içerisinde olduğunun belirlenmesidir. Bu araştırmanın temel amacına kaynaklık eden 

diğer alt amaçlar ise; Okul yönetiminde uyulması gereken etik ilkelerin neler olması 

gerektiği ve okul yöneticilerinin bu ilkelere ne derece uygun davrandıklarının 

saptanmasıdır.  Okulların sahip olduğu örgütsel kültürel  yapıların güçlü ve zayıf 

yönlerini ortaya çıkarmaktır.  

Böyle bir araştırma yapma konusunda okulların örgütsel kültürel yapılarının 

güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi ve okul yönetiminde yaşanan ancak 

tanımlanmamış bir sorunu gündeme getirme, irdeleme ve araştırma sorumluluğu 

hissedilmesine yol açan temel faktörler şunlardır. 

 
1. Etik kavramının felsefi, sosyolojik, psikolojik boyutlarını ortaya koymak; 

mesleki etik, örgütsel etik, yönetsel etik ve eğitim yönetiminde etik 

kavramlarının, temel etik değerler ile kuramsal boyutta irdelemek. 

2. Türkiye’de okul yöneticilerinin mesleki örgütlerinin az olması sonucu meslek 

etiğine ilişkin ilkelerin belirlenmesi ve bu meslek etiği ilkelerine uymayan 

yöneticilerin okulların örgütsel kültürel yapılarını olumsuz yönde etki edeceği 

ön görülmektedir. 

3. Okul yönetiminde etik ilkeler ve değerler konusunda belirli organizasyonlara 

başlatılması ve bu etik ilkelerin okulların örgütsel kültürel yapılarına katkı 

yapma çabalarına yön verilmesi.   

4.  Okul yöneticilerini etik davranışlarının geliştirilen ilkelere uygunluğunun ve 

okulların örgütsel kültürel yapılarına etkisinin İstanbul ilindeki resmi ve özel 

liselerde görev yapan müdür ve müdür yardımcıları tarafından nasıl 

değerlendirildiğini ortaya koymak. 
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5. Meslek etiği konusunun okul yönetiminde formal meslek eğitimi 

programlarının birer parçası haline getirilmesinin sonucu okulların örgütsel 

kültürel yapılarının güçlü yönlerinin ortaya çıkarılmasının gerektiğini ortaya 

koymak.  

 
Bu araştırmanın amacına ulaşılabilmesi için aşağıdaki şu alt sorulara yanıt aranmıştır. 

 
1. Okul yöneticilerinin uygun davranmaları beklenen etik ilkeler neler 

olmalıdır? 

2. Okul müdürleri ve müdür yardımcılarının. (a) hoşgörü (b) dürüstlük (c) adalet 

(d) sorumluluk boyutlarında yer alan otuz altı etik ilkeye ne derece uygun 

davrandıklarına ilişkin olarak İstanbul ili resmi ve özel liselerin de görev 

yapan müdürlerin ve müdür yardımcılarının görüşleri nasıldır? 

3. Okulların örgütsel kültürel yapılarından (a)güç (b) rol (c) başarı (d) destek 

boyutlarına ilişkin otuz yedi kültürel yapıya ait  İstanbul ili resmi ve özel 

liselerin de görev yapan müdürlerin ve müdür yardımcılarının görüşleri 

nasıldır? 

4. Resmi ve özel liselerde görev yapan müdürlerin davranışlarının etik ilkelere 

uygun olup olmamasına ilişkin olarak beraber çalıştıkları müdür 

yardımcılarının görüşleri nasıldır? 

5. Resmi ve özel liselerde görev yapan müdür yardımcılarının davranışlarının 

etik ilkelere uygun olup olmamasına ilişkin olarak beraber çalıştıkları okul 

müdürlerinin görüşleri nasıldır? 

6. Resmi ve özel liselerde görev yapan okul müdürlerinin ve müdür 

yardımcılarının davranışlarının etik ilkelere uygun olup olmadığının 

karşılaştırılması sonuçları nasıldır? 

7. Resmi ve özel liselerin örgütsel kültürel yapılarının karşılaştırılması sonuçları 

nasıldır? 

 
1.2. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

 
Okulların sahip olduğu örgütsel kültür yapıların belirlenmesinde esas oluşturan rol, 

güç, destek ve başarı alt boyutları, kültürel yapının güçlü ve zayıf olmasında etkin rol 
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oynamaktadır. Örgütsel kültürel yapının oluşmasına etki eden diğer bir faktör ise de 

okul yöneticilerinin rol ve davranışlarıdır. Bu davranışlardan söz ederken mesleki 

davranışları birinci derecede etkileyen etik davranışlarının önemi ve katkısı son 

derece yüksektir. Bundan dolayı okul yöneticilerinin etik davranışlarının alt boyutları 

olan höşgörü, adalet, dürüstlük ve sorumluluk, boyutlarına ilişkin etik ilkelere uygun 

davranmaları sonucunda okulların örgütsel kültürel yapıların güçlü veya zayıf 

olmasına yön vermektedir. 

Bu araştırmada da bu ilişkinin araştırılması amaçlanmaktadır. 

Okullarımızda okul yöneticilerinin uygulamada karşılaştıkları sorunları 

çözmede temel olabilecek etik ilkeler dizisi bulunmaktadır.Yasal düzenlemeler, 

yöneticilerin yasa ve etik dışı davranış ve eylemlere yönelik önlemleri içermekle 

birlikte yöneticilerin etik davranışlar konusunda duyarlılık kazanmaları, bu ilkeleri 

benimsemeleri ve uygulamaları konusunda önemli boşluklar vardır. 

Bu araştırma okul yöneticileri için etik davranışların örgütsel kültürel yapıya 

etki derecesini belirlemeye yönelik olmasının yanısıra, okul müdürleri ve müdür 

yardımcılarının bakış açıları ve davranışlarının da değerlendirilmesi ve farklılıkların 

ortaya konması anlamında önem taşımaktadır.Araştırmaya önem kazandıran bir 

başka özellik ise resmi ve özel okullarda görev yapan yöneticilerin etik 

davranışlarının karşılaştırılması ve görev yaptıkları okulların örgütsel kültürel 

yapıları arasındaki farklılıkları ortaya çıkararak, eğitim yönetiminde önemli bir yere 

sahip olan insan kaynağını ön plana çıkararak nitelikli yönetim anlayışının hakim 

olduğu örgütsel okul yapılarının oluşması  amaçlamaktadır. 

 
1.3 ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 

 
Bu araştırma M.E.B’lığına bağlı İstanbul ili avrupa yakasındaki 21 ilçeye bağlı 125 

resmi lise ve 77 özel lisede görev yapan Okul müdürleri ve müdür yardımcıları ile 

sınırlıdır.Araştırma içerik olarak okul yöneticilerinin etik davranışlarına ilişkin 

görüşleri ve görev yaptıkları okulların örgütsel kültürel yapılarının güçlü ve zayıf 

yönlerinin belirlenmesine yönelik görüşleri ile sınırlıdır. 

Okul yöneticilerinin davranışlarına bağlı diğer değişkenler ve okulların 

örgütsel kültürel yapılarına ait diğer değişkenler bunların nedenleri ve diğer sonuçlar 



 

 

8 

kapsam dışındadır. Araştırmanın zaman boyutu uygulama açısından 11 Ekim -15 

Aralık 2006  tarihleri arasında yapılmıştır. 

 
1.4 ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

 
Araştırmanın amacı okulların örgütsel kültürel yapılarının güçlü ve zayıf yönlerinin 

belirlenmesi ve bu belirlenen örgütsel kültürel yapıların düzeyi ile okul yöneticilerin 

etik davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma temel araştırma 

niteliğinde olup istatistiki açıdan tanımlayıcı ve hipotez test eden sonuç çıkarıcı bir 

araştırmadır. Bundan dolayı araştırma sonuçları M.E.B’e bağlı tüm resmi ve özel 

liselere genellenemez. 

 Bu kapsamda örneklem, tabakalanma yöntemi ve sistematik tesadüfi 

örneklem yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmada ana kütle İstanbul ili 

Avrupa yakasına bağlı 21 ilçede yer alan resmi ve özel liselerdir. İstanbul ilinin 

tamamının anakütleye alınmamasının sebebi İstanbul ilinin geniş bir coğrafi 

uzunluğa sahip olması, ulaşım ve iletişim zorlukları nedeniyle araştırmadaki anakütle 

İstanbul ilinin avrupa yakasındaki 21 ilçeye bağlı 125 resmi ve 77 özel lise ile 

sınırlıdır. 

Araştırmada okulların örgütsel kültür yapılarının belirlenmesine yönelik 

Örgütsel Kültür Ölçeği ve okul yöneticilerinin etik davranışlarını belirlemeye yönelik 

Etik Davranışlar Ölçeği ve bunlara ek olarak bazı demografik değişkenleri 

belirlemek üzere araştırmacı tarafından bir form kullanılmıştır.  

Okulların örgütsel kültür yapılarının belirlenmesine yönelik kullanılan ölçekte 

ve okul yöneticilerin etik davranışlarının belirlenmesine yönelik ölçekte belli sayıda 

alt boyut yer almaktadır. Araştırmanın sınırlılıklarından birini oluşturan bu alt 

boyutlar veri toplama yöntemi ve değişkenler başlığı altında ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. 
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2. ETİK KAVRAMININ KURAMSAL TEMELLERİ 

 
2.1. ETİK VE AHLAK KAVRAMLARI 

 
İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, 

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

bütünüdür.  

Etik kavramı Yunanca kökenli olup “karakter” anlamına gelen “ethos” sözcüğünden 

türetilmiştir.1 Ahlak ise; Arapça “hulk” kökünden gelmektedir. Her iki sözcük de 

gelenek, görenek, alışkanlıklar anlamlarında kullanılmaktadır. Etimolojik olarak 

bakıldığında etik ile ahlak arasında bir anlam farkı yoktur. Ancak sözcüklerin 

kullanım bağlarına bakıldığında, onların farklı şeyleri nitelemek için kullanıldığı 

görülmektedir.2 

Etik,  herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan 

temel kurallar ya da değişkenlerdir. Etik neyin iyi ya da yanlış olduğunu ortaya 

koyan davranışsal kurallar topluluğu, ilkeler topluluğudur. Ayrıca etik, ahlaki görev 

ve sorumlulukları da içerir. Bu kavramı bütün içeriği ile tanımlamak zordur.3  

Ahlak, toplumların gereksinim ve çıkarları doğrultusunda, alışkanlıklar, gelenekler, 

töreler ve kamuoyunun gücünden destek alan, kendiliğinden biçimlenmiş, genel 

kabul görmüş yasaklar ve değerlendirmelerdir4.  

Ahlak ile etik çoğu zaman birbiri yerine kullanılan kavramlar olsalar da aralarındaki 

fark Arslan’a (1998)  göre şu şekilde açıklanmıştır:  

Ahlâk, genellikle insanın kendine göre yaşadığı bir ilkeler topluluğu, bir ku 

rallar toplamı anlamına gelir. Böylece bir meslek ahlâkından, bir siyasal ah 

lâktan, hatta bir evlilik ahlâkından söz etmek mümkündür. Meslek ahlâkı, bir  

mesleği icra eden kişilerin, örneğin öğretmenlerin, öğrencilerine velilere ve  

                                                
1 Çiğdem Kırel, Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Bir Uygulama Çalışması, Anadolu 

Üniversitesi Yayınları, No: 1211, Eskişehir, 2000, s.2. 
2 Mesut Sağnak, “Etik İklimlerin Örgütsel Temelleri”, Çağdaş Eğitim Dergisi, Cilt 30, Sayı, 

319, Mart, 2005, s.34. 
3 Rıdvan Karalar, “İş Ahlakı ve Toplumsal Sorumluluklar (Etik-Törel Kurallar)”, Genel İşletme, 

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2002, s.74. 
4 İvan Frolov, Felsefe Sözlüğü, Çev: Aziz Çalışlar, Cem Yayınevi, İstanbul, 1997, s.7 
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kendi meslektaşlarına karşı davranışlarını düzenleyen ve onlara kılavuzluk  

eden ilke ve kurallar bütünüdür. Etik (ahlâk felsefesi) ise ahlâktan farklı ola 

rak bu tür davranışları felsefî olarak inceleyen ve açıklamaya çalışan felsefe 

nin dalıdır.5  

Kısaca belirtilecek olursa, etik doğru ve yanlış davranış teorisidir, ahlak ise onun 

pratiği. Ahlaki değil de etik ilkelerden; etik değil de ahlaki davranış tarzından söz 

etmek daha doğru olur. Etik, bir kişinin belli bir durumda ifade etmek istediği 

değerlerle ilgilidir, ahlak ise bunu hayata geçirme tarzıdır.6  

 
2.2. ETİK VE YASALAR 

  Etik ve yasalar birbiri ile ilişkili olan ama her zaman birbirleriyle örtüşmeyen 

kavramlardır. Yasalar ve etik arasında üç çeşit ilişkiden söz edilmektedir. Bunlar;7 

1. Yasalar zamana göre değiştiğinden etikle bağlantıları da değişmektedir. 

Yasak olan bir eylem daha sonra bu sırlardan çıkabilir. Ayrıca kimi etik 

standartlar yasalarla ilgisizdir. Örnek: yalan söylemek yasal bir yaptırım 

gerektirmez.  

2. Yasalar kimi davranışları olumsuz görürken etik ilkeler olumlu görebilir. 

3. Yasalar ile toplumun etik standartları arasında önemli bir açıklık bulunur; 

yasalar toplumun gelişimine ayak uydurmaz. 

Yukarıdaki maddelerden de anlaşılacağı üzere her etik davranış yasaların 

onayına bağlı olmadığı gibi, her yasal davranışta etik kurallara uygunluk 

göstermeyebilir ve etik olarak görülmeyen bir davranış zaman içersinde yasalarla 

desteklenebilir. Örneğin; çevreyi kirletmek her toplumda ve her zaman etik olarak 

görülmediği gibi, Türkiye’de de bu böyledir ancak son beş yılda yapılan yasal 

düzenlemelerle bu etik olmayan davranış yasalarla cezai yaptırım uygulanarak 

                                                
5
 Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş,  Vadi Yayınları, İstanbul, 1998, s. 119.  

6 Sağnak, a.g.e.,s.35. 
7 Karalar, a.g.e.,s.75. 
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engellenmeye çalışılmaktadır. Çünkü toplum tarafından hoş görülmeyen etik 

olmayan, toplumun huzurunu bozucu eylemlerin önüne geçmek, engellemek yasa 

koyucuların sorumluluğundadır.  

 
2.3. AHLAKİ GELİŞİM EVRELERİ  

 Ahlak gelişimi, insanın psikolojik yapısı ile yakından ilgilidir. Bireylerin 

davranışlarını ussallaştırarak, etik anlamda gerekçelendirme sürecinde bazı yapıların 

işlediği kuşkusuzdur. Freud'un id, ego ve süperego olarak tanımladığı yapıda bu üç 

sistemin de bazı işlevleri vardır. İd, bireyin dürtülerinin ruhsal temsilcilerini 

kapsamasına karşın; ego, kişinin çevre ile ilişkilerini yürütme işlevini üstlenir. 

Süperego ise, zihnin ahlaki önyargılarını, ideal ve arzularını kapsar. Bireylerde 

süperegonun gelişmişlik düzeyi, davranışlarının ahlaki ilkelere uygunluğunu 

kolaylaştırır. Çünkü süperegonun başlıca işlevleri: (l)idden gelen içgüdüsel dürtüleri 

bastırmak ve ketlemek, (2)egoyu gerçekçi amaçlar yerine ahlaki amaçlara 

yöneltmeye ikna etmek, (3) kusursuz olmaya çabalamaktır. 

Kohlberg'in ahlaki gelişim kuramına göre birey, gelenek öncesi, geleneksel 

ve gelenek ötesi olmak üzere üç düzey içinde altı evreden geçerek ahlaki gelişimine 

ulaşır.8 

Kohlberg’in önerdiği bu üç düzey, çocuk ya da yetişkinin doğru ya da ahlaki 

davranış olarak neyi algıladığına ve bunu nasıl belirlediğine göre sıralanmıştır. Her 

bir düzey kendinden öncekine dayanmakta, kendinden sonraki döneme temel 

oluşturmaktadır.  

Gelenek Öncesi Düzey: Kurallar başkaları tarafından konur. Bu düzeydeki çocuk, 

kültür içinde kabul edilen iyi ve kötü ölçütlerine göre davranır. Ahlak gelişiminde 

yer alan altı aşamadan ilk ikisi, gelenek öncesi düzey içinde yer alır.  

                                                
8 İnayet Pehlivan Aydın, Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik, PegemA Yayıncılık, 3. Baskı, 

Ankara, 2002,  s.10 
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Aşama 1 - Ceza ve İtaat Eğilimi: Bu düzeydeki çocuklar sadece otoriteye uyar ve 

cezalandırmaktan kaçınırlar. Genel olarak olayların dış görünüşüne ve meydana 

gelen zararın büyüklüğüne bakarak karar verirler. Olayın gerisindeki neden önemli 

değildir. Etkinliğin fiziksel sonuçları, etkinliğin kötü ya da iyi olduğunu belirler. 

Örneğin bir çocuk, annesine yardım ederken on tane tabağı kazara düşürüp kırmıştır. 

Bu dönemdeki çocuklara, hangi çocuğun daha suçlu olduğu sorulduğunda on tane 

tabak kıran çocuğun daha suçlu olduğunu belirtmişlerdir.  

Aşama - 2 Araçsal İlişkiler Eğilimi: Çocukların kendi ihtiyaç ve isteklerinin 

karşılanması önemlidir. Diğer insanlarında ilgilerinin farkına varırlar. Ancak ahlaki 

yargıda bulunacakları zaman, başkalarının ihtiyaçlarını somut bir şekilde dikkate 

almakla birlikte, hala birinci planda kendileri vardır. Ne kadar alırlarsa o kadar 

vermeleri söz konusudur.9 

Geleneksel Düzey: Bu düzey, ahlak gelişiminde üç ve dördüncü aşamaları kapsar. 

Birey için aile, grup ve ulusun beklentileri her şeyden önemlidir. Bu beklentiler 

yakın ve açık sonuçları düşünülmeksizin kabul edilir ve değerlidirler. Kendi 

ihtiyaçları bazen grubunkilere göre ikinci planda kalır.  

Aşama - 3 Kişilerarası Uyum Eğilimi:Geleneksel düzey içinde yer alan üçüncü 

aşamada, akran gruplarıyla işbirliği gözlenir. İyi davranış, başkalarına yardım etmek 

ya da onları mutlu etmektir. Başkaları tarafından onay görmek, iyi çocuk olmak 

önemlidir. Ben merkezciliğin azalması ve somut işlemler dönemine girmesiyle 

çocuk, olaylara başkaları açısından bakabilme özelliğini kazanır. Başkalarının 

hissettiklerini de dikkate alır. Artık yaptıklarını sadece ceza almak (Aşama 1) ya da 

kendisi için (Aşama 2) değil; aynı zamanda başkalarını mutlu etmek için yapmaya 

çalışır.  

Aşama - 4 Kanun ve Düzen Eğilimi: Bu dönemde doğru davranış, otoriteye ve sosyal 

düzene uygun olarak kişinin görevini yerine getirmesidir. Artık, akran gruplarının 

kurallarının yerini, toplumun kuralları ve kanunları almıştır. Kanunlar soru 

                                                
9 Nuray Senemoğlu, Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya,  Spot 

Matbaacılık., Ankara, 1997, s.71. 
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sorulmaksızın izlenir. Kanunlara uymayanlar asla onaylanmazlar. Birçok yetişkin 

muhtemelen bu dönemde kalır. 

Gelenek Sonrası Düzey: Bireyin, başkaları ve otoriteden bağımsız olarak izlemek 

istediği ahlak ilkelerini seçtiği ve kendine özgü değer sistemini örgütlediği düzeydir.  

Aşama - 5 Sosyal Sözleşme Eğilimi: Kanunların kullanımı ve bireysel haklar 

eleştirici bir şekilde incelenir. Toplumun kanunları ve değerlerinin göreli ve topluma 

özgü olduğu kabul edilmektedir. Kanunların demokratik olarak değiştirebileceği 

ilkesine sahiptirler. Kanunlar, sosyal düzeni korumak, temel yaşama ve özgürlük 

haklarını güvence altına almak için gerekli görülmektedir. Bu ahlak gelişimi 

düzeyine, yetişkinlerin ancak %25’den azı gelebilmektedir.  

Aşama - 6 Evrensel Ahlak İlkeleri Eğilimi: Bu aşama ahlak gelişiminin sonuncu 

aşamasıdır. Kişi ahlak ilkelerini kendisi seçip oluşturur. Bu ilkeler, adalet, eşitlik, 

insan hakları gibi bazı soyut kavramlara dayalıdır. Bu ilkeleri ihlal eden kanunlara 

uyulmamalıdır. Çünkü “adalet yasanın üstündedir” Bireyin haklarına saygı esastır.10  

 

2.4. ETİK DAVRANIŞIN TOPLUMSAL ETKENLERİ 

Bireylerin etik davranışlarını toplumun çeşitli etkenleri belirler. Bu etkenler; bireyin 

içinde bulunduğu toplumun kültürü, sahip oldukları değerler, kabul ettikleri normlar 

ve standartlardır. 

 

2.4.1. Kültür 

Toplumlar, insanların karmaşık bir biçimde gruplaşmalarından oluşmuştur. Her 

toplum, bireylerin  belirli durumlarda karşılaştığı sorunları çözümlemek ve 

gereksinimlerini gidermek için birçok araçlara ihtiyaç duyar. Kişinin içinde 

bulunduğu çevre şartlarına, toplu olarak yaşadığı insanlarla olan ilişkilerine göre, bu 

araçlar sınırlanmakta ve değişmektedir. Bu çerçevede, en basitinden en gelişmişine 

kadar her türlü insan topluluğunda kültür denilen ortak bir olguya rastlamaktayız. 

                                                
10 Senemoğlu, a.g.e.,s.72,73. 



 

 

14 

Kültür kelimesinin, bakmak veya yetiştirmek manasına gelen klasik Latin fiillerinden 

olan “colere” veya “cultura”dan geldiği kabul edilir.11 Günümüz Türkçesinde kültür, 

uygarlık, bir topluma özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü, düşünceyi, 

muhakemeyi ve eleştiri anlayışını geliştiren zevki incelten bilgilerin tümü ve bireyin 

belirli bir konuda veya alanda edinmiş olduğu geniş ve sistemli bilgi birikimi gibi 

değişik şekillerde tanımlanmaktadır.12  

İnsanlar doğayı değişime uğratırken kendileri de değişmekte, dış çevre ile karşılıklı 

etkileşime girmektedirler. Böylece bireyin kültürü toplumun kültürüne, toplumun 

kültür de tek tek bireylerin kültürüne doğrudan doğruya bağlı bir görünüm 

kazanmaktadır. Belirli bir kültürel yapıya sahip olan toplumlarda yer alan insanların 

ihtiyaçlarını karşılama amacına yönelik olarak kurulmuş olan örgütlerin de, toplumda 

yaşamını sürdürmeye çalışan sosyal sistemler olarak var olması kültürle ilişkisini de 

kaçınılmaz kılmaktadır. Bu kapsamda örgütleri içinde yer aldıkları toplumların birer 

küçük örneği olarak düşündüğümüzde, dünyadaki farklı toplum ve kültürlere benzer 

biçimde örgütlerinde farklı kültürel özelliklere sahip oldukları söylenebilmektedir.13 

Kültür gerek sosyal hayatta gerekse örgütlerde etkili bir kavramdır toplumdan 

topluma değişen çeşitli uygulamaları vardır. Bu uygulamaları sosyal hayattan 

örneklendirecek olursak; Türklerde misafir geldiğinde ayağa kalkılması, büyüklerin 

ellerinin öpülmesi ve yer verilmesi buna örnek gösterilebilir. Örgütsel açıdan ise; üst 

kademe yöneticiler karşısında ceket iliklemek, konuşurken daha özenli davranmak 

vb gibi davranışlar örgütsel kültürün getirdiği tipik davranış kalıplarıdır. 

  

2.4.2. Değerler 

Değerler, inançlardır. Ancak tümüyle nesnel, duygulardan arındırılmış fikir niteliği 

taşımazlar; etkinlik kazandıklarında duygularla içi içe geçerler. Değerler bireyin 

amaçlarıyla ve bu amaçlara ulaşmada etkili olan davranış biçimleriyle (hak bilirlik, 

yardım severlik gibi) ilişkilerdir. Değerler, özgül eylem ve durumların üzerindedir. 

                                                
11 İlhan Erdoğan, İşletmelerde Davranış, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İstanbul, 1991, 

s.115. 
12 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Cilt:2, Ankara, 1998, s.97. 
13 Aylin Gülgün, “Örgüt Kültürü ve Değişimi Üzerine Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”, 

VI. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, 21-23 Mayıs 1998, Eskişehir, s.253. 
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Örneğin, itaatkârlık değeri, işte ya da okulda, aileyle, arkadaşlarla yada 

tanımadığımız kişilerle olan ilişkilerimizin tümünde geçerlidir. Değerler, 

davranışların, insanların ve olayların seçilmesini ya da değişimini yönlendiren 

standartlar olarak işlev görürler. Değerler, taşıdıkları anlama göre kendi aralarında 

sınırlanırlar. Sıralanmış bir değerler kümesi, değer önceliklerini belirleyen bir sistem 

oluşturur. Kültürler ve bireyler sergiledikleri değer öncelikleri sistemleriyle 

betimlenebilirler. Bu noktalara ek olarak, değerlerin değişime açık yapılar olduklarını 

belirtmek gerekir; özellikle de, zaman içinde ortaya çıkan gereksinmeleri karşılamak 

için değer önceliklerinde değişiklikler olabilir.14  

Değerler yanız bireysel düzeyde değil, örgütsel düzeyde de gelişir. Örgüt kültürü, bir 

örgütte paylaşılan değerler sistemidir. Değerler insan davranışının anlaşılmasında 

çok önemli bir yer tutar ve çatışmaların kökeninde değerlerdeki farklılıklar yatar.15 

Etik, insan davranışlarının doğru mu,  yanlış mı,  iyi mi,  kötü mü,  olduğu sorusunu 

sorar ve buna ilişkin birtakım değerlendirmelerde bulunur. Ahlâki değerler iyi veya 

kötü kavram çiftinin etrafında dönen değerlerdir. Fakat söz konusu iyi ve kötünün ne 

olduğu da tam olarak bilinememektedir. İşte tam bu noktada ahlâk filozofunun işi 

başlamakta ve bu sorulara cevap bulmaya çalışmaktadır.16  

Değer yargıları doğrulanması bilimsel olarak mümkün olmayan önermelerden oluşur. 

Toplumun özelliklerine göre değiştiği gibi, bireyden bireye de farklılık gösterir. 

Değerler sürekli değişim içindedir. Bu noktada uzman görüşleri veya otoriteler söz 

konusu değildir.Kabul edilen değerler değişim ve gelişim içersindedir. Örgüt kültürü 

ise örgütte paylaşılan değerlerden oluşur. Örgütlerde çatışma ise; çalışanların kabul 

ettikleri değerlerindeki farklılıklardan kaynaklanır.Örgütlerde yöneticilerin eylemleri 

kabul edilen değerlerin etkisindedir. Yöneticiler işveren tarafından ne şekilde 

güdülenirse eylemleri de o yönde gerçekleşir. Örneğin,  şirket ekonomisinin iyiye 

gitmesi yönünde güdülenen yönetici işletmenin bu yönde ilerlemesinin önemi 

üzerinde dururken, sosyal sorumluluğun önemli olduğu ve bu yönde güdülenen 

                                                
14 Ersin Kuşdil ve Çigdem Kağıtçıbaşı, “Türk Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri ve Scwartz 

Deger Kuramı”, Türk Psikoloji Dergisi Cilt 15, Sayı 45, Ankara, 2000, s.59. 
15H. Lowell  Lamberton ve Lesie  Minor, Human Relations: Strategies For Success, Irwin 

Mirror Pres, Chicago,  1995,s.71. 
16 Arslan, a.g.e.,s.113-116. 
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yönetici ise çalışma koşullarının iyileşmesi, işçilerin daha sağlıklı ortamlarda 

çalışması gerektiği üzerinde duracaktır. Örneklerden de anlaşılacağı üzere değerler 

örgüt yöneticilerinin eylemlerini etkileyen temel etmenlerdir.  

 
2.4.3. Normlar  

Her kültürde toplumsal düzeni sağlayan,  bireylere yol gösteren, doğru ve yanlışı, 

olumlu ve olumsuzu belirleyen kurallar,  standartlar ve fikirler bulunur. Bütün 

bunlara norm adı verilir. Norm, yaptırımı olan kurallar sistemidir.17  

 Normların genel özellikleri şu şekilde maddelenmiştir:18  

1. Normlar, grup üyelerinin çoğu tarafından kabul edilir. 

2. Normlar, grup yaşamının önemli bir bölümünü kapsar. 

3. Normlar,  grup  üyelerinin  duygu  ve  düşüncelerinden  çok  ortak davranışları 

üzerinde odaklaşır. 

4. Grup üyeleri normları farklı düzeylerde benimser. 

5. Normlardan sapma gösteren bireylere karşı, grup üyelerinin hoşgörü 

derecesi farklıdır. 

6. Normlar, grup sürecinin işleyişini kolaylaştırır. 

7. Normlar yavaş gelişir ve yavaş değişir. 

8. Gruptaki bireylerin statüleri, normlara uyum derecesini etkiler. 

9. Belli normlara uymak ya da uymamaya bağlı olarak kabul edilmiş bir 

ödül ve ceza sistemi vardır. 

Grup içinde gelişen toplumsal normların bazı amaçları vardır. Normların 

temel amaçları şunlardır:19 

1. Normlar,  grubun temel değerlerini yansıttığı  için,  üyelerin diğer 

bireylerden ayrılıklarını yansıtır. 

                                                
17 Enver Özkalp, Davranış Bilimlerine Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2003, 

s.63. 
18 Eugene Mc Kenna, Business Psychology And Organisational Behavior, Lawrence Earlbaum 

Associataes Ltd., East Sussex, 1994, s.300 
19 Mc  Kenna, a.g.e.,s.300 
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2. Normlar,  grup üyelerinden  beklenen  davranışları  basitleştirerek,  

kestirilebilir hale getirir. Böylece, üyelerin davranışları önceden sezilebilir ve bu 

da grubun işleyişini kolaylaştırır. 

3. Normlar, bireylerin sıkıntılı durumlara düşmelerini engeller. 

4. Normlar,  grubun yaşamasına yardım eder.  Normlar aracılığı ile, üyelerin sapkın 

davranışları reddedilerek, grubun varlığını sürdürülmesine çalışılır. 

 

2.5. GÖRGÜ KURALLARI VE ETİK 

 
Görgü kuralları; toplumların inanç, eğitim, ekonomik güç, teknolojik seviye, örf ve 

âdetlerine göre farklılıklar gösterir. Dünyadaki toplumların görgü kuralları, değişik 

olabildiği gibi, zamanın geçmesi ve teknolojik ilerlemeler de bazı görgü kurallarını 

kaldırıp, yerlerine yenilerinin konulmasına sebep olur. 

Görgüden maksat; bir toplumdaki insanların birbiriyle münasebetlerinde 

olgun, medenî davranışlar içinde bulunarak, fert ve toplumun huzurunu, rahatını 

temin eder. Ayrıca bunlar, çok sık karşılaşılan günlük işlerde bir nizam ve intizamın 

hâkim olmasını sağlar. Böylece toplum, belli bir rahatlığa kavuşur. 

Sosyal hayatta ve iş yaşamında çeşitli görgü kuralları vardır. Otobüste 

karşılaşılan yaşlı bir bireye yer vermek, sosyal hayatta karşılaşılabilecek görgü 

kurallarına, iş yerine giderken giyilen kıyafete özen göstermek ise iş yaşamındaki 

görgü kurallarına örnek verilebilir. 

Görgü kurallarının pek etikle ilişkisi yoktur. Görgü kurallarına uymayan 

bireyler toplum içersinde görgüsüz olarak nitelendirirler. Kapıdan geçişlerde, 

herhangi bir kuyrukta bayanlara öncelik verilmesinin pek etikle ilişkisi yoktur. 

Ancak otobüste yaşlı bireylere yer verilmemesi, saygısız yaklaşım ve konuşmalar 

hem görgü kuralarına aykırı, hemde etik karşılanmayan davranışlardır. 

 
2.6. MESLEKİ ETİK 

 
Her meslek belli bir etik kurallara göre icra edilir. Bu kurallar belli meslek grubuna 

ait olan bireylerin, hangi etik standartlarla uyum içinde çalışmalarının beklendiğini 

ortaya koyar; meslek sahiplerinin ortak değerlerini ve yapılmasını gerekli gördükleri 

görevleri ifade eder. 
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Meslek etiği her meslek üyesinin olabildiğince iyi olması ilkesine dayanır. Bu ilke, 

yalnızca teknik kurallara uymakla yetinilmemesi mesleğin aynı zamanda diğer 

insanları da ilgilendiren ve dolayısı ile etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmesi 

gereken bir etkinlik olarak algılanması anlamına gelir. Böylesi bir ahlaki temel 

tanımlanmazsa meslek gittikçe saygınlığını kaybeder. Toplumun gözünden düşmüş 

bir meslek, gelişme potansiyelini de kaybederek meslek üyelerine yarar sağlayamaz 

duruma gelir. Mesleki etik, bir özdenetim düzeneği gibi çalışır. Ama öteki denetim 

biçimlerinden farklı olarak içseldir ve manevi bir nitelik taşır. Meslek etiği, genel 

ahlaki ilkelere dayanarak mesleğe uygun şekilde tekrar yazılmasıdır. Genel ahlak 

kurallarının ötesinde bu kez mesleki ahlak ilkeleri, etik kurallar olarak “mesleki 

davranış ilkeleri” adıyla yazılıdır ve bir belge olarak ortadadır.20  

Mesleki etik, iş dünyasında hüküm süren doğru ve yanlış davranışları ele alır. 

Mesleki etik, bütün ilişkilerde dürüstlük, sözünde durmak,  doğaya ve insanlara 

saygılı olmak, hakca davranmak ve haksızlıklara karşı çıkmayı gerektirir Ayrıca 

mesleki etik, sağduyulu seçimler yapmada bireylere yol gösteren ilke ve değerleri 

inceler.21  

 
2.7. ÖRGÜTSEL ETİK 

Yasal bir çerçevede iş görenlerde aynı  aynı tür davranışların yerleştirilmesini 

sağlayan , örgütün topluma karşı yerine getirmeyi üstlendiği hizmetleri sağlarken 

bazı toplumsal sorumluluklarını da üstlendiğini gösteren ilkeler dizisidir. 

Örgüt, "iki ya da daha fazla kişinin bilinçli olarak düzenlenmiş faaliyetlerinin 

y da kuvvetlerinin bir sistemidir.22 Bir örgütün var olabilmesi için üç öğenin varlığını 

zorunludur. Bunlar: (1) birbiriyle iletişimde bulunabilecek bireyler, (2) amacın 

gerçekleştirilmesine katkıda bulunma isteği ve (3) gerçekleştirilmesi gereken ortak 

amaçtır. Ortak bir amacın gerçekleştirilmesi için iki ya da daha fazla kişinin bireysel 

                                                
20 İsmail Baykal”Meslek Etiği Üzerine”, 

http://www.agm.org.tr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=73, 
20.11.2005 

21 Pehlivan Aydın, a.g.e.,s.76.  
22İsmail  Efil, İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, 7. Baskı, Alfa Yayınevi, İstanbul, 2002, 

s.135. 
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rollerinin eşgüdümü zorunlu olduğunda, bir örgüt oluşmaktadır. Bu durum iletişimi 

zorunlu kılmaktadır. Bir başka anlatımla iletişim olmadan örgüt olamaz. Karar 

yönetim açısından ne kadar önem taşıyorsa, iletişim örgüt açısından o kadar 

önemlidir.23 

Örgütlerde iletişim sorunundan kaynaklanan çeşitli etik açıdan 

sorgulanabilecek davranışlar ve çatışmalar ortaya çıkabilir.İşletmelerde yaşanan etik 

sorunların en belirgin nedeni, var olan çıkar çatışmalarıdır. Yaşanan çıkar çatışmaları 

sonucu ortaya çıkan etik sorunlar, işletmenin imajını zedeler ve piyasadaki 

konumunu olumsuz etkiler. Kişilerin bireysel etik değerleri ile örgütlerin ve 

toplumun değerleri arasındaki çatışma sonucu oluşan etik sorunları en aza indirmek 

için öncelikle bu çıkar çatışmalarının iyi kavranılması gerekir.24 

Litaratürde Örgütlerde etik dışı davranış biçimleri 4 başlık halinde 

incelenebilir:25  

Birinci davranış biçimi çalışanlar yöneticilerin denetimi dışında kalarak 

çeşitli sahtekarlıklar yapabilirler. Zimmet ve hırsızlık bu davranışa örnek verilebilir.  

İkinci davranış biçimi bilinçli ya da bilinçsiz olarak yapılır, işine gereği kadar 

kendini vermeme, başkalarının yanlışlarına göz yumma,  görevini istismar edenleri 

görmezden gelme bu davranışın örnekleridir. 

Üçüncü davranış biçimi, yöneticilerin işletme çıkarları doğrultusunda başvur-

dukları çeşitli girişimleri içerir, iş yaptırmak için rüşvet verilmesi, rakiplerle anla-

şarak yüksek fiyat belirlenmesi, arz kısıtlamalarına gidilmesi bu davranışın örnek-

leridir. 

Dördüncü davranış biçimi, işletme çıkarları için sürekli ve bilinçli olarak yasa 

ve etik sınırlarını aşmaktır. Sağlığa ve güvenliğe aykırı mal üretip pazara sunmak, 

ambargo konan bir ülkeye el altından silah, uyuşturucu ve mal satmak bunun 

örnekleridir. 

Örgütlerde etik dış davranışları tanımlayan etik normlar olduğu gibi bireylerin 

bir takım kişisel etik değerlere sahip olması etik davranışın kaynağı konusunda farklı 

                                                
23 Sağnak, a.g.e.,s. 36. 
24 Birgül Şimşek, “Yöneticilerin Çalışanlara Karşı İş Etiğine Yönelik Değerlerin Tespit Ve 

Analizine İlişkin Bir Çalışma”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir, 1999, s.70 
25 Karalar, a.g.e., s.77 
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görüşlere yol açmıştır. Bazı görüşler, örgütlerdeki etik davranışları,  bireysel 

tercihlerin bir fonksiyonu, değerler ve nitelikler olarak betimlerken; diğer bazı 

görüşler ise, örgütsel nitelikler ve çevreyi bireysel tercih ve davranışları etkileyen 

kritik faktörler olarak nitelendirir. Örgütsel etikle ilgili teorik ve amprik çalışmalar 

bireysel ve çevresel faktörlerden her ikisin de etiksel davranışa etkisini kabul eder.26 

 

2.8. YÖNETİMDE ETİK 

Yönetim, bir örgütte önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirecek işleri yapmak 

için bir araya getirilen insanları örgütleyip, eşgüdümleyerek eyleme geçirme 

sürecidir Tüm örgütlerin amacı varlıklarını sürdürmektir. Örgütü amaçlarına uygun 

yaşatmak, örgütteki insan ve madde kaynaklarını en verimli biçimde kullanmakla 

gerçekleşir. Eğitim yönetiminin özel bir alanda uygulanışı olan okul yönetiminde 

okul içi ve dışı bireylerin, okulun amaçlarına dönük olarak eyleme geçirilebilmesi 

için yöneticilerin eğitim yönetiminde olduğu kadar davranış bilimlerinde de yeterli 

olması gerekir.27 

Yöneticiler, mesleki ve toplumsal değişmeler neticesinde çeşitli sorunlarla 

karşılaşmaktadırlar. Etik değerler ve ilkeler, bir kimsenin gerçekte neye inanması 

gerektiği ve inandığını söylediği davranışların oluşmasında sağlam bir temel 

oluşturur. Yöneticilerin kendi etik ölçütlerini geliştirmesi uzun bir süre davranışlarını 

sınaması gerekir. Bu değerlerin bireylerce sınanması ve tanımlanması sonucunda, 

birbirine eklenen etik davranış ölçütleri okumayı, çalışmayı, düşünmeyi ve kendini 

sınamayı gerektirir.28 

 Yönetsel etik üç bölümde ele alınabilir:29  

1. Kişisel uygulamalar ve ahlaki sorunlar: Bu bölümdeki etik sorunlar, yöneticilerin 

yasadışı olan ancak kişisel doyum veya kazançla sonuçlanan etik seçimlerini içerir, 

                                                
26 Sağnak, a.g.e., s.37. 
27 A. Faruk Yaylacı, “İlköğretim Okulları İçin Etik Program Önerisi”, Türkiye  Sanal  Eğitim 

Bilimleri Kütüphanesi, http://www.egitim.aku.edu.tr/afyayla0.htm, 20.11.2005 
28 Thelbert L. Drake ve William H. Roe, The Principalship, Mc Millian  College Puplishng, 

Comp. New York, 1994, s.40 
29 Pehlivan Aydın,a g.e.,s. 41,42 
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örneğin kaynakların yanlış kullanımı, cinsel taciz veya bazı çıkar çatışmaları bu 

gruba girer. 

2.Mesleki eylemler: Bu grup, yöneticilerin mesleki konularla ilgili olarak 

yaptığı etik seçimleri içerir, örneğin adam kayırma, sorun çıkmasını önlemek için 

ilgili taraftarın baskılarına boyun eğme,  işgörenlerin işten atılmaları bu tür 

örneklerdir. 

3. Günlük yönetim işleri: Bu grup, gücün kullanımı, örgütlerin ve bireylerin 

şekillendirilmesi,  doğru değerlerin kararlaştırılması,  gücün adil bir şekilde 

kullanılıp kullanılmadığının ve uygulanan seçimlerin haklılığının yargılanmasını 

içerir.Yönetimde etik davranışların benimsenmesi üst yönetimden başlamalı, orta 

düzey yöneticilere aktarılmalı ve örgütün tüm işgörenlerine yayılmalıdır.30  

3. EĞİTİM YÖNETİMİNDE ETİK 

 
3.1. EĞİTİMDE ETİĞİN ÖNEMİ 

 
Eğitim örgütünün tüm üyelerinin katılımı ve uzlaşması ile evrensel değerler 

doğrultusunda örgütteki tüm davranış ve uygulamalara yön verecek etik ilkeler 

belirlenmelidir. Eğitim örgütünün ve özelde okulun işleyişini biçimlendirecek yasal 

düzenlemeler de bu etik ilkelere uygun olarak belirlenmelidir. Ancak bu etik ilkeler 

yasal sınırlı ve duruk yapıdan da öte bir bakış açısı getirmelidir. 

Eğitim, bireyin yaşadığı toplumda yeteneğini, tutumlarını ve olumlu 

değerdeki diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler toplamıdır.31 Bu süreçler 

içersinde eğitim insanı doğumdan ölüme etkileyerek bir şekle sokmaya çalışır. Etik 

ise insanın ne yapmalıyım, nasıl yaşamalıyım, sorularına vermeye çalıştığı yanıttır. 

Eğitim ve etik arasında bu anlamda zorunlu bir ilişki vardır ve Sokrates bunu 

“kendini tanı” sözü ile ifade etmektedir. Bu anlamda eğitim, yaşam boyunca süren 

                                                
30 Lawrence F. Rossow,  The Principalship: Dimensions in Insructional Leadership, 

Englewood  Cliffs, Prentice Hall Inc., New York , 1990, s.34.  
31 Mahmut Tezcan, Eğitim Sosyolojisi, 10. Baskı,Feryal Matbaası, Ankara, 1996, s.3 



 

 

22 

etik bir kendini tanıma sürecidir.32 Bu eğitim sürecinde insan kendini ve çevresini 

tanırken etik kaygıları da beraberinde gelir. Çünkü bireyin aldığı eğitim bugününü ve 

geleceğini etkiler. Bu açıdan bakıldığında bireylerin geleceğini etkileyen eğitim,  

herkese aynı fırsatlarda sunulması ve herkesin eğitim haklarından yararlanabilmeleri 

gerekir. Bu bağlamda gösterilen çabalar ve ihmaller ise eğitim etiği açısından önem 

gösterir.  

Eğitimin insan davranışlarını değiştirme amacı gütmesi ve bunu 

gerçekleştirmede çeşitli yöntemler kullanması, yetkililer tarafından eğitim ve öğretim 

içinde çeşitli düzeylerde değerlendirmeler yapılmasını gerektirir. Okulların özgürlük, 

sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı oluşmasını sağlayan kurumlar olması gerekir. Ancak 

günümüzde şiddet uygulanan, öğrencilerin yanlış, saygısız tutumlar sergilediği yerler 

olarak da zaman zaman karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda eğitim sisteminin etik 

bağlamda ciddi tartışmalara konu olması gerekir. 

Ayrıca; okullarda uygulanan eğitim programlarının içeriği öğrencilerden 

beklenen sonuçları belirtmektedir. Bu noktada programların hazırlanırken etik 

ilkelere göre hazırlanması bir ülkenin geleceği olan çocuklarından beklenen davranış 

ve tutumları ortaya koyması bakımından son derece önemlidir.  

3.2. EĞİTİMCİLERİN ETİK TUTUMLARI 

 
Eğitimcilerin etik davranış ve tutumları eğitimin kalitesini etkiler. Mesleki anlamda 

etik ilkeleri benimseyen eğitimciler öğrencilerini ayırt etmezler, her öğrenciye aynı 

şekilde davranırken üzerlerine düşen sorumlulukları da yerine getirirler. Gerek 

kurum içersinde meslektaşları veya yöneticileriyle, gerekse öğrencileriyle dürüst, 

saygın bir iletişim içinde olurlar. 

Eğitimcilerin etik olmayan davranışları kurum içersinde huzursuzluk 

yaratırken, öğrenci başarısını da doğrudan etkiler. Öğrencilerin dersleri sevmeleri, 

başarılı olmaları geleceklerine temel oluşturur. Bu noktada eğitimcilerin etik 

tutumları onların derslere yaklaşımlarını etkileyeceği için büyük önem taşır. 
                                                

32 Akın  Ergüden , “Uygulamalı Etik Ne Tür Bilgi İçerir?”, I. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi 
Kitabı, ODTÜ Felsefe Bölümü, 2003,  s.2 
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3.3. EĞİTİM YÖNETİMİ VE ETİK 

 

Eğitim insanı doğumdan ölüme etkileyen ve bir şekle sokmaya çalışan bir 

süreçtir.Etik ise insanın ne yapmalıyım? Nasıl yapmalıyım? Sorularına vermeye 

çalıştığı yanıttır  Eğitim ve etik arasında bu anlamda zorunlu bir ilişki vardır. 

Eğitim yönetimi ise, yönetim biliminin bir alt alanıdır. Eğitimde yönetim,  

toplumun eğitim gereksinimini karşılamak üzere kurulan eğitim örgütünü önceden 

belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için etkili işletmek,  geliştirmek ve 

yenileştirmek sürecidir.33 Tüm örgütlerin amacı varlıklarını sürdürmektir. Örgütü 

amaçlarına uygun yaşatmak, örgütteki insan ve madde kaynaklarını en verimli 

biçimde kullanmakla gerçekleşir. Eğitim yönetiminin özel bir alanda uygulanışı olan 

okul yönetiminde okul içi ve dışı bireylerin, okulun amaçlarına dönük olarak eyleme 

geçirilebilmesi için yöneticilerin eğitim yönetiminde olduğu kadar davranış 

bilimlerinde de yeterli olması gerekir.34 

Eğitim kurumları, insan merkezli ve hizmet üretilen kurumlardır. İnsan ve 

hizmetin ağırlıklı olduğu bu kurumların yönetiminde iyi, uygun, tutarlı kararlara 

varılabilmesi, yöneticinin yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kadar,  insanlar 

hakkındaki görüş ve beklentileri ile sahip olduğu iyi, doğru ve gerçek hakkındaki 

algıları, seçenekler arasından önceliklere uygun seçimler yapmasını etkileyecektir.35 

Okul yönetiminin başarılı olması için yönetici mesleksel bir değerler 

sistemine sahip olmalıdır. Aksi durumda yöneticinin olan ile olması gereken 

arasındaki farkı görüp ona göre davranış göstermesi olanaklı değildir.36 

Önümüzdeki yıllarda eğitim alanında meydana gelecek değişiklikler modern 

okulun, üçyüz yılı aşkın bir süre önce kitapların basılmasıyla ortaya çıkışından bu 

yana görülen değişikliklerden daha büyük olacaktır. Bilginin gerçek sermaye ve 

zenginlik yaratan başlıca kaynak haline gelmekte olduğu bir ekonomi, eğitim 

                                                
33 İbrahim Ethem Başaran, Yönetim, Gül Yayınevi, Ankara,1993, s.12. 
34Ziya Bursalıoğlu, Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, PegemA Yayınları, 

Ankara,1994, s.56. 
35 Kemal Güçlüol, Eğitim Yönetiminde  Kararlar ve Örnek Olaylar, Kadıoğlu Matbaası, 

Ankara, 1985, s.16. 
36 Bursalıoğlu,a.g.e.,s.15. 
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performansı ve eğitim sorumluluğu açısından okullara yeni ve zorlu talepler 

yöneltmektedir. Okulların değişen bu toplumsal ekonomik şartlarda başarılı olması 

programlarda, eğitim anlayışında, teknolojide yenileşmeyi gerektirdiği gibi daha etik 

bir örgüt ortamını da gerektirmektedir.37  

 
3.4. OKUL YÖNETİMİNDE ETİK DEĞERLER  

 
Yönetici, eğitim sistemi içinde çok önemli bir birimi temsil etmektedir. Yöneticinin 

liderlik biçimi ve her gün yüzyüze geldiği durumlarda gösterdiği mesleki ve ahlaki 

davranışlarında, sahip olduğu etik değerlerin yansımaları görülür. Günlük kararlarda, 

bilinçaltında yer alan ahlaki eğilimler davranışları etkilemektedir. Öğretmenlerin ve 

diğer işgörenlerin moralini düşüren en önemli etkenlerden biri, yöneticilerin 

dürüstlüğü ve tarafsızlığından kuşku duyulmasıdır. Dürüstlükten sapmaları kısa 

sürede alt düzeydeki yöneticilerin de ahlaki bozulmaya uğramalarına ve örgüte 

yolsuzluğun girmesine neden olmaktadır. İşe yeni başlayan yöneticilere verilen en 

önemli öğüt, dürüstlüklerini korumak için kendi etik ilkelerini geliştirmeleri ve 

davranışlarında bu ilkeleri bir yol gösterici olarak kullanmalarıdır. Etik ilkeler, 

yöneticilerin tartışmaya açık eylem ve kararlardan uzak durmalarını, doğru olmayan 

ancak çekici gelen yaklaşımlardan kaçınmalarını sağlar. İş arkadaşlarının ve astların, 

yöneticinin etik değerlerini kabul etmesi, yöneticiyi eylem ve işlemlerinde 

dürüstlüğünün tartışılması ve bazı imalardan korur. 

Yönetimde etik değerler konusu, Amerikan Okul Yöneticileri Derneği 

(AASA), Okul İşletme Görevlileri Derneği (ASBO) ve diğer okul müdürü 

örgütlerince çok önemli bir konu olarak kabul edilmiş ve etik davranış ilkeleri 

geliştirilmiştir. Bu ilkeler geniş ölçüde kabul görmekle birlikte, bireylerin 

karşılaştıkları özel durumlarda neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar 

verebilecekleri ve davranışlarına yön verecek biçimde tasarlanmıştır. Yasalara uygun 

                                                
37 A. Faruk Yaylacı, “İlköğretim Okulları İçin Etik Program Önerisi”, 

http://eyad.hypermart.net/etik1.html, 10.11.2005 
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davranmak ya da yasaları izlemek; okul siyasalarına uyum, etik ilkelere uygun 

davranış için yeterli değildir.38 

Okul yöneticisinin eylemleri, demokratik bir toplumun değerleri ile 

bütünleşmeli ve evrensel etik ilkeler tarafından yönlendirilmelidir. Etik ilkeler, 

toplumun bütün üyelerine saygılı olmayı, farklı kültürlere ve düşüncelere karşı 

hoşgörüyü, kişilerin eşitliğinin kabul edilmesini ve kaynakların adil olarak 

dağıtılmasını içerir.39 

Bütün toplum üyelerine saygı: Okul yöneticisi, bütün bireylerin ve okulda bulunan 

tüm üyelerin aynı değere sahip olduğunu kabul etmeli ve okul toplumunun tüm 

bireylerine saygılı davranmalıdır.  

Farklı kültür ve düşüncelere hoşgörü: Okul yöneticisi okulda bulunan farklı düşünce 

sistemlerini benimsemiş çeşitli sosyo-kültürel özelliklere sahip bireylere, bu 

farklılıklarına karşı hoşgörülü olmak, çok boyutlu yaklaşım ve tutumlara sahip 

olmakla yükümlüdür.  

Bireylerin eşitliği: Bütün bireyler okulda sunulan eğitim olanaklarından eşit olarak 

yararlanma ve eşit davranış görme hakkına sahiptir.  

Kaynakların eşit dağıtımı: Okul yöneticisi, okulun kaynaklarını öğretmenler arasında 

adil olarak dağıtmalı ve öğrenciler için en üst düzeyde yarar sağlayacak şekilde 

kullanmalıdır.  

  Bir eğitimcinin etik kuralları  

1973’de Amerika Okul Yöneticileri Birliği’nin Okul Yöneticileri için Etik 

Bildirisi’nde eğitimde yönetici :40 

1. Bütün karar ve eylemlerde öğrencilerin iyiliğini temel alır. 

                                                
38. Drake  ve Roe,a.g.e., s.38. 
39  Raymond L. Calabrese,  “Ethics For Principals”, Eduucational Digest, 54-7, 1989, s.16 
40  Felicity Haynes, Eğitimde Etik (Çev: Semra Kunt Akbaş), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002, 

s.67,68. 
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2. Mesleki sorumlulukları dürüstlük ve bütünlükle yerine getirir. 

3. Mesleki gizliliği her zaman korur. 

4. Eğitim yönetim kurulunun politikalarını, idari kurallarını ve 

yönetmeliklerini uygular ve sağlam eğitim hedefleriyle tutarlı olmayan 

yasaları, politikaları ve düzenlemeleri düzeltmek için gereken önlemleri 

alarak olanaklı olduğu sürece düzenlemelerdeki bir değişiklikten dolayı hiç 

kimsenin dezavantajlı bir duruma düşmemesini sağlar.  

5. Görünürdeki haksızlıkların ve etik olmaya uygulamaların üstesinden 

gelmek için gereken önlemleri alır.  

6. Konumunu, politik, toplumsal, dini, ekonomik ya da başka türlü bir nüfuzla 

kişisel çıkar sağlamak için kullanmaktan kaçınır. 

7. Standartları korur ve araştırma ve sürekli mesleki gelişme yoluyla mesleğin 

etkililiğini artırma yollarını arar. 

8. Bütün sözleşmelere, tüm tarafların anlaşmasıyla gerçeklenene, devredilene 

ya da feshedilene kadar saygı gösterir.  

      Bir başka eğitim örgütü olan The National School Boards Association (NSBA) 

üyeleri için etik kodlar geliştirmiştir :41 

1. Düzenli olarak kurul toplantılarına katılmak, sonuçları hakkında 

bilgilenmek ve saygılı olmak. 

2. Karar verme politikasını, yönetim kurulu toplantılarında tam olarak 

tartışıldıktan sonra oluşturmaya gayret etmek 

3. Tüm kararları geçerli gerçeklere, bağımsız yargılarına dayandırmak, özel 

grupların yada bireylerin yargılarına dayandırmamak 

                                                
41 A. Faruk Yaylacı, “İlköğretim Okulları İçin Etik Program Önerisi”, 

http://eyad.hypermart.net/etik1.html, 10.11.2005 
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4. Tüm kurul üyelerinin düşüncelerini özgürce açıklamalarını özendirmeve 

toplum üyeleri, personel, öğrenciler ve eğitim bölgesi yönetimi arasında 

sistemli iletişim kurmak. 

5. Eğitim bölgesi yönetiminin politikalarının etkili olarak uygulanması için 

okul yöneticileri ile birlikte çalışmak. 

6. Okul çalışanlarının daha kaliteli hizmet sunmalarını desteklemek. 

7. Çıkar çatışmalarında yer almamak. 

8. Her zaman önceliğin, öğrencilerin eğitsel anlamda gelişmesi olduğunu 

unutmamak. 

3.5. ETİK İLKELER 

 
Her meslek için ortak sayılabilecek ancak eğitim yönetiminde de mutlaka uyulması 

gereken ilkeler ve bu ilkelerin dayandığı temel kavramlar vardır. Bu kavramlar:42 

Adalet, eşitlik, dürüstlük ve doğruluk, tarafsızlık, sorumluluk, insan hakları, 

hümanizm, bağlılık, hukukun üstünlüğü, sevgi, hoşgörü, laiklik, saygı, tutumluluk, 

demokrasi, olumlu insan ilişkileri, açıklık, hak ve özgürlükler, emeğin hakkını 

verme, yasa dışı emirlere karşı direnmedir.Bu etik değerlerle oluşturulmayan örgüt 

yapısında verim ve etkililik beklenmesi yanlış olacaktır. 

3.5.1. Adalet  

 Genel olarak adalet, eşitlere eşit davranmayı içerir. Örgüt açısından adalet, 

işgörenlere, örgüte katkıları oranında haklarını; kurallara aykırı davranmaları 

oranında da ceza verilmesidir.43Yöneticiler, örgütte görevlerin, yükümlülüklerin, 

sorumlulukların ve yararların eşit bir şekilde dağıtılmasından sorumludurlar. Bu 

şekilde hak dağıtıcı adaleti yerine getirirler. Ancak hak dağıtıcı adaletin yeterince 

                                                
42 Pehlivan Aydın, a.g.e, 47-60. 
43 İbrahim Ethem Başaran,  Örgütlerde İşgören Hizmetlerinin Yönetimi, Ankara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayın No: 139, Ankara,  1985, s.105.  
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sağlanamadığı durumlarda, bu durumdan zarar gören ya da haksızlığa uğrayan 

işgörenler düzeltici adaletin işletilmesini ister ve beklerler.44  

3.5.2. Dürüstlük 

Dürüstlük; doğrucu, içten, açık sözlü, candan olmak, çalmamak, yalan söylememek, 

kötülük etmemek veya kötü hareketlerde bulunmamak45 olarak tanımlanmaktadır. 

Etik davranış, başkaları ile ilişkilerde dürüst olmayı ve içtenliği gerektirir. İçten ve 

dürüst davranmayan yöneticiler, ilişkilerde kendi sonlarını hazırlarla ve güven ortamı 

ortadan kalkar. Oysa güven ilişkilerin temel unsurudur. Örgütte politik güç 

kazanmanın kendisi etik dışı bir davranış değildir. Bununla birlikte politik güce 

ulaşmak için dürüslükten ödün verilmesi, etik kurallarının önemli ölçüde ihlal 

edilmesi anlamına gelmektedir.46 

3.5.3. Demokrasi 

Demokrasi, insana bir değer olarak önem veren ve insan kişiliğinin özgürce ve 

eksiksiz olarak geliştirilmesine olanak sağlayan bir yönetim biçimidir. Bu nedenle 

demokrasi eğitim süreci içinde öğretilebilir. Öğrenilebilmesi ve bir yaşam biçimine 

dönüştürülebilmesi için demokrasinin eğitime gereksinim vardır ve eğitim 

demokrasinin ön koşuludur.Örgüt içinde demokratik bir ortam oluşturulmasında, 

yönetici tutumlarının büyük bir rolü vardır. Demokratik tutumların öğrenilebileceği 

en temel kurumlardan biri de okuldur. Yöneticinin demokratik tutumları eğitsel ve 

yönetsel açılardan çok büyük bir önem taşımaktadır.47  

3.5.4. Sorumluluk 

Sorumluluk; kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir 

olayın sonuçlarını üstlenmesi48 olarak tanımlanmaktadır. Sorumluluğun temeli, 

                                                
44 Pehlivan Aydın, a.g.e.,s. 48. 
45 Kırel,a.g.e.,s.56. 
46 Lowell H. Lamberton ve Leslie Minor, Human Relations: Strategies For Succes, Irwin 

Mirror Pres,  Chicago, 1995, s.334. 
47 Pehlivan Aydın,a.g.e.,s.56,57. 
48 http://www.tdk.gov.tr/tdksozluk/sozbul.ASP?kelime=sorumluluk 12.12. 2005 
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yetkiyi kullanma zorunluluğudur. Sorumluluk, mesleki ve etik ölçütlere uymayı 

gerektirdiği kadar bu ölçülerin yaratılmasını da gerektiren bir kavramdır.49  

 
3.5.5. Hoşgörü  

Hoşgörü; insanı, insanlığı anlamak, bilmek, saygı duymaktır. İnsanların 

birbirlerinden farklı duygu, düşünce, davranış, tutum, eylem biçimleri olduğunu 

kabul etmektir.50 Başkalarının düşünceleri çok aykırı ve ters olsa bile, tahammül 

edebilmek ve bunlara özgürlük tanımak, hatta bunun da ötesinde aykırı görüş ve 

düşüncelere sıcak ve sevecen bir yaklaşım içinde olmak hoşgörünün çerçevesini 

çizer.51 

 

3.5.6. Saygı 

İnsan her şeyden önce insan olduğu için değerlidir. İnsanın değeri ve onuru, insan 

ilişkilerinde köşe taşı niteliği taşır. İnsan canlı varlıklar içinde en gelişmiş olan, 

düşünen, akıl yürüten, iletişim kuran, gelecek için planlar yapan bir varlıktır ve bu 

yönleri ile saygıdeğerdir. Saygı, bir çok kişinin bildiği ve beklediği gibi korkmak, 

çekinmek değildir. Saygılı olmak, bir insanı olduğu gibi görebilme yetisini ve onu 

özgün bireyselliği içinde fark edebilmeyi anlatır. Saygı insanı, bir kişi olarak olduğu 

gibi görmek, onun kişiliğini ve biricikliğini fark etmek demektir.52 

3.5.7. Diğer Etik İlkeler 

Eğitim yönetiminde yukarıda açıklanan etik ilkeler dışında kalan diğer etik ilkelerde 

vardır. Bunlar.53 

Eşitlik: Yararların, sıkıntıların, hizmetlerin dağıtılmasında uygulanacak sınırların 

belirlenmesini içerir.  

                                                
49 Pehlivan Aydın,a.g.e.,s.51. 
50 Özcan Köknel, Bireysel ve  Toplumsal Şiddet, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul,  1996, 

s.257. 
51 Toktamış Ateş, Laiklik: Dünya’da ve Türkiye’de ,7. Basım, Ümit Yayıncılık, Ankara  

1994,s.22. 
52 Pehlivan Aydın,a.g.e.,s.55 
53 İnayet Pehlivan, Eğitim Yöneticilerinin Etik Davranışları Üzerine Bir Araştırma (Ankara 

İli Örneği), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara, 1997, s. 91-104.  
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Tarafsızlık: Tarafsızlık ya da nesnellik, insanın bireyleri ya da nesneleri oldukları 

gibi görebilmesive bu görüntüyü bireyin kendi istek ve korkuları ile oluşturduğu 

görüntüden ayırabilmesidir.  

İnsan hakları: İnsanın insan olma özelliği nedeni ile sahip olduğu; dokunulmaz, 

devredilmez ve vazgeçilmez nitelikte, kişiliğe bağlı haklardır.  

Hümanizm:İnsan varlığının insani erdemlerce biçimlendirilmesi, insancıllık çabası; 

insanın insancıl bir biçimde eğitilmesi öğretisi; insanların yetişme ve gelişme 

yeteneğinden, insanın erdemleriyle,  kişiliğinin göz önünde tutulmasından yola 

çıkılarak, insanın çok yönlü yetişmesini, özgürce etkinlikte bulunmasını, yaratıcı 

güçlerini ve yeteneklerini kullanabilmesini amaçlayan, insan toplumunun 

gelişmesine ve insan soyunun daha da yetkinleşmesine ve özgürleşmesine yönelik 

düşünce ve çabaların bütünüdür.  

Bağlılık: İşgörenlerin örgüt üyeliklerini sürdürebilmeleri ve örgütte kalmak 

istemeleridir.  

Hukukun üstünlüğü: Hukukun üstünlüğü ilkesinin yaşama geçirilmesi, hukuk 

düzeninin toplumda egemen kılınması, hukuk üzerinde politik baskı olmaması,  

yasaların kişilere göre çifte standartlı olarak uygulanmaması, suçlunun kısa sürede 

yakalanıp cezalandırılması, yargısız uygulama yapılmaması,  yetkili kişi ve 

kuruluşların yasalara saygılı olması, hukuk sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmasını 

sağlar. Bireye ve topluma güven, huzur, mutluluk ve rahatlık verir. 

Sevgi: İnsanın kendisiyle ve başkalarıyla yaratıcı bir ilişki kurması demektir. Sevgi, 

sorumluluğu, ilgi ve bakımı, saygı ve bilgiyi, başkasının yetişme ve gelişmesi için 

istek duymayı gerektirir.  

Laiklik: Kimsenin inanç ve düşünce özgürlüğüne karışılmaması ve din ve vicdan 

özgürlüğünün devletçe güvence altına alınmasıdır.  

Tutumluluk: Tutumlu olmak,  örgüt kaynaklarının amaçlara uygun tüketilmesini,  

donanım ve araç-gereçlerin kullanışlı, ekonomik, lüksten uzak ve işlevsel olanlardan 

seçilmesini gerektirir.  
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Olumlu insan ilişkileri: Yönetimde olumlu insan ilişkileri, hem amaçlanan üretimin 

gerçekleşmesi, hem de işgörenlerin doyumunun sağlanması açısından gereklidir.  

Açıklık: Yönetimde iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için ast ve 

üstlerin birbirlerine açık olmaları gerekir. Verilen kararlarda ve eylemlerde gizli 

kapaklılık, işgöenlerde güvensizlik ve kuşku yaratır. Yönetici eylemlerinde açık 

olmak kadar, eylemleri hakkında ilgili kişi ya da gruplara hesap verme açıklığını da 

gösterebilmelidir.  

Hak ve özgürlükler: Örgütlerde işgörenlerin sahip oldukları hak ve özgürlükler 

vardır. Yöneticiler, yasa dışı eylem ve işlemler için yetkilerini kullanarak işgörenleri 

zorlayamazlar. İşgörenlerin belli bir özgürlük alanları olmalıdır. Ayrıca işgörenler,  

örgütten ve yöneticilerden bazı şeyleri isteme hakkına sahiptirler.  

Emeğin hakkını verme: Emek, işgörenin örgütsel edimini elde etmek için harcadığı 

kafa ve kol gücüdür. İşgörenin emeğinin hakkı, örgütün yapacağı ödeme ile evrilir. 

Ödeme, işgörenin üretim içinde örgüte harcadığı emekle yarattığı değer artışından 

hak ettiği değerin kendisine döndürülmesidir.  

Yasa dışı emirlere karşı direnme: Tasalarda açıkça belirtilmesine karşın, kamu 

görevlileri zaman zaman yasa dışı ancak, üstler tarafından yerine getirilmesi istenen 

emirlerle karşı karşıya kalmakta ve bunları yerine getirmektedirler. Oysa hukuken 

suç teşkil eden emirlerin yerine getirilmemesi konusunda yöneticiler kesin bir tavır 

içinde olmalıdırlar.  

3.6. ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR 

 
Eğitim yönetiminde yöneticilerin görevlerini yerine getirirken, kaçınmaları ve 

uygulamalarında asla yapmamaları gereken etiğe uygun olmayan davranışlar vardır. 

Bu etik dışı davranışlar aşağıda açıklanmıştır.  

 

3.6.1. Ayrımcılık 

Ayrımcılık; bir grup insana karşı, adaletsiz ve zarar verecek biçimdeki her türlü 

davranış olarak tanımlanır. Genellikle ayrımcılık “açık ayrımcılık” ve “kurumsal 
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ayrımcılık” olarak iki farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. Geleneksel olarak ya da 

ırkçılığa dayalı ortaya çıkan açık ayrımcılığı, bir örgütün yansız bir seçim ile 

istihdam olanakları sunsa bile, kadınların ya da azınlıkların bu örgütte diğer gruplar 

ile eşit oranlı temsil edilmemesi ise kurumsal ayrımcılığı ifade etmektedir.54Eğitim 

yönetiminde ise; aynı uygunsuz davranışı gösteren farklı öğrencilere aynı cezaların 

verilmemesi, öğrencilere yapılan ayrımcılığı göstermektedir.  

3.6.2.Kayırma 

Ekonomik araçlar yerine aile, akrabalık, arkadaşlık bağları gibi maddesel olmayan 

bağların etkisiyle diğer insanlardan farklı muamele uygulayarak, işlemlerde ayrıcalık 

sağlamak kayırma olarak adlandırılabilir. Örneğin okulun düzenlediği bir gezide 

yukarıda bahsedilen bağlarla tanınan bir öğrencinin, okulun imkanları kullanılarak 

diğer öğrencilerden daha az ücret ödeyerek geziye katılması eğitim yönetiminde 

kayırmacılığa örnek gösterilebilir.  

 

3.6.3.Rüşvet 

Rüşvet, belli bir maddesel karşılık sonucunda şahsa özel yapılan ayrımcılığı ifade 

eder. Bütünlemeye kalmış bir öğrencinin ailesinden alınan maddesel değer 

karşılığında sınıfı geçmesi eğitim yönetiminde alınan rüşvetin örneğidir. 

 

3.6.4.Yolsuzluk 

"Yolsuzluk" terimi, maddi menfaat için (örneğin rüşvet) ya da parasal olmayan özel 

amaçlara yönelik olarak (örneğin kayırma) kamusal yetkinin yasadışı kullanımını 

içeren davranış ve eylemleri kapsamaktadır.55 Daha öz bir tanımla ise yolsuzluk; 

kamu yetkisinin özel çıkarlar için kötüye kullanılmasıdır. 

Tanımlarda görüldüğü üzere yolsuzluk etik dışı davranışlar arasında en geniş 

kapsamlı davranış olup, rüşvet ve kayırmayı da içinde barındırmaktadır.  

 

                                                
54  Gertrude Ezorosky, “Discrimination”, Encyclopedis of Ethics, (Editors: Lawrence C. Becker, 

Charlotte B. Becker), St. James Pres, Chicago, 1992, s.264. 
55 http://www.masak.gov.tr/tr/yolsuzlukgenel.htm, 15.12.2005. 
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3.6.5. Şiddet, Baskı, Saldırganlık 

Şiddet sözcüğü, aşırı duygu durumunu, bir olgunun yoğunluğunu, sertliğini, kaba ve 

sert davranışı nitelendirir. Yönetici, önünü tıkayan engelleri ortadan kaldırmak için 

şiddet kullanmamalıdır. Yöneticinin şiddet içeren eylemleri kendini engellediği 

düşünülen nesne ya da bireyin kendisine doğrudan yaptığı gibi, hiç ilgisi olmayan 

nesne yada bireylere yönettiği görülebilir.56 

3.6.6. Görevin Kötüye Kullanımı 

Bir makam adına elde edilmiş olan yetkiler kamu görevlilerince kötüye kullanılamaz. 

Örgüt açısından yetkinin kötüye kullanımı, yetkinin veriliş amacından başka bir 

amaç için kullanılmasıdır. Yetkisini kötüye kullanan bir yönetici, bu yetkiyle 

yapılacak işleri bir yana bırakarak, kendine ya da başkalarına çıkar sağlar, 

başkalarına ya da örgüte zarar verirse yetkisini kötüye kullanıyor demektir.57  

1. Yasalar uygun olan kamu işlemlerinin daha hızlı yerine getirilmesi için, 

bazı kimselere diğerleri aleyhine ayrıcalıklı işlem yapılması,  

2. Yasalarla yasaklanmış kamu işlemlerinin bir çıkar karşılığı yapılması, 

görev ve yetkinin kötüye kullanımının örneğidir.58 

3.6.7. Diğer Etik Dışı Davranışlar 

Yukarıda bahsedilen etik dışı davranışların dışında kalan diğer etik dışı davranışlar 

ise şu şekilde sıralanabilir:59 

Yıldırma- Korkutma: Kabadayılık olarak tanımlanan ve kimseden korkmaz, yılmaz 

görünerek çevresine meydan okuma davranışı ile astlarını yıldırmaya çalışmak etik 

dışı bir davranıştır. 

Sömürü (istismar): Sömürü, insan ya da nesnelerin adaletsiz kullanımıdır. Ve çıkar 

sağlamaya yöneliktir. 

                                                
56 Turgay Çavuşoğlu, “Etik”, http://www.sosyalhizmetuzmani.org/etik.doc, 15.12.2005. 
57 Başaran, a.g.e., s.104. 
58 Turgay Çavuşoğlu, “Etik”, http://www.sosyalhizmetuzmani.org/etik.doc, 15.12.2005 
59 Pehlivan Aydın, a.g.e.,s.62-69. 
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İhmal: Türk Ceza Yasası’nın 230. Maddesine göre ihmal, hangi nedenle olursa olsun 

görevin savsaklanması ve geciktirilmesi veya üstü tarafından verilen buyrukların 

geçerli bir neden olmadan yapılmaması olarak tanımlanabilir. 

Bencillik; Yönetimde bencillik, yöneticinin başkalarının yararını düşünmeden; kimi 

kez onlara zarar vererek; davranışlarını yalnız kendi gereksinimlerini giderecek, 

kendine çıkar sağlayacak biçimde yönlendirmesidir. 

İşkence (Eziyet): Bir insana maddi ya da manevi olarak yapılan aşırı eziyet 

anlamında kullanılmaktadır.Yöneticilerin kendi görüşlerini paylaşmayan çalışanları 

hedef seçerek eziyet etmeleri kabul edilmez bir davranıştır.. 

Yaranma-Dalkavukluk: Rahatsız edici ve sahtekarlık olmasına rağmen yöneticiye 

yaranma ve dalkavukluk yapmanın, başarı için ödenmesi gereken bir bedel olarak 

görülmesi yaygın bir davranış biçimidir. 

İş İlişkilerine Politika Karıştırma: Her yöneticinin tarafsız davranması ve politik 

yöneticilere tarafsız bilgi sunması gerekmektedir.Yöneticinin politize olması 

durumunda görev yaptığı kurum politik bir görünüm kazanacak, yönetici astları 

yöneticiden çok politikayı araç olarak göreceklerdir. 

Hakaret ve Küfür: Sözlü taciz olarak değerlendirilebilecek olan hakaret ve küfür, 

sözel bir şiddet gösterisidir. Ve tüm şiddet gösterileri gibi saldırganlık içerir. 

 Bedensel ve Cinsel Taciz: Bedensel taciz, şiddetin bir ürünüdür. En sık karşılaşılan 

bedensel taciz türü ise dayaktır. Cinsel taciz ise, çocuğa, gence, kadına söz atma, el, 

kol hareketi yapmakla başlayan, ırza geçmeye kadar varan geniş bir yelpaze içinde 

yer almaktadır. 

Kötü Alışkanlıklar: Özellikle, çocuk ve gençlerin bulundukları okul, çocuk yuvası, 

yetiştirme yurdu gibi kurumlarda görev alan çalışanların, sigara, alkol, kumar ve 

benzeri kötü alışanlıkları çocuk ve gençlerin göz önünde sergilemeleri sakıncalıdır. 

Dedikodu: Genel olarak dedikodu, gerçek olup olmadığı bilinmeden başkalarına 

karaçalmak, insanları kötülemek, kınamak, suçlamak amacıyla yapılan 
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konuşmalardır. Dedikodu işyerlerinde büyük ölçüde zaman ve enerji kaybına neden 

olmakta, insan ilişkilerinin gerginleşmesine ve bozulmasına neden olmaktadır. 

Zimmet: Kamu görevlisinin para ya da mal niteliği taşıyan kamusal bir kaynağı, 

yasalara aykırı olarak kişisel kullanımı için harcaması ya da kullanması olarak 

tanımlanabilir. Zimmetin bir yolsuzluk türü olmasına karşın rüşvetten farkı, bir takas 

süresi olması, yani alıcı ve verici olmaması, ancak işgörenin kamu kaynaklarını tek 

taraflı olarak kişisel kullanıma geçirilmesidir. 

Dogmatik Davranış; Doğmatik, daha önce doğru olan bir kavrama, bir inanca 

zamanla doğruluğu ortadan kalksa bile bağlı kalmaktır. Dogmatik bir yönetici, 

mesleğinde kazandığı kavramlara ve inançlara zamanla ondan kopmayacak derecede 

bağlanabilmektedir. 

Yobazlık-Bağnazlık: Yobazlık ve bağnazlık, inanç ve düşünceleri konusunda 

tartışmaya yer vermeyen, tek doğru şeyin kendi doğrusu olduğuna inanan, kendi gibi 

düşünmeyenlere en ağır biçimde saldıran, hoşgörüsüz ve sevgisiz insanları niteler. 

Yöneticinin bağnaz tutumu işgörenlerin gelişme ve yenileşmesini engeller.  

 3.7. ETİK DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 

 
Eğitim yöneticilerin etik davranışları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

araştırma konusu haline gelmiştir Her gün basında eğitim yöneticilerinin etik dışı 

davranışlarını ortaya koyan haberler yer almaktadır. Okullarda sık sık karşılaşılan 

etik dışı olaylardan birisi ilköğretim veya ortaöğretim sınavlarında yapılan 

usulsüzlük ve haksız yere verilen diplomalardır. Diğer bir etik dışı sorun ise 

okullarda uyuşturucu kullanımıdır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı bir 

araştırmada uyuşturucu kullanma yaşının 16’ya düştüğü ve okulların uyuşturucu 

pazarlamada kullanıldığı yönündedir.60 

Okullarda şiddet ise her gün karşımıza çıkan başka bir etik sorundur. Eğitim 

yöneticileri ve öğretmenler hakkında şiddet uyguladıkları gerekçesiyle sürekli 

                                                
60“ Uyuşturucu İle Mücadelede Ailenin Dikkat Etmesi Gerekenler” 

http://www.ntvmsnbc.com/news/176027.asp#BODY,20.12.2005. 
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davalar açılmaktadır.Öğrencilerin şiddete maruz kalmalarının nedenlerinin 

araştırıldığı bir araştırma,  öğretmenler üzerinde yapılmıştır. Araştırma, Çukurova 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Alanlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan 

Gümüş, İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Songül Tümkaya ve 

Bingöl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Dönmezer tarafından, Adana'da 117'si 

erkek, 166'sı kadın toplam 283 ilköğretim öğretmeni arasında yapılmıştır. Gerek 

erkek gerekse de kadın öğretmenlerin yaklaşık yüzde 30'unun okulda "sıra dayağı" 

yediği belirtilirken, erkek öğretmenlerin yaklaşık yüzde 47'sinin, kadın öğretmenlerin 

ise yüzde 23'ünün okulda dayak yediği ortaya çıkmıştır.61Sonuçlardan da anlaşılacağı 

üzere eğitimde şiddet vardır. Günümüzde öğrencilerin şiddete maruz kaldıkları gibi, 

onları yetiştiren öğretmenlerinde öğrenciyken karşı karşıya kaldıkları bir kavramdır. 

Türkiye’de eğitimde şiddet konusu köklü ve ciddi bir etik sorundur. 

Yukarıda belirtilen ve benzer gibi sorunlardan yola çıkarak Ankara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İnayet Pehlivan “Eğitim 

Yöneticilerinin Etik Davranışları Üzerine Bir Araştırma” yapmıştır. Araştırmada şu 

soruların cevabı aranmıştır.   

1. Eğitim yöneticilerinin uygun davranmaları beklenen etik ilkeler neler 

olmalıdır? 

2. Lise müdürlerinin hoşgörü, adalet, dürüstlük, sorumluluk, demokrasi ve 

saygı boyutlarında yer alan yetmişdokuz etik ilkeye ne derece uygun 

davrandıklarına ilişkin Bakanlık Müfettişleri ile Ankara Büyükşehir 

Belediyesi sınırları içinde bulunan liselerde görev yapmakta olan lise 

müdürleri ve lise öğretmenlerinin görüşleri nasıldır? 

3. Lise müdürlerinin davranışlarının etik ilkelere uygun olup olmamasına 

ilişkin olarak Bakanlık Müfettişleri, lise müdürleri ve lise öğretmenlerinin 

görüşleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

                                                
61 “Öğretmenler Dayakla Eğitilmiş” Eğitim Gazetesi, 27.11.2005 
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 Yapılan araştırmanın evrenini Ankara Büyük Şehir Belediyesi sınırları içinde 

bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 66 resmi genel lisenin müdürleri ve 

öğretmenleri ile bu okullarda denetim yapan Bakanlık Müfettişleri oluşturmaktadır. 

Bu araştırmanın üç alt evreni bulunmaktadır. Birinci alt evrende 40 lise müdürüne, 

ikinci alt evrende 374 öğretmene, 3. alt evrende 45 müfettişe anket uygulanmıştır. 

Ankette hoşgörü,  adalet,  sorumluluk, dürüstlük ve saygı etik ilkelerini kapsayan 

yetmişdokuz soru yer almıştır. Anket sonuçları SPSS istatistik programı ile 

yorumlanmıştır.Araştırmanın sonuçları şu şekilde gerçekleşmiştir:62 

1. Lise müdürlerinin hoşgörü boyutunda etik davranışlarına ilişkin sonuçlar:Lise 

müdürlerinin, başkalarının görüşlerine değer verme; eleştirilere açık olma; 

faklılıklara karşı hoşgörülü olma; başkalarını dinlerken kendini onların yerine koyma 

ve anlamaya çalışma ilkelerine uygun davranma düzeyleri müfettişlerce yetersiz 

bulunmuştur.Liselerde görev yapan öğretmenler, lise müdürlerinin bu boyutta yer 

alan tüm etik ilkelere genellikle uygun davrandıklarını düşünmektedirler.Lise 

müdürleri ise hoşgörü boyutunda yer alan yirmiüç ilkeye de her zaman uygun 

davrandıklarını belirtmişlerdir. 

2. Lise müdürlerinin adalet boyutundaki etik davranışlarına ilişkin sonuçlar:Bakanlık 

Müfettişleri ve öğretmenler, lise müdürlerinin ödülleri hak edenlere verme; kuralları 

herkese eşit olarak uygulama; bireylerin emeğinin karşılığını verme; bireylere eşit 

davranma; başkalarının haklarını sömürmeme; astları arasındaki anlaşmazlıklarda 

taraf tutmama; işyükünü dengeli olarak dağıtma; haksızlıkların düzeltilmesi için çaba 

gösterme; cezalandırmayı işlenen suça denk olarak yapma; bireylerin yasal haklarını 

kullanmalarını sağlama; değerlendirmelerde objektif davranma; gerçekleri 

çarpıtmama; insanlara zarar verecek eylemlerden kaçınma; insan haklarına saygı; 

kişilere ayrıcalıklı davranmama; astlarından yeterlikleri oranında üretim bekleme; 

sahtekarlık yapmama; kadın ve erkeklere eşit davranma ilkelerine genellikle uygun

 davrandıklarını düşünmektedirler.Bu boyuttaki tüm ilkelere lise müdürleri her 

zaman uygun davrandıklarını belirtmişlerdir. 

                                                
62 İnayet Aydın, Eğitim ve Öğretimde Etik, PegemA yayıncılık, Ankara, 2003,s.105-109. 
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3. Lise müdürlerinin sorumluluk boyutundaki etik davranışlarına ilişkin 

sonuçlar:Bakanlık Müfettişleri, lise müdürlerinin araç-gereçlerin bakımını zamanında 

yaptırma ve sorumluluk almaya istekli olma ilkelerine bazen uygun davrandıklarını 

düşünmektedirler.Yine Bakanlık Müfettişleri, meslek ilkelerine bağlılık; çalıştığı 

kurumun toplumdaki statüsünü yükseltmeye çalışma; mesleğini insanlara hizmet 

etmenin bir aracı olarak görme; eğitsel amaçlan gerçekleştirmeye çalışma; mesleğin 

gerektirdiği davranışları benimseme; kamu çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde 

tutma; ulusal eğitim politikalarına bağlılık; insangücünü etkili kullanmak; zamanı 

etkili kullanmak; kurumun kaynaklarını gereksiz yerlere harcamamak; 

savurganlıktan kaçınmak; görevini yasalarca kendinden beklenen yönde yerine 

getirmek; mesleğini sevmek; çalışma saatlerine özen göstermek; yetkisini yasal 

sınırları içinde kullanmak, insanları sevmek ilkelerine genellikle: uygun 

davrandıkları görüşünü paylaşmaktadırlar.Öğretmenler, lise müdürlerinin çalıştığı 

kurumun toplumdaki statüsünü yükseltmeye çalışma; ulusal eğitim politikalarına 

bağlılık; görevini yasalarca kendinden beklenen yönde yerine getirme ve yetkisini 

yasal sınırları içinde kullanma ilkelerine her zaman; bu boyuttaki diğer ilkelere ise 

genellikle uygun davrandıklarını düşünmektedirler.Lise müdürleri ise, sorumluluk 

boyutunda yer alan onsekiz ilkenin tümüne her zaman uygun davrandıklarını ifade 

etmişlerdir. 

4.Lise  müdürlerinin  dürüstlük  boyutundaki  etik davranışlarına ilişkin 

sonuçlar:Bakanlık Müfettişleri, lise müdürlerinin yolsuzluk yapmamak; okulun 

kaynaklarını kendine çıkar sağlamak için kullanmamak; yolsuzlukları örtbas 

etmemek; rüşvet kabul etmemek; hediye kabul etmemek; astlarını kişisel işlerinde 

kullanmamak; amaçlarını gerçekleştirmek için yasa dışı yollara başvurmamak; 

kişisel işlerini işyerinde yapmamak; yalan söylememek; verdiği sözde durmak 

ilkelerine genellikle uygun davrandıklarını düşünmektedirler.Öğretmenler ise lise 

müdürlerinin yolsuzluk yapmamak; okulun kaynaklarını kendine çıkar sağlamak için 

kullanmamak; rüşvet kabul etmemek ilkelerine her zaman; diğer ilkelere ise 

genellikle uygun davrandıkları görüşünü paylaşmaktadırlar.Lise müdürleri bu 

boyutta yer alan on ilkeye her zaman uygun davrandıklarını ifade etmişlerdir. 
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5.Lise  müdürlerinin  demokrasi  boyutundaki  etik davranışlarına ilişkin 

sonuçlar:Bakanlık Müfettişleri, lise müdürlerinin astlarının örgütlenme haklarını 

engellememe ilkesine bazen; astlarına inançlarından dolayı baskı yapmama; 

astlarının vicdan özgürlüğünü engellememe; astlarının inançlarına karışmama; 

kimseyi kendi inançlarını kabul etmesi için zorlamama; yönetsel işlere dinsel 

inançların karışmasına izin vermeme ilkelerine genellikle uygun davrandıkları 

görüşündedirler.Öğretmenler, lise müdürlerinin demokrasi boyutunda yer alan tüm 

ilkelere genellikle uygun davrandıklarını düşünürken; lise müdürleri bu ilkelere her 

zaman uygun davrandıkları görüşünü paylaşmaktadırlar. 

6. Lise müdürlerinin saygı boyutundaki etik davranışlarına ilişkin sonuçlar:Bakanlık 

Müfettişleri, lise müdürlerinin astlarla cinsel-duygusal yakınlığa girmemek; astlarına 

bedensel tacizde bulunmamak; öğrencilerle cinsel- duygusal yakınlığa girmemek ve 

öğrencilere dayak v.b. bedensel tacizde bulunmamak ilkelerine genellikle uygun 

davrandıkları görüşünü paylaşmaktadırlar.Öğretmenler, lise müdürlerinin öğrencilere 

dayak v.b. bedensel tacizde bulunmama ilkesine genellikle; diğer ilkelere her zaman 

uygun davrandıklarını düşünmektedirler.Lise müdürleri ise saygı boyutunda yer alan 

dört ilkenin tümüne her zaman uygun davrandıklarını ifade etmişlerdir. 

4. ÖRGÜTSEL KÜLTÜR: KURAMSAL TEMELLERİ  

 
4.1. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ KAVRAMI 

Örgüt kültürü, işletme kültürü, kurum kültürü, şirket kültürü ya da firma kültürü 

kavramlarıyla eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.  Örgüt kültürü konusunda 

araştırma yapan farklı yazar ve araştırmacılar örgüt kültürünü farklı yönlerden ele 

almışlar ve farklı tanımlar yapmışlardır.Mintzberg ve  Quinn’e göre; “örgüt 

kültürü bir örgütü diğer örgütlerden ayıran, belirli bir yaşantı biçimini yapısı içerisine 

alan gelenek ve inançlardır.”63 

                                                
63 Henry Mintzberg and James Brian Quinn, The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases, 

Prentice Hall, New Jersey, 1996, s.332 
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Tınar (1990) ise örgüt kültürünü; “örgütte çalışanların düşünce ve davranışları 

için yol gösterici ya da bağlayıcı niteliğe sahip, örgütün tarihsel yaşam süreci 

içerisinde oluşmuş bilişsel ve normatif oryantasyon bilgileri”64 olarak 

tanımlamaktadır.Bu tanımları içine alan geniş bir tanımda örgüt kültürü şu şekilde 

yer almıştır: Örgüt kültürü birtakım değerlerden oluşmuş bu değerlerin olduğu gibi 

kabul edildiği ve örgüt içindeki çalışanlar tarafından ortaya atılmış bir kavramdır. Bu 

değerler örgüt içindeki çalışanların istendik ve istenmedik davranışlarını belirlerler 

ve işgörenlerin birbiriyle kurmuş oldukları iletişim ile kazanılır ve öğrenilir.65  

Makro açıdan, yani toplum kültürü düzeyinden bakıldığında ise, örgüt kültürü bir alt 

kültürdür.66Tanımlar doğrultusunda, örgüt kültürü; örgütü diğer örgütlerden ayıran, 

çalışanların düşünce ve davranışlarıyla tarih içinde oluşan, örgütün bireyleri 

tarafından kabul görerek, onları bir arada tutan davranışlar, değerler ve normlar 

toplamıdır, denilebilir.  

4.2. ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMU VE FONKSİYONLARI 

 
Toplumda bir grubun veya kuruluşun üyesi olmak o topluluğa uyum sağlamayı 

gerektirir. Uyum sağlamanın ve grup ya da kuruluş tarafından benimsenmenin temel 

koşulu ise, ortak amaçlar, standart ve değerler ile alışkanlıklar, felsefe ve ideolojileri 

paylaşma gereğini ortaya koyarak örgüt kültürünün oluşuma katkı sağlamaktır.Terzi 

(2000)“Örgüt kültürünün oluşumunda değişik faktörlerin etkisi olduğu söylenebilir. 

Bu oluşum sürecinde örgüt kurucularının önemli bir rolü vardır. Çünkü kurucular 

daha önceki felsefeler ve ideolojilerle kısıtlanmadığından sahip oldukları değerler ve 

inançlarını yapılandıracakları örgüt üzerinde etkilerinin olması doğaldır.”67  

                                                
64Mustafa Yaşar  Tınar, “Kurumsal Kültür Örgütlerin Yönetiminde Görünmeyen El”, Dokuz 

Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi (5) 1-2-, İzmir, 1990, s.82 
65 Enver Özkalp ve Çiğdem Kırel, Örgütsel Davranış, Anadolu Üniversitesi Eğitim,Sağlık ve 

Bilimsel Araştırma Vakfı Yayın No:149, Eskişehir, 2001, s.179. 
66 Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim, Beta Basım Yayın Dağıtım, Genişletilmiş Yedinci 

Baskı, İstanbul,2001,s.135. 
67 Terzi,A.R.Örgüt Kültürü, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,2000 
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 Örgüt kültürü pek çok yolla oluşturulabilir. Ancak genel olarak şu aşamaları 

içermektedir.68 

1. Birinci aşamada, örgütün kuruluşu sırasında liderin bilinçli bir görüşü 

vardır. Bu görüşler onun eğitimi, deneyimi ve çevre hakkındaki bilgisine 

dayanan görüşlerdir. Bu görüşler onu bir girişimde bulunmaya, insanları ve 

kaynakları bir araya getirerek bir ürün ortaya çıkarmaya iter. Bu aşamada 

örgütün bütün üyeleri kendisi ile aynı düşünceleri paylaşmayabilirler. 

Ancak liderin davranışları istediği biçimde yönlendirme gücü vardır. 

2. İkinci aşamada lider tarafından yönlendirilen davranışlar istenilen sonuca 

ulaştığında, tecrübeye dayandırılmış olan inançların bütün üyeler tarafından 

benimsenmesi ve bir referans kriteri olarak kullanılması beklenir. Sağlanan 

bu inançla kontrolün psikolojik ve ekonomik maliyetleri azalacak, sis temin 

verimliliği artacak ve tasarruf edilen kaynaklar örgütün temel stratejisini 

güçlendirmede kullanılabilecektir. 

3. Üçüncü aşamada istenilen sonuçlara ulaşılmaya devam edildiğinden emin 

olan örgüt üyeleri ilgilerini sonuçlardan nedenlere çevirirler. Sonuçlar 

örgütte zamanla göz ardı edilir ve sadece nedenler ortada kalır. Böylece 

hangi nedenlerin ve yöntemlerin geçerli olduğu yer eder. 

4. Son aşamada, sorgusuz benimsenen değerler giderek örgüt üyeleri 

tarafından yaşanmaya çalışılır. 

  Görüldüğü gibi, örgütün kurucusunun örgüt kültürünün oluşturulmasına olan 

etkisi çok büyüktür. Çünkü o, öncelikle kendisi ile benzer değerlere sahip olanları bir 

araya getirmek için çaba sarfetmiştir. Bu kişiler de ona yardımcı olurken kendi 

benimsedikleri inançlarla onları işlemekte ve onları da bu değerleri kabule doğrudan 

veya dolaylı olarak zorlamaktadırlar. Böylece, yeni kurulan bir örgütün kültürü 

şekillenmeye başlamakta, örgüte yeni katılan bireylerle de farklılaşmaktadır. Yani 

örgüte katılan her birey, o örgütte yeni bir değerin oluşmasına katkıda 

                                                
68 Bakan ve diğerleri, a.g.e.,s.27. 
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bulunmaktadır. Bu katkı ise, örgüt kültürünün geleceğine doğrudan ya da dolaylı 

olarak olumlu ya da olumsuz bir etkide bulunacaktır. Oluşan örgüt kültürünün örgüt 

içinde önemli fonksiyonları vardır. Bu fonksiyonlar beş madde altında toplanabilir, 

bunlar:69  

1.  Kültürün bir örgütü, diğer bir örgütten ayıran sınırlayıcı bir vardır. Yani 

her örgütün kültürü onu diğer örgütlerden farklı kılar.  

2. Örgüt üyeleri için bir kimlik oluşturur. Bireyler kendilerini çalıştıkları 

örgütle bütünleştirirler. Bu onlara ayrıcalıklı bir benlik sağlar. 

3. Çalışan bireyler örgüte daha fazla bağlanarak, örgütün yararına özveride 

bulunabilirler. 

4. Örgüt üyeleri arasındaki dayanışmayı arttırır. 

5. Örgüt üyeleri için bir kontrol mekanizması olarak fonksiyon görür.  

 

4.3. ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN ÖNEMİ 

 
Örgütlerin amaçlarına ulaşıp başarılı sonuçlar almasında birden fazla unsur etkilidir. 

Çalışanların yetenek ve yaklaşımları, organizasyon yapısı, yönetim biçimi, dış çevre 

ve ilişkiler ve benzeri unsurlar bir arada örgütlerin başarısında belirleyicidir. 

Bunların tümü uyumlu bir bütün oluşturmalıdır. Örgütlerin iç ve dış çevrede 

algılanabilen bir imajı, bir karakteri olmalıdır. Bir işletme diğer işletmelerden farklı 

bir kimlik ortaya koyabilmelidir. Örgüt kültürü işletmelere kimlik kazandırma 

açısından temel öneme sahiptir. 

Örgüt kültürünün yansıttığı kimlik çalışanlar üzerinde, yazılı kurallardan ya da 

üstlerin otoritesinden daha güçlü bir etki yaratır. İşletmelerde ya da belirli hedeflere 

ulaşmaya çalışılan tüm organizasyonlarda, insan unsurunun önemi giderek 

artmaktadır, işletmelerde çalışanların işini isteyerek, inanarak, amaçların bilincinde 

                                                
69 Özkalp ve Kırel, a.g.e.,s.195,19. 
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olarak ve birbiriyle uyum içinde yapması, yönetimin başarısında en büyük paya 

sahiptir. Bu tür yapıcı tutum ve davranışlar içinde olunabilmesi için, işletmenin ve 

çevresinin çalışanlarca iyi tanınması gerekir. Örgüt kültürü, işletme ve amaçlarının 

anlaşılmasını, benimsenmesini, bunlara yönelik bütünleşik davranışlar içinde 

olunmasını sağlar. İşletmeler birer açık sistemdir. Örgüt kültürü, bir işletmeyi dış 

çevreden ayıran sınırları çizer. Amaçlar, normlar, çalışanlar arasındaki ilişkiler, dış 

çevreye yönelik tutum, terminoloji ve benzeri unsurlar bir işletmeyi diğerlerinden 

ayrı tutar. Bu unsurların çizdiği sınırlar, işletmenin özgün karakterinin ve kimliğinin 

korunmasını sağlar.70 Örgütsel kültür, örgüt üyelerine farklı kimlik veren ve örgüte 

bağlanmasına yardımcı olan, örgüt üyeleri tarafından paylaşılan iç değişkenleri 

gösterir. Bu sembolik yaklaşım, örgütü bir makine yada canlı bir organizma olarak 

görmenin ötesinde yeni bir boyut kazandırır.71  

4.4. BASKIN KÜLTÜR  

 
Örgütler, kendi ayırt edici kültür ve alt kültür modellerine sahip mini topluluklardır. 

Bir örgüt kendisini, bir arada çalışmaya inanan, kaynaşmış bir ekip ya da aile olarak 

görebilir. Örgütlerde baskın kültür, çalışanların çoğunluğu tarafından paylaşılan 

temel değerlerdir. Örneğin, Delta Havayolları çalışanlarının çoğu, disiplinli çalışma, 

işletmeye bağlılık ve müşteriye hizmet gibi değerleri onaylamakta ve 

benimsemektedirler. Belirtilen işletme çalışanlarınca benimsenen bu değerler, onların 

örgütsel davranışını belirleyen baskın kültürü oluşturmaktadır. Buradan da 

anlaşılacağı üzere, bir örgütün kültüründen söz edildiğinde, aslında o örgütün baskın 

kültürü ifade edilmektedir.72 

4.5. ALT KÜLTÜR 

 
Toplum fertlerinin belirli amaçlar ve esaslarla bir araya gelerek oluşturdukları 

işletme organizasyonunun da bir alt kültürü olduğu kabul edilir. İşletme alt 

                                                
70 Güneş Berberoğlu, “Örgüt Kültürü” , Yönetim ve Organizasyon, Anadolu Üniversitesi 

Yayınları, 2003, s. 194. 
71 Özkalp ve Kırel, a.g.e., s. 168 
72 Nezahat Güçlü, “Örgüt Kültürü”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  

www.manas.kg/pdf/sbdpdf6/Guclu.pdf, 30.11.2005. 
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kültürünün doğmasını sağlayan etkenler çeşitlidir; kişiler ekonomik amaçlarla bir 

araya gelmişlerdir, yani bu topluluğun esası “bir meşguliyet”tir. İşletme içerisinde 

yer alan kişiler farklı bölgelerden, hatta bazen farklı kültürlerden gelmiş olurlar. Bu 

kişiler hem geldikleri bölge veya milletin kültürünü taşırlar, hem de içinde 

bulundukları toplumun kültürünü kabullenirler.73  

  Güçlü’ye göre  (2005) alt kültür  

Örgütler de belli bir üst kültürün içinde yer almaktadır. Bu nedenle, örgütsel 

kültürler de üst kültürün türevidir. Bununla birlikte, değişik kültürler, içinde 

yer aldıkları üst kültürün farklı unsurlarını ön plana çıkarabilirler. Alt kütür 

konusunda üzerinde durulması gereken diğer bir nokta; alt kültürlerin genel 

kültür içerisinde yer almalarına ve genel kültürün bazı özelliklerini 

taşımalarına karşın, genel kültürün alt kültürlerin bir toplamı olarak 

düşünülemeyeceğidir74 

4.6 GÜÇLÜ VE ZAYIF KÜLTÜR 

 
Örgüt kültürünün çalışanlar üzerindeki etkileri açısından güçlü ve zayıf kültürler 

ayrımı yapılmaktadır. Örgütteki hakim değerler ve uygulamalar güçlü/egemen alt 

kültürlerin etkisi altındadır ve bir örgütün kültürel özellikleri açıklandığında, bu 

grubun değerleri öne çıkar.75 Güçlü kültür örgüt üyelerinin üzerinde daha fazla etki 

yaratan kültür olarak kabul edilir.76.Bir işletmenin sahip olduğu örgüt kültürü 

yeterince güçlü etkiye sahip ise, işletmeyi faaliyetleriyle, çalışanlarıyla, tüm 

donanımı ile birarada tutar. Uyumlu bir ortam, çalışanların morali ve verimliliği 

üzerinde her zaman olumlu etki yapar.Örgüt kültürünün işletme çalışanları üzerinde 

etkili olması ve hedeflere ulaşma aracı olabilmesi, güçlü oluşuna bağlıdır. 

                                                
73 Erdoğan,a.g.e.,s.123. 
74 Nezahat Güçlü, “Örgüt Kültürü”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  

www.manas.kg/pdf/sbdpdf6/Guclu.pdf, 30.11.2005. 

75
 Stephen Robbins, Organizational Behavior, 7th Edition, Prentice-Hall, USA, 1996, s.603 

76 İnan Özalp, İşletme Yönetimi, Birlik Ofset, Eskişehir, 2001,  s.579 
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  Güçlü örgüt kültürü, işletme değerlerinin çalışanların çoğunluğu tarafından 

benimsendiği ve etkisinin işletmenin her noktasında hissedildiği bir örgüt kültürünü 

ifade eder. Güçlü kültüre sahip işletmelerde temel amaçlar herkesçe bilinir, paylaşılır 

ve uyum içinde amaçlara yönelik faaliyetlerde bulunulur. İşletmenin her düzeyinde 

amaçlara yönelik tutum ve davranışların neler olduğu bilinir. Giyim tarzı, çalışma 

ilişkileri, çalışma temposu, iletişim kanallarının işleyiş biçimi ve benzeri süreçler 

herkesçe bilinir ve olması gereken biçimde uygulanır. Bu tür bir bütünleşik yapı, 

çalışanların ve faaliyetlerin denetimini de kolaylaştırır. Bu tür bir ortamda çoğunluk 

genel politikalara ve ilkelere uygun davranır. Yöneticilerin uyguladığı denetim işlevi 

daha çok aksayan yönleri ve sorunları çözümlemeye yöneliktir.77Bir okulda güçlü bir 

örgüt kültürünün oluşturulması, herhangi bir işletmeden daha önemlidir. Okullar, çok 

az insanın bildiği amaç ifadelerinin düzenlenmesi yerine; büyük ölçüde paylaşılan, 

inanç, değer ve sembollere gereksinim duyar. Rutin anlamsızlıklar yerine anlamlı 

öğrenme ve yönetim törenleri; cansız-cılız toplantılar yerine, düzenli ve heyecan 

verici seremoniler, soğuk figür ve olaylar yerine büyük ölçüde akılda kalabilecek 

güçlü semboller, okulların gereksinim duyduğu temel kültürel öğeler arasında yer 

almaktadır. Japonya'da pek çok öğretmen ve okul yöneticisi, ilkokullarda okuma ve 

yazma öğretimine fazla zaman harcanmaması gerektiği inancındadır. Onlara göre, 

okuma-yazma öğretimi evde ve toplumda da gerçekleştirilebilir. Okulun ve 

öğretmenlerin yapması gereken ise, ilkokul çocuğunun kişiliğini ve ilgilerini 

geliştirmektir.78 

  Örgüt kültürünün zayıf ve güçlü olması ile performans arasındaki ilişki ise 

tartışmalıdır. Yaklaşık yirmi yıldır örgüt kültürü, örgütsel başarıyı sağlamada 

potansiyel unsur olarak görülmektedir. Örgüt üyeleri arasında işbirliği, dayanışma ve 

örgüte bağlılık yaratan güçlü kültürlerin beklenen çıktısı yüksek performanstır. Bunu 

sağlamanın yöntemi ise, kültürel değerlerin üyeler tarafından birtakım süreçlerle 

                                                
77 Berberoğlu,a.g.e.,s.194. 
78 Mehmet Şişman, Örgüt Kültürü : (Eskişehir İl Merkezindeki İlkokullarda Bir 

Araştırma), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1994, s38. 
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(öğretme, öğrenme, kolaylaştırma, paylaşma, disiplin ve kontrol) 

içselleştirilmesidir.79 

 Güçlü bir kültür çalışanlar arasında örgütün yaptıkları hakkında daha fazla 

anlaşma olmasını sağlar. Bu tür bir birliktelik sadakat ve örgüte bağlılık yaratır ve bu 

nitelikler de çalışanların firmadan ayrılma eğilimlerinin azalmasında 

önemlidir.80Zayıf örgüt kültürü, genel değerlerin ve davranış biçiminin 

belirginleşmediği kültür tipidir. Zayıf ya da güçsüz örgüt kültürü, çalışanlar üzerinde 

yeterince etkili değildir. Bireysel değerler ve yaklaşım biçimi faaliyetlere yansır. 

Bunun sonucu olarak, işletmede çoğunluğun benimsediği bir kültürden söz 

edebilmek mümkün olamaz. Zayıf örgüt kültürüne sahip işletmede; içe yönelik tutum 

ve davranışlar, çalışma ilişkileri, işletmenin amaçları ile ilgili görüşler ve benzeri 

unsurların bütünleşik bir görünümü yoktur. Bireysel tutum ve değerlerin etkisinde 

oluşan farklılıklar açıkca görülebilir.  

 Zayıf örgüt kültürü, örgütsel toplumsallaşma sürecini olumsuz etkiler. 

Bireylerin kültürü öğrenmesi, benimsemesi ve işletmeye uyum sağlaması güçleşir. 

Bireysel yaklaşımlar öne çıkınca, işletmenin amaçlarına katkı derecesi düşer.81Zayıf 

örgüt kültürünün örgüt üyelerine olan etkilerinin azlığından dolayı daha yüksek 

oranda işten ayrılmalar görülür.82 Ancak, eğer bir örgütün egemen ortak kültürü, 

örgütün temel amacına ve stratejisine karşıt bir biçim almışsa veya değerlere ve 

geçmişe aşırı bağlılık gözleniyorsa, bu durum, örgütün zayıf bir kültüre sahip 

olmasından daha kötü sonuçlar doğurabilir. Diğer yandan, kültürel özelliğin 

performansla ilgili tüm örgütsel süreçleri aynı yönde etkilemeyeceğine dikkat 

çekilmektedir. Örneğin, örgüt üyelerinin işe yönelik ortak algılamalarının gelişmesi, 

örgütsel kontrol süreçleri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir, ancak aynı ortak 

algılamalar, örgütün öğrenme ve uyum kapasitesini azaltabilir hatta ortak yanlış 

değerlendirmelere veya grup düşüncesi (groupthink) fenomenine yol 

                                                
79

 Ferda Erdem ve Janset Özen İşbaşı, “Eğitim Kurumlarında Örgüt Kültürü ve Öğrenci Alt 
Kültürünün Algılamaları”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi ,(1) 2001,s.35,36. 

80 Robbins, a.g.e., s.686 
81 Berberoğlu,a.g.e.,s.195. 
82 Özalp, a.g.e.,s.579. 
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açabilir.Dolayısıyla uzun dönemli performans için bir örgütün kültürünün, alt 

kültürler arası sinerjiyi yaratacak ortak anlayış ve algılamaları üretmesi, aynı 

zamanda örgütün çevresel gerekliliklere hızlı ve etkili uyumunu sağlayacak kadar 

esnek ve yenilikçi özellikler içermesi gereklidir.83 

4.7. ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN UNSURLARI 

 
Bir örgütün kültürü, örgütün değer sisteminden ve bu değeri güçlendiren, yayan, 

bağlayan ve bazen özetleyen hikayeler, adetler, semboller, kahramanlar ve bir 

kültürel ağdan oluşur. Başka deyişle bunlar kültürü oluşturan ve organizasyonun yeni 

üyelerinin kültürü öğrenmelerini sağlayan unsurlardır.84 Bu unsurlar birbirleriyle 

etkileşim halindedirler. Şekil 1’de örgüt kültürünün unsurları ve aralarındaki 

etkileşim gösterilmiştir:  

 
Şekil 1. Örgüt kültürünün unsurları.                    

Kaynak: Peter Dill, Unternehenskultur: Grundlagen und Anknüpfspunkte für 
ein Kulturmanagement, Deutscher Kommunikationsverband Bow Service-und 
Verlagsgesellschaft Kommunikation mbH Bonn, München, 1986, s.69. 

                                                
83 Erdem ve Özen İşbaşı, a.g.e.,s.36. 
84 Ferda Erdem, İşletme Kültürü, Friedrich Naumann Vakfı ve Akdeniz Üniversitesi Yayınları, 

1996, s.37. 

Düşünceler Sistemi 
Olarak Örgüt Kültürü 

Örgüt Kültürünün 
Taşıyıcıları 

Örgüt Kültürü 

Değerler İnançlar Normlar 

Semboller     ve    Sembolik    Hareketler 

Törenler,     Seromoniler,     Gelenekler, 
Alışkanlıklar,      Efsaneler,    Hikayeler 

Masallar, Dil, Söylentiler 
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 Şekil 1’den de anlaşılacağı üzere örgüt kültürünün unsurları kültürü meydana 

getiren unsurlar ve kültürün taşıyıcıları olarak iki aşamada incelenebilir.  

 İlk aşamada örgüt kültürünü oluşturan değerler, inançlar ve normlar, ikinci 

aşamada ise, törenler, seromoniler gelenekler vs. gibi kültürel unsurların ifade 

biçimleri yer almaktadır. 

Değerler:Örgüt içinde başarıyı tanımlayan ve standartlarını koyan ve bunlarla iş 

görenlerin işlem ve eylemlerini nitelendirmeye, değerlendirmeye ve yargılamaya 

yarayan kavramlar ve inançladır85. Değerler daha çok olanı değil olması arzulanan 

ideal hedefleri temsil ederler. Bu hedefler genellikle dürüstlük, saygınlık, başarı gibi 

kazanılması arzulanan soyut davranış biçimleridir.86 

Değerlerle, bir örgütün temel amaçları, idealleri standartları yansıtılmakta ve 

bunlar örgütsel kimlik ve yönetim felsefesi içinde çeşitli biçimlerde dile 

getirilmektedirler. Örgütsel değerlerin kaynağını, örgüt üyelerinin, insan, çevre ve bu 

ikisinin etkileşimi sonucu ortaya çıkan durumlara ilişkin kabul edilen doğruları 

oluşturmaktadır. Değerler, kısaca örgütle neyin önemli olduğunu göstermektedirler. 

Taşıdıkları vurgulara ve yönelimlere göre değerler aşağıdaki gibi bir 

gruplamaya tabi tutulmuştur.87 

Kurumsal Değerler: Kritik ve rasyonel yaklaşımlar yoluyla gerçekliğin 

keşfedilmesine büyük önem verirler. 

Ekonomik Değerler: Yarar ve pratikliğe göre değerleme vurgusu taşırlar. 

Estetik Değerler: Biçim ve uyumun önemine yöneliktirler. 

Sosyal Değerler: İnsan sevgisi ve ilişkilerine dair taşınan değerlerdir.  

                                                
85 Bakan ve diğerleri, a.g.e., 36 

86
 Suna Tevrüz,“Endüstri ve Örgüt Psikolojisi”, Türk Psikologlar Derneği Yayını Ankara 

1996,s.91.  

87
 Bakan ve diğerleri, a.g.e., 39 



 

 

49 

Politik Değerler: Güç kazanımına ve etki alanın genişletilmesine önem veren 

değerlerdir. 

 Kutsal Değerler: Rasyonel dünya dışındaki oluşumları anlamaya ve açıklamaya 

yöneliktirler. 

Normlar: Normlar, doğru yanlış ayrımıyla ilgili davranış beklentileridir ve örgüt 

kültürü içinde uyulması gereken çalışma kurallarına işaret etmektedirler. Bir 

işletmede hangi tür çalışma davranışlarının onaylandığı ya da onaylanmadığı o 

işletmenin çalışma normlarına ilişkin bilgi vermektedir.88 Normlar, değerler 

sistemine bağlı olarak her toplumda bireylere yol gösteren, doğru ve yanlışı, olumlu 

ve olumsuzu belirleyen kurallar, standartlar ve fikirler bütünü biçiminde ortaya 

çıkmaktadırlar. Norm ve değer arasındaki farklılık, değerlerin soyut ve genel 

kavramlardan meydana gelmesi, normların ise belirgin ve yol gösterici olmasıdır.89 

İnançlar: İnançlar örgüt içinde neye inanılıp neye inanılmayacağını belirten 

değerlerdir. Örneğin çalışma sonucunda başarının sağlanacağı ve sağlanan başarının 

ödüllendirileceğine olan inanç, çalışanlar üzerinde motive edici etki yaratacaktır. 

Örgüt üyelerinin de bazı inançları vardır ve bu inançlar örgüt kültürünün oluşumunu 

ve devamlılığını sağlayan temel unsurlardandır. İnançlar, dünya hakkında ve 

dünyanın nasıl işlediğine ilişkin temel varsayımlardır.90  

Semboller: Örgüt kültürünü pekiştirmeye yardımcı olan maddesel semboller, 

alanların ve binaların tasarımı ve fiziksel görünümü, mobilyalar, yönetici giysileri, 

örgüt tarafından kullanılan logolar, ürün tasarımları, ambalajlar vb. sembollerdir. Bu 

semboller işgörenlere kimin önemli olduğunu, üst yönetim tarafından arzulanan 

eşitlik derecesini ve uygun olan davranış tarzlarını (risk alan, tutucu, otoriter, 

katılımcı, bireyci, sosyal vb.) aktarır. Örgüt sembolleri örgütte değişimin 

gerçekleşmekte olup olmadığının da yararlı göstergeleridir. Aslında tek başına bir 

                                                
88

 Tevrüz, a.g.e., s. 91. 

89Güneş Berberoğlu, “ Örgüt Kültürü Ve Yönetsel Etkinliğe Katkısı”, Anadolu Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dergisi, C: VIII, S:1-2, 1990,  s. 41.  

90 Ali Rıza Terzi, Örgüt Kültürü, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000, s.46. 
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binanın biçimi veya örgütteki mekan dağılımının her zaman sembolik bir değeri 

vardır.91 

Hikayeler ve Masallar: Örgüt kültürü açısından önem taşıyan ve genellikle örgütün 

geçmişine yönelik olayların, abartılarak aktarılması sonucunda ortaya çıkan kültür 

taşıyıcılarıdır. Hikayeler ve masallar, örgütün geçmişi ve bugünkü durumu arasında 

köprü görevi görürler.92 

Etkili örgütlerde yönetici ve işgörenler, örgüt felsefesini yansıtan çeşitli 

hikayeler ve anılar anlatırlar;örgütsel kahramanlardan ve onların değişik örgütsel 

uygulamalardaki başarılarından söz ederler. Örgüt kurucuları, yöneticiler ve başarılı 

olmuş işgörenler hakkında da anlatılan bu hikayeler, örgütsel yönden bütünleşme, 

koordinasyon ve kontrol işlevi görmekte; yönetsel anlayış ve uygulamaların 

inandırıcı ve ibret verici örneklerini oluşturmaktadır.93  

Dil: Bir iletişim aracı olmanın yanı sıra, kültürün de yapı taşlarından birini 

oluşturmaktadır. Her ülkenin bir ana dili olduğu gibi, örgütlerin de kendilerine özgü 

bir dili vardır.Örgüt dilini ancak, o örgütte çalışanlar anlayabilir ve 

kullanabilmektedir. 

  Çalışanlar bu dili öğrenerek, kültürü kabul ettiklerini gösterirler. Böylelikle, 

kültürün korunmasına yardımcı olurlar. Buna göre her örgütün kendine özgü olan dili 

içinde; argo ifadeler, deyimler, şakalar mecazlar, metaforlar, sloganlar sözel 

semboller yer almaktadır.94 

 

4.8. EĞİTİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL KÜLTÜR 

 
Yönetimle ilgili çağdaş literatürde,  diğer örgütlerde olduğu gibi eğitim örgütlerinin 

yönetiminde de kültürün önemli bir faktör olduğu sıkça  vurgulanmaktadır. Buna 

                                                
91 Nezahat Güçlü, “Örgüt Kültürü”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  

www.manas.kg/pdf/sbdpdf6/Guclu.pdf, 30.11.2005. 
92 Göksel Ataman Unutkan, İşletmelerin  Yönetimi ve Örgüt Kültürü, İstanbul, Türkmen 

Kitabevi, İstanbul, 1995,s.94 
93 Bakan ve diğerleri, a.g.e.,s.55. 
94 Nezahat Güçlü, “Örgüt Kültürü”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  

www.manas.kg/pdf/sbdpdf6/Guclu.pdf, 30.11.2005. 
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bağlı olarak özellikle başta batılı ülkelerde olmak üzere, 1980'lerden sonra işletme 

yönetimi alanında olduğu gibi eğitim yönetimiyle ilgili çağdaş literatürde de "okul 

kültürü" ve "örgüt kültürü" başlıkları altında bazı tartışma ve araştırmalara sıkça 

rastlanmaktadır 

Kültür kavramı, bir okul için okul örgütünün sahip olduğu bazı özellik ve 

işlevlerden dolayı diğer sektörlerden daha fazla önem taşımaktadır. Ancak,  örgütsel 

kültür konusunun, eğitim yönetimi alanında henüz diğer sektör işletmelerinde olduğu 

kadar popüler olduğu söylenemez. 

  Eğitim kurumlarında örgütsel kültür diğer kurumlardan daha önemlidir. Bir 

sistem mantığı ile çalışan tüm örgütler gerçekleştirdikleri faaliyetlere bağlı olarak, 

girdileri–çıktıları, teknik ve beşeri süreçleri açısından birbirlerine göre farklılık 

gösterirler. Temel misyonu, davranış değiştirme ve kültürlenmeyi sağlamak olan 

eğitim örgütlerinin en önemli girdisi ve çıktısı insandır. Bu nedenle süreçlerinin 

işlemesinde bireysel boyut, kurumsal boyuttan daha önemlidir; biçimsel olmayan 

uygulamalar biçimsel uygulamalara göre daha yaygındır, sorunların çözümünde yetki 

kullanmaktan çok etkileme yöntemleri geçerlidir.95 

Okul kültürü, paylaşılan değerler, inançlar, ortak bir misyon, kahramanlar, 

adetler, gelenekler ve bir tarihten oluşur; üyelerin davranışlarını ve verimliliğini 

etkiler, okulun veliler ve toplum karşısındaki imajını belirler. Güçlü gelenekleri, 

törenlerive sembolleri içeren ve derinden algılanan okul kültürü, öğrenci başarı ve 

motivasyonu ile öğretmenlerin verimlilik ve tatminlerini olumlu yönde 

etkilemektedir. Önemli alt kültürleri, yöneticiler, öğretmenler ve öğrencilerdir; 

kültürel uygulamalar bu grupların arasındaki etkileşime bağlı olarak gelişir. 

Toplumun farklı kesimlerinden gelmiş, farklı eğitim yaşantısına sahip öğretmenler 

kendi içlerinde çeşitli alt kültürleri geliştirebilirler. Aynı şekilde öğrenciler de değişik 

özelliklere bağlı olarak küçük alt gruplar oluşturabilirler Ayrıca bu örgütlerde, 

öğrenci öğretmen, öğretmen-yönetici alt kültürlerinin çatışma potansiyeli yüksektir. 

                                                
95 Şişman,a.g.e.,s.30-34. 
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  Eğitim çıktıları üzerinde büyük etkileri olan öğretmenlerin bireysel çabaları, 

özellikle, öğrencinin kendisine duyarlılığının ve öz güveninin gelişmesi, 

motivasyonu ve öğrenme tercihleri konularında derin etkiler yaratmaktadır. Bu 

nedenle öğretmenlerin, sahip oldukları eğitim inançlarının öğrenci üzerinde olumlu 

veya olumsuz etkiler yarattığının farkında olmaları gerekir.Eğitim örgütlerinde 

kültürden beklenen, alt kültürler arası işbirliğine dayalı olarak kurumun gelişme 

süreçlerine katkı sağlamasıdır. Ancak arzulanan işbirliği kültürü kendiliğinden ortaya 

çıkmaz; bağlılık, zaman, güven ve misyonun anlamına bağlı olarak gelişir. Özellikle 

yöneticiler, işbirliği kültürü yaratmada önemli bir rol üstlenmelidirler; güç ve 

sorumluluğun paylaşılması, alt kültür gruplarının yarattığı sembollerden yararlanma, 

ortaklaşa karar alma gibi kültürü geliştirme stratejilerini etkili bir şekilde 

uygulamaları gerekir.96 

 

4.9 AKADEMİK EĞİTİM ÖRGÜTLERİNİN KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ 

 
Değişimin ve gelişimin sürekli olduğu günümüzde bu değişime uyum sağlayacak ve 

yön verebilecek nitelik ve nicelikte bireyler  yetiştirmek eğitim kurumlarının 

görevidir. Biçimsel eğitim kurumlarının son basamağı olan üniversiteler toplumlara, 

eğitim, öğretim, kültürel, ekonomik, sosyal, politik ve idari yönden rehber olması 

gereken öncü kurumlardandır.97  

Üniversiteler, toplumun değişik alt kültürlerinden gelen insanların oluşturduğu 

karmaşık yapıya sahip örgütlerdir. Öğretim elemanları, öğrenciler ve idari 

personelden oluşan bu örgütlerin kendine özgü bir kültürü vardır.98 

  Akademik örgütlerde yöneticiler, öğretim elemanları ve öğrenciler, farklı alt 

kültürlerden oluşur. Akademik işgücünün önemli bir bölümünü oluşturan öğretim 

üyeleri, kültürün varsayımları, değerleri ve uygulamalar açısından egemen alt kültür 

                                                
96 Erdem ve Özen,a.g.e.,s. 36,37. 
97 Mustafa Aytaç ve diğerleri, Akademisyenlerin Çalışma Yaşamı ve Kariyer Sorunları, 

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Araştırma Fonu İşletmesi, Bursa, 2001, s.1.  
98 Bakan ve diğerleri, a.g.e.,s.119. 
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olarak düşünülebilir. Öğretim üyesi, sık karşılaştığı sorunlara özgün çözümler getirir; 

uzmanlık gücü, otonomisi ve geniş inisiyatifi sürekli etkileşim içinde bulunduğu 

öğrenci grubu karşısında önemli bir güç farklılığı yaratır; bu nedenle farklı alt 

kültürlerle çatışma potansiyeli yüksektir. Diğer yandan bu özelliklere sahip kişiler 

için standart, kural ve prosedür oluşturmak zordur; dolayısıyla organik örgüt yapısı 

daha geçerli görülmektedir.Üniversite öğrencileri farklı kültürel alanlardan etkilenen 

bir alt kültür grubudur. Üniversite dışındaki çevreden alınan, çoğu zaman da popüler 

kültürün motiflerini taşıyan öğrenci kültürü öncelikle bir gençlik kültürüdür. 

Çocukluğu geride bırakan, ancak tam yetişkin rollerini de üstlenemeyen, çeşitlilik 

gösteren ihtiyaçlarına bağlı olarak yaratıcılık ve inisiyatifini geliştiren genç grup, 

zaman zaman okul, sosyal yaşam ve kendisinden kaynaklanan duygusal zorlanmalar 

yaşayabilmekte ve sonuçları yine bu kaynaklara yönelebilmektedir. Akademik 

çevreyle ilişkili olarak kampus kültürü ise, geniş anlamda bir öğrenci kültürüdür ve 

arkadaş etkileşimi ortamında belirlenen, öğrencinin çevresini algılamasını 

şekillendiren, değerler, inançlar, tutumlar, törenler ve faaliyetlerin bütünüdür. 

Öğrenciler kültürel unsurları birbirlerine aktarırlar, bazı unsurları yeniden keşfederler 

veya sağlamlaştırırlar. Kampus kültürü öğrencinin, kampusta hangi faaliyetlerin 

önemli olduğu, hangilerinin istenmediği, sınıf içidışı kabul edilebilir davranışların 

hangileri olduğu ve hangi öğretim üyesinin dersinin tercih edilebileceği gibi birçok 

konudaki algısını derinden etkiler. Dolayısıyla kampus kültürü, üniversite çevresi ile 

ilgili konularda öğrencinin değerlendirmelerini kolaylaştırıcı ve belirginleştirici 

standartlar sunar. 

 Üçüncü kültürel alan, okul-fakülte kültürüdür. Bu yapının bir bölümü, okulun resmi 

olarak açıklanmış kurallarını, düzenlemelerini, amaçlarını, geleneklerini ve 

sembollerini içerir. Diğer bir bölümünü ise, öğrenciye kazandırılmak istenen 

akademik disiplin kültürünün (branş/meslek) öngördüğü tutumlar oluşturur. Ancak, 

öğrenci kültürü tüm bu unsurları olduğu gibi benimsemez, kendi alt kültürünün 

süzgecinden geçirir ve yeniden tanımlar. Bu durumda okul-fakülte kültürünün ne 

olduğundan çok, öğrenci grubunun onu nasıl algıladığı önemlidir.99 Üniversitelerin 

var oluş nedenleri eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmalar yapmaktır. Bunları en iyi 
                                                

99 Erdem ve Özen İşbaşı ,a.g.e.,s. 38,39 
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şekilde yerine getirmek güçlü ve iyi bir örgüt kültürüne sahip olmakla gerçekleşebi-

lir. Üniversitelerin sahip olması gereken belirgin örgüt kültürü unsurları:100 

1. Bilimsel çalışma ortamı,  

2. Bilimsel rekabet,  

3. Biçimsel olmayan ilişkiler ve çok yönlü iletişim kanalları,  

4. Ekip çalışması,  

5. Yönetim ile işbirliği ve koordinasyon,  

6. Esneklik,  

7. Değişikliklere uyum,  

8. Bireysel amaçların önceliği ve insiyatif kullanımı,  

9. Öğrencilerle sürekli yüz yüze, karşılıklı ilişkiler ve iletişim olarak 

sıralanabilir. 

 

4.10 EĞİTİM KURUMLARINDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÜZERİNE YAPILMIŞ 

ARAŞTIRMALAR 

 
Örgüt kültürüne verilen önem,  bu konuda yapılan çalışmaları ve araştırmaları 

artırmıştır. Konuyla ilgili tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de üniversitelerde 

akademisyenler çalışmalar yapmışlardır. Öncelikli olarak işletmeler üzerinde 

yoğunlaşan örgüt kültürü çalışmaları, eğitim kurumlarının örgüt kültürlerinin öğrenci 

başarısındaki rolüne kadar araştırmalara konu olmuştur. Yapılan araştırma sonuçları 

örgüt kültürüyle başarı arasında doğrudan bir ilişki olduğu yönündedir. 

ABD’de devlet okullarında yapılan bir araştırma sonucunda kültürel öğelerin ve bu 

öğelerden özellikle sembollerin, okul başarısında temel rol oynadığını, davranış ve 

algılarda önemli bir yeri olduğu belirtilmiştir. Türkiye’de de etkili okul konusuna 

yapılan bir araştırmada okul yöneticisi, öğretmenler, okul ortamı, örenciler ve veliler 

olmak üzere belirlenen beş boyutla ilişkili olarak etkililik konusuyla toplam 71 

özellik belirlenmiş ve ilköğretim okullarının etkililik düzeyleri belirlenmeye 

                                                
100 Güneş Berberoğlu, Senem Besler ve Zümrüt Tonus, “Örgüt Kültürü: Anadolu Üniversitesi 

İİBF Örgüt Kültürü Araştırması” Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi, 14 (1-2) Eskişehir, 1998, 
s.40,41. 
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çalışılmış; söz konusu araştırmada etkili okulun en önemli boyutu olarak da okul 

ortamı (kültür-iklim) görülmüştür.101  

Konuyla ilgili olarak; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

bünyesinde Cemalettin İpek “Resmi Liseler İle Özel Liselerde Örgütsel Kültür ve 

Öğretmen-Öğrenci İlişkisi” başlığında bir araştırma yapmıştır. Araştırmada 

liselerdeki öğretmen-öğrenci ilişkilerinin konum ve okul türü değişkenlerine göre 

karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Okulların sahip oldukları örgütsel 

kültür dört boyutta (güç kültürü, rol kültürü, başarı kültürü, destek kültürü); bu 

okullardaki öğretmen-öğrenci ilişkileri ise üç boyutta (otoriter ilişki, demokratik 

ilişki ve başıboş ilişki) tanımlanmaya çalışılmıştır.  

Araştırmanın evrenini Ankara iline bağlı beş merkez ilçe (Altındağ, Çankaya, 

Keçiören, Mamak, Yenimahalle)de bulunan 15 resmi lise ile 10 özel liselerin 

yönetici, öğretmen ve öğrenciler oluşturmuştur. Toplam 2002 kişiye anket 

uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçları Scheffe testi, Varyans analizi, perarson 

momentler çarpım korelasyonu ve çoklu regresyon analizi ile betimlenmeye 

çalışılmıştır.  

Araştırmanın sonuçları şu şekilde gerçekleşmiştir:102 

  Araştırmaya katılanların algılarına ilişkin ortalamalara göre, resmi liselerdeki 

örgütsel kültür boyutu sıralaması, güç kültürü, rol kültürü, başarı kültürü ve destek 

kültürü şeklinde olurken, özel liselerde bu sıralama başarı kültürü, güç kültürü, 

destek kültürü ve rol kültürü şeklinde gerçekleşmiştir. Öğretmen-öğrenci ilişkisi 

boyutlarına ilişkin sıralamalar her iki okul türünde de, demokratik ilişki, otoriter 

ilişki ve başıboş ilişki şeklinde olmuştur. 

Tüm örgütsel kültür ve öğretmen-öğrenci ilişkisi boyutlarında resmi liseler ile 

özel liseler arasında manidar farklılıklar vardır. Özel liselerin tüm örgütsel kültür 

                                                
101 Şişman, a.g.e.,s.35,36. 
102 Cemaattin İpek, “Resmi Liseler İle Özel Liselerde Örgütsel Kültür ve Öğretmen-Öğrenci 

İlişkisi”, Doktora Tezi,  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve 
Planlaması Anabilim Dalı , Ankara, 1999, s. 196,197. 
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boyutlarına ilişkin algıları, resmi liselere göre daha üst düzeyde gerçekleşmiştir. Özel 

liseler bu dört farklı örgütsel kültür eğilimlerini resmi liselere göre daha üst düzeyde 

taşımaktadırlar. Öğretmen-öğrenci ilişkisi boyutlarında ise, otoriter ve başıboş ilişki 

boyutlarında resmi liselerin, demokratik ilişki boyutunda da özel liselerin algı 

düzeyleri daha üst düzeydedir. 

Örgütsel kültür ve öğretmen-öğrenci ilişkisi boyutlarında konuma bağlı 

olarak, araştırmaya katılanların algıları rol kültürü dışında tüm boyutlarda manidar 

olarak farklılaşmaktadır. Güç ve başarı kültürü boyutlarına ilişkin yönetici ve 

öğrencilerin algıları öğretmenlere daha üst düzeydedir. Destek kültürü boyutunda ise, 

yöneticilerin algı düzeyleri öğretmen ve öğrencilerin algı düzeylerinden daha 

yüksektir. Bu boyutta, öğretmen algılan öğrenci algılarından daha üst düzeyde 

gerçekleşmiştir. Otoriter ve başıboş ilişki boyutlarında, öğretmen ve öğrencilerin algı 

düzeyleri yöneticilere göre daha üst düzeyde gerçekleşirken, demokratik ilişki 

boyutunda, yönetici ve öğretmenlerin algı düzeyleri öğrencilere göre daha yüksek 

çıkmıştır. 

Hem resmi, hem de özel liselerde öğretmen-öğrenci ilişkisi boyutları ile en 

yüksek düzeyde korelasyon gösteren ilk iki örgütsel kültür boyutu destek kültürü ile 

basan kültürü boyutlarıdır. Bu boyutlar, her iki okul türünde de, demokratik ilişki 

boyutu ile pozitif, otoriter ve başıboş ilişki boyutları ile de negatif yönde 

ilişkilidir.Öğretmen-öğrenci ilişkisinin örgütsel kültürden kestirilmesinde en önemli 

yordayıcı destek kültürüdür. Destek kültürü, otoriter ve başıboş ilişki boyutları ile 

negatif, demokratik ilişki boyutu ile de pozitif ilişkilidir. 

4.11. TÜRKİYE’DEKİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI 

 
 Son yıllarda yoğunluk kazanan örgüt kültürü çalışmalarında, örgütlerin kültürel 

özellikleri ile başarıları arasında güçlü bir ilişki olduğu vurgulanmaktadır. Bu konu 

Türkiye’de bulunan üniversitelerdeki akademisyenler tarafından da ilgi bulmuş ve 

konuyla ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır.  

 Konuyla ilgili olarak Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 

öğretim üyesi Ferda Erdem ve öğretim görevlisi Janset Özen İşbaşı Eğitim 
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Kurumlarında Örgüt Kültürü ve Öğrenci Alt Kültürünü Algılamaları (Akdeniz 

Üniversitesi İİBF Son Sınıf Öğrencileri Fakülte Kültürünü Nasıl Algılıyor ?) 

başlığında bir araştırma yapmışlardır. 221 öğrenciye 5’li Likert ölçeğine göre 

düzenlenmiş 31 ifadeyi içeren bir anket düzenlenmiştir. Bu ifadeler, örgütsel yapı-

işleyiş, güç mesafesi, iletişim-ilişkiler, semboller, aidiyet gibi temel örgüt kültürü 

değişkenlerine (boyutlarına) yöneliktir. 

Araştırmada veri işleme ve değerlendirme aracı olarak SPSS 9.0’dan 

yararlanılmıştır. Verilerin analizinde ise, frekans analizi, faktör analizi, korelasyon 

analizi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. 

Araştırma sonuçları şu şekilde gerçekleşmiştir:103 

  Fakültenin fiziki mekanları (%89.5), törenleri (% 85.9), öğretim üyelerinin 

insancıl yaklaşımı (% 66.9) ve iletişime açık olmaları (% 66.6), araştırma 

görevlilerinin ilgisi (% 65.6), İ.İ.B.F. öğrencisi olma ayrıcalığı (% 59.4) en olumlu 

algılamaları anlatan ifadelerdir. Diğer yandan, bölümler arası uyumun olmadığı (% 

61.5), diğer bölümlerin işleyişinin bilinmediği (% 70.8), derslerin veriliş şeklinin 

beceri ve düşünceyi geliştirme özelliğinin olmadığı (% 52) yönündeki ifadeler, en 

güçlü olumsuz algılamaları yansıtmaktadır.  

  Bir örgütün kültürünün zayıf ve güçlü yönlerinin belirlenmesi, mevcut 

uygulamaların hangi yönde geliştirilmesi gerektiği konusunda yol gösterici ilk 

adımdır. Bu konuda benimsenebilecek yöntemlerden biri, alt kültür gruplarının 

algılamalarını anlamaya çalışmaktır. Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. son sınıf 

öğrencilerinin algılamalarına göre fakülte, aidiyet, iletişim ve semboller gibi temel 

unsurlarda özgün bir kültür görüntüsüne sahiptir. 

 Türkiye’de bulunan üniversitelerde görev yapan akademik personelin, 

üniversitedeki örgütsel uygulamalara ilişkin algılarına göre,  bu üniversitelerde nasıl 

ve ne düzeyde bir örgüt kültürünün var olduğunu belirlemeye yönelik olarak 

                                                
103 Erdem ve Özen İşbaşı,a.g.e.,s.40,47. 
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Yrd.Doç.Dr. İsmail Bakan, araştırma görevlisi Tuba Büyükbeşe ve Prof.Dr. H. Çetin 

Bedestenci kapsamlı bir araştırma yapmışlardır.  

 Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. 

 Araştırmanın örneklemini 28 devlet ve 8 vakıf üniversitesi olmak üzere 36 

üniversitede çalışan 3223 akademik personel  oluşturmuştur.  

 Anket çalışması ile elde edilen sonuçların çözümlenmesinde SPSS paket 

programı kullanılmıştır. Frekans ve tek yönlü varyans analizinin kullanımı 

sonucunda araştırmanın yapıldığı üniversitelerdeki akademik personelin en olumlu 

görüş bildirdikleri boyutlar çalışma ortamı ve çevre boyutu olup, en olumsuz 

algılamalar ise amaç birliği ve vizyon boyutlarına aittir. Genel olarak araştırma 

sonuçlarına bakıldığında:104  

1. Cinsiyet değişkeni ile amaç birliği, rekabet ve diğer maddi kültür öğeleri 

arasında; 

2. Yaş değişkeni ile yöneticilerin çalışanları yönlendirmesi, yönetimin 

başarısı, yönetimin işbirliği, fakültedeki işbirliği, iletişim, çalışma ortamı, 

kararlara katılım, amaç birliği, örgüte bağlılık, rekabet, vizyon ve takım 

çalışması boyutları arasında; 

3. Kadro  ünvanı ile yöneticilerin çalışanları yönlendirmesi, yönetimin 

başarısı, yönetimin işbirliği, fakültedeki işbirliği, iletişim, denetim, çalışma 

ortamı, kararlara katılım, amaç birliği, bağlılık, prosedür, rekabet, çevre, 

vizyon, takım çalışması ve diğer maddi kültür öğeleri boyutu arasında; 

4. İdari görevi olmakla yöneticilerin çalışanları yönlendirmesi, yönetimin 

başarısı, yönetimin işbirliği, fakültedeki işbirliği, iletişim, ödüllendirme, 

değişime uyum, çalışma ortamı, kararlara katılım, güven, amaç birliği, 

örgüte bağlılık, vizyon, takım çalışması ve diğer maddi kültür öğeleri 

boyutları arasında,  

                                                
104 Bakan ve diğerleri, a.g.e.,s.225. 
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5. Çalışma süresi ile de yöneticilerin çalışanları yönlendirmesi, yönetimin 

başarısı, yönetimin işbirliği, fakültedeki işbirliği, iletişim, ödüllendirme, 

çalışma ortamı, kararlara katılım, güven, örgüte bağlılık, rekabet, vizyon, 

takım çalışması ve diğer maddi kültür öğeleri boyutları arasında anlamlı bir 

ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. 

5. ÖRGÜTSEL KÜLTÜR VE ETİK DAVRANIŞ İLİŞKİSİ 

 
Örgüt kavramı, insanların bir takım ortak amaçlar, değerler uğruna ortaya koydukları 

bir anlaşmayı ve birlikteliği içermektedir. Bu bağlamda örgüt kültürü kavramı da 

örgüt içindeki bireyler ve guruplar tarafından paylaşılan ve uyulan değerler olarak 

tanımlanmaktadır. Örgüt kültürünü oluşturan unsurların yönetimce belirlenen 

politika, amaç ve uygulama yöntemleri ile tutarlı olanları onaylanıp, istenen 

davranışları şekillendiren bir içeriğe kavuşturulması söz konusudur 

Toplumda bir grubun veya kuruluşun üyesi olmak o topluluğa uyum 

sağlamayı gerektirir. Uyum sağlamanın ve grup ya da kuruluş tarafından 

benimsenmenin temel koşulu ise, ortak amaçlar, standart ve değerler ile alışkanlıklar, 

felsefe ve ideolojileri paylaşma gereğini ortaya koyar.Örgüt kültürünün aileden, 

toplumdaki tüm kurum, kuruluşlar, millet ve devlet ile biçimsel ve biçimsel olmayan 

tüm gruplaşmalarda o topluluğun özelliklerini yansıtan ve çevresiyle ilişkilerini 

düzenleyen bir husus olduğu ifade edilebilir O halde örgüt kültürü, “bir örgüt 

üyelerinin paylaştıkları anahtar değerler, standartlar, normlar, inançlar ve anlayışlar 

topluluğu” olarak tanımlanabilir. 

Bir örgüt içinde yaşayan ve onun üyesi olan kimseler, davranışları ile örgütün 

kültürel özelliklerini benliklerine sindirerek davranışları için köklü gelenekler, etik 

tavırlar ve alışkanlıklar edinirler. Örgüt kültürü, o örgütün çevrede tanınmasını, 

değerini, toplumsal standartlarını, çevredeki diğer örgüt ve bireylerle ilişkili 

biçimlerini ve düzeylerini de yansıtır. Bu fonksiyonu ile kültür, örgütü topluma 

bağlayan onun toplum içinde yerini, önemini ve hatta başarısını belirleyen en önemli 

araçlardan biridir. 

Araştırmacılar yıllardır bireyin ya da grubun bir örgütteki davranışını etkiler 

gibi görünen sosyal etmenlerle ilgilenmişlerdir. Son zamanlarda, okulların örgüt 
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kültürü pek çok araştırmacının ilgi alanı olmuştur.  Okulun örgüt kültürü açısından 

yöneticinin çok yönlü bir rolü vardır. İlk olarak okul kültüründe çeşitli öğelerle ilgili 

yeterli bir anlayış geliştirip sürdürmek durumundadır.  

Okul yöneticileri okul örgütünün durağan varlık olmayıp sürekli değişip 

geliştiğinin de farkında olmalıdırlar. Ayrıca, bir okulun örgüt kültürü homojen bir 

varlık olmayıp çok karmaşıktır. Bütün bu sistemden ve insanlardan kaynaklanan 

güçlüklerle acaba bir yönetici kendi okulunun kültürünü gerçekten şekillendirebilir 

mi?  

Yöneticinin, okulun teşvik etmesi gereken değer ve ideallerle ilgili 

gereksinimlerinin kendi kafasında netleşmiş olması gerekir. Etkin yönetici, okulun 

başta gelen misyonunun ve değerlerin ya da  örgüt üyelerinin paylaşacakları sosyal 

idealler ve inançların kararlaştırılmasında başkalarının yanında öğretmenleri, 

öğrencileri ve aileleri işin içine sokar. Bu idealler ve değerlerin şekillendirilmesi okul 

geliştirilmesi ile sonuçlanan etkinliklere, süreçlere ve prosedürlere doğru 

yönelmelidir. Yönetici örgüt içindeki liderlik pozisyonlarına insanları atama ile 

kültürü şekillendirme olanağına sahiptir. Okulda önemli liderlik pozisyonlarında 

bulunacak personelin seçiminde gerekli özenin gösterilmesine ek olarak, örgüt 

kültürünü şekillendirmek isteyen yöneticinin okulun informal liderleriyle uygun 

ilişkiyi  tanımlama ve geliştirme gereksinimi olacaktır. Bir informal lider her tür 

grupta çalışır. Bu kişi formal lider  de olabilir.  Fakat her şey kişinin grup üyeleri 

üzerindeki etkisinin derecesine bağlıdır. Bu bağlamda yöneticinin okulun örgüt  

kültürünü şekillendirme gücü olduğundan yöneticilerinde etik değerlerinin ve etik 

davranışlarının önemi büyüktür.şimdi kısaca etik kavramını inceleyelim. 

Etik  değerler, kendilerini iyi veya kötü diye tanımlamamızın mümkün olduğu 

şeyler veya davranışlarla ilgili değerlerdir. Etik, genellikle insanların kendisine göre 

yaşadıkları bir ilkeler topluluğu, bir kurallar toplamı anlamına gelir. Böylece bir 

meslek etiğinden , bir siyasal etikten, hatta bir evlilik etiğinden söz etmek 

mümkündür. Meslek etiği bir mesleği icra eden kişilerin, örneğin, yöneticilerin, başta 

yanında çalışan astları olmak üzere onların ailelerine, kendi meslekdaşlarına karşı 

davranışlarını düzenleyen ve onlara kılavuzluk eden ilke ve kurallar bütünüdür. 

İnsanların etik değerleri genel olarak kişisel değerlerinin bir parçası niteliğindedir.  
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Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan 

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

ölçüler bütünüdür. Meslek etiği, meslek grubunu oluşturan bireylerin kendi 

aralarında ve toplum ile olan ilişkilerini düzenlerken; örgütsel etik, örgütün içinden 

ve dışından kaynaklanan sorunların çözümünde belirli kurallar getirerek örgüt içi 

davranış kültürünü tanımlar.Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden 

birisi örgütün başında iyi bir yöneticinin var olmasıdır. Yöneticinin sahip olduğu 

nitelikler ve özellikler bunların yanında taşıdığı değer yargıları bir örgütün geleceğini 

tayin edebilmektedir. Yöneticinin sergilediği tutumlar ve değerleri, kurumda çalışan 

kişilerin verimi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu tutum ve değerlerle birlikte 

etik davranışlarında önemi büyüktür. Kendine ve diğer insanların değerine inanan, 

herkesin kendini önemli hissettiği ve kurumun bir parçası gibi gördüğü ve güçlü etik 

davranışlara sahip olan yöneticiler, olumlu ve verimli bir ortamı oluşturur 

Eğitim örgütlerinin en önemli girdisi ve çıktısı insandır. Bu nedenle süreçlerinin 

işlemesinde bireysel boyut, kurumsal boyuttan daha önemlidir; biçimsel olmayan 

uygulamalar biçimsel uygulamalara göre daha yaygındır, sorunların çözümünde yetki 

kullanmaktan çok etkileme yöntemleri geçerlidir.Örgüt kültürü literatüründe eğitim 

örgütleri kültürü, okul kültürü adıylaçok sayıda çalışmanın konusunu 

oluşturmaktadır. Okul kültürü, paylaşılan değerler, inançlar, ortak bir misyon, 

kahramanlar, adetler, gelenekler ve bir tarihten oluşur. Üyelerin davranışlarını ve 

verimliliğini etkiler,okulun veliler ve toplum karşısındaki imajını belirler 

Yöneticilerin etik değerlerinin güçlü veya zayıf olması da örgüt kültürünün 

oluşmasında etkin rol oynar. Dünyada özellikle Avrupa geleneğine ve kültürüne 

bağlı ülkelerde, kamu yönetimi eğitim ve öğretim kurumları, eğitim öğretim 

programında değerler ve etik hakkında ne düşünülebileceğinin değerlendirmesiyle 

uğraşmaktadırlar. Bu konu üzerindeki Uluslararası Yönetim Kurumları ve Okulları 

Derneği (IASIA) tarafından kurulan Kamu Sorumluluğunun Etik ve Değerleri 

Üzerine Çalışma Grubu tarafından belirtilmiştir. Her kıtadan temsilciler ve delegeler 

son yıllarda kamu servisi etik ve değerlerinin eğitim ve öğretim konularında, ulusal 

ve uluslararası toplantılarda bir araya gelerek bu konu üzerinde tartışmışlardır. 

İngiltere, Amerika, Avustralya, Kanada Hollanda, Batı Almanya ve Fransa gibi 
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ülkelerdeki kuruluşlar kendi kamu çalışanlarının etik performanslarını 

kuvvetlendirecek yasal ve yönetimsel mekanizmaların geliştirilmesi için yollar 

aramaktadırlar. Uluslararası Yönetim Kuruluşları ve Okulları Derneğinin ve 

Uluslararası Gelişme için Alman Kurumları tarafından yapılan bir araştırmada bütün 

kıtalardan 136 eğitim ve öğretim kurumundaki kamu yönetimi kurslarında diğer 

şeyler arasında en zayıf konunun tanımlanması istenmiş, araştırma sonucunda ise 

değerler ve etik, devlet eğitim kurumlarında ve kamu yönetimi kurum ve okullarında 

gerekli dikkatin verilmediği ortaya çıkmıştır Bizde de aynı uygulamayı görmek 

mümkündür.  

Yönetici, etik ve değerler ile ilgili doğru ve yanlışları, iyiyi veya kötüyü kendi 

değerlendirmeleri ile bulmak durumundadır. Yöneticinin kendi kişisel deneyimleri 

ile  bulduğu iyi/kötü şeyler veya kişi veya olaylar hakkında verdikleri iyi/kötü 

yargılar  veya kendi doğruları ve yanlışları onların kendi kişisel değer yargılarının 

oluşmasında önemli bir etkendir. Bir etik değer olarak dürüstlük, çalışanların 

birbirleriyle bütünlük oluşturmasında önemli bir etken olmaktadır. sevgi, saygı ve 

güven dürüst davranışların ardından tüm kuruma hakim olmaktadır.  

Eğitim örgütünün tüm üyelerinin katılımı ve uzlaşması ile evrensel değerler 

doğrultusunda örgütteki tüm davranış ve uygulamalara yön verecek etik ilkeler 

belirlenmelidir. Eğitim örgütünün ve özelde okulun işleyişini biçimlendirecek yasal 

düzenlemeler de bu etik ilkelere uygun olarak belirlenmelidir. Ancak bu etik ilkeler 

yasal sınırlı ve duruk yapıdan da öte bir bakış açısı getirmelidir.Etik davranış, sadece 

bir takım etik yasalarla değil insanların evrensel etik değerlerle oluşmuş kişilikleri ile 

oluşturulmalıdır. Etik yönetiminin denetçisi yasalardan çok bireylerin kendi 

kişilikleri olmalıdır. 

Bu doğrultuda, kendisine temel insani değerleri rehber edinen etik; bir 

yönetimde istenilir iyi nitelikteki ilke ve esasları, değerleri hedef almaktadır. 

Yönetimde etik ilkelerin belirlenmesi hiç şüphesiz neyin etik olmadığının 

belirlenmesi ile daha kolay bulunacaktır. Bir yönetimde görülecek gayri-etiki 

davranış türleri, hiç şüphesiz toplumun gelişmişlik düzeyine bağlı olarak 

değişmektedir.Peki etiksel bir yönetim neyi hedeflemekte ve neyi içermektedir? 

Yönetsel etik, yönetsel kararların verilmesinde tutarlı, tarafsız ve gerçeklere dayalı 
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olmalı, yani renksizliği, bireylerin varlık ve kişiliklerine saygı duymayı, herkes için 

en iyi olacak eylemlerin seçilmesini ve bu eylemlerde adalet, eşitlik, tarafsızlık, 

dürüstlük, sorumluluk, açıklık, sevgi, hoşgörü gösterme gibi evrensel değerleri  temel 

almayı sağlayan ve  yöneticilerin hizmetlerini sunarken çalışmalarında  yol gösterici, 

rehber olan davranış ilkelerini içermektedir 

Yönetim etiğine ilişkin temel ilkeler; adalet, eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, 

sorumluluk ve hesap verebilirlik, insan haklarına bağlılık ve kuruma sadakat, olumlu 

insan ilişkileri kurma ve kaynakları etkin kullanma yani tutumluluk olarak 

belirlenmektedir.Adalet, temelinde eşit toplumsal koşullar ve imkanlar ölçüsünde 

tüm insanların özgürce ve çok yönlü gelişmesini, eşit hak ve sorumlulukların 

paylaşıldığı bir toplumda kişilerin yaratıcılıklarını sergileyerek çalışabilmelerini, 

temel hak ve ödevlerin eşitçe tanınmasını, kişi erdemlerinin güvence altına 

alınmasını öngören bir etik ve hukuk ilkesidir.Hizmet ve faaliyetlerinin 

sunulmasında, hizmet ve faaliyeti sunan görevlilerin doğruluk, dürüstlük ilkeleriyle 

hareket etmeleri ve hizmetin doğru ve açık bir şekilde sunulması 

gereklidir.Tarafsızlık veya nesnel olma, bireylerin, karşılaştıkları bireyler ya da 

nesneler hakkında kendi duygu, düşünce, beklenti ve saplantılarını dikkate 

almaksızın muamele etmelerini ifade etmektedir.Sorumlu olma; bir yandan yönetim 

aygıtının bir üyesi olunması nedeniyle sahip olunması gereken zorunlulukları; bir 

diğer yandan ise, sunulan hizmet ve faaliyetlerin sonuçları nedeniyle cevap 

verebilmeyi ifade eder. Sorumlulukta cevap vere-bilme durumu bizi hesap verebilme 

ilkesine ulaştıracaktır. Hesap verebilirlik, birinin hareket veya hareketsizliğinden 

dolayı cevap vermek zorunda olması ve sonuçlarından sorumlu 

tutulmasıdır.Doğrudan doğruya insanın bedensel ve ruhsal yapısından kaynaklanan 

ve bundan dolayı kuramsal olarak da sınırlandırılmaması gereken dokunulmaz, 

devredilmez ve vazgeçilmez nitelikteki haklar insan hakları olarak ifade edilmektedir 

 
 
 
 
 
 



 

 

64 

6. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

 

Okulların örgütsel kültürel yapıları ile okul yöneticilerinin etik davranışlarını 

değerlendirdiğimizde örgütsel kültürün güçlü olduğu okulların yöneticilerinin, etik 

davranışlarının daha tutarlı ve duyarlı olduklarını söyleyebiliriz. Okul yöneticilerinin 

etik davranışlara ilişkin ilkelere uygun davranmaları sonucu görev yaptıkları 

okulların örgütsel kültürel yapılarının güçlü yönlerini geliştirerek okulların 

kurumsallaşmasına  hizmet etmektedirler.  

Araştırma konusu olarak belirlenen hipotezler temel hipotez, alt hipotezler ve 

demografik özelliklere ait hipotezler olarak ele alınmıştır.  

 
6.1 TEMEL HİPOTEZ 

 
Ho: Okulların örgütsel kültürünün güçlü ve zayıf olması ile okul yöneticilerinin etik 

davranışları arasında ilişki yoktur. 

H1: Okulların örgütsel kültürünün güçlü olma düzeyi arttıkça, okul yöneticilerinin 

olumlu etik davranışları daha fazla gözlenir.  

 

6.2. ALT HİPOTEZLER 

 
Araştırmamızda okulların örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin etik 

davranışların oluşturan alt boyutları arasındaki ilişkiyi konu alan alt hipotezler 

aşağıdaki gibi ifade edilmiştir 

 

Ho: Okulların örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin hoşgörü davranışı 

göstermeleri arasında ilişki yoktur. 

H1: Okulların örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin hoşgörü davranışı 

göstermeleri arasında ilişki vardır. 

Ho: Okulların örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin dürüstlük davranışı 

göstermeleri arasında ilişki yoktur. 

H1: Okulların örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin dürüstlük davranışı 

göstermeleri arasında ilişki vardır. 



 

 

65 

Ho: Okulların örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin adalet davranış 

göstermeleri arasında ilişki yoktur. 

H1: Okulların örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin adalet davranış 

göstermeleri arasında ilişki vardır. 

Ho: Okulların örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin sorumluluk davranışı 

göstermeleri arasında ilişki yoktur. 

H1: Okulların örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin sorumluluk davranışı 

göstermeleri arasında ilişki vardır. 

 

Demografik özelliklere ait alt hipotezler 

Araştırmamızda yukarıdaki hipotezlerin yanında demografik özelliklere ait 

hipotezlerimiz aşağıdaki gibi ifade edilmiştir: 

Ho: Okulların örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin etik davranışları 

arasındaki ilişki düzeyi yaşa göre farklılık göstermez 

H1: Okulların örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin etik davranışları 

arasındaki ilişki düzeyi yaşa göre farklılık gösterir. 

Ho: Okulların örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin etik davranışları 

arasındaki ilişki düzeyi cinsiyete göre farklılık göstermez 

H1: Okulların örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin etik davranışları 

arasındaki ilişki düzeyi cinsiyete göre farklılık gösterir. 

Ho: Okulların örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin etik davranışları 

arasındaki ilişki düzeyi göreve (Okul Müdürü-Müdür yardımcısı) göre farklılık 

göstermez 

H1: Okulların örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin etik davranışları 

arasındaki ilişki düzeyi göreve (Okul Müdürü-Müdür yardımcısı) göre farklılık 

gösterir. 

Ho: Okulların örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin etik davranışları 

arasındaki ilişki düzeyi görev yerine (resmi – özel) göre farklılık göstermez 

H1: Okulların örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin etik davranışları 

arasındaki ilişki düzeyi görev yerine (resmi – özel) göre farklılık gösterir. 

Ho: Okulların örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin etik davranışları 

arasındaki ilişki düzeyi görev süresine (çalışılan okul ) göre farklılık göstermez 
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H1: Okulların örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin etik davranışları 

arasındaki ilişki düzeyi görev süresine (çalışılan okul ) göre farklılık gösterir. 

Ho: Okulların  örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin etik davranışları 

arasındaki ilişki düzeyi kıdeme göre farklılık göstermez 

H1: Okulların örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin etik davranışları 

arasındaki ilişki düzeyi kıdeme göre farklılık gösterir. 

6.3. ÖN KABULLAR 

 
Araştırmada bazı alt boyutların kanıtlanmasına gerek görülmemiş ve bunlar doğru 

olarak kabul edilmiştir. Bu kabul edilen boyutlar araştırmanın ön kabullerini 

oluşturmaktadır. Bunlar; 

Okulların örgütsel kültürünün güçlü ve zayıf yönleri ele alınmıştır. 

Litaratürde yer alan örgütsel kültürün (a)güç (b) rol (c) başarı (d) destek boyutları ele 

alınmış örgütsel kültürün diğer boyutları ele alınmamıştır. Okul yöneticilerinin etik 

davranışlarının alt boyutlarından olan hoşgörü, dürüstlük, adalet, sorumluluk, 

demokrasi ve saygı boyutları ele alınmıştır. Diğer alt boyutları olan eşitlik, 

tarafsızlık, insan hakları, hümanizm, bağlılık, hukukun üstünlüğü, sevgi, tutumluluk, 

açıklık, hak ve özgürlükler boyutları araştırmada ele alınan altı alt boyutta 

değerlendirileceği düşünülerek alt boyut olarak ele alınmamıştır.  

Araştırmada etik dışı davranışlar boyut olarak ele alınmamıştır. Etik ilkeler 

gözönünde bulundurularak okul yöneticilerin davranışları ölçülerek okulların güçlü 

ve zayıf örgütsel ve kültürel yapıları ile ilişkisinin belirlenmesine yönelik çalışmalara 

belirlenmiştir. 

7. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

 
Bu bölümde araştıma modeli, anakütle, örneklem veri toplama yöntemi ve 

değişkenler, uygulamanın tanıtımı uygulanan istatistiki analizlere ilişkin bilgiler yer 

almaktadır. 

7.1 ARAŞTIRMA MODELİ 

Araştırmamız nedensellik ilişkisini belirlemeye yönelik bir çalışmadır. Araştırma 

modelimiz 2 kavramsal yapı üzerinde şekillenmektedir. Güçlü ve zayıf olması 
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yönüyle örgütsel kültürün etik davranışlarla ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Bu 

açıdan araştırma modelimiz aşağıdaki Şekil 2’ile ifade edilmektedir.  

 
 

 
Şekil 2. Araştırma Modeli(genel) 

Model ayrıca kavramsal yapıdaki alt boyutlar ve de demografik değişkenler 

çerçevesinde genişletilerek ele alınmıştır. Bu çerçevede modeli daha geniş bir şekilde 

Şekil 3 ‘deki gibi gösterebiliriz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Şekil 3. Araştırma modeli 
 

Modelimizde temel hipotezin test edilmesi için regresyon analizi, örgütsel 

kültür ve etik davranışların arasındaki ilişkileri tespit etmek için korelasyon analizi, 

demografik değişkenlerle örgütsel kültür ve etik davranışlar arasındaki ilişkileri test 

etmek için t testinden ve varyans analizinden yararlanılmıştır.  

Araştırma İstatistiki açıdan hipotez test eden sonuç çıkarıcı bir 

araştırmadır.Araştırmadaki amac, iki değişken (örgütsel kültür ve yöneticilerin etik 

davranışları) arasındaki ilişkiyi belirlemektir.Araştırma modelinin bir başka boyutu 

da veri toplama yöntemidir. Araştırmada okulların örgütsel kültür yapılarının 

belirlenmesine yönelik Örgütsel Kültür Ölçeği ve okul yöneticilerinin etik 

davranışlarının belirlenmesine yönelik ise Etik Davranışlar Ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırma hipotezinin geliştirilmesi bu yönde yapılacaktır. 

 

Güçlü Örgütsel Kültür Etik Davranış 

 
ETİK DAVRANIŞLAR 

Hoşgörü 

Dürüstlük 

Adalet 

Sorumluluk 

DEMOGRAFİK 
DEĞİŞKENLER 

Cinsiyet 

Yaş 

Görev (resmi/özel) 

Mesleki kıdem 

Görev (müd/müd yrd.) 

Görev süresi 

ÖRGÜTSEL 
KÜLTÜR 

Güç 

Rol 

Başarı 

Destek 
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7.2 ANA KÜTLE-ÖRNEKLEM 

 
Araştırmanın ana kütlesini İstanbul ilinin Avrupa yakası sınırları içerisinde bulunan 

M.E.B’e bağlı 21 ilçeye ait 125 resmi – 77 özel liselerde görev yapan müdür ve 

müdür yardımcıları oluşturmaktadır. İstanbul ilinin tüm ilçelerinin ana kütle olarak 

belirlenememesi sebebi İstanbul ilinin geniş bir coğrafi ve yerleşim uzunluğuna sahip 

olması okullara ulaşım ve okul yöneticileriyle iletişim zorlukları yaşanacağından 

İstanbul ilinin sadece avrupa yakasına ait 21 ilçeye bağlı özel ve resmi liseler ana 

kütle olarak ele alınmıştır. Araştırma kapsamındaki İstanbul ilinin 21 ilçesine bağlı 

okulların listesi Ek-A’da verilmiştir.  

  
125 resmi ve 77 özel lisenin % 95 güven aralığında yapılan seçimde ve her 

okula ait bir okul müdürü ve her sınıf seviyesinde de olması düşünülen üç müdür 

yardımcısı esas alınarak toplam 4 kişi olmak üzere örneklem grubu aşağıdaki 

yöntemle belirlenmiştir. 125 resmi lise ve 77 özel lisenin toplamı 202 okul sayısına 

ulaşılmıştır. Her okulun bir müdürü ve üç müdür yardımcısı olacağından harekette 

202 x 4 = 808 kişi olarak anakütle belirlenmiştir.  

 
% 95 güven aralığı % 5 hata payında  261 örneklem grubu belirlenmiş ve 

buna ilaveten anketlerin cevaplanmama olasılığı hesaplanarak % 10 ilave edilerek 

288 örneklem sayısına ulaşılmıştır. 

Ana kütlenin % 62’sini resmi lise oluşturduğu için 288 x 0.62 = 179 ve % 

38’ini özel lise oluşturduğu için 288 x 0.32 = 110 örneklem grubu belirlenmiştir. Her 

okuldan anket uygulanacak kişi sayısı 4 olduğundan resmi liselerin 179 / 4 = 44.7 

resmi liseye ve özel liselerin 110 / 4 = 27.5 özel lise örneklemi oluşmuştur. 

Sistematik tesadüfi örneklem yöntemi ile 75 / 28 = 2.6 ve 125 / 45 = 2.7 ortalamaları 

olduğundan okullar listesinden sistematik ölçme yöntemiyle ikinci okuldan 

başlayarak her üçüncü  okuldaki kurum  örneklem grubu olarak belirlenmiştir. 

Örneklem grubuna giren okulların listesi Ek-B’de verilmiştir. Örneklem grubunda 

yer alan okullara anketler İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ve Valilik ile İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüklerine yardımıyla okullara gönderilmiştir.  
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Araştırmanın uygulanmasında gerekli olan İl Milli Eğitim müdürlüğü ve 

Valilik oluru Ek-C’de verilmiştir. Araştırmanın uygulanmasında ve anketlerin 

okullara gönderilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen dilekçe 

örneği Ek-D verilmiştir. Örneklem grubunda yer alan 44 resmi lisenin Okul 

Müdürlerinden ve 118 müdür yardımcısından, 26 özel lisenin okul müdüründen ve 

64 müdür yardımcısından anketler alınmıştır. Örneklem grubunda yer alan 70 lisenin 

okul müdürlerinden ve 182 müdür yardımcısına anket uygulanmış toplamda 252 

anket araştırmada yapılan çözümlemelere esas alınmıştır. Araştırmanın birinci alt 

evrenin oluşturan ve örneklem grubuna giren 72 lise müdüründen ulaşılması 

planlanmış ancak 70 lise müdürüne anket uygulanmıştır. Buna göre 44 resmi lise 

müdürüne ve 26 özel lise müdürüne anket uygulanmıştır.  

Araştırmanın ikinci alt evrenin oluşturan ve örneklem grubuna giren 72 lisede 

görev yapan 216 müdür yardımcısına ulaşılması planlanmış ancak her okulda üç 

müdür yardımcısının olmaması ve müdür yardımcısı anketlerinin tam olarak geri 

dönmemesinde dolayı 182 müdür yardımcısına anket uygulanmıştır. Buna göre 118 

resmi lise müdür yardımcısına ve 64 özel lise müdür yardımcısna anket 

uygulanmıştır. Araştırma kapsamındaki resmi ve özel liselere uygulanılan anket 

sayıları Ek-E’de verilmiştir. 

 

7.3. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE DEĞİŞKENLER 

 
 Araştırmada bilgi toplama amacıyla iki ölçek kullanılmıştır ilk olarak 

örneklemin ölçeği tanıması için açıklamalı ön form ve demografik özellikleri 

belirlemeye yönelik soru formu oluşturulmuştur.Okulların örgütsel kültürel 

yapılarının güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye yönelik Örgütsel Kültür Ölçeği ve 

okul yöneticilerinin etik davranışlarını belirlenmesine yönelik Etik Davranışlar 

Ölçeği uygulanması planlanmıştır. 

Örgütsel Kültür Ölçeği belirlenirken literatürde okulların örgütsel kültürlerine 

yönelik çalışmalar incelenmiş ve 1999 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Entitüsüne bağlı Cemalettin İpek tarafından yapılmış olan “Liseler ve Özel Liselerde 

Örgütsel Kültür ve Öğrenci Öğretmen İlişkisi” konulu doktora tezinde kullanılmış 

olan Örgütsel Kültür Ölçeği araştırmacının izni alınarak seçilmiştir. Örgütsel Kültür 
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Ölçeğinin kullanımına yönelik Cemalettin İpek tarafından verilen izin belgesi Ek F’ 

de verilmiştir.  

 Örgütsel Kültür Ölçeğinin güvenirlik ve geçerlilik çalışması için yapılan pilot 

uygulamasında 37 madde ve 4 alt boyut incelenmiş ve istatistiki açıdan gerçek 

uygulamaya uygun olduğu belirlenmiştir.Örgütsel Kültür Ölçeğinin pilot uygulaması 

sonucunda yapılan güvenirlik ve gecerlilik sonuçları bulgular bölümünün pilot 

uygulamaların güvenirlik ve gecerlilik analizlerinde ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Örgütsel Kültür Ölçeği yapılan pilot uygulaması sonucunda 37 madde 4 alt boyuta 

uygulamaya alınmıştır. Boyutlar ve maddeler Ek G’de verilmiştir. 

 
Etik Davranışlar Ölçeği belirlenirken literatürde okul yöneticilerinin etik 

davranışlarına yönelik çalışmalar incelenmiş ve 1997 yılında Ankara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Fakültesi’ ne bağlı Prof.Dr. İnayet Pehlivan tarafından yapılmış 

olan “Eğitim Yöneticilerinin Etik Davranışları” konulu bir araştırmada kullanılan 74 

maddeden ve 6 alt boyuttan oluşan ölçek, araştırmacının izni alınarak seçilmiştir. 

Etik Davranışlar Ölçeğinin kullanımına yönelik Prof. Dr. İnayet Pehlivan tarafından 

verilen izin belgesi Ek H’de verilmiştir.  

  
Etik Davranışlar Ölçeğinin pilot uygulaması sonucunda yapılan güvenirlik ve 

gecerlilik sonuçları bulgular bölümünün pilot uygulamaların güvenirlik ve gecerlilik 

analizlerinde ayrıntılı olarak verilmiştir.Etik Davranışlar Ölçeğinin güvenirlik ve 

geçerlilik çalışması için yapılan pilot uygulamasında 74 madde ve 6 alt boyut 

incelenmiş ve 36 madde ve 4 alt boyuta istatistiki olarak belirlenerek gerçek 

uygulamaya alınmıştır.Etik Davranışlar Ölçeği yapılan pilot uygula sonucunda 36 

madde 4 alt boyuta indirgenerek uygulamaya alınmıştır. Boyutlar ve maddeler Ek I’ 

da verilmiştir. 

Pilot Uygulama sonucunda Örgütsel Kültür Ölçeği ve Etik Davranışlar Ölçeği 

hazırlanan demografik form ve açıklamalarla birlikte tek bir anket haline getirilerek 

uygulamada kullanılmıştır. Ölçek beş dereceli Likert ölçeğine göre hazırlanmış olup 

Tamamen Uygun (5 puan) Oldukça Uygun(4 puan) Biraz Uygun(3 puan) Çok az 

Uygun(2 puan) Hiç Uygun Değil (1 puan) şeklinde doldurmaları istenmiştir. 
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Araştırma kapsamında uygulanan Örgütsel Kültür ve Etik Davranışlar Ölçeği 

Ek İ’de verilmiştir.Örgütsel Kültür ve Etik Davranışlar Ölçeklerinin pilot uygulaması 

için seçilen okulların listesi Ek J’de verilmiştir. 

 

7.4. UYGULAMANIN TANITIMI 

 
Araştırma İstanbul ilinin Avrupa yakası sınırları içerisinde bulunan M.E.B’e bağlı 21 

ilçeye ait 125 resmi – 77 özel liselerde görev yapan müdür ve müdür yardımcıları ile 

sınırlıdır.125 resmi ve 77 özel lisenin % 95 güven aralığında yapılan seçimde ve her 

okula ait bir okul müdürü ve her sınıf seviyesinde de olması düşünülen üç müdür 

yardımcısı esas alınarak örneklem grubu belirlenmiştir.  

Araştırmada İki ölçek kullanılmıştır.Örgütsel Kültür Ölçeği ve Etik 

Davranışlar Ölçeği yapılan pilot uygulamalarda her iki ölçeğin güvenirlik ve 

geçerlilik analiz sonuçlarından hareketle Örgütsel Kültür Ölçeği 37 madde ve 4 alt 

boyut ve Etik Davranışlar Ölçeği 36 madde ve 4 alt boyuta indirgenerek gerçek 

uygulamaya hazır hale getirilmiştir. 

Örneklem grubuna giren 44 resmi, 26 özel lisede görev yapan müdür ve 

müdür yardımcılarına ulaşabilmek için İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 

anketlerin uygulanabilmesi için izin talebinde bulunularak Valilik ve İstanbul Milli 

Eğitim Müdürlüğü oluru alınmıştır.Örneklem grubunda yer alan okullara anketler İl 

Milli Eğitim Müdürlüğünün ve Valilik oluru ile 21 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 

bizzat gidilerek örneklem grubuna giren okullara İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 

yardımıyla ulaşılması konusunda yardım istenmiştir.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Kültür Bölümü vasıtasıyla örneklem grubuna giren okullara uygulanacak olan 

anketler ayrı ayrı zarflanarak kültür bölümlerinin yönlendirilmesiyle okullara 

gönderilmiştir.   

Okullara gönderilen anketler ilgili okul müdürleri ve müdür yardımcıları 

tarafından doldurularak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kültür bölümüne teslim 

etmişlerdir.Araştırmacı verilen süre içerisinde gelen anketleri şahsen ve kargo 

yoluyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin kültür bölümlerinden teslim almıştır. 

Verilerinin girişleri yapılmak üzere hazır hale getirilmiştir.  
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Örneklem grubunda yer alan 44 resmi lisenin okul müdürlerinden ve 118 

müdür yardımcısından, 26 özel lisenin okul müdüründen ve 64 müdür 

yardımcısından anketler alınmıştır.Örneklem grubunda yer alan 70 lisenin okul 

müdürlerinden ve 182 müdür yardımcısına anket uygulanmış toplamda 252 anket 

araştırmada yapılan çözümlemelere esas alınmıştır.  

Araştırmanın birinci alt evrenin oluşturan ve örneklem grubuna giren 72 lise 

müdüründen ulaşılması planlanmış ancak 70 lise müdürüne anket uygulanmıştır. 

Buna göre 44 resmi lise müdürüne ve 26 özel lise müdürüne anket uygulanmıştır. 

Araştırmanın ikinci alt evrenin oluşturan ve örneklem grubuna giren 72 lisede görev 

yapan 216 müdür yardımcısına ulaşılması planlanmış ancak her okulda üç müdür 

yardımcısının olmaması ve müdür yardımcısı anketlerinin tam olarak geri 

dönmemesinde dolayı 182 müdür yardımcısına anket uygulanmıştır. Buna göre 118 

resmi lise müdür yardımcısına ve 64 özel lise müdür yardımcısna anket 

uygulanmıştır.  

Araştırmanın uygulanmasında gerekli olan İl Milli Eğitim müdürlüğü ve 

Valilik oluru Ek-C’de, araştırmanın uygulanmasında ve anketlerin okullara 

gönderilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen dilekçe örneği Ek-

D’de, araştırma kapsamındaki resmi ve özel liselere uygulanılan anket sayıları Ek-

E’de verilmiştir. 

 
7.5. UYGULANAN İSTATİSTİKİ ANALİZLER 

 
Örgütsel kültür toplam puanlarının Etik Davranışlar Ölçeği toplam puanları 

üzerindeki etkisini ortaya koymak için yapılmış regresyon analizi, Örgütsel Kültür 

Ölçeği ve Etik Davranışlar Ölçeği alt boyutları ve toplam puanları arasındaki 

ilişkinin belirlenmesi amacıyla Pearson çarpım moment korelasyon analizi, Örgütsel 

Kültür Ölçeği ve Etik Davranışlar Ölçeği alt boyutları ve toplam puanlarının cinsiyet, 

okul türü ve görev değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla 

bağımsız grup t testi yapılmıştır. 

Örgütsel Kültür Ölçeği ve Etik Davranışlar Ölçeği alt boyutları ve toplam 

puanlarının yaş ve mesleki kıdem değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek amacıyla non-parametrik Kruskal Wallis-H analizi, Örgütsel Kültür 
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Ölçeği ve Etik Davranışlar Ölçeği alt boyutları ve toplam puanlarının okuldaki görev 

süresi değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla tek boyutlu 

varyans analizi (ANOVA) 

Örgütsel Kültür Ölçeği ve Etik Davranışlar Ölçeği alt boyutları ve toplam 

puanlarının okuldaki görev süresi değişkenine göre anlamlı farklılık belirlendiğinde 

farklılıkların kaynağını belirlemek amacıyla tek boyutlu varyans analizi (ANOVA) 

sonrası post hoc scheffe ve Tamhane’s T2 testleri ve Örgütsel Kültür Ölçeği alt 

boyutları ve toplam puanlarının Etik Davranışlar Ölçeği alt boyutları ve toplam 

puanlarını ne derece açıkladığını belirleyebilmek için de basit regresyon analizi 

kullanılmıştır. 

8. BULGULAR ve DEĞERLENDİRME 

 
Bu bölümde, araştırmada uygulanan istatistiki analizler ve sonuçların araştırılması 

amaçlanmıştır.Araştırmada kullanılan ölçeklerin pilot ve gerçek uygulamaları için 

yapılan güvenilirlik ve geçerlilik analizlerine ve gerçek uygulama kapsamında 

uygulanan hipotezler testlerine, korelasyon analizlerine, varyans analizlerine, t 

testineve regresyon analizlerine yer verilmiştir. 

 

8.1 GÜVENİRLİK VE GEÇERLİLİK ANALİZİ SONUÇLARI 

 
Güvenilirlik analizleri 

Güvenilirlik, bireylerin test maddelerine verdikleri cevaplar arasındaki tutarlılık 

olarak tanımlanabilir.Güvenilirlik, testin ölçmek istediği özelliği ne derece doğru 

ölçtüğü ile ilgilidir.105 

Araştırmada kullanılan Örgütsel Kültür Ölçeği, (a)güç (b) rol (c) başarı (d) destek 

olmak üzere 4 alt boyut ve 37 ifadeden oluşmaktadır.Yapılan pilot uygulama 

kapsamında güvenirlik analizleri yapılmıştır. Tutarlılık, maddelerin kavramsal 

                                                
105 Şener Büyüköztürk,Sosyal Bilimler İçin Veri Analiz El Kitabı, (Ankara:Pegem,2003),163  



 

 

74 

yapıdan ayrı düşmemesi, ölçeği cevaplayanların ölçek maddelerine birbiriyle tutarlı 

ve anlamlı cevaplar verme derecesidir.106  

 
Tabloda 2’de görüldüğü üzere, örgütsel kültür davranışlarını belirlemek üzere 

kullanılan 37 ifadenin tamamı ölçekte yer almışlardır. Tüm ifadelerin aldıkları faktör 

yükleri yüksektir.  

Tablo’3 de Örgütsel Kültür Ölçeğinin madde toplam korelasyonları ve her bir 

alt boyut için ayrı ayrı hesaplanan Cronbach Alfa testi sonuçları yer almaktadır. 

Örgütsel Kültür Ölçeğinin tamamına ait Cronbach Alfa katsayısı 0, 85 olarak 

hesaplanmıştır. Tablo 4’de ise Örgütsel Kültür Ölçeğinin gerçek uygulamadaki 

faktör dağılımı görülmektedir. Buna göre güç faktörü 7 ifade, rol faktörü 10 ifade, 

başarı faktörü 10 ifade ve destek faktörü de 10 ifadeden oluşmaktadır. 

Birinci faktör 7 maddeden (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maddeler); ikinci faktör 10 

maddeden (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. maddeler); üçüncü faktör 10 

maddeden (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. maddeler); dördüncü faktör 10 

maddeden (28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 maddeler), son halinde ölçek toplam 

37 maddeden oluşmaktadır. Tablo 4’de görüldüğü üzere, örgütsel kültür 

davranışlarını belirlemek üzere kullanılan 37 ifadenin tamamı ölçekte yer almışlardır. 

Tüm ifadelerin aldıkları faktör yükleri yüksektir.  

Araştırmada kullanılan Etik Davranışlar Ölçeği, hoşgörü, dürüstlük, adalet, 

sorumluluk olmak üzere 4 alt boyut ve 36 ifadeden oluşmaktadır.Yapılan pilot 

uygulama kapsamında güvenirlik analizleri yapılmıştır.   Tabloda 8’de görüldüğü 

üzere, etik davranışların düzeyini belirlemek üzere kullanılan 36 ifadenin tamamı 

ölçekte yer almışlardır. Tüm ifadelerin aldıkları faktör yükleri yüksektir.  

 
Tablo 5’de Etik Davranışlar Ölçeğinin madde toplam korelasyonları ve her 

bir alt boyut için ayrı ayrı hesaplanan Etik Davranışlar Ölçeğinin tamamına ait 

Cronbach Alfa katsayısı 0, 96 olarak hesaplanmıştır.Alfa değeri üzerinde negatif 

(düşürücü) yönde etkide bulunduğu belirlenen toplam 6 madde) (3, 36, 40, 52, 69, 

74. maddeler) ölçek dışına çıkarılmış ve iç tutarlık analizleri yinelenmiştir. Pilot 

                                                
106 Hüner Şencan, Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve 

Geçerlilik,(Ankara:Şeçkin,2005),25  



 

 

75 

uygulama sonucunda 68 madde üzerinden hareketle faktör analizi sonucunda 

Belirlenen  Alt Boyutlar ve Bu Boyutlardan Yük Alan Maddeler dikkate alınarak 

birinci faktör 8 maddeden (12, 31, 37, 56, 60, 61, 66, 71 maddeler); ikinci faktör 8 

maddeden (5, 7, 9, 15, 19, 21, 24, 43, maddeler); üçüncü faktör 8 maddeden (1, 4, 8, 

10, 11, 13, 16, 32, 59. maddeler); dördüncü faktör 11 maddeden (18, 27, 35, 38, 41, 

42, 46, 47, 49, 54, 67.maddeler), son halinde ise ölçek toplam 36 maddeden 

oluşmaktadır. Tablo 7’de ise araştırmada kullanılan ölçeğin faktör dağılımı 

görülmektedir. Buna göre ölçeğin ifade sayısını azaltarak hoşgörü faktörü 8 ifade, 

dürüstlük faktörü 8 ifade, adalet faktörü 8 ifade ve sorumluluk faktörü de 11 ifadeden 

oluşmaktadır. Tablo 7’de görüldüğü üzere, etik davranışları belirlemek üzere 

kullanılan 36 ifade ölçekte yer almıştır. Tüm ifadelerin aldıkları faktör yükleri 

yüksektir.  

Geçerlilik Analizleri  

Ölçüm aracının ölçülmek istenen özelliğe uygun olması, ölçüm kurallarının doğru 

yapılmasına dikkat edilmesi ve ölçüm verilerinin ölçülmek istenen özelliği yansıtıp 

yansıtmadığını belirlemek üzere geçerliliği saptamak gerekir.107 Bu kapsamda 

araştırmada kullanılan her iki ölçek için yüzey geçerliliği, içerik geçerliliği ve yapısal 

geçerlilikle ilgili analizler yapılmıştır. 

Yüzey geçerliliği ilgili olarak her iki ölçek için ifadelerin ölçüm amacına 

uygun olması açısından tarafımdan değerlendirilmiş ardından çalışma arkadaşlarım 

ve eğitim yöneticilerinin de görüşleri alınarak ifadelerin anlaşılırlığı, anketi 

cevaplayacakların eğitim kültür ve bilgi seviyelerini zorlamayacak nitelikte olması 

konuları dikkate alınarak pilot uygulama yapılmıştır.Yapılan pilot uygulama 

sonucunda ifadelerin anlaşılırlığı, ölçeğin uzunluğu, anketin kolay doldurulma 

durumu ve yazıların punto büyüklükleri dikkate alınarak değerlendirilmiş ve sonuçta 

Etik Davranışlar Ölçeği 74 madde’den 36 maddeye indirgenmiştir. Örgütsel Kültür 

Ölçeği ise yüzey geçerliliği dikkate alınarak 37 madde olarak uygulanmıştır. 

Araştırmada kullanılan her iki ölçeğin içerik geçerliliği ile ilgili olarak 

kavramsal yapının ve test evreninin tanımlanması, boyutların ortaya konması, 

ifadelerin oluşturulması, ölçeğin hakemlere değerletilmesi ve matematiksel 

                                                
107 Şencan, 724  
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analizlerin yapılması konularına dikkat edilmiştir.108 Kullanılan her iki ölçeğinde 

daha öncesinde bilimsel araştırmalarda kullanılmış olması ve içerik geçerliliği 

çalışmalarının yapıldığı belirlenmiştir. 

Yapısal geçerlilik;yüzey geçerliliği ve içerik geçerliliği sağlandığı durumlarda 

söz konusudur.Ayrıca yapısal geçerliliğin faktör analizi yöntemiyle test edilmesi 

amacıyla analizler yapılmış ve elde edilen sonuçlar yapısal geçerliliği destekler 

nitelikte çıkmıştır. Etik Davranışlar Ölçeğinde özdeğeri ikiyi geçen faktör sayısı dört 

tanedir. Buna göre Etik Davranışlar Ölçeği dört faktör ve 36 ifadeden oluşmaktadır. 

Örgütsel Kültür Ölçeğinde ise özdeğeri ikiyi geçen faktör sayısı şekilde görüldüğü 

üzere dört tanedir. Buna göre Örgütsel Kültür Ölçeği dört faktör ve 37 ifadeden 

oluşmaktadır. 

Pilot araştırmamızda uygulanan geçerlilik analizleri ile bilgiler her iki ölçek 

ile ilgili başlıklarda ayrıntılı olarak verilmiştir. Asıl uygulama kapsamında Etik 

Davranışlar Ölçeğinin Alfa değeri üzerinde negatif (düşürücü) yönde etkide 

bulunduğu belirlenen toplam 6 madde) (3, 36, 40, 52, 69, 74. maddeler) ölçek dışına 

çıkarılmış ve iç tutarlık analizleri yinelenmiştir. 

Pilot uygulama sonucunda Etik Davranışlar Ölçeği 68 madde üzerinden 

hareketle faktör analizi sonucu ve yüzey geçerliliği dikkate alınarak Belirlenen  Alt 

Boyutlar ve Bu Boyutlardan Yük Alan Maddeler dikkate alınarak birinci faktör 8 

maddeden (12, 31, 37, 56, 60, 61, 66, 71 maddeler); ikinci faktör 8 maddeden (5, 7, 

9, 15, 19, 21, 24, 43, maddeler); üçüncü faktör 8 maddeden (1, 4, 8, 10, 11, 13, 16, 

32, 59. maddeler); dördüncü faktör 11 maddeden (18, 27, 35, 38, 41, 42, 46, 47, 49, 

54, 67.maddeler), son halinde ise ölçek toplam 36 maddeden oluşmaktadır.  

Örgütsel Kültür Ölçeği 37 madde üzerinden hareketle faktör analizi sonucu 

Birinci faktör 7 maddeden (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maddeler); ikinci faktör 10 maddeden 

(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. maddeler); üçüncü faktör 10 maddeden (18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. maddeler); dördüncü faktör 10 maddeden (28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 maddeler), son halinde ölçek toplam 37 maddeden 

oluşmaktadır. Her iki ölçeğin ayrı ayrı faktör analizi sonuçları ile gerçek 

uygulamanın güvenirlik ve geçerlilik analizleri bulguları verilmiştir.  

                                                
108 Şencan, 746 
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Örgütsel Kültür Ölçeği(pilot uygulama)  

 
Araştırmanın önce pilot araştırması kapsamında  Örgütsel Kültür Ölçeğinin 

güvenilirik çalışmaları yapılmıştır Faktör analizi Örgütsel Kültür Ölçeği için 

özdeğeri ikiyi geçen faktör sayısı şekilde görüldüğü üzere dört tanedir. Buna göre 

Örgütsel Kültür Ölçeği dört faktör ve 37 ifadeden oluşmaktadır. 
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                  Şekil 4. Örgütsel kültür ölçeği yamaç-birikinti grafiği (pilot çalışma). 
 
 

Şekil 4’de yer alan yamaç birikinti grafiğine göre 37 ifadenin özdeğeri 1’den 

büyük olan dört faktörde toplandığı görülmektedir. Bu durum Örgütsel Kültür 

Ölçeğinin dört alt boyutu olduğunu desteklemektedir.  

Tablo 1’de örgütsel kültüre ait belirlenmiş dört alt boyutun Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) testi sonuçları yer almaktadır. 

 
Tablo 1. Örgütsel Kültür Ölçeği Alt Boyutları KMO Yeterlik Katsayıları(pilot çalışma) 
 

Faktörler KMO Değeri 
Güç , 93 
Rol , 94 
Başarı , 93 
Destek , 95 

 
Tablo 1 ‘de  görüldüğü üzere, faktör analizi Örgütsel Kültür Ölçeği her bir alt 

boyutu için ayrı ayrı yapılmıştır. Bartlett testi anlamlılık değeri ise tüm alt boyutlarda 

p<.001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Buna göre faktör analizi modeli uygundur. 

Faktör analizinde temel bileşenler analizi yöntemi kullanılmıştır. Bunun nedeni 

ölçeğin likert türünde hazırlanmış olmasıdır. Temel bileşenler analizinde faktör 

çıkarma yöntemi olarak varyansı en yüksek değere getirecek döndürme (varimax) 

yaklaşımı temel alınmıştır.  
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Ek K da verilen  tabloda ise araştırmada kullanılan ölçeğin faktör dağılımı 

görülmektedir. Buna göre güç faktörü 7 ifade, rol faktörü 10 ifade, başarı faktörü 10 

ifade ve destek faktörü de 10 ifadeden oluşmaktadır. Ek K’da görüldüğü üzere, 

örgütsel kültür davranışlarını belirlemek üzere kullanılan 37 ifadenin tamamı ölçekte 

yer almışlardır. Tüm ifadelerin aldıkları faktör yükleri yüksektir. Ek L’de ölçeğin 

madde toplam korelasyonları ve her bir alt boyut için ayrı ayrı hesaplanan Cronbach 

Alfa testi sonuçları yer almaktadır. Örgütsel Kültür Ölçeğinin tamamına ait Cronbach 

Alfa katsayısı 0, 85 olarak hesaplanmıştır.Ek L’de görüldüğü üzere, ölçekteki tüm 

maddelerin toplam puanla olan ilişkileri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  

 
 
Örgütsel Kültür Ölçeği( asıl  uygulama)  

 
Araştırma kapsamında Örgütsel Kültür Ölçeğinin asıl uygulamadaki 

güvenilirlik çalışmasında  faktör analizi Örgütsel Kültür Ölçeği için özdeğeri ikiyi 

geçen faktör sayısı şekilde görüldüğü üzere dört tanedir. Buna göre Örgütsel Kültür 

Ölçeği dört faktör ve 37 ifadeden oluşmaktadır. 
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Şekil 5. Örgütsel kültür ölçeği yamaç-birikinti grafiği(asıl uygulama) 
 
 

Şekil 5’de yer alan yamaç birikinti grafiğine göre 37 ifadenin özdeğeri 2’den 

büyük olan dört faktörde toplandığı görülmektedir. Bu durum Örgütsel Kültür 

Ölçeğinin dört alt boyutu olduğunu desteklemektedir.  

 
Tablo 2’de örgütsel kültüre ait belirlenmiş dört alt boyutun Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) testi sonuçları yer almaktadır. 
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Tablo 2. Örgütsel Kültür Ölçeği Alt Boyutları KMO Yeterlik Katsayıları(asıl uygulama)  
 
Faktörler KMO Değeri 
Güç , 955 
Rol , 953 
Başarı , 946 
Destek , 966 

 
Tablo 2’de görüldüğü üzere, faktör analizi Örgütsel Kültür Ölçeği her bir alt 

boyutu için ayrı ayrı yapılmıştır. Bartlett testi anlamlılık değeri ise tüm alt boyutlarda 

p<.001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Buna göre faktör analizi modeli uygundur. 

Faktör analizinde temel bileşenler analizi yöntemi kullanılmıştır. Bunun nedeni 

ölçeğin likert türünde hazırlanmış olmasıdır. Temel bileşenler analizinde faktör 

çıkarma yöntemi olarak varyansı en yüksek değere getirecek döndürme (varimax) 

yaklaşımı temel alınmıştır.  

Aşağıdaki Tablo 3’de ise araştırmada kullanılan ölçeğin faktör dağılımı 

görülmektedir. Buna göre güç faktörü 7 ifade, rol faktörü 10 ifade, başarı faktörü 10 

ifade ve destek faktörü de 10 ifadeden oluşmaktadır.  

 
Tablo 3. Örgütsel Kültür Ölçeği Faktör Dağılımı(asıl uygulama) 
 

Faktör Maddeler 
1 2 3 4 

Soru28 , 968    
Soru37 , 957    
Soru33 , 946    
Soru35 , 943    
Soru34 , 942    
Soru36 , 940    
Soru29 , 937    
Soru32 , 934    
Soru31 , 929    
Soru30 , 929    
Soru13  , 911   
Soru17  , 895   
Soru16  , 889   
Soru9  , 884   
Soru12  , 881   
Soru10  , 879   
Soru11  , 878   
Soru8  , 877   
Soru15  , 870   

devamı var 
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Tablo 3. devamı 
Soru14  , 867   
Soru19   , 931  
Soru18   , 927  
Soru20   , 920  
Soru21   , 913  
Soru27   , 908  
Soru22   , 901  
Soru23   , 898  
Soru25   , 890  
Soru24   , 890  
Soru26   , 862  
Soru7    , 875 
Soru3    , 855 
Soru5    , 844 
Soru6    , 839 
Soru2    , 833 
Soru4    , 800 
Soru1    , 775 

 
Tablo 3’de görüldüğü üzere, örgütsel kültür davranışlarını belirlemek üzere 

kullanılan 37 ifadenin tamamı ölçekte yer almışlardır. Tüm ifadelerin aldıkları faktör 

yükleri yüksektir.  

Aşağıda ölçeğin madde toplam korelasyonları ve her bir alt boyut için ayrı 

ayrı hesaplanan Cronbach Alfa testi sonuçları yer almaktadır. Örgütsel Kültür 

Ölçeğinin tamamına ait Cronbach Alfa katsayısı 0, 85 olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 4. Örgütsel Kültür Ölçeği Alt Boyutlar Toplam Puan ve Cronbach Alfa 
Analizleri(asıl uygulama) 
 

Madde No/Alt Boyut 
Madde-Toplam Puan 
Korelasyon Katsayısı 

Cronbach Alfa 

Güç Alt Boyutu  0, 89 
s1 0, 111  
s2 0, 123  
s3 0, 113  
s4 0, 194  
s5 0, 108  
s6 0, 121  
s7 0, 115  
Rol Alt Boyutu  0, 88 
s8 0, 131  
s9 0, 633  
s10 0, 610  
s11 0, 547  
s12 0, 521  

devamı var 
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Tablo 4.devamı 
s13 0, 502  
s14 0, 512  
s15 0, 496  
s16 0, 500  
s17 0, 428  
Başarı Alt Boyutu  0, 79 
s18 0, 510  
s19 0, 561  
s20 0, 578  
s21 0, 605  
s22 0, 593  
s23 0, 649  
s24 0, 617  
s25 0, 575  
s26 0, 621  
s27 0, 588  
Destek Alt Boyutu  0, 77 
s28 0, 601  
s29 0, 111  
s30 0, 123  
s31 0, 113  
s32 0, 194  
s33 0, 108  
s34 0, 121  
s35 0, 115  
S36 0, 131  
s37 0, 633  

 
Tablo 4’de görüldüğü üzere, ölçekteki tüm maddelerin toplam puanla olan 

ilişkileri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  
 
Etik Davranışlar Ölçeği(pilot çalışma)  

Araştırmanın önce pilot araştırması kapsamında Etik Davranışlar Ölçeğinin 

güvenilirik çalışmaları yapılmıştır Araştırma kapsamında faktör analizi Etik 

Davranışlar Ölçeği için özdeğeri ikiyi geçen faktör sayısı şekilde görüldüğü üzere 

dört tanedir. Buna göre Etik Davranışlar Ölçeği dört faktör ve 74 ifadeden 

oluşmaktadır. 
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Şekil 6. Etik Davranışlar Ölçeği Yamaç-Birikinti Grafiği(pilot çalışma) 
 

Şekil 6’da yer alan yamaç birikinti grafiğine göre 74 ifadenin özdeğeri 2’den 

büyük olan dört faktörde toplandığı görülmektedir. Bu durum Örgütsel Kültür 

Ölçeğinin dört alt boyutu olduğunu desteklemektedir.  

Tablo 5’de etik davranışlara ait belirlenmiş dört alt boyutun Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) testi sonuçları yer almaktadır. 

 
Tablo 5. Etik Davranışlar Ölçeği Alt Boyutları KMO Yeterlik Katsayıları(pilot çalışma) 

 
Faktörler KMO Değeri 
Hoşgörü , 89 
Dürüstlük , 92 
Adalet , 90 
Sorumluluk , 85 

 
Tabloda 5’de görüldüğü üzere, faktör analizi Etik Davranışlar Ölçeği her bir 

alt boyutu için ayrı ayrı yapılmıştır. Bartlett testi anlamlılık değeri ise tüm alt 

boyutlarda p<.001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Buna göre faktör analizi modeli 

uygundur. Faktör analizinde temel bileşenler analizi yöntemi kullanılmıştır. Bunun 

nedeni ölçeğin likert türünde hazırlanmış olmasıdır. Temel bileşenler analizinde 

faktör çıkarma yöntemi olarak varyansı en yüksek değere getirecek döndürme 

(varimax) yaklaşımı temel alınmıştır.  

Ek M’de ise araştırmada kullanılan ölçeğin faktör dağılımı görülmektedir. Ek 

M’de görüldüğü üzere, etik davranışla davranışlarını belirlemek üzere kullanılan 74 

ifadenin tamamı ölçekte yer almışlardır. Tüm ifadelerin aldıkları faktör yükleri 

yüksektir. Ek N’de ölçeğin madde toplam korelasyonları ve her bir alt boyut için ayrı 

ayrı hesaplanan Etik Davranışlar Ölçeğinin tamamına ait Cronbach Alfa katsayısı 0, 



 

 

83 

96 olarak hesaplanmıştır.Ek N’de görüldüğü üzere, ölçekteki tüm maddelerin toplam 

puanla olan ilişkileri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  

Etik Davranışlar Ölçeği(asıl uygulama)  

Araştırma kapsamında Örgütsel Kültür Ölçeğinin asıl uygulamadaki güvenilirlik 

çalışmasında faktör analizi Etik Davranışlar Ölçeği için özdeğeri ikiyi geçen faktör 

sayısı şekilde görüldüğü üzere dört tanedir. Buna göre Etik Davranışlar Ölçeği dört 

faktör ve 36 ifadeden oluşmaktadır. 
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Şekil 7. Etik davranışlar ölçeği yamaç-birikinti grafiği(gerçek uygulama) 

 
Şekil 7’de yer alan yamaç birikinti grafiğine göre 68 ifadenin özdeğeri 2’den 

büyük olan dört faktörde toplandığı görülmektedir. Bu durum Etik Davranışlar 

Ölçeğinin dört alt boyutu olduğunu desteklemektedir.  

Tabloda 6’da etik davranışlara ait belirlenmiş dört alt boyutun Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) testi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 6. Etik Davranışlar Ölçeği Alt Boyutları KMO Yeterlik Katsayıları(asıl uygulama) 
 
Faktörler KMO Değeri 
Hoşgörü 0, 78 
Dürüstlük 0, 82 
Adalet 0, 77 
Sorumluluk 0, 76 

 
Tablo 6’da görüldüğü üzere, faktör analizi Etik Davranışlar Ölçeği her bir alt 

boyutu için ayrı ayrı yapılmıştır. Bartlett testi anlamlılık değeri ise tüm alt boyutlarda 

p<.001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Buna göre faktör analizi modeli uygundur. 

Faktör analizinde temel bileşenler analizi yöntemi kullanılmıştır. Bunun nedeni 

ölçeğin likert türünde hazırlanmış olmasıdır. Temel bileşenler analizinde faktör 

çıkarma yöntemi olarak varyansı en yüksek değere getirecek döndürme (varimax) 

yaklaşımı temel alınmıştır.  
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Aşağıdaki Tablo 7’de ise araştırmada kullanılan ölçeğin faktör dağılımı 

görülmektedir. Buna göre ölçeğin ifade sayısını azaltarak hoşgörü faktörü 8 ifade, 

dürüstlük faktörü 8 ifade, adalet faktörü 8 ifade ve sorumluluk faktörü de 11 ifadeden 

oluşmaktadır.  

Tablo 7. Etik Davranışlar Ölçeği Faktör Dağılımı(asıl uygulama) 
 

  Faktör 

Pilot Uygulama  
Madde No 

Gerçek 
Uygulama  
Madde No  1 2 3 4 

soru12 1 0, 892       
soru31 2 0, 892       
soru37 3 0, 89       
soru56 4 0, 889       
soru60 5 0, 883       
soru61 6 0, 879       
soru66 7 0, 877       
soru71 8 0, 876       
soru5 9   0, 872     
soru7 10   0, 871     
soru9 11   0, 871     
soru15 12   0, 87     
soru19 13   0, 868     
soru21 14   0, 868     
soru24 15   0, 867     
soru43 16   0, 866     
soru1 17     0, 91   
soru4 18     0, 902   
soru8 19     0, 899   
soru10 20     0, 89   
soru11 21     0, 888   
soru13 22     0, 887   
soru16 23     0, 885   
soru32 24     0, 884   
soru59 25     0, 882   
soru18 26       0, 89 
soru27 27       0, 889 
soru35 28       0, 889 
soru38 29       0, 888 
soru41 30       0, 884 
soru42 31       0, 876 
soru46 32       0, 876 
soru47 33       0, 87 
soru49 34       0, 854 
soru54 35       0, 853 
soru67 36       0, 851 
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Tablo 7’de görüldüğü üzere, etik davranışları belirlemek üzere kullanılan 36 

ifadenin tamamı ölçekte yer almışlardır. Tüm ifadelerin aldıkları faktör yükleri 

yüksektir. Aşağıda ölçeğin madde toplam korelasyonları ve her bir alt boyut için ayrı 

ayrı hesaplanan Cronbach Alfa testi sonuçları yer almaktadır. Etik Davranışlar 

Ölçeğinin tamamına ait Cronbach Alfa katsayısı 0, 92 olarak hesaplanmıştır. 

 
Tablo 8. Etik Davranışlar Ölçeği Alt Boyutlar Toplam Puan ve Cronbach Alfa 
Analizleri(asıl uygulama) 

Madde No/Alt Boyut 

Gerçek 
Uygulama 
Madde no 

Madde-Toplam Puan 
Korelasyon Katsayısı Cronbach Alfa 

Hoşgörü Alt Boyutu  0, 563 0, 94 
soru12 1 0, 614   
soru31 2 0, 525   
soru37 3 0, 488   
soru56 4 0, 429   
soru60 5 0, 474   
soru61 6 0, 605   
soru66 7 0, 474   
soru71 8 0, 619   

Dürüstlük Alt Boyutu  0, 469 0, 91 
soru5 9 0, 504   
soru7 10 0, 615   
soru9 11 0, 6   
soru15 12 0, 509   
soru19 13 0, 576   

soru21 14 0, 497   
soru24 15 0, 382   
soru43 16 0, 598   

Adalet Alt Boyutu  0, 648 0, 91 
soru1 17 0, 595   
soru4 18 0, 418   
soru8 19 0, 573   
soru10 20 0, 493   
soru11 21 0, 61   
soru13 22 0, 514   
soru16 23 0, 613   
soru32 24 0, 508   
soru59 25     

Sorumluluk Alt Boyutu  0, 612 0, 89 
soru18 26 0, 597   
soru27 27 0, 465   
soru35 28 0, 389   
soru38 29 0, 535   
soru41 30 0, 639   
soru42 31 0, 66   
soru46 32 0, 52   

devamı var 
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Tablo 8.devamı 
soru47 33 0, 524   
soru49 34 0, 636   
soru54 35 0, 563   
soru67 36 0, 614   

 
Tablo 8’de görüldüğü üzere, ölçekteki tüm maddelerin toplam puanla olan ilişkileri 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

 

8.2. DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE AİT BULGULAR 

 

Araştırmamızda demografik değişkenler olarak, cinsiyet, yaş, uygulanan okul 

türleri(resmi/özel), anketleri cevaplayanların mesleki kıdemleri, 

görevleri(müdür/müdür yardımcısı )ve okuldaki çalışma süreleri ele alınmıştır.Bu 

değişkenler hem örneklem yapısının ortaya konulmasında hem de ölçüm değişkeni 

ile olan ilişkiler kapsamında incelenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                

       İlk demografik değişken olan anketleri cevaplayanların cinsiyete göre 

dağılımlarına baktığımızda doldurulan 252 anketin 147’sini erkekler 105 ‘ni ise 

bayanlar cevaplandırmıştır. Tablo 9’da anketleri cevaplayanların cinsiyete göre 

dağılımı görülmektedir. 

 
Tablo 9. Anketlerin Cinsiyete göre Dağılımı  
 

 Cinsiyet f  %  gec%  yig%  

Erkek 147 58, 3 58, 3 58, 3 
Bayan 105 41, 7 41, 7 100, 0 
Total 252 100, 0 100, 0  

 

İkinci demografik değişken olan anketlerin yaş’a göre dağılımına baktığımızda; 25 

yaşından küçük olan 27, 25-35 yaşa arası 82, 35-45 yaşa arası 95, 45-55 yaşa 

arasında 40 ve 56 yaşından daha büyük olanların 8 kişi olduğu 

belirlenmiştir.Anketlerin yaşa göre dağılımını incelediğimizde 25-45 yaş arası 177 

kişi olduğu belirlenmiştir bu sayı anketi cevaplayanların % 70 temsil 

etmektedir.Tablo 10’da anketleri cevaplayanların yaş’a göre dağılımı görülmektedir. 
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Tablo 10.Anketlerin Yaş’a Göre Dağılımı  
 

 Yaş f  %  gec%  yig%  

25'den az 27 10, 7 10, 7 10, 7 
25-35 yaş 82 32, 5 32, 5 43, 3 
35-45 yaş 95 37, 7 37, 7 81, 0 
45-55 yaş 40 15, 9 15, 9 96, 8 
56 ve daha fazla 8 3, 2 3, 2 100, 0 
Total 252 100, 0 100, 0  

 

Üçüncü demografik değişken olan anketlerin uygulandığı okul türlerine baktığımızda 

162 kişinin resmi okulda, 90 kişinin ise özel okulda görev yaptığı belirlenmiştir. 

Tablo 11’de anketlerin uygulanana okul türleri göre dağılımı görülmektedir 

 
Tablo 11. Anketlerin Uygulanan Okul Türlerine Göre Dağılımı  
 

 Okul türü f  %  gec%  yig%  

Resmi 162 64, 3 64, 3 64, 3 
Özel 90 35, 7 35, 7 100, 0 
Total 252 100, 0 100, 0  

               

Dördüncü demografik değişken olan anketleri cevaplayanların mesleki kıdemine 

göre dağılımlarına baktığımızda 1-5 yıl kıdemli 29, 5-10 yıl kıdemli 130, 10-15 yıl 

kıdemli 72, 15-20 yıl kıdemli 21 kişinin olduğu belirlenmiştir.5-10 yıl kıdemli 

yöneticilerin çoğunlukta % 51 oranında olduğu saptanmıştır.Tablo 12 ‘de anketleri 

cevaplayanların mesleki kıdemlerine göre dağılımı görülmektedir. 

 
Tablo 12. Anketleri Cevaplayanların Mesleki Kıdemlerine Göre Dağılımı  
 

 Mesleki Kıdem f  %  gec%  yig%  

1-5 yıl 29 11, 5 11, 5 11, 5 
5-10 yıl 130 51, 6 51, 6 63, 1 
10-15 yıl 72 28, 6 28, 6 91, 7 
15-20 yıl 21 8, 3 8, 3 100, 0 
Total 252 100, 0 100, 0  

 



 

 

88 

Beşinci demografik değişken olan anketleri cevaplayanların 

görevlerine(müdür/müdür yrd) göre dağılımına baktığımızda doldurulan 252 anketin 

70’ni müdürler, 182’sini ise müdür yardımcıları cevaplandırmıştır.Tablo 13’de 

anketleri cevaplayanların görevlerine(müdür/müdür yrd) göre dağılımı 

görülmektedir. 

Tablo 13. Anketleri Cevaplayanların Görevlerine(müdür/müdür yrd) Göre Dağılımı  
 

 Görev f  %  gec%  yig%  

Müdür 70 27, 8 27, 8 27, 8 
Müdür Yard. 182 72, 2 72, 2 100, 0 
Total 252 100, 0 100, 0  

 

Altıncı demografik değişken olan anketleri cevaplayanların okuldaki çalışma 

süresine göre dağılımına baktığımızda 1-5 yıl süreyle çalışan 108, 5-10 yıl çalışan 

108, 10-15 yıl çalışan ise 36 kişi belirlenmiştir.Tablo 14’de anketleri cevaplayanların 

okuldaki çalışma süresine göre dağılımı görülmektedir. 

 
Tablo 14. Anketleri Cevaplayanların Okuldaki Çalışma Süresine Göre Dağılımı 
 

 Çalışma Süresi f  %  gec%  yig%  

1-5 yıl 108 42, 9 42, 9 42, 9 
5-10 yıl 108 42, 9 42, 9 85, 7 
10-15 yıl 

36 14, 3 14, 3 
100, 

0 
Total 252 100, 0 100, 0  

 
 
 
 
 

8.3. TEMEL HİPOTEZE AİT BULGULAR 

 
Aşağıdaki tabloda örgütsel kültür toplam puanlarının Etik Davranışlar Ölçeği toplam 

puanları üzerindeki etkisini ortaya koymak için yapılmış regresyon analizi model 

tablosu yer almaktadır. Regresyon analizinde Etik Davranışlar Ölçeği toplam 

puanları bağımlı değişken olarak tanımlanmıştır.  
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Tablo 15. Regresyon Analizi Model Özeti 
 

Model R R2 
Düzeltilmiş 

R2 
Model 1 , 972 , 945 , 945 

 

Tablodaki değerler dikkate alındında regresyon modelinde belirlilik katsayısı 

(düzeltilmiş R2), bağımsız değişken olan kültür toplam puanının, bağımlı değişkeni 

(Etik Davranışlar Ölçeği toplam puanını) 0, 945 oranında açıklayabildiğini 

göstermektedir. 

Tablo 16. Regresyon Analizi Kapsamındaki Varyans Analizi  
 

Model 1 Kareler Toplamı F p 
 Regresyon 71578, 862 4274, 026 , 000(a) 
  Kalan 4186, 852   
  Toplam 75765, 714   

 
Yukarıdaki tek yönlü varyans analizi tablosunda görüldüğü üzere, model 

doğrusal regresyon için uygundur ve örgütsel etik ölçeği toplam puanını açıklama 

yönünden istatistiksel olarak anlamlıdır. Örgütsel kültür toplam puanının Etik 

Davranışlar Ölçeği toplam puanı üzerindeki etkilerini gösteren katsayılar aşağıdaki 

tabloda sunulmuştur.  

Tablo 17. Regresyon Analizi Değişken Katsayıları (n=252) 

Model 1 B Std. Hata Beta t p 

Sabit 12, 346 1, 578  7, 826 , 000   

ÖKÖ Toplam Puanı , 869 , 013 , 972 
65, 
376 

, 000 

a Bağımlı Değişken: Etik Davranışlar Ölçeği Toplam Puanı 
 
 

Tabloda görüldüğü üzere, Etik Davranışlar Ölçeği toplam puanları örgütsel 

kültür toplam puanlarından , 972 düzeyinde etkilenmektedir. Tablodan elde 

edilebilecek diğer bir bilgi de regresyon eşitliğidir. B değeri Beta değerinin standart 

olmayan halidir ve regresyon doğrusunun çiziminde kullanılır. Regresyon doğrusu 

ise bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkileri ile ilgili bir 

fonksiyon verir.  

Bir regresyon analizinde bağımsız değişkenin bağımlı değişkende gözlenen 

değişimlerin ne kadarını açıkladığı determinasyon katsayısı (R2) ile belirlenebilir  
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Determinasyon katsayısı, iki değişken için ÖKÖ-toplam puanının EDÖ-toplam 

puanındaki değişme oranıdır.109 

 

Basit doğrusal regresyon eşitliği genel olarak X’in Y’deki değişmeleri ne 

kadar açıklayabildiği üzerine kuruludur. Buna göre eşitlik Y=a+bX şeklinde kurulur. 

Bu eşitlikte yer alan a, X=0 iken Y’nin alacağı ortalama değeri açıklayan sabit 

terimini; b ise X’teki bir birimlik değişmenin Y’de yol açtığı ortalama değişim 

miktarını açıklayan regresyon katsayısını (regresyon doğrusunun eğilimini) 

göstermektedir.110 Bu durumda yukarıdaki değerleri göz önünde bulundurarak 

regresyon eşitliği aşağıdaki gibi kurulabilir: 

 
Y=12, 346+(0, 869*X) formülünden hareket ederek, Y=EDÖ toplam puan (bağımlı 

değişken) X=ÖKÖ toplam puan (bağımsız değişken) olarak yerleştirirsek,  

 

ÖKÖ toplam puanı en düşük olan bireyin (ÖKÖ Topmin=77) EDÖ toplam puanı; 

EDÖ toplam=12, 346+(0, 869*77)=79, 259 

 

ÖKÖ toplam puanı en düşük olan bireyin (ÖKÖ Topmax=158) EDÖ toplam puanı; 

EDÖ Top=12, 346+(0, 869*158)=149, 648 olacaktır. 

     
 

8.4. ALT HİPOTEZLERE AİT BULGULAR 

 
Bu bölümde okul yöneticilerinin etik davranışlarının(a) hoşgörü (b) dürüstlük (c) 

adalet (d) sorumluluk boyutlarının, örgütsel kültürün boyutları olan (a)güç (b) rol (c) 

başarı (d) destek boyutlarını nasıl etkilediğine yönelik bulgulara yer 

verilmiştir.Ayrıca okulların örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin etik 

davranışları arasındaki ilişki düzeyinin demografik değişkenlere göre ne gibi 

farklılıklar meydana getirdiği açıklanmıştır 

 

 

                                                
109 Büyüköztürk, 88. 
110 Büyüköztürk 89. 
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Tablo 18. Okulların Kültür Yapıları ile Okul Yöneticilerinin Hoşgörü Davranışı 
Göstermeleri Arasındaki İlişki 
 

Örgütsel Kültür Ölçeği Alt Boyut  
Güç Rol Başarı Destek 

r , 730 , 396 , 385 , 486 
p , 000 , 000 , 000 , 000 Hoşgörü  
N 252 252 252 252 

 
Tabloda da görüldüğü üzere, okul yöneticilerinin Etik Davranışlar Ölçeği 

hoşgörü alt boyutu ile okulların örgütsel kültür yapılarının boyutları arasındaki 

ilişkileri belirlemek amacıyla yapılan Pearson çarpım moment korelâsyon analizi 

sonucunda, hoşgörü alt boyutu ile Örgütsel Kültür Ölçeği tüm alt boyutları arasında 

istatistiksel olarak p<.001 düzeyinde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca  Etik davranışların hoşgörü alt boyutu ile örgütsel kültürün güç 

boyutu ile ,73 , rol boyutu ile  ,39, başarı boyutu  ile  ,38, destek boyutu ile ,48 

oranında ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer alt boyutlar arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05) 

 

Tablo 19. Okulların Kültür Yapıları İle Okul Yöneticilerinin Dürüstlük Davranışı 
Göstermeleri Arasındaki İlişki 
 

Örgütsel Kültür Ölçeği Alt Boyut  
Güç Rol Başarı Destek 

r , 246 , 895 , 725 , 633 
p , 000 , 000 , 000 , 000 Dürüstlük  
N 252 252 252 252 

 
Tabloda da görüldüğü üzere, okul yöneticilerinin Etik Davranışlar Ölçeği 

dürüstlük alt boyutu ile okulların örgütsel kültür yapılarının boyutları arasındaki 

ilişkileri belirlemek amacıyla yapılan Pearson çarpım moment korelâsyon analizi 

sonucunda, dürüstlük alt boyutu ile Örgütsel Kültür Ölçeği tüm alt boyutları arasında 

istatistiksel olarak p<.001 düzeyinde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu 

saptanmıştır.  

Ayrıca  Etik davranışların dürüstlük  alt boyutu ile örgütsel kültürün güç boyutu  ,24 , 

rol boyutu ile  ,89, başarı boyutu  ile  ,72, destek boyutu ile ,63 oranında ilişki olduğu 
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sonucuna varılmıştır. Diğer alt boyutlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>.05) 

 
Tablo 20. Okulların Kültür Yapıları İle Okul Yöneticilerinin Adalet Davranışı 
Göstermeleri Arasındaki İlişki 
 

Örgütsel Kültür Ölçeği Alt Boyut 
 

Güç Rol Başarı Destek 
r , 348 , 626 , 947 , 871 
p , 000 , 000 , 000 , 000 Adalet  
N 252 252 252 252 

 
Tabloda da görüldüğü üzere, okul yöneticilerinin Etik Davranışlar Ölçeği adalet alt 

boyutu ile okulların örgütsel kültür yapılarının boyutları arasındaki ilişkileri 

belirlemek amacıyla yapılan Pearson çarpım moment korelâsyon analizi sonucunda, 

adalet alt boyutu ile Örgütsel Kültür Ölçeği tüm alt boyutları arasında istatistiksel 

olarak p<.001 düzeyinde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca  

Etik davranışların adalet  alt boyutu ile örgütsel kültürün güç boyutu ile ,34 , rol 

boyutu ile  ,62, başarı boyutu  ile  ,94, destek boyutu ile ,87 oranında ilişki olduğu 

sonucuna varılmıştır. Diğer alt boyutlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>.05) 

 

Tablo 21. Okulların Kültür Yapıları İle Okul Yöneticilerinin Sorumluluk  Davranışı 
Göstermeleri Arasındaki İlişki  
 

Örgütsel Kültür Ölçeği Alt Boyut  
Güç Rol Başarı Destek 

r , 306 , 649 , 943 , 878 
p , 000 , 000 , 000 , 000 Sorumluluk  
N 252 252 252 252 

 
 

Tabloda da görüldüğü üzere, okul yöneticilerinin Etik Davranışlar Ölçeği 

sorumluluk alt boyutu ile okulların örgütsel kültür yapılarının boyutları arasındaki 

ilişkileri belirlemek amacıyla yapılan Pearson çarpım moment korelâsyon analizi 

sonucunda, sorumluluk alt boyutu ile Örgütsel Kültür Ölçeği tüm alt boyutları 

arasında istatistiksel olarak p<.001 düzeyinde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca  Etik davranışların sorumluluk  alt boyutu ile örgütsel kültürün 
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güç boyutu ile ,30 , rol boyutu ile  ,64, başarı boyutu  ile  ,94, destek boyutu ile ,87 

oranında ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer alt boyutlar arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05) 

 

Tablo 22. Örgütsel Kültür Ölçeği Alt Boyut Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre 
Farklılığı 
 

t  Testi Puan Cinsiyet N  x  ss  xSh  

t  Sd  p  

Erkek 
147 20, 05 3, 539 , 292 

Güç 
Bayan 105 21, 08 3, 488 , 340 

-2, 288 250 , 023 

Erkek 
147 33, 69 5, 809 , 479 

Rol 
Bayan 105 34, 10 5, 422 , 529 

-, 556 250 , 579 

Erkek 
147 31, 44 6, 260 , 516 

Başarı 
Bayan 105 32, 78 6, 240 , 609 

-1, 684 250 , 093 

Erkek 
147 29, 75 7, 506 , 619 

Destek 
Bayan 105 32, 70 9, 613 , 938 

-2, 739 250 , 007 

 
Tabloda görülebileceği üzere, Örgütsel Kültür Ölçeği alt boyutları aritmetik 

ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup t testi sonucunda, erkek 

ve bayan yöneticilerin güç (t=2, 288; p<05) ve destek (t=2, 739; p<01) alt boyutu 

aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur Söz 

konusu farklılık bayan yöneticilerin lehinde gerçekleşmiştir. Bayan yöneticiler, erkek 

yöneticilere göre kurumlarının daha güçlü yönetim gücüne sahip olduğunu ve 

kurumda çalışanlara daha fazla destek verildiğini  algılamışlardır. Diğer alt boyutlar 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05)  
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Tablo 23. Etik Davranışlar Ölçeği Alt Boyut Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre 
Farkılılığı 
 

t  Testi Puan 
Cinsiye
t 

N  x  ss  xSh  

t  Sd  p  

Erkek 147 22, 44 4, 063 , 335 
Hoşgörü 

Bayan 105 23, 49 4, 055 , 396 
-2, 025 250 , 044 

Erkek 147 28, 07 4, 243 , 350 
Dürüstlük 

Bayan 105 28, 72 4, 148 , 405 
-1, 208 250 , 228 

Erkek 147 27, 45 5, 698 , 470 
Adalet 

Bayan 105 28, 64 5, 756 , 562 
-1, 626 250 , 105 

Erkek 147 34, 37 6, 417 , 529 
Sorumluluk 

Bayan 105 35, 71 6, 201 , 605 
-1, 657 250 , 099 

 

Tabloda görülebileceği üzere, Etik Davranışlar Ölçeği alt boyutları aritmetik 

ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup t testi sonucunda, erkek 

ve bayan yöneticilerin hoşgörü (t=2, 025; p<05) alt boyutu aritmetik ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur Söz konusu farklılık bayan 

yöneticilerin lehinde gerçekleşmiştir. Bayan yöneticilerin, erkek yöneticilere göre 

daha hoşgörülü oldukları sonucuna varılmıştır. Diğer alt boyutlar arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05) 

Tablo 24. Örgütsel Kültür Ölçeği Alt Boyutu Puanlarının Yaş Değişkenine Göre 
Farklılığı  
 

Puan Gruplar N  sirax  2x  sd  p  

25'den az 27 123, 46 
25-35 yaş 82 143, 74 Güç 
35-45 yaş 95 122, 84 

8, 911 4 , 063 

45-55 yaş 40 104, 06 
56 ve daha fazla 8 115, 75 

 

Total 252  
   

25'den az 27 93, 37 
25-35 yaş 82 135, 18 
35-45 yaş 95 128, 52 
45-55 yaş 40 127, 08 
56 ve daha fazla 8 122, 56 

Rol 

Total 252  

6, 859 4 , 144 

devamı var 
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Tablo 24.devamı 
25'den az 27 106, 85 
25-35 yaş 82 138, 71 
35-45 yaş 95 128, 86 
45-55 yaş 40 118, 29 
56 ve daha fazla 8 80, 75 

Başarı 

Total 252  

8, 042 4 , 090 

25'den az 27 102, 76 
25-35 yaş 82 140, 20 
35-45 yaş 95 131, 61 
45-55 yaş 40 113, 75 
56 ve daha fazla 8 69, 25 

Destek 

Total 252  

12, 412 4 , 015 

 
Tabloda görülebileceği üzere, Örgütsel Kültür Ölçeği alt boyutları 

ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis-H testi sonucunda, yöneticilerin destek 

(x2=12, 412; p<05) alt boyutu ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur Söz konusu farklılık 56 ve üstü yaş grubunda olan yöneticilerle diğer 

yaş gruplarında olan yöneticilerin arasında, diğer yaş grubunda olan yöneticilerin 

lehine gerçekleşmiştir. Özetle 56 ve üstü yaş grubundaki yöneticilerin,diğer yaş 

gruplarındaki yöneticilere göre kurumlarında çalışanlara daha az destek verildiğini 

algılamışlardır.  Diğer alt boyutlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>.05) 

 
Tablo 25. Etik Davranışlar Ölçeği Alt Boyutu Puanlarının Yaş Değişkenine Göre 
Farklılığı 
 

Puan Gruplar N  sirax  2x  sd  p  

25'den az 27 122, 83 
25-35 yaş 82 140, 00 Hoşgörü 
35-45 yaş 95 125, 81 

7, 
419 

4 , 115 

45-55 yaş 40 111, 60 
56 ve daha fazla 8 83, 25 

 

Total 252  
   

25'den az 27 81, 93 
25-35 yaş 82 140, 66 
35-45 yaş 95 127, 51 
45-55 yaş 40 126, 54 

Dürüstlük 

56 ve daha fazla 8 119, 63 

13, 
361 

4 , 010 

          devamı var 
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Tablo 25.devamı 
 Total 252     

25'den az 27 112, 11 
25-35 yaş 82 133, 90 
35-45 yaş 95 132, 04 
45-55 yaş 40 116, 48 
56 ve daha fazla 8 83, 63 

Adalet 

Total 252  

5, 
986 

4 , 200 

25'den az 27 110, 13 
25-35 yaş 82 135, 41 
35-45 yaş 95 130, 53 
45-55 yaş 40 118, 60 
56 ve daha fazla 8 82, 06 

Sorumluluk 

Total 252  

6, 
336 

4 , 175 

 
Tabloda görülebileceği üzere, Etik Davranışlar Ölçeği alt boyutları 

ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis-H testi sonucunda, yöneticilerin 

dürüstlük (x2=13, 361; p<05) alt boyutu ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur Söz konusu farklılık 25 ve altı yaş grubunda olan 

yöneticilerle diğer yaş gruplarında olan yöneticilerin arasında, diğer yaş grubunda 

olan yöneticilerin lehine gerçekleşmiştir. Özetle 25 ve 25  yaş altı grubundaki 

yöneticiler, diğer yaş gruplarındaki yöneticilere göre dürüstlük davranışı bakımından 

düşük puan almışlardır.  

 
Tablo 26. Örgütsel Kültür Ölçeği Alt Boyutu Puanlarının Görev Değişkenine Göre 
Farklılığı  
 

t  Testi Puan Görev N  x  ss  xSh  
t  Sd  p  

Müdür 70 19, 81 4, 192 , 501 
Güç 

Md.Yard. 182 20, 73 3, 243 , 240 
-1, 846 250 , 066 

Müdür 70 36, 70 4, 408 , 527 
Rol 

Md.Yard. 182 32, 77 5, 696 , 422 
5, 203 250 , 000 

Müdür 70 33, 31 5, 617 , 671 
Başarı 

Md.Yard. 182 31, 49 6, 453 , 478 
2, 082 250 , 038 

Müdür 70 31, 99 7, 280 , 870 
Destek 

Md.Yard. 182 30, 59 8, 986 , 666 
1, 158 250 , 248 

 
Tabloda görülebileceği üzere, Örgütsel Kültür Ölçeği alt boyutları aritmetik 

ortalamalarının görev değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
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belirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup t testi sonucunda, okul müdürü ve müdür 

yardımcısı olan yöneticilerin rol (t=5, 203; p<001) ve başarı (t=2, 082; p<01) alt 

boyutu aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

Okul müdürleri, müdür yardımcılarına  göre kurumlarındaki başarı ortamının daha 

güçlü olduğunu  ve rol dağıtımının iyi bir şekilde planlandığını algılamışlardır.  

 
Tablo 27. Etik Davranışlar Ölçeği Alt Boyutu Puanlarının Görev Değişkenine Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup t Testi 
Sonuçları 
 

t  Testi Puan Görev N  x  ss  xSh  
t  Sd  p  

Müdür 70 22, 66 4, 400 , 526 
Hoşgörü 

Md.Yard. 182 22, 96 3, 966 , 294 
-, 520 250 , 604 

Müdür 70 30, 11 3, 206 , 383 
Dürüstlük 

Md.Yard. 182 27, 66 4, 354 , 323 
4, 280 250 , 000 

Müdür 70 29, 20 5, 487 , 656 
Adalet 

Md.Yard. 182 27, 46 5, 778 , 428 
2, 169 250 , 031 

Müdür 70 36, 29 6, 223 , 744 
Sorululuk 

Md.Yard. 182 34, 41 6, 339 , 470 
2, 112 250 , 036 

 
Tabloda görülebileceği üzere, Etik Davranışlar Ölçeği alt boyutları aritmetik 

ortalamalarının görev değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup t testi sonucunda, okul müdürü ve müdür 

yardımcısı olan yöneticilerin dürüstlük (t=4, 280; p<001), adalet (t=2, 169; p<05) 

ve sorumluluk (t=2, 112; p<05) alt boyutu aritmetik ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.Müdür yardımcıları okul müdürlerini 

değerlendirmesi sonucunda;okul müdürlerinin, müdür yardımcılarına göre daha 

dürüst, daha adaletli ve yüksek sorumluluk sahibi kişiler olduğu sonucuna 

varılmıştır..  

Tablo 28. Örgütsel Kültür Ölçeği Alt Boyutu Puanlarının Okul Türü Değişkenine 
Göre Farklılığı 
 

t  Testi Puan Okul Türü  N  x  ss  xSh  
t  Sd  p  

Resmi 162 19, 22 3, 253 , 256 
Güç 

Özel 90 22, 74 2, 874 , 303 
-8, 593 250 

, 
000 

devamı var
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Tablo 28.devamı 
Resmi 162 31, 07 4, 700 , 369 

Rol 
Özel 90 38, 88 3, 204 , 338 

-14, 036 250 
, 
000 

Resmi 162 28, 84 5, 224 , 410 
Başarı 

Özel 90 37, 68 3, 301 , 348 
-14, 514 250 

, 
000 

Resmi 162 26, 40 5, 582 , 439 
Destek 

Özel 90 39, 23 6, 550 , 690 
-16, 427 250 

, 
000 

 
Tabloda görülebileceği üzere, Örgütsel Kültür Ölçeği alt boyutları aritmetik 

ortalamalarının okul türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup t testi sonucunda, resmi 

ve özel okul yöneticilerinin ölçeğinin tüm alt boyutlarında aritmetik ortalamalar 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Özel okul yöneticileri, resmi 

okul yöneticilerine göre kurumlarının yönetim gücünün etkin olduğunu ,rol 

dağıtımına uygun davranıldığını ,başarı ortamının desteklendiğini ve kurumda 

çalışanlara destek verildiğini algılamışlardır 

 

Tablo 29. Etik Davranışlar Ölçeği Alt Boyutu Puanlarının Okul Türü Değişkenine 
Göre Farklılığı 
 

t  Testi Puan Okul Türü  N  x  ss  xSh  
t  Sd  p  

Resmi 162 20, 97 3, 128 , 246 
Hoşgörü 

Özel 90 26, 30 3, 299 , 348 
-12, 712 250 , 000 

Resmi 162 26, 21 3, 260 , 256 
Dürüstlük 

Özel 90 32, 19 2, 731 , 288 
-14, 756 250 , 000 

Resmi 162 25, 14 4, 809 , 378 
Adalet 

Özel 90 33, 00 3, 305 , 348 
-13, 803 250 , 000 

Resmi 162 31, 84 5, 406 , 425 
Sorululuk 

Özel 90 40, 50 3, 478 , 367 
-13, 697 250 , 000 

 
Tabloda görülebileceği üzere, Etik Davranışlar Ölçeği alt boyutları aritmetik 

ortalamalarının okul türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup t testi sonucunda, resmi 

ve özel okul yöneticilerinin ölçeğin tüm alt boyutlarında aritmetik ortalamalar 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Özel okul 

yöneticilerinin,resmi okul yöneticilerine göre daha hoşgörülü, dürüst, adaletli ve 

sorumluluk sahibi kişiler  olduğu sonucuna varılmıştır..  
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Tablo 30. Örgütsel Kültür Ölçeği Alt Boyutu Puanlarının Okuldaki Görev Süresi 
Değişkenine Göre Farklılığı 
 

f , x  ve ss  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup N  x  ss  Var. K. KT  Sd  KO  F  p  

1-5 yıl 108 20, 69 3, 611 G.Arası 118, 265 2 59, 132 
5-10 yıl 108 20, 82 3, 415 G. İçi 3040, 593 249 12, 211 
10-15 
yıl 

36 18, 81 3, 371 
Toplam 3158, 857 251  

Güç  

Total 252 20, 48 3, 548     

4, 842 , 009 

1-5 yıl 108 34, 44 5, 614 G.Arası 150, 537 2 75, 269 
5-10 yıl 108 33, 87 5, 855 G. İçi 7843, 602 249 31, 500 
10-15 
yıl 

36 32, 08 4, 789 
Toplam 7994, 139 251  

Rol 

Total 252 33, 86 5, 644     

2, 389 , 094 

1-5 yıl 
108 33, 00 6, 407 

G.Arası 219, 024 2 
109, 
512 Başarı 

5-10 yıl 108 31, 50 6, 394 G. İçi 9663, 972 249 38, 811 
2, 822 , 061 

10-15 
yıl 

36 30, 47 5, 062 
Toplam 9882, 996 251  

 
Total 252 32, 00 6, 275     

  

1-5 yıl 
108 32, 42 9, 985 

G.Arası 612, 466 2 
306, 
233 

5-10 yıl 
108 30, 62 7, 569 

G. İçi 
17758, 
435 

249 71, 319 

10-15 
yıl 

36 27, 75 5, 239 
Toplam 

18370, 
901 

251  

Destek 

Total 252 30, 98 8, 555     

4, 294 , 015 

 
Tabloda görülebileceği üzere, Örgütsel Kültür Ölçeği alt boyutu puanlarının 

okuldaki görev süresi değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere 

yapılan tek boyutlu varyans analizi (ANOVA) sonucunda güç ( =F 4, 842; p<.01) ve 

destek ( =F 4, 294; p<.05) alt boyutu için kıdem gruplarının aritmetik ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Diğer alt boyutlar arasındaki 

fark ise anlamlı bulunmamıştır (p>.05). Bu işlemin ardından ANOVA sonrası 

belirlenen anlamlı farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere 

tamamlayıcı post-hoc analiz tekniklerine geçilmiştir. 

ANOVA sonrası hangi post-hoc çoklu karşılaştırma tekniğinin 

kullanılacağına karar vermek için öncelikle Levene’s testi ile grup dağılımlarının 

varyanslarının homojen olup olmadığı hipotezi sınanmış, güç alt boyutu için 

varyansların homojen olduğu ( =FL 0, 093; p>.05) destek alt boyutu içinse heterojen 

olduğu saptanmıştır ( =FL 5, 692; p>.01). Bunun üzerine güç alt boyutu için 
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varyansların homojen olması durumunda yaygınlıkla kullanılan Scheffe çoklu 

karşılaştırma tekniği; destek alt boyutu içinse varyansların heterojen olması 

durumunda yaygınlıkla kullanılan Tamhane’s T2 çoklu karşılaştırma tekniği tercih 

edilmiştir. Bu testlerin tercih edilmesinin nedeni testlerin alfa tipi hataya karşı 

duyarlı olmasıdır. Gerçekleştirilen Scheffe ve Tamhane’s T2 çoklu karşılaştırma 

analizi sonuçları aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 31. Örgütsel Kültür Ölçeği Güç Alt Boyutu Puanlarının Okuldaki Görev 
Süresi Değişkenine Göre Alt Guruplar Arasındaki Farklılığı 
 

Süre (i) Süre (j) ji xx −  
xSh  p  

5-10 yıl -, 139 , 476 , 958 
1-5 yıl 

10-15 yıl 1, 880 , 673 , 021 
1-5 yıl , 139 , 476 , 958 

5-10 yıl 
10-15 yıl 2, 019 , 673 , 012 
1-5 yıl -1, 880 , 673 , 021 

10-15 yıl 
5-10 yıl -2, 019 , 673 , 012 

 
Tabloda görüldüğü üzere Örgütsel Kültür Ölçeği güç alt boyutu puanlarının 

okuldaki görev süresi değişkenine göre hangi alt gruplar arasında farklılaştığını 

belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc 

Scheffe testi sonucunda söz konusu farklılıkların 1-5 yıldır okulda çalışmakta 

olanlarla 10-15 yıldır çalışmakta olanlar arasında 1-5 yıldır çalışanlar lehine p<.05 

düzeyinde; 5-10 yıldır okulda çalışmakta olanlarla 10-15 yıldır çalışmakta olanlar 

arasında 5-10 yıldır çalışanlar lehine p<.05 düzeyinde gerçekleştiği saptanmıştır. 

Özetle kurumlarında 1-5 ve 5-10  yıl arası çalışan yöneticilerin, 10-15 yıl çalışanlara 

göre kurumlarının yönetim gücünün daha güçlü olduğunu algılamışlardır. Diğer alt 

gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05). 

 
Tablo 32. Örgütsel Kültür Ölçeği Destek Alt Boyutu Puanlarının Okuldaki Görev 
Süresi Değişkenine Göre Alt Guruplar Arasındaki Farklılığı 
 

Süre (i) Süre (j) ji xx −  
xSh  p  

5-10 yıl 1, 796 1, 206 , 359 
1-5 yıl 

10-15 yıl 4, 667 1, 298 , 001 
1-5 yıl -1, 796 1, 206 , 359 

5-10 yıl 
10-15 yıl 2, 870 1, 137 , 040 
1-5 yıl -4, 667 1, 298 , 001 

10-15 yıl 
5-10 yıl -2, 870 1, 137 , 040 



 

 

101 

 
Tabloda görüldüğü üzere Örgütsel Kültür Ölçeği destek alt boyutu 

puanlarının okuldaki görev süresi değişkenine göre hangi alt gruplar arasında 

farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası 

post-hoc Tamhane’s T2 testi sonucunda söz konusu farklılıkların 1-5 yıldır okulda 

çalışmakta olanlarla 10-15 yıldır çalışmakta olanlar arasında 1-5 yıldır çalışanlar 

lehine p<.01 düzeyinde; 5-10 yıldır okulda çalışmakta olanlarla 10-15 yıldır 

çalışmakta olanlar arasında 5-10 yıldır çalışanlar lehine p<.05 düzeyinde 

gerçekleştiği saptanmıştır. Özetle  kurumlarında 1-5 yıl ve 5-10 yıl arası 

kurumlarında görev yapan yöneticilerin, 10-15 yıl görev yapan yöneticilere göre 

kurumlarında çalışanlara destek verilmesinin daha güçlü olduğunu algılamışlardır. 

Diğer alt gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05). 

 

Tablo 33. Etik Davranışlar Ölçeği Alt Boyutu Puanlarının Okuldaki Görev Süresi 
Değişkenine Göre Farklılığı 
 

f , x  ve ss  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup N  x  ss  Var. K. KT  Sd  KO  F  p  

1-5 yıl 108 23, 38 4, 164 G.Arası 143, 899 2 71, 950 
5-10 
yıl 

108 22, 96 4, 151 G. İçi 4044, 037 249 16, 241 

10-15 
yıl 

36 21, 08 3, 138 Toplam 4187, 937 251  
Hoşgörü  

Total 252 22, 87 4, 085     

4, 430 
 

, 
013 
 

1-5 yıl 108 28, 97 4, 001 G.Arası 147, 640 2 73, 820 
5-10 
yıl 

108 28, 29 4, 532 G. İçi 4295, 324 249 17, 250 
Dürüstlük 

10-15 
yıl 

36 26, 64 3, 314 Toplam 4442, 964 251  

4, 279 
 

, 
015 
 

 Total 252 28, 35 4, 207       
1-5 yıl 108 28, 84 5, 810 G.Arası 199, 796 2 99, 898 
5-10 
yıl 

108 27, 60 5, 874 G. İçi 8073, 426 249 32, 423 

10-15 
yıl 

36 26, 28 4, 688 Toplam 8273, 222 251  
Adalet 

Total 252 27, 94 5, 741     

3, 081 
 

, 
048 
 

1-5 yıl 108 35, 74 6, 615 G.Arası 194, 344 2 97, 172 
5-10 
yıl 

108 34, 73 6, 308 G. İçi 9927, 509 249 39, 870 

10-15 
yıl 

36 33, 11 5, 312 Toplam 10121, 853 251  
Sorumluluk 

Total 252 34, 93 6, 350     

2, 437 
 

, 
089 
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Tabloda görülebileceği üzere, Etik Davranışlar Ölçeği alt boyutu puanlarının 

okuldaki görev süresi değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere 

yapılan tek boyutlu varyans analizi (ANOVA) sonucunda hoşgörü ( =F 4, 430; 

p<.05), dürüstlük ( =F 4, 279; p<.05) ve adalet ( =F 3, 081; p<.05) alt boyutu için 

kıdem gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Diğer alt boyut için saptanan fark ise anlamlı bulunmamıştır (p>.05). 

Bu işlemin ardından ANOVA sonrası belirlenen anlamlı farklılıkların hangi 

gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analiz 

tekniklerine geçilmiştir. 

ANOVA sonrası hangi post-hoc çoklu karşılaştırma tekniğinin 

kullanılacağına karar vermek için öncelikle Levene’s testi ile grup dağılımlarının 

varyanslarının homojen olup olmadığı hipotezi sınanmış, adalet alt boyutu için 

varyansların homojen olduğu ( =FL 1, 645; p>.05) hoşgörü ( =FL 3, 109; p>.01) ve 

dürüstlük ( =FL 3, 804; p>.01) alt boyutları içinse heterojen olduğu saptanmıştır. 

Bunun üzerine adalet alt boyutu için varyansların homojen olması durumunda 

yaygınlıkla kullanılan Scheffe çoklu karşılaştırma tekniği; hoşgörü ve dürüstlük alt 

boyutu içinse varyansların heterojen olması durumunda yaygınlıkla kullanılan 

Tamhane’s T2 çoklu karşılaştırma tekniği tercih edilmiştir. Bu testlerin tercih 

edilmesinin nedeni testlerin alfa tipi hataya karşı duyarlı olmasıdır. Gerçekleştirilen 

Scheffe ve Tamhane’s T2 çoklu karşılaştırma analizi sonuçları aşağıda sunulmuştur. 

 
Tablo 34. Etik Davranışlar Ölçeği Hoşgörü Alt Boyutu Puanlarının Okuldaki Görev 
Süresi Değişkenine Göre Alt Guruplar Arasındaki Farklılığı 

 
Tabloda görüldüğü üzere Etik Davranışlar Ölçeği hoşgörü alt boyutu 

puanlarının okuldaki görev süresi değişkenine göre hangi alt gruplar arasında 

farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası 

Süre (i) Süre (j) ji xx −  
xSh  p  

5-10 yıl , 417 , 566 , 845 
1-5 yıl 

10-15 yıl 2, 296 , 659 , 002 
1-5 yıl -, 417 , 566 , 845 

5-10 yıl 
10-15 yıl 1, 880 , 658 , 016 
1-5 yıl -2, 296 , 659 , 002 

10-15 yıl 
5-10 yıl -1, 880 , 658 , 016 
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post-hoc Scheffe testi sonucunda söz konusu farklılıkların 1-5 yıldır okulda 

çalışmakta olanlarla 10-15 yıldır çalışmakta olanlar arasında 1-5 yıldır çalışanlar 

lehine p<.01 düzeyinde; 5-10 yıldır okulda çalışmakta olanlarla 10-15 yıldır 

çalışmakta olanlar arasında 5-10 yıldır çalışanlar lehine p<.05 düzeyinde 

gerçekleştiği saptanmıştır. Özetle kurumlarında 1-5 yıl ve 5-10 yıl arası görev 

yöneticilerin, 10-15 yıl görev yapan yöneticilere göre  daha hoşgörülü oldukları 

sonucuna varılmıştır.Diğer alt gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>.05). 

 
Tablo 35. Etik Davranışlar Ölçeği Dürüstlük Alt Boyutu Puanlarının Okuldaki 
Görev Süresi Değişkenine Göre Alt Guruplar Arasındaki Farklılığı 
 

Süre (i) Süre (j) ji xx −  
xSh  p  

5-10 yıl , 685 , 582 , 561 
1-5 yıl 

10-15 yıl 2, 333 , 673 , 003 
1-5 yıl -, 685 , 582 , 561 

5-10 yıl 
10-15 yıl 1, 648 , 704 , 063 
1-5 yıl -2, 333 , 673 , 003 

10-15 yıl 
5-10 yıl -1, 648 , 704 , 063 

 
Tabloda görüldüğü üzere Etik Davranışlar Ölçeği dürüstlük alt boyutu 

puanlarının okuldaki görev süresi değişkenine göre hangi alt gruplar arasında 

farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası 

post-hoc Scheffe testi sonucunda söz konusu farklılıkların 1-5 yıldır okulda 

çalışmakta olanlarla 10-15 yıldır çalışmakta olanlar arasında 1-5 yıldır çalışanlar 

lehine p<.01 düzeyinde gerçekleştiği saptanmıştır. Özetle kurumlarında 1-5 yıl arası 

görev yöneticilerin, 5-10 yıl görev yapan yöneticilere göre  daha dürüst  oldukları 

sonucuna varılmıştır Diğer alt gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>.05). 
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Tablo 36. Etik Davranışlar Ölçeği Adalet Alt Boyutu Puanlarının Okuldaki Görev 
Süresi Değişkenine Göre Alt Guruplar Arasındaki Farklılığı 
 

Süre (i) Süre (j) ji xx −  
xSh  p  

5-10 yıl 1, 241 , 775 , 111 
1-5 yıl 

10-15 yıl 2, 565 1, 096 , 020 
1-5 yıl -1, 241 , 775 , 111 

5-10 yıl 
10-15 yıl 1, 324 1, 096 , 228 
1-5 yıl -2, 565 1, 096 , 020 

10-15 yıl 
5-10 yıl -1, 324 1, 096 , 228 

 
Tabloda görüldüğü üzere Etik Davranışlar Ölçeği adalet alt boyutu 

puanlarının okuldaki görev süresi değişkenine göre hangi alt gruplar arasında 

farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası 

post-hoc Scheffe testi sonucunda söz konusu farklılıkların 1-5 yıldır okulda 

çalışmakta olanlarla 10-15 yıldır çalışmakta olanlar arasında 1-5 yıldır çalışanlar 

lehine p<.01 düzeyinde gerçekleştiği saptanmıştır. Özetle kurumlarında 1-5 yıl arası 

görev yöneticilerin, 10-15 yıl görev yapan yöneticilere göre  daha adaletli  oldukları 

sonucuna varılmıştır. Diğer alt gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>.05) 

Tablo 37. Örgütsel Kültür Ölçeği Alt Boyutu Puanlarının Mesleki Kıdem 
Değişkenine Göre Farklılığı 
 

Puan Gruplar N  sirax  2x  sd  p  

1-5 yıl 29 147, 64 
5-10 yıl 130 138, 77 
10-15 yıl 72 111, 80 
15-20 yıl 21 71, 74 

Güç 

Total 252  

21, 081 3 , 000 

1-5 yıl 29 105, 28 
5-10 yıl 130 135, 36 
10-15 yıl 72 108, 42 
15-20 yıl 21 162, 95 

Rol 

Total 252  

14, 102 3 , 003 

1-5 yıl 29 129, 53 
Başarı 

5-10 yıl 130 140, 31 
11, 954 3 , 008 

10-15 yıl 72 106, 89 
15-20 yıl 21 104, 05 

 

Total 252  
   

devamı var
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Tablo 37. devamı 
1-5 yıl 29 126, 93 
5-10 yıl 130 143, 66 
10-15 yıl 72 103, 12 
15-20 yıl 21 99, 86 

Destek 

Total 252  

17, 453 3 , 001 

 
 

Tabloda görülebileceği üzere, Örgütsel Kültür Ölçeği alt boyutları 

ortalamalarının mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis-H testi sonucunda, 

yöneticilerin güç (x2=21, 081; p<001), rol (x2=14, 102; p<01), başarı (x2=11, 954; 

p<01) ve destek (x2=17, 453; p<01) alt boyutu ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Söz konusu farklılık güç alt boyutu için 15-

20 yıl kıdemi olan yöneticilerle diğer kıdem gruplarında olan yöneticilerin arasında, 

diğer kıdem grubunda olan yöneticilerin lehine; özetle kurumlarında 1-15 yıl arası 

görev yapan yöneticiler, 15-20 yıl arası görev yapan yöneticiler göre kurumlarındaki 

yönetim gücünün daha güçlü  olduğunu   algılamışlardır. 

Rol alt boyutu için 1-5 yıl kıdemi olanlarla 15-20 kıdemi olanlar arasında 15-20 

kıdemi olan grup lehine; özetle kurumlarında 15-20 yıl arası görev yapan yöneticiler, 

1-5 yıl arası görev yapan yöneticilerine  göre kurumlarının rol dağıtımının daha iyi 

bir şekilde yapıldığını algılamışlardır. 

Başarı alt boyutu için 5-10 yıl kıdemi olanlarla 15-20 kıdemi olanlar arasında 5-10 

kıdemi olan grup lehine; özetle  kurumlarında 5-10 yıl arası görev yapan yöneticiler, 

15-20  yıl arası görev yapan yöneticilerine  göre kurumlarının başarı ikliminin daha 

güçlü olduğunu algılamışlardır. 

Destek alt boyutu içinse 5-10 yıl kıdemi olanlarla 15-20 kıdemi olanlar arasında 5-10 

kıdemi olan grup lehine; özetle kurumlarında 5-10 yıl arası görev yapan yöneticiler , 

15-20  yıl arası görev yapan yöneticilerine  göre kurumlarında çalışanlara daha fazla 

destek verildiğini algılamışlardır. 

Diğer alt boyutlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05). 
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Tablo 38. Etik Davranışlar Ölçeği Alt Boyutu Puanlarının Mesleki Kıdem 
Değişkenine Göre Farklılığı 
 

Puan Gruplar N  sirax  2x  sd  p  

1-5 yıl 29 137, 09 
5-10 yıl 130 137, 98 
10-15 yıl 72 112, 97 
15-20 yıl 21 87, 21 

Hoşgörü 

Total 252  

12, 484 3 , 006 

1-5 yıl 29 108, 60 
5-10 yıl 130 137, 93 
10-15 yıl 72 105, 58 
15-20 yıl 21 152, 21 

Dürüstlük 

Total 252  

13, 569 3 , 004 

1-5 yıl 29 128, 16 
5-10 yıl 130 140, 16 
10-15 yıl 72 108, 37 
15-20 yıl 21 101, 81 

Adalet 

Total 252  

11, 479 3 , 009 

1-5 yıl 29 128, 09 
5-10 yıl 130 139, 53 
10-15 yıl 72 107, 63 
15-20 yıl 21 108, 36 

Sorumluluk 

Total 252  

10, 322 3 , 016 

 
Tabloda görülebileceği üzere, Etik Davranışlar Ölçeği alt boyutları ortalamalarının 

mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis-H testi sonucunda, yöneticilerin hoşgörü 

(x2=12, 484; p<01), dürüstlük (x2=13, 569; p<01), adalet (x2=11, 479; p<01) ve 

sorumluluk (x2=10, 322; p<05) alt boyutu ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur.  

Söz konusu farklılık hoşgörü alt boyutu için 15-20 yıl kıdemi olan 

yöneticilerle diğer kıdem gruplarında olan yöneticilerin arasında, diğer kıdem 

grubunda olan yöneticilerin lehine; özetle mesleki kıdemi 1-5,5-10-10-15 yıl arası 

olan yöneticilerin, 15-20 yıl olan yöneticilere göre daha hoşgörülü davrandıkları  

sonucuna varılmıştır. 

Söz konusu farklılık dürüstlük alt boyutu için 10-15 yıl kıdemi olanlarla 15-

20 kıdemi olanlar arasında 10-15 kıdemi olan grup lehine;özetle mesleki kıdemi 10-
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15 yıl arası olan yöneticilerin,15-20 yıl olan yöneticilere göre daha dürüst 

davrandıkları  sonucuna varılmıştır. 

Söz konusu farklılık adalet alt boyutu için 5-10 yıl kıdemi olanlarla 15-20 

kıdemi olanlar arasında 5-10 kıdemi olan grup lehine; özetle mesleki kıdemi 5-10 yıl 

arası olan yöneticilerin,15-20 yıl olan yöneticilere göre daha adaletli davrandıkları  

sonucuna varılmıştır. 

Söz konusu farklılık sorumluluk alt boyutu içinse 5-10 yıl kıdemi olanlarla 

15-20 kıdemi olanlar arasında 5-10 kıdemi olan grup lehine; özetle mesleki kıdemi 5-

10 yıl arası olan yöneticilerin,15-20 yıl olan yöneticilere göre daha sorumluluk sahbi 

kişiler oldukları sonucuna varılmıştır. 

 

Diğer alt boyutlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05) 
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SONUÇLAR 

 
Bu tez çalışması İstanbul İlinin Avrupa yakasına ait resmi ve özel liselerde görev 

yapan okul yöneticileri(okul müdürü-müdür yardımcısı)üzerinde yapılan anket 

uygulaması ve bu anket uygulaması ile ilgili istatistiksel analiz ve değerlendirmeleri 

kapsamaktadır.  

Bu tez çalışmasından elde edilen sonuçları özetlemek gerekirse ilk olarak 

İstanbul ilinin Avrupa yakasındaki resmi ve özel liselerinin örgütsel kültür yapıları 

ve okul yöneticilerinin etik davranışları teorik ve uygulamalı sonuçlar halinde 

sunulmuştur. Araştırmamız okulların örgütsel kültür yapılarının güçlü ve zayıf 

olmasının, okul yöneticilerinin etik davranışları üzerindeki etkisi ile ilgili eğitim 

kurumlarında çalışan yöneticilerden oluşan bir örneklemle bu anlamda davranış 

bilimlerine ve eğitim yönetim bilimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırma modelimizde okulların örgütsel kültür yapıları ve okul yöneticilerin 

etik davranışlarının düzeyine yönelik sonuçlar elde edilmiştir.Okulların örgütsel 

kültür yapılarının, okul yöneticilerin etik davranışları üzerindeki etkisi ortaya 

konulmuştur.Örgütsel kültür yapısını tanımlarken, (a)güç (b) rol (c) başarı (d) destek 

alt boyutları ele alınmış ve bu boyutların yöneticilerin etik davranışları olan (a) 

hoşgörü (b) dürüstlük (c) adalet (d) sorumluluk boyutlarından nasıl etkilendiğine 

yönelik sonuçlara ulaşılmıştır.Ayrıca demografik değişkenlerin okulların örgütsel 

kültür yapıları ve okul yöneticilerin etik davranışları ile etkileşimine yönelik sonuçlar 

ele alınmıştır. 

Araştırmanın hipotezleri doğrultusunda elde edile sonuçları özetlediğimizde; 

 

1) Okulların kültür yapılarının güçlü ve zayıf olması ile okul yöneticilerinin etik 

davranışları arasında ilişki 

 
Yapılan araştırmanın analizleri sonucunda, okulların kültür yapılarının güçlü olma 

düzeyi arttıkça, okul yöneticilerinin güçlü(olumlu) etik davranışlara sahip oldukları 

sonucuna varılmıştır. okulların kültür yapıları ile okul yöneticilerin etik davranışlar 

arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür.  
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2) Okulların örgütsel kültür yapıları  ile Okul yöneticilerinin hoşgörü, adalet, 

dürüstlükve sorumluluk davranışı göstermeleri arasında ilişki  

 

Okulların örgütsel kültür yapılarının düzeyi ile okul yöneticilerinin etik 

davranışlarından (a) hoşgörü (b) dürüstlük (c) adalet (d) sorumluluk alt boyutları ile 

örgütsel  kültür yapısının tüm alt boyutları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Yani okul yöneticileri hoşgörülü, dürüst, 

adaletli ve sorumluluk sahibi kişi olarak davrandıklarında, okulların kültür yapısının 

(a)güç (b) rol (c) başarı (d) destek boyutlarında güçlü olacağı  sonucuna varılmıştır.  

 

Ayrıca  etik davranışların hoşgörü alt boyutu ile örgütsel kültürün güç boyutu ile ,73 

, rol boyutu ile  ,39, başarı boyutu  ile  ,38, destek boyutu ile ,48 oranında ilişki 

olduğu sonucuna varılmıştır.Dürüstlük  alt boyutu ile örgütsel kültürün güç boyutu 

ile  ,24 , rol boyutu ile  ,89, başarı boyutu  ile  ,72, destek boyutu ile ,63 oranında 

ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.Adalet  alt boyutu ile örgütsel kültürün güç boyutu 

ile ,34 , rol boyutu ile  ,62, başarı boyutu  ile  ,94, destek boyutu ile ,87 oranında 

ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.Sorumluluk  alt boyutu ile örgütsel kültürün güç 

boyutu ile ,30 , rol boyutu ile  ,64, başarı boyutu  ile  ,94, destek boyutu ile ,87 

oranında ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

3) Okulların örgütsel kültür yapıları ile okul yöneticilerinin etik davranışları 

arasındaki ilişki düzeyi yaşa, cinsiyete, göreve, okul türüne, görev süresi ve kıdeme 

göre oluşan farklılıklar 

 
Örgütsel Kültür Ölçeği alt boyutları aritmetik ortalamalarının cinsiyet değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

bağımsız grup t testi sonucunda, erkek ve bayan yöneticilerin güç (t=2, 288; p<05) 

ve destek (t=2, 739; p<01) alt boyutu aritmetik ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur Söz konusu farklılık bayan yöneticilerin 

lehinde gerçekleşmiştir. Bayan yöneticiler, erkek yöneticilere göre kurumlarının daha 

güçlü yönetim gücüne sahip olduğunu ve kurumda çalışanlara daha fazla destek 
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verildiğini  algılamışlardır. Diğer alt boyutlar arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (p>.05)  

Örgütsel Kültür Ölçeği alt boyutları ortalamalarının yaş değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal 

Wallis-H testi sonucunda, yöneticilerin destek (x2=12, 412; p<05) alt boyutu 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur Söz konusu 

farklılık 56 ve üstü yaş grubunda olan yöneticilerle diğer yaş gruplarında olan 

yöneticilerin arasında, diğer yaş grubunda olan yöneticilerin lehine gerçekleşmiştir. 

Özetle 56 ve üstü yaş grubundaki yöneticilerin,diğer yaş gruplarındaki yöneticilere 

göre kurumlarında çalışanlara daha az destek verildiğini algılamışlardır.  Diğer alt 

boyutlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05) 

Örgütsel Kültür Ölçeği alt boyutları aritmetik ortalamalarının görev 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan bağımsız grup t testi sonucunda, okul müdürü ve müdür yardımcısı olan 

yöneticilerin rol (t=5, 203; p<001) ve başarı (t=2, 082; p<01) alt boyutu aritmetik 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur Okul müdürleri, 

müdür yardımcılarına  göre kurumlarındaki başarı ortamının daha güçlü olduğunu  ve 

rol dağıtımının iyi bir şekilde planlandığını algılamışlardır 

Örgütsel Kültür Ölçeği alt boyutları aritmetik ortalamalarının okul türü 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan bağımsız grup t testi sonucunda, resmi ve özel okul yöneticilerinin ölçeğinin 

tüm alt boyutlarında aritmetik ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Özel okul yöneticileri, resmi okul yöneticilerine göre kurumlarının 

yönetim gücünün etkin olduğunu ,rol dağıtımına uygun davranıldığını ,başarı 

ortamının desteklendiğini ve kurumda çalışanlara destek verildiğini algılamışlardır. 

Örgütsel Kültür Ölçeği alt boyutu puanlarının okuldaki görev süresi 

değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan tek boyutlu 

varyans analizi (ANOVA) sonucunda güç ( =F 4, 842; p<.01) ve destek ( =F 4, 294; 

p<.05) alt boyutu için kıdem gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Diğer alt boyutlar arasındaki fark ise anlamlı 

bulunmamıştır (p>.05) 
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Örgütsel Kültür Ölçeği güç alt boyutu puanlarının okuldaki görev süresi 

değişkenine göre hangi alt gruplar arasında farklılaştığını belirlemek üzere yapılan 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc Scheffe testi sonucunda söz 

konusu farklılıkların 1-5 yıldır okulda çalışmakta olanlarla 10-15 yıldır çalışmakta 

olanlar arasında 1-5 yıldır çalışanlar lehine p<.05 düzeyinde; 5-10 yıldır okulda 

çalışmakta olanlarla 10-15 yıldır çalışmakta olanlar arasında 5-10 yıldır çalışanlar 

lehine p<.05 düzeyinde gerçekleştiği saptanmıştır. Özetle kurumlarında 1-5 ve 5-10  

yıl arası çalışan yöneticilerin, 10-15 yıl çalışanlara göre kurumlarının yönetim 

gücünün daha güçlü olduğunu algılamışlardır. Diğer alt gruplar arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05). 

Örgütsel Kültür Ölçeği destek alt boyutu puanlarının okuldaki görev süresi 

değişkenine göre hangi alt gruplar arasında farklılaştığını belirlemek üzere yapılan 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc Tamhane’s T2 testi sonucunda 

söz konusu farklılıkların 1-5 yıldır okulda çalışmakta olanlarla 10-15 yıldır 

çalışmakta olanlar arasında 1-5 yıldır çalışanlar lehine p<.01 düzeyinde; 5-10 yıldır 

okulda çalışmakta olanlarla 10-15 yıldır çalışmakta olanlar arasında 5-10 yıldır 

çalışanlar lehine p<.05 düzeyinde gerçekleştiği saptanmıştır. Özetle  kurumlarında 1-

5 yıl ve 5-10 yıl arası kurumlarında görev yapan yöneticilerin, 10-15 yıl görev yapan 

yöneticilere göre kurumlarında çalışanlara destek verilmesinin daha güçlü olduğunu 

algılamışlardır. Diğer alt gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>.05). 

Örgütsel Kültür Ölçeği alt boyutları ortalamalarının mesleki kıdem 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan Kruskal Wallis-H testi sonucunda, yöneticilerin güç (x2=21, 081; p<001), rol 

(x2=14, 102; p<01), başarı (x2=11, 954; p<01) ve destek (x2=17, 453; p<01) alt 

boyutu ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Söz 

konusu farklılık güç alt boyutu için 15-20 yıl kıdemi olan yöneticilerle diğer kıdem 

gruplarında olan yöneticilerin arasında, diğer kıdem grubunda olan yöneticilerin 

lehine; özetle kurumlarında 1-15 yıl arası görev yapan yöneticiler, 15-20 yıl arası 

görev yapan yöneticiler göre kurumlarındaki yönetim gücünün daha güçlü  olduğunu   

algılamışlardır. 
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Rol alt boyutu için 1-5 yıl kıdemi olanlarla 15-20 kıdemi olanlar arasında 15-

20 kıdemi olan grup lehine; özetle kurumlarında 15-20 yıl arası görev yapan 

yöneticiler, 1-5 yıl arası görev yapan yöneticilerine  göre kurumlarının rol 

dağıtımının daha iyi bir şekilde yapıldığını algılamışlardır. 

Başarı alt boyutu için 5-10 yıl kıdemi olanlarla 15-20 kıdemi olanlar arasında 

5-10 kıdemi olan grup lehine; özetle  kurumlarında 5-10 yıl arası görev yapan 

yöneticiler, 15-20  yıl arası görev yapan yöneticilerine  göre kurumlarının başarı 

ikliminin daha güçlü olduğunu algılamışlardır. 

Destek alt boyutu içinse 5-10 yıl kıdemi olanlarla 15-20 kıdemi olanlar 

arasında 5-10 kıdemi olan grup lehine; özetle kurumlarında 5-10 yıl arası görev 

yapan yöneticiler , 15-20  yıl arası görev yapan yöneticilerine  göre kurumlarında 

çalışanlara daha fazla destek verildiğini algılamışlardır.Diğer alt boyutlar arasındaki 

fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05) 

 

Etik Davranışlar Ölçeği alt boyutları aritmetik ortalamalarının cinsiyet değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

bağımsız grup t testi sonucunda, erkek ve bayan yöneticilerin hoşgörü (t=2, 025; 

p<05) alt boyutu aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur Söz konusu farklılık bayan yöneticilerin lehinde gerçekleşmiştir. Bayan 

yöneticilerin, erkek yöneticilere göre daha hoşgörülü oldukları sonucuna varılmıştır. 

Diğer alt boyutlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05) 

Etik Davranışlar Ölçeği alt boyutları ortalamalarının yaş değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal 

Wallis-H testi sonucunda, yöneticilerin dürüstlük (x2=13, 361; p<05) alt boyutu 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur Söz konusu 

farklılık 25 ve altı yaş grubunda olan yöneticilerle diğer yaş gruplarında olan 

yöneticilerin arasında, diğer yaş grubunda olan yöneticilerin lehine gerçekleşmiştir. 

Özetle 25 ve 25  yaş altı grubundaki yöneticiler, diğer yaş gruplarındaki yöneticilere 

göre dürüstlük davranışı bakımından düşük puan almışlardır 

Etik Davranışlar Ölçeği alt boyutları aritmetik ortalamalarının görev 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan bağımsız grup t testi sonucunda, okul müdürü ve müdür yardımcısı olan 
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yöneticilerin dürüstlük (t=4, 280; p<001), adalet (t=2, 169; p<05) ve sorumluluk 

(t=2, 112; p<05) alt boyutu aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. Müdür yardımcıları, okul müdürlerini değerlendirmesi 

sonucunda okul müdürlerinin, müdür yardımcılarına göre daha dürüst, daha adaletli 

ve yüksek sorumluluk sahibi kişiler olduğu sonucuna varılmıştır..  

Etik Davranışlar Ölçeği alt boyutları aritmetik ortalamalarının okul türü 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan bağımsız grup t testi sonucunda, resmi ve özel okul yöneticilerinin ölçeğin 

tüm alt boyutlarında aritmetik ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Özel okul yöneticilerinin,resmi okul yöneticilerine göre daha 

hoşgörülü, dürüst, adaletli ve sorumluluk sahibi kişiler  olduğu sonucuna varılmıştır..  

Etik Davranışlar Ölçeği alt boyutu puanlarının okuldaki görev süresi 

değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan tek boyutlu 

varyans analizi (ANOVA) sonucunda hoşgörü ( =F 4, 430; p<.05), dürüstlük ( =F 4, 

279; p<.05) ve adalet ( =F 3, 081; p<.05) alt boyutu için kıdem gruplarının aritmetik 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Diğer alt boyut 

için saptanan fark ise anlamlı bulunmamıştır 

Etik Davranışlar Ölçeği hoşgörü alt boyutu puanlarının okuldaki görev süresi 

değişkenine göre hangi alt gruplar arasında farklılaştığını belirlemek üzere yapılan 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc Scheffe testi sonucunda söz 

konusu farklılıkların 1-5 yıldır okulda çalışmakta olanlarla 10-15 yıldır çalışmakta 

olanlar arasında 1-5 yıldır çalışanlar lehine p<.01 düzeyinde; 5-10 yıldır okulda 

çalışmakta olanlarla 10-15 yıldır çalışmakta olanlar arasında 5-10 yıldır çalışanlar 

lehine p<.05 düzeyinde gerçekleştiği saptanmıştır. Özetle kurumlarında 1-5 yıl ve 5-

10 yıl arası görev yöneticilerin, 10-15 yıl görev yapan yöneticilere göre  daha 

hoşgörülü oldukları sonucuna varılmıştır.Diğer alt gruplar arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05). 

Etik Davranışlar Ölçeği dürüstlük alt boyutu puanlarının okuldaki görev 

süresi değişkenine göre hangi alt gruplar arasında farklılaştığını belirlemek üzere 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc Scheffe testi 

sonucunda söz konusu farklılıkların 1-5 yıldır okulda çalışmakta olanlarla 10-15 

yıldır çalışmakta olanlar arasında 1-5 yıldır çalışanlar lehine p<.01 düzeyinde 
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gerçekleştiği saptanmıştır. Özetle kurumlarında 1-5 yıl arası görev yöneticilerin, 5-10 

yıl görev yapan yöneticilere göre  daha dürüst  oldukları sonucuna varılmıştır Diğer 

alt gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05). 

Etik Davranışlar Ölçeği adalet alt boyutu puanlarının okuldaki görev süresi 

değişkenine göre hangi alt gruplar arasında farklılaştığını belirlemek üzere yapılan 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc Scheffe testi sonucunda söz 

konusu farklılıkların 1-5 yıldır okulda çalışmakta olanlarla 10-15 yıldır çalışmakta 

olanlar arasında 1-5 yıldır çalışanlar lehine p<.01 düzeyinde gerçekleştiği 

saptanmıştır. Özetle kurumlarında 1-5 yıl arası görev yöneticilerin, 10-15 yıl görev 

yapan yöneticilere göre  daha adaletli  oldukları sonucuna varılmıştır. Diğer alt 

gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05) 

Etik Davranışlar Ölçeği alt boyutları ortalamalarının mesleki kıdem 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan Kruskal Wallis-H testi sonucunda, yöneticilerin hoşgörü (x2=12, 484; p<01), 

dürüstlük (x2=13, 569; p<01), adalet (x2=11, 479; p<01) ve sorumluluk (x2=10, 

322; p<05) alt boyutu ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Söz konusu farklılık hoşgörü alt boyutu için 15-20 yıl kıdemi olan 

yöneticilerle diğer kıdem gruplarında olan yöneticilerin arasında, diğer kıdem 

grubunda olan yöneticilerin lehine; özetle mesleki kıdemi 1-5,5-10-10-15 yıl arası 

olan yöneticilerin, 15-20 yıl olan yöneticilere göre daha hoşgörülü davrandıkları  

sonucuna varılmıştır. 

Söz konusu farklılık dürüstlük alt boyutu için 10-15 yıl kıdemi olanlarla 15-20 

kıdemi olanlar arasında 10-15 kıdemi olan grup lehine;özetle mesleki kıdemi 10-15 

yıl arası olan yöneticilerin,15-20 yıl olan yöneticilere göre daha dürüst davrandıkları  

sonucuna varılmıştır.Söz konusu farklılık adalet alt boyutu için 5-10 yıl kıdemi 

olanlarla 15-20 kıdemi olanlar arasında 5-10 kıdemi olan grup lehine; özetle mesleki 

kıdemi 5-10 yıl arası olan yöneticilerin,15-20 yıl olan yöneticilere göre daha adaletli 

davrandıkları  sonucuna varılmıştır..Söz konusu farklılık sorumluluk alt boyutu 

içinse 5-10 yıl kıdemi olanlarla 15-20 kıdemi olanlar arasında 5-10 kıdemi olan grup 

lehine; özetle mesleki kıdemi 5-10 yıl arası olan yöneticilerin,15-20 yıl olan 

yöneticilere göre daha sorumluluk sahbi kişiler oldukları sonucuna varılmıştır.Diğer 

alt boyutlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05). 
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Okul  Yöneticilerine Öneriler 

 

Okul yöneticileri , kendi alanlarındaki değişimleri izlemeli, diğer yandan da, hızlı 

değişim sonucu toplumun eğitim örgütlerinden beklentilerini karşılamaları gerekir. 

Bugün bir çok alanda olduğu gibi eğitim yönetimi, okul yönetimi alanında da 

Türkiye’de ve diğer ülkelerde araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar eğitim 

yönetiminin kuramsal ve uygulama boyutuna ışık tutmaktadır.Okul yöneticilerinin 

vizyonu ve misyonu olmalıdır. Okul yöneticileri, vizyonun güçlü bir okul kültürü 

oluşturmada etik davranışlarının güçlü yönlerini ön planda tutarak ve  liderlik 

özelliklerini sergileyerek amaçlarına ulaşabilirler.Ayrıca okul yöneticileri çalıştıkları 

kurumda, herkes tarafından paylaşılan ortak değerler ve inançlar oluşturması da 

gerekir. Bir eğitim örgütü, tüm politika ve eylemlerini yönlendiren sağlam bir 

misyonla hayatiyetini sürdürebilir. Okul yöneticisinin artık, sadece koltuğunda 

oturarak bir mevzuat bekçisi gibi katı bürokrasi kurallarının arkasına sıkışıp kalma 

dönemi gerilerde kalmıştır. Okul dinamik bir çevredir. Toplumun okul örgütlerinden 

beklentileri her geçen gün değişmektedir  

Okul yöneticilerinin, okul yöneticilerinin insanı merkeze alan bu yeni anlayışı 

daha hızlı bir şekilde yakalamaları gerekir. Çünkü eğitim kurumlarının, okulların, 

katı bürokratik ve hiyerarşik özellikler taşıyan kurumlar olması, işleyiş süreçleriyle 

ve amaçlarıyla tutarlı olmamaktadır. Her birinin bireysel farklılıkları, ayrı değer ve 

dünyaları olan çocukları ve gençleri hayat içinde hayata hazırlamak, statik, değişmez 

katı ilkeler ve programlarla mümkün değildir. Mal üreten işletmelerde ve bürokratik 

örgütlerde bile, çalışanlarının ve müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini merkeze alan 

bir anlayışla uygulamaya geçilirken, eğitim kurumlarında bu yaklaşımın daha da 

geliştirilerek uygulanması beklenmektedir. Değişim ve gelişim bilinciyle insanı 

merkeze alan okul yöneticilerinden, başta öğretmenler olmak üzere tüm çalışanlara 

eğitim-öğretimi sevdirme, isteklilik içinde okulda çalıştırma, okul kurumunu 

benimsetme ve güçlü okul kültürünü oluşturma ve kurumsal bütünleşmeyi 

sağlamaları mümkün olabilir. 
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EKLER 

EK-A. İSTANBUL İLİNİN 21 İLÇESİNE BAĞLI OKULLARIN LİSTESİ 

 
RESMİ LİSELER 
 
1 Avcılar  50. Yıl Avcılar İnsa Lisesi 
2 Avcılar  Avcılar Lisesi 
3 Avcılar  Süleyman Nazif Lisesi 
4 Bağcılar  Akşemsettin Lisesi 
5 Bağcılar  Bağcılar Lisesi 
6 Bağcılar  Barboros Lisesi 
7 Bağcılar  Dr. Kemal Naci Ekşi Lisesi 
8 Bağcılar  Mahmutbey Lisesi 
9 Bağcılar  Mehmet Niyazi Altuğ Lisesi 
10 Bağcılar  Orhangazi Lisesi 
11 Bahçelievler  Bağlar Lisesi 
12 Bahçelievler  Bahçelievler Lisesi (YDA) 
13 Bahçelievler  Çobançeşme Lisesi 
14 Bahçelievler  Kemal Hasoğlu Lisesi (YDA) 
15 Bahçelievler  Kocasinan Lisesi 
16 Bahçelievler  Necip Fazıl Kısakürek Lisesi 
17 Bahçelievler  Yenibosna Lisesi (YDA) 
18 Bakırköy  Ataköy Cumhuriyet Lisesi 
19 Bakırköy  Ataköy Lisesi (YDA) 
20 Bakırköy  Hasan Polatkan Lisesi (YDA) 
21 Bakırköy  Sabri Çalışkan Lisesi (YDA) 
22 Bakırköy  Tevfik Ercan Lisesi (YDA) 
23 Bakırköy  Yahya Kemal Bayatlı Lisesi 
24 Bakırköy  Yeşilköy 50.Yıl Lisesi 
25 Bayrampaşa  Hüseyin Bürge Lisesi (YDA) 
26 Bayrampaşa  Rıfat Canayakın Lisesi (YDA 
27 Bayrampaşa  Sabit Büyükbayrak Lisesi  (YDA) 
28 Bayrampaşa  Sağmalcılar Lisesi 
29 Bayrampaşa  Tuna Lisesi (YDA) 
30 Beşiktaş  Arnavutköy Korkmaz Yiğit Lisesi  (YDA) 
31 Beşiktaş  Beşiktaş Lisesi 
32 Beşiktaş  Bingül Erdem Lisesi (YDA) 
33 Beşiktaş  Etiler Lisesi (YDA) 
34 Beşiktaş  Yeni Levent Lisesi (YDA) 
35 Büyükçekmece Büyükçekmece Lisesi  
36 Büyükçekmece Çakmaklı Cumhuriyet Lisesi 
37 Büyükçekmece Esenyurt Lisesi 
38 Büyükçekmece Gürpınar 80.Yıl Lisesi 
39 Büyükçekmece İncirtepe Lisesi 
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EK-A.(devamı) 
40 Büyükçekmece Mimarsinan Batıköy Lisesi 
41 Çatalca  Durusu Hüseyin Ökten Lisesi 
42 Çatalca  Hadımköy Çetinkaya Lisesi 
43 Eminönü  Cibali Lisesi (YDA) 
44 Eminönü  Çemberlitaş Kız Lisesi (YDA) 
45 Esenler  Amiral Vehbi Ziya Dümer Lisesi 
46 Esenler  Atışalanı Lisesi 
47 Esenler  Başakşehir Lisesi 
48 Esenler  İbrahim Turhan Lisesi 
49 Eyüp   Alibeyköy Lisesi (YDA) 
50 Eyüp   Eyüp Lisesi (YDA) 
51 Eyüp   Otakçılar Lisesi (YDA) 
52 Eyüp   Refhan Tümer Lisesi (YDA) 
53 Fatih   Ahmet Rasim Lisesi 
54 Fatih   Davutpaşa Lisesi 
55 Fatih   Kocamustafapaşa Lisesi 
56 Fatih   Şehremini Lisesi 
57 Fatih   Vatan Lisesi 
58 Fatih   Yedikule Lisesi 
59 Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Lisesi 
60 Gaziosmanpaşa Habibler Lisesi 
61 Gaziosmanpaşa Kadri Yörükoğlu Lisesi 
62 Gaziosmanpaşa Küçükköy Atatürk Lisesi 
63 Gaziosmanpaşa Küçükköy Kız Meslek Lisesi 
64 Gaziosmanpaşa Mehmet Akif Ersoy Lisesi 
65 Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa Merkez Lisesi (YDA) 
66 Gaziosmanpaşa Plevne Lisesi (YDA) 
67 Gaziosmanpaşa Şair Abay Konanbay Lisesi (YDA) 
68 Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Lisesi (YDA) 
69 Güngören  İzzet Ünver Lisesi  
70 Güngören  Osman Ülkümen Lisesi 
71 Kağıthane  Cengizhan Lisesi 
72 Kağıthane  Gültepe Lisesi 
73 Kağıthane  Kağıthane Lisesi 
74 Kağıthane  Seyrantepe Dr. Sadık Ahmet Lisesi 
75 Küçükçekmece Altınşehir Lisesi 
76 Küçükçekmece Eşref Bitlis Lisesi 
77 Küçükçekmece Halkalı Mehmet Akif Ersoy Lisesi 
78 Küçükçekmece Halkalı Toplu Konut Lisesi 
79 Küçükçekmece Kadriye Moroğlu Lisesi (YDA) 
80 Küçükçekmece Küçükçekmece Lisesi (YDA) 
81 Küçükçekmece Marmara Lisesi 
82 Küçükçekmece Orhan Cemal Fersoy Lisesi  (YDA) 
83 Küçükçekmece Sefaköy Lisesi (YDA) 
84 Küçükçekmece Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Lisesi 
85 Sarıyer   Behçet Kemal Çağlar Lisesi 
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EK-A.(devamı) 
 
86 Sarıyer   Hüseyin Kalkavan Lisesi 
87 Sarıyer   Özdemir Sabancı Emirgan Lisesi 
88 Sarıyer   Sarıyer Cumhuriyet Lisesi 
89 Sarıyer   Vehbi Koç Vakfı Lisesi 
90 Sarıyer   Yaşar Dedeman Lisesi 
91 Silivri   Değirmenköy Lisesi 
92 Silivri   Gümüşyaka Lisesi 
93 Silivri   Selimpaşa Atatürk Lisesi (YDA) 
94 Silivri   Silivri Lisesi 
95 Silivri   Silivri Lisesi (YDA) 
96 Şişli   Kurtuluş Lisesi (YDA) 
97 Şişli   Mecidiyeköy Lisesi (YDA) 
98 Şişli   Nişantaşı Nuri Akın Lisesi (YDA) 
99 Şişli   Şişli Lisesi (YDA) 
100 Şişli   Yunus Emre Lisesi (YDA) 
101 Zeytinburnu  İhsan Mermerci Lisesi ( YDA) 
102 Zeytinburnu  İsmail Rüştü Olcay Lisesi (YDA) 
103 Zeytinburnu  Menşucat Santral Lisesi (YDA) 
104 Zeytinburnu  Zühtü Kurtulmuş Lisesi  
105 Bahçelievler  Adnan Menderes Anadolu Lisesi 
106 Bahçelievler  Bahçelievler Anadolu Lisesi 
107 Bahçelievler  Dede Korkut Anadolu Lisesi 
108 Bahçelievler  Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sos.Bil.Lis.  
109 Bakırköy  Yeşilköy Anadolu Lisesi 
110 Bayrampaşa  Bayrampaşa Anadolu Lisesi 
111 Beşiktaş  Atatürk Anadolu Lisesi 
112 Beşiktaş  Kabataş Erkek Lisesi 
113 Beşiktaş  Sakıp Sabancı  Anadolu Lisesi 
114 Beyoğlu  Beyoğlu  Anadolu Lisesi 
115 Eminönü  Cağaloğlu  Anadolu Lisesi (YDA) 
116 Eminönü  İstanbul Lisesi 
117 Eminönü  Vefa Lisesi 
118 Fatih   Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi 
119 Fatih   Pertevniyal  Anadolu Lisesi 
120 Fatih   Vatan  Anadolu Lisesi 
121 Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa  Anadolu Lisesi 
122 Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay  Anadolu Lis. 
123 Silivri   Hasan Sabriye Gümüş  Anadolu Lis. 
124 Şişli   Nişantaşı  Anadolu Lisesi 
125 Şişli   Şişli  Anadolu Lisesi 
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EK-A.(devamı) 
 
ÖZEL LİSELER 
 
1 Bağcılar  Özel Bağcılar Birikim Lisesi 
2 Bağcılar  Özel Bağcılar Ensar  Lisesi 
3 Bağcılar  Özel Cihangir  Lisesi 
4 Bağcılar  Özel Güneşli  Lisesi 
5 Bahçelievler  Özel Aka Lisesi 
6 Bahçelievler  Özel Ar-El Fen Lisesi 
7 Bahçelievler  Özel Elit Gençler Lisesi 
8 Bahçelievler  Özel Gokkuşağı Lisesi 
9 Bahçelievler  Özel İstanbul Ar-El Lisesi 
10 Bahçelievler  Özel Safiye Sultan Lisesi 
11 Bakırköy  Özel Asır Lisesi 
12 Bakırköy  Özel Florya Lisesi 
13 Bakırköy  Özel İstek Bilge Kağan Lisesi 
14 Bakırköy  Özel İstek Bilge Kağan Lisesi 
15 Bakırköy  Özel MEV Basınköy Lisesi 
16 Bakırköy  Özel Selim Pars Lisesi 
17 Bakırköy  Özel Şener Onur Lisesi 
18 Bakırköy  Özel Yeni Dünya Lisesi 
19 Beşiktaş  Özel Amerikan Robert Lisesi 
20 Beşiktaş  Özel Ata Lisesi 
21 Beşiktaş  Özel Beşiktaş Jimnastik Kulübü Lisesi 
22 Beşiktaş  Özel İstanbul British International Schooll  
23 Beşiktaş  Özel İstek Atanur Oğuz Lisesi 
24 Beşiktaş  Özel Mef Lisesi 
25 Beşiktaş  Özel Mef Uluslar arası Lisesi 
26 Beşiktaş  Özel Şişli Terakki Lisesi 
27 Beşiktaş  Özel Yeni Yıldız Lisesi 
28 Beşiktaş  Özel Yıldız Lisesi 
29 Beyoğlu  Özel Alman Lisesi 
30 Beyoğlu  Özel Beyoğlu İtalyan Lisesi 
31 Beyoğlu  Özel İtalyan Lisesi 
32 Beyoğlu  Özel Mavi Haliç Lisesi 
33 Beyoğlu  Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 
34 Beyoğlu  Özel Tarhan Lisesi 
35 Büyükçekmece Özel Bahçeşehir Lisesi 
36 Büyükçekmece Özel Beyfen Lisesi 
37 Büyükçekmece Özel Beykent Lisesi 
38 Büyükçekmece Özel Fatih Fen Lisesi 
39 Büyükçekmece Özel Fatih Lisesi 
40 Büyükçekmece Özel İnterna. Community Scholl Mill. Ok. 
41 Büyükçekmece Özel İhlas Karma Lisesi 
42 Büyükçekmece Özel Marmaraevleri İhlas Lisesi 
43 Büyükçekmece Özel Mimarsinan Lisesi 



 

 

125 

EK-A.(devamı) 
 
44 Büyükçekmece Özel Yankı Lisesi 
45 Büyükçekmece Özel Yıldızlar Lisesi 
46 Esenler  Özel Akçınar Lisesi 
47 Esenler  Özel Çınar Lisesi 
48 Esenler  Özel Devran Lisesi 
49 Eyüp   Özel Kemer Lisesi 
50 Eyüp   Özel Tek Lisesi 
51 Fatih   Özel Akasya Lisesi 
52 Fatih   Özel İklim Lisesi 
53 Fatih   Özel Oğuzkaan Lisesi 
54 Gaziosmanpaşa Özel Mavigün Lisesi 
55 Gaziosmanpaşa Özel Şefkat Lisesi 
56 Güngören  Özel Başarılı Lisesi 
57 Güngören  Özel Fono Lisesi 
58 Güngören  Özel Koza Lisesi 
59 Güngören  Özel Tercüman Lisesi 
60 Kağıthane  Özel Sadabad Lisesi 
61 Küçükçekmece Özel İlke Lisesi 
62 Küçükçekmece Özel Uğur Lisesi 
63 Sarıyer   Özel Acarlar Lisesi 
64 Sarıyer   Özel Bahçeköy Uluslar arası İlk.Okul. 
65 Sarıyer   Özel Cent Lisesi 
66 Sarıyer   Özel Darüşşafaka Lisesi 
67 Sarıyer   Özel İstek Kemal Atatürk Lisesi 
68 Sarıyer   Özel Sarıyer British İnternati. School 
69 Sarıyer   Özel Yüzyıl Lisesi 
70 Silivri   Özel Balkan Lisesi 
71 Şişli   Özel Bilgi Lisesi 
72 Şişli   Özel Boğaziçi Lisesi 
73 Şişli   Özel Evrim Lisesi 
74 Şişli   Özel FMV Işık Lisesi 
75 Şişli   Özel Nilgün Doğay Lisesi 
76 Şişli   Özel Saint Michel Fransız Lisesi 
77 Zeytinburnu  Özel Avrupa Lisesi 
 
 

Kaynak : İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Okullar Rehberi 
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EK B. ÖRNEKLEM GRUBUNA GİREN OKULLARIN LİSTESİ 

 
1 Avcılar Avcılar Lisesi 
2 Bağcılar Bağcılar Lisesi 
3 Bağcılar Dr. Kemal Naci Ekşi Lisesi 
4 Bağcılar Orhangazi Lisesi 
5 Bağcılar Özel Bağcılar Ensar Lisesi 
6 Bahçelievler Çobançeşme Lisesi 
7 Bahçelievler Dede Korkut Anadolu Lisesi 
8 Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Lisesi 
9 Bahçelievler Özel Aka Lisesi 
10 Bahçelievler Özel Gökkuşağı Lisesi  
11 Bakırköy Ataköy Lisesi (YDA) 
12 Bakırköy Özel Asır Lisesi 
13 Bakırköy Özel İstek Bilge Kağan Lisesi 
14 Bakırköy Özel Selim Pars  Lisesi 
15 Bakırköy Tevfik Ercan Lisesi 
16 Bayrampaşa Bayrampaşa Anadolu Lisesi 
17 Bayrampaşa Hüseyin Bürge Lisesi (YDA) 
18 Bayrampaşa Sabit Büyükbayrak Lisesi (YDA) 
19 Bayrampaşa Tuna Lisesi (YDA) 
20 Beşiktaş Bingül Erdem Lisesi 
21 Beşiktaş Özel Ata Lisesi 
22 Beşiktaş Özel İstek Atanur Oğuz Lisesi 
23 Beşiktaş Özel Şişli Terakki Lisesi 
24 Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 
25 Beyoğlu Özel Alman Lisesi 
26 Beyoğlu Özel Tarhan Lisesi 
27 Büyükçekmece Büyükçekmece Lisesi 
28 Büyükçekmece Gürpınar 80.Yıl Lisesi 
29 Büyükçekmece Özel Bahçeşehir Lisesi 
30 Büyükçekmece Özel Fatih Fen Lisesi 
31 Büyükçekmece Özel İhsan Karma Lisesi 
32 Büyükçekmece Özel Yankı Lisesi  
33 Çatalca Durusu Hüseyin Ökten Lisesi 
34 Eminönü Çemberlitaş Kız Lisesi (YDA) 
35 Eminönü İstanbul Lisesi 
36 Esenler Başakşehir Lisesi 
37 Esenler Özel Çınar Lisesi 
38 Eyüp Eyüp Lisesi (YDA) 
39 Eyüp Özel Tek Lisesi 
40 Fatih Ahmet Rasim Lisesi 
41 Fatih Özel Oğuzkaan Lisesi 
42 Fatih Pertevniyal Anadolu Lisesi 
43 Fatih Şehremini Lisesi 
44 Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Lisesi 
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EK B (devamı) 
 
45 Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa Merkez Lisesi (YDA) 
46 Gaziosmanpaşa Küçükköy Atatürk Lisesi 
47 Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Lisesi (YDA) 
48 Güngören Özel Başarılı Lisesi 
49 Güngören Özel Tercüman Lisesi 
50 Kağıthane Cengizhan Lisesi 
51 Kağıthane Seyrantepe Dr.Sadık Ahmet Lisesi 
52 Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 
53 Küçükçekmece Halkalı Mekmet Aktif Ersoy Lisesi  
54 Küçükçekmece Küçükçekmece Lisesi (YDA) 
55 Küçükçekmece Özel Uğur Lisesi 
56 Küçükçekmece Sefaköy Lisesi (YDA) 
57 Sarıyer Hüseyin Kalkavan Lisesi 
58 Sarıyer Özel Cent Lisesi 
59    Sarıyer             Özel Sarıyer British İnternational School 
60 Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Lisesi 
61 Silivri Gümüşyaka Lisesi 
62 Silivri Silivri Lisesi (YDA) 
63 Şişli Nişantaşı Nuri Akın Lisesi (YDA) 
64 Şişli Özel Avrupa Lisesi 
65 Şişli Özel Bilgi Lisesi 
66 Şişli Özel FMV Işık Lisesi 
67 Şişli Şişli Anadolu Lisesi 
68 Zeytinburnu Adile Mermerci Anadolu Lisesi 
69 Zeytinburnu İhsan Mermerci Lisesi (YDA) 
70 Zeytinburnu Zühtü Kurtuluş Lisesi 
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EK C. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE VALİLİK OLURU 
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EK D. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE GÖNDERİLEN  

DİLEKÇE ÖRNEĞİ 

 

25/11/2005 
 

T.C 
BAHÇELİEVLER KAYMAKAMLIĞI  

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
       Kültür Bölümü 

 
 

 
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Ana Bilim 

dalındaki ‘Okul Yöneticilerinin Etik davranışları ve Okulların Örgütsel kültür 
yapıları konulu bu araştırma için İstanbul ili sınırları içerisindeki resmi ve özel 
liselerin müdür ve müdür yardımcılarının ankette belirtilen etik ilkelere ve bağlı 
bulundukları ve okulların kültürel yapılarını belirlemeye yönelik müdür ve müdür 
yardımcılarının kendi görüşlerinin saptanması amaçlanmaktadır. 

 
Örneklem grubunda yer alan İlçenize bağlı aşağıda listesi verilen Okul  

Müdürünün ve Üç (3) Müdür yardımcısının anketleri cevaplası için  ilçe mili eğitim 
müdürlüğünüzün kordinesinde gereğinin yapılmasını arz ederim 
 
 
Ekler :İl Milli Eğitim Müdürlüğü Oluru 

 Anket 
  

 

 
 Yavuz KARA 

 
 
 
Acarlar Boğazici Koru evleri 34450 

   Sarıyer/İSTANBUL 
 532 672 66 33  
 
 
OKUL LİSTESİ  
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EK E. RESMİ VE ÖZEL LİSELERE UYGULANILAN ANKET SAYILARI 

  İLÇE RESMİ LİSELER MÜDÜR 
MD. 
YRD 

1 Avcılar Avcılar Lisesi 1 3 
2 Bağcılar Bağcılar Lisesi 1 3 
3 Bağcılar Dr. Kemal Naci Ekşi Lisesi 1 2 
4 Bağcılar Orhangazi Lisesi 1 3 
5 Bahçelievler Çobançeşme Lisesi 1 2 
6 Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Lisesi 1 3 
7 Bakırköy Ataköy Lisesi (YDA) 1 2 
8 Bakırköy Tevfik Ercan Lisesi 1 3 
9 Bayrampaşa Hüseyin Bürge Lisesi (YDA) 1 2 
10 Bayrampaşa Sabit Büyükbayrak Lisesi (YDA) 1 3 
11 Bayrampaşa Tuna Lisesi (YDA) 1 3 
12 Beşiktaş Bingül Erdem Lisesi 1 3 
13 Büyükçekmece Büyükçekmece Lisesi 1 3 
14 Büyükçekmece Gürpınar 80.Yıl Lisesi 1 2 
15 Çatalca Durusu Hüseyin Ökten Lisesi 1 3 
16 Eminönü Çemberlitaş Kız Lisesi (YDA) 1 2 
17 Esenler Başakşehir Lisesi 1 2 
18 Eyüp Eyüp Lisesi (YDA) 1 3 
19 Fatih Ahmet Rasim Lisesi 1 3 
20 Fatih Şehremini Lisesi 1 3 
21 Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Lisesi 1 2 
22 Gaziosmanpaşa Küçükköy Atatürk Lisesi 1 3 
23 Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa Merkez Lisesi (YDA) 1 3 
24 Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Lisesi (YDA) 1 3 
25 Kağıthane Cengizhan Lisesi 1 2 
26 Kağıthane Seyrantepe Dr.Sadık Ahmet Lisesi 1 3 
27 Küçükçekmece Halkalı Mekmet Aktif Ersoy Lisesi  1 3 
28 Küçükçekmece Küçükçekmece Lisesi (YDA) 1 3 
29 Küçükçekmece Sefaköy Lisesi (YDA) 1 3 
30 Sarıyer Hüseyin Kalkavan Lisesi 1 2 
31 Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Lisesi 1 3 
32 Silivri Gümüşyaka Lisesi 1 3 
33 Silivri Silivri Lisesi (YDA) 1 3 
34 Şişli Nişantaşı Nuri Akın Lisesi (YDA) 1 3 
35 Zeytinburnu İhsan Mermerci Lisesi (YDA) 1 3 
36 Zeytinburnu Zühtü Kurtuluş Lisesi 1 2 
37 Bahçelievler Dede Korkut Anadolu Lisesi 1 3 
38 Bayrampaşa Bayrampaşa Anadolu Lisesi 1 2 
39 Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 1 3 
40 Eminönü İstanbul Lisesi 1 2 
41 Fatih Pertevniyal Anadolu Lisesi 1 2 
42 Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 1 3 
43 Şişli Şişli Anadolu Lisesi 1 3 

44 Zeytinburnu Adile Mermerci Anadolu Lisesi 1 3 

   44 118 
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    EK E.(devamı) 

 

  İLÇE ÖZEL LİSELER MÜDÜR 
MD. 
YRD 

1 Bağcılar Özel Bağcılar Ensar Lisesi 1 2 

2 Bahçelievler Özel Aka Lisesi 1 2 

3 Bahçelievler Özel Gökkuşağı Lisesi  1 2 

4 Bakırköy Özel Asır Lisesi 1 2 

5 Bakırköy Özel İstek Bilge Kağan Lisesi 1 3 

6 Bakırköy Özel Selim Pars  Lisesi 1 2 

7 Beşiktaş Özel Ata Lisesi 1 3 

8 Beşiktaş Özel İstek Atanur Oğuz Lisesi 1 3 

9 Beşiktaş Özel Şişli Terakki Lisesi 1 3 

10 Beyoğlu Özel Alman Lisesi 1 3 

11 Beyoğlu Özel Tarhan Lisesi 1 2 

12 Büyükçekmece Özel Bahçeşehir Lisesi 1 3 

13 Büyükçekmece Özel Fatih Fen Lisesi 1 3 

14 Büyükçekmece Özel İhsan Karma Lisesi 1 2 

15 Büyükçekmece Özel Yankı Lisesi  1 2 

16 Esenler Özel Çınar Lisesi 1 2 

17 Eyüp Özel Tek Lisesi 1 3 

18 Fatih Özel Oğuzkaan Lisesi 1 2 

19 Güngören Özel Başarılı Lisesi 1 2 

20 Güngören Özel Tercüman Lisesi 1 2 

21 Küçükçekmece Özel Uğur Lisesi 1 3 

22 Sarıyer Özel Cent Lisesi 1 3 
23 Sarıyer Özel Sarıyer British İnternational School 1 2 

24 Şişli Özel Bilgi Lisesi 1 2 

25 Şişli Özel FMV Işık Lisesi 1 3 

26 Zeytinburnu Özel Avrupa Lisesi 1 3 

   26 64 
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EK F. İZİN BELGESİ (ÖRGÜTSEL KÜLTÜR ÖLÇEK) 

 

 
İZİN BELGESİ 

 

 

01 10 2005 

 

Sayın; Yavuz KARA 

Tarafımdan hazırlanan “Örgütsel Kültür ve Öğretmen-Öğrenci İlişkisi 

Ölçeği” içerisinde yer alan “Örgütsel Kültür Alt Ölçeği”ni, referans göstererek Tez 

çalışmanızda kullanabilirsiniz. 

Başarı dileklerimle 

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin İPEK 

 

 

KTÜ Rize Eğitim Fakültesi 

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Çayeli/RİZE 
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EK G. ÖRGÜTSEL KÜLTÜR ALT BOYUTLARI 

Madde  
No  
 Boyut 1(güç) 
1 Hiç kimse yönetimle ters düşmek istemez. 
2 Olup biten herşey yönetimin denetimindedir. 
3 Değişim ve yenilikler yönetimce başlatılır. 
4 Yöneticiler sadakati teşvik eder ve ödüllendirir. 
5 Kuralsızlıkların önlenmesi için sıkı denetim söz konusudur. 
6 Ast-üst arasındaki ilişkiler çok resmi (mesafeli)' dir. 
7 Anlaşmazlıklar yönetimin isteği doğrultusunda çözülür. 

 Boyut 2 (rol) 
8 Eğitim-öğretim faaliyetleri ayrıntılı planlanıp programlanır. 
9 İşlerin zamanında ve kurallara göre yapılmasına önem verilir. 
10 Herkesin her anı planlanmıştır. 
11 Anlamsız kurallar ve prensipler yığını söz konusudur. 
12 Herkesin ve her şeyin yeri bellidir. 
13 Resmi ilişkiler ön plandadır. 
14 Yönetim, asıl işlerden çok ayrıntılarla uğraşır. 
15 Herşeyin bir standardı vardır. 
16 Yöneticiler, sık sık, kurallara uyulmasını hatırlatır. 
17 İlişkilerde hiyerarşik yapı esas alınır. 

 Boyut 3 (başarı) 
18 Herkes işini iyi yapmanın karşılığını alır. 
19 Formalitelerden çok, sonuca önem verilir. 
20 Başarı desteklenir ve teşvik edilir. 
21 Ödüllendirmede başarı esas alınır. 
22 Yanlışı kimin yaptığı değil, sonuçları tartışılır. 
23 Herkes başarı düzeyinin yüksek olmasını ister. 
24 Herkes, başarılı olmak için, rahatlıkla risk üstlenebilir. 
25 Kişisel bilgi ve yetenekler ön planda tutulur. 
26 Güçlü bir rekabet söz konusudur. 
27 Okulun başarı düzeyi velilerce de izlenir. 

 Boyut 4 (destek) 
28 Alına kararlar, doğru ve yeterli bilgiye dayandırılır. 
29 Eğitim-öğretim faaliyetleri işbirliği ile planlanır. 
30 İşbirliği, rekabete tercih edilir. 
31 Yönetim, her seviyeden gelen fikir ve önerilere açıktır. 
32 Herkes birbirinin görüş ve önerilerine saygılıdır. 
33 Herkes okulun başarısı için sorumluluk duyar. 
34 Başarılar kadar başarısızlıklar da paylaşılır. 
35 Herkes okuluyla gurur duyar. 
36 Herkes okulu dışa karşı korur ve savunur. 
37 Herkes kendini okulun bir parçası olarak görür. 
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EK H. İZİN BELGESİ(ETİK DAVRANIŞLAR ÖLÇEĞİ) 

İZİN BELGESİ 
 
 

 
Sayın Kara, 
 
 
"Eğitim Yöneticilerinin Etik Davranışları" anketimi tez çalışmanızda kullanmanızda, 
yöntem bölümünde gereklli atıfta bulunarak ve eke izin yazısının bir örneğini 
koyarak kullanmanızda bir sakınca yoktur. 
 
 
 
Çalışmalarınızda başarılar dilerim, bu konuda daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız 
çekinmeden başvurabilirsiniz.  
 
 
 
 
Prof. Dr. İnayet AYDIN 
Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Eğitim Yönetimi ve Teftişi  Öğretim üyesi 
o 312 363 33 50 
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EK I. ETİK DAVRANIŞLAR ÖLÇEĞİ ALT BOYUTLARI 

   
Madde        Asıl 
                 Uygulama  
    Boyut 1(hoşgörü) 

1 12.     Bireylere eşit davranır. 
2 31.     Bencil davranmaz. 
3 37.     İnsan ilişkilerinde yapıcıdır. 
4 56.     İnsanları tanımaya çalışır. 
5 60.     Astlarını rakip değil sistemin parçası görür. 
6 61.     Başkalarını dinlerken kendini onların yerine koyar. 
7 66.     Astlarının kendileri ile ilgili kararlara katılmasını sağlar. 
8 71.     Astlarının vicdan özgürlüklerini engellemez. 

    Boyut 2(dürüstlük) 
1 5.        Cezalandırmayı işlenen suça denk olarak yapar. 
2 7.        İnsanlara zarar verecek eylemlerden kaçınır. 
3 9.        İnsan haklarına saygılıdır. 
4 15.     Değerlendirmelerinde objektif davranır. 
5 19.     Amaçlarını gerçekleştirmek için yasa dışı yollara başvurmaz. 
6 21.     Abartılı hediye kabul etmez. 
7 24.     Yolsuzluk yapmaz. 
8 43.     Mesleğini insanlara hizmet etmenin bir aracı olarak görür. 

    Boyut 3(adalet) 
1 1.        Bireylerin yasal haklarını kullanmalarını sağlar 
2 4.        Ödülleri hak edenlere verir. 
3 8.        Kadın ve erkeklere eşit olarak davranır. 
4 10.     Kuralları herkese eşit olarak uygular. 
5 11.     Astlarından yeterlikleri oranında üretim bekler. 
6 13.     Astları arasındaki anlaşmazlıklarda taraf tutmaz. 
7 16.     Gerçekleri çarpıtmaz. 
8 32.     İnsanların tek ve değerli olduğuna inanır. 
9 59.     Astlarının çatışmalarında hakemlik yapar    

    Boyut 4 (sorumluluk) 
1 18.     Verdiği sözde durur. 
2 27.     Eylemlerinden dolayı hesap verir. 
3 35.     Eleştirilere açık davranır. 
4 38.     Eğitsel amaçları gerçekleştirmeye çalışır. 
5 41.     Mesleğin gerektirdiği davranışları benimser. 
6 42.     Çalıştığı kurumun  statüsünü yükseltmeye çalışır. 
7 46.     İnsangücünü etkili kullanır. 
8 47.     Zamanını etkili kullanır. 
9 49.     Çalışma saatlerine özen gösterir. 
10 54.     Deneyimlerini astlarınla paylaşır. 
11 67.     Astlarıyla takım çalışması yapar. 
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EK İ. OKULLARIN ÖRGÜTSEL KÜLTÜR YAPILARI İLE OKUL  

YÖNETİCİLERİNİN ETİK DAVRANIŞLARI  ANKETİ 

 
 
Sayın Eğitim Yöneticisi 
 

Okul Yöneticilerinin Etik davranışları ve Okulların Örgütsel kültür 
yapıları konulu bu araştırma İstanbul ili sınırları içerisindeki resmi ve özel liselerin 
Okul müdürleri ve 3 müdür yardımcısının  ankette belirtilen etik ilkelere ve bağlı 
bulundukları ve okulların kültürel yapılarını belirlemeye yönelik müdür ve müdür 
yardımcılarının kendi görüşlerinin saptanması amaçlanmaktadır. 
 

Değerli eğitimci bu araştırmamıza özen göstereceğinize yürekten inanıyoruz 
Araştırmada anketi cevaplayanların ismi istenmemektedir, bu nedenle soruları tüm 
içtenliğimizle yanıtlayarak bu konudaki gerçek bilgilere ulaşmamıza yardımcı 
olacağınızı düşünüyorum 

 
Ankete vereceğiniz cevaplar yalnız bu araştırmada kullanılacak  bunun 

dışında hiçbir kişi ve kuruma verilmeyecektir.  Sizden istenilen her soruyu 
cevaplamanız ve her soru için yalnızca bir seçenek işaretlemenizdir cevabı verirken 
sizin için en uygun olan seçenekle  ilgili parantezin içine 
( X ) işareti koymanız yeterli olacaktır. 

 
 
Bu araştırmaya katkıda bulunduğunuz için şimdiden teşekkür eder. Araştırma 

sonuçları  öğrenmek ve anketle ilgili  sormak istedikleriniz için 0212 342 01 92 (120) 
veya 0532 672 66 33 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz 

 
 
 Anketlerde yer alan sorular kişisel görüşleriniz içerdiğinden, gizlilik içeren 

bilgileri başkalarının okuması yada görmesini engellemek için,Okul Müdürü ve 3 

müdür yardımcısının ayrı ayrı yanıtladığı anketleri zarfa koyarak en geç bir hafta 
içerisinde ilçe milli eğitim müdürlüğüne ulaştırmayı sağlarsanız araştırmanın 
planlanan süre içinde tamamlanmasına büyük katkıda bulunmuş olacaksınız       
 
  Yardım ve katkılarınız için şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım. 

 
 
 

      Yavuz KARA 
              Eğitim Uzmanı 
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ANKET BÖLÜMLERİ 
 
 
 

 

KİŞİSEL BİLGİLER 
 
 YÖNETİCİ ETİK DAVRANIŞLARI  ANKETİ (Okul Müdürü ,Müdür 
Yardımcıları için  Müdür Yardımcıları ise Okul Müdürünün etik davranışlarını 
değerlendirerek cevaplayacaktır 
 
 ÖRGÜTSEL KÜLTÜR ANKETİ(Okul Müdürü ve Müdür Yardımcıları  
cevaplayacaktır 

 
 
 
 
                                  

BÖLÜM I 
 
 
A-KİŞİSEL BİLGİLER 
 
1. Cinsiyetiniz  1(  ) Erkek      2(  ) Kadın 
 
2. Yaş Grubunuz  
 
    1-(  ) 25’den az 
    2-(  ) 25-35 yaş 
    3-(  ) 35-45 yaş 
    4-(  ) 45-55 yaş 
    5 (  ) 56 ve daha fazla 
 
3.  Görev yaptığınız  kurum   1(  ) Resmi         2(  ) Özel 
 
4. Mesleki Kıdeminiz. (1-5) (5-10) (10-15) (15-20) (20-...) 
 
5. Şu andaki  göreviniz? 
 
1-(  ) Okul Müdürü 
2-(  ) Müdür yardımcısı 
 
6.Kaç Yıldır Bu Okuldasınız   (1-5) (5-10) (10-15) (15-20) (20-...) 
 
 



 

 

138 

B-YÖNETİCİ ETİK DAVRANIŞLARI 
 

Sayın Okul Müdürü/Müdür Yardımcısı  
 
Beraber çalıştığınız müdür yardımcınızın(okul müdürü yanıtlıyorsa) veya müdürünüzün (Müdür 

yardımcısı yanıtlıyorsa)  davranışlarını  göz önüne alarak, aşağıdaki etik ilkelere uygun davranışları 
ne sıklıkta gösterdiğini belirleyerek ,ilgili seçenek için ayrılmış bölümü ( X ) işaretleyiniz. 
 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Tamamen Oldukça  Bazen Çok Az   Hiç 
  Uygun Uygun Uygun Uygun Uygun Değil 
1. Bireylere eşit davranır. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
2. Bencil davranmaz. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
3. İnsan ilişkilerinde yapıcıdır. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
4. İnsanları tanımaya çalışır. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
5. Astlarını rakip değil sistemin parçası görür. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
6. Başkalarını dinlerken kendini onların yerine koyar. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
7. Astlarının kendileri ile ilgili kararlara katılmasını sağlar. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
8. Astlarının vicdan özgürlüklerini engellemez. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
9. Cezalandırmayı işlenen suça denk olarak yapar. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
10. İnsanlara zarar verecek eylemlerden kaçınır. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
11. İnsan haklarına saygılıdır. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
12. Değerlendirmelerinde objektif davranır. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
13. Amaçlarını gerçekleştirmek için yasa dışı yollara başvurmaz. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
14. Abartılı hediye kabul etmez. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
15. Yolsuzluk yapmaz. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
16. Mesleğini insanlara hizmet etmenin bir aracı olarak görür. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
17. Bireylerin yasal haklarını kullanmalarını sağlar (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
18. Ödülleri hak edenlere verir. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
19. Kadın ve erkeklere eşit olarak davranır. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
20. Kuralları herkese eşit olarak uygular. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
21. Astlarından yeterlikleri oranında üretim bekler. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
22. Astları arasındaki anlaşmazlıklarda taraf tutmaz. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
23. Gerçekleri çarpıtmaz. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
24. İnsanların tek ve değerli olduğuna inanır. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
25. Astlarının çatışmalarında hakemlik yapar    (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
26. Verdiği sözde durur. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
27. Eylemlerinden dolayı hesap verir. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
28. Eleştirilere açık davranır. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
29  Eğitsel amaçları gerçekleştirmeye çalışır. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
30  Mesleğin gerektirdiği davranışları benimser. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
31  Çalıştığı kurumun  statüsünü yükseltmeye çalışır. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
32  İnsangücünü etkili kullanır. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
33. Zamanını etkili kullanır. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
34  Çalışma saatlerine özen gösterir. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
35  Deneyimlerini astlarınla paylaşır. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
36  Astlarıyla takım çalışması yapar. (    ) (    ) (    )   (    )   (    ) 
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C- ÖRGÜTSEL KÜLTÜR 
 

Sayın Okul Müdürü/Müdür Yardımcısı  
 
Okulunuzun sahip olduğu örgütsel kültürün  zayıf ve kuvvetli yönlerini belirlemeye yönelik ifadeler 
aşağıda yer almaktadır.Lütfen size göre en uygun olan seçeneği ,ilgili seçenek için ayrılmış bölümü   ( 
X ) işaretleyiniz. Lütfen anketin hiçbir bölümüne isminizi  yazmayınız, anketi kapalı bir zarfa 

koyunuz ve verdiğiniz yanıtların gizli tutulacağından emin olunuz.  
  Tamamen Oldukça  Biraz Çok az Hiç                   
  Uygun Uygun Uygun Uygun Değil 
       
1 Hiç kimse yönetimle ters düşmek istemez. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
2 Olup biten herşey yönetimin denetimindedir. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
3 Değişim ve yenilikler yönetimce başlatılır. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
4 Yöneticiler sadakati teşvik eder ve ödüllendirir. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
5 Kuralsızlıkların önlenmesi için sıkı denetim söz konusudur. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
6 Ast-üst arasındaki ilişkiler çok resmi (mesafeli)' dir. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
7 Anlaşmazlıklar yönetimin isteği doğrultusunda çözülür. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
8 Eğitim-öğretim faaliyetleri ayrıntılı planlanıp programlanır. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
9 İşlerin zamanında ve kurallara göre yapılmasına önem verilir. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
10 Herkesin her anı planlanmıştır. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
11 Anlamsız kurallar ve prensipler yığını söz konusudur. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
12 Herkesin ve her şeyin yeri bellidir. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
13 Resmi ilişkiler ön plandadır. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
14 Yönetim, asıl işlerden çok ayrıntılarla uğraşır. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
15 Herşeyin bir standardı vardır. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
16 Yöneticiler, sık sık, kurallara uyulmasını hatırlatır. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
17 İlişkilerde hiyerarşik yapı esas alınır. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
18 Herkes işini iyi yapmanın karşılığını alır. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
19 Formalitelerden çok, sonuca önem verilir. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
20 Başarı desteklenir ve teşvik edilir. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
21 Ödüllendirmede başarı esas alınır. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
22 Yanlışı kimin yaptığı değil, sonuçları tartışılır. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
23 Herkes başarı düzeyinin yüksek olmasını ister. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
24 Herkes, başarılı olmak için, rahatlıkla risk üstlenebilir. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
25 Kişisel bilgi ve yetenekler ön planda tutulur. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
26 Güçlü bir rekabet söz konusudur. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
27 Okulun başarı düzeyi velilerce de izlenir. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
28 Alına kararlar, doğru ve yeterli bilgiye dayandırılır. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
29 Eğitim-öğretim faaliyetleri işbirliği ile planlanır. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
30 İşbirliği, rekabete tercih edilir. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
31 Yönetim, her seviyeden gelen fikir ve önerilere açıktır. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
32 Herkes birbirinin görüş ve önerilerine saygılıdır. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
33 Herkes okulun başarısı için sorumluluk duyar. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
34 Başarılar kadar başarısızlıklar da paylaşılır. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
35 Herkes okuluyla gurur duyar. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
36 Herkes okulu dışa karşı korur ve savunur. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
37 Herkes kendini okulun bir parçası olarak görür. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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EK J. PİLOT UYGULAMA İÇİN SEÇİLEN OKULLARIN LİSTESİ 

SIRA/NO ANKET UYGULANAN LİSELER MÜDÜR  MD YRD. 
1 Özel Acarlar Lisesi 1 2 

2 Özel Aka Lisesi 1 1 

3 Özel Selim Pars Lisesi 1 1 

4 Özel Şişli Terakki Lisesi 1 1 

5 Özel İstek Kemal Atatürk 1 1 

6 Özel Fmv Işık Lisesi 1 2 

7 Özel Cent Lisesi 1 1 

8 Özel Darusafaka Lisesi   1 1 

9 Özel Yüzyıl Lisesi 1 2 

10 Özel Ata Lisesi 1 1 

11 Özel İstek Atanur Oğuz Lisesi 1 1 

12 Özel Yıldız Lisesi 1 2 

13 Özel İstek Atanur Oğuz Lisesi 1 1 

14 Özel Mef Lisesi 1 1 

15 Özel Yıldız Lisesi 1 2 

16 Özel Oğuz KAAN Lisesi 1 1 

17 Özel Avrupa Lisesi 1 1 

18 Özel fmv Işık Lisesi 1 2 

19 Özel Bilgi Lisesi 1 1 

20 Özel Erol Altaca Lisesi 1 1 

21 Özel Mef Lisesi 1 1 

22 Özel Koza Lisesi 1 1 

  22 28 

SIRA/NO ANKET UYGULANAN LİSELER MÜDÜR MD YRD. 
1 Behçet Kemal Çağlar Lisesi 1 2 

2 Hüseyin Kalkavan Lisesi 1 1 

3 Özdemir Sabancı Emirgan Lisesi 1 1 

4 Cumhuriyet  Lisesi 1 1 

5 Vehbi Koç Vakfı  Lisesi 1 2 

6 Yaşar Dedeman Lisesi 1 1 

7 Beşiktaş Anadolu   Lisesi 1 1 

8 Bingül Erdem Lisesi 1 1 

9 Yeni Levent Lisesi 1 2 

10 Etiler Lisesi 1 1 

11 Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi 1 2 

12 Yunus Emre Lisesi 1 1 

13 Şişli Lisesi 1 1 

14 Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi 1 2 

15 Beşiktaş Lisesi 1 2 

16 Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 1 1 

17 Mecidiyeköy Lisesi 1 1 

18 Şisli Lisesi 1 2 

19 Kocasinan Lisesi(MLO-BDO) 1 1 

20 Bahçelievler Lisesi 1 2 

21 Atakoy Lisesi 1 1 

  21 29 
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EK K ÖRGÜTSEL KÜLTÜR ÖLÇEĞİ FAKTÖR DAĞILIMI  

 (PİLOT ÇALIŞMA)  

 

 

Faktör Maddeler 
1 2 3 4 

Soru28 0, 951       
Soru37 0, 947       
Soru33 0, 941       
Soru35 0, 941       
Soru34 0, 934       
Soru36 0, 923       
Soru29 0, 922       
Soru32 0, 910       
Soru31 0, 901       
Soru30 0, 880       
Soru13   0, 914     
Soru17   0, 881     
Soru16   0, 840     
Soru9   0, 833     
Soru12   0, 832     
Soru10   0, 811     
Soru11   0, 801     
Soru8   0, 791     
Soru15   0, 791     
Soru14   0, 790     
Soru19     0, 911   
Soru18     0, 900   
Soru20     0, 891   
Soru21     0, 890   
Soru27     0, 790   
Soru22     0, 786   
Soru23     0, 777   
Soru25     0, 763   
Soru24     0, 761   
Soru26     0, 759   
Soru7       0, 880 
Soru3       0, 871 
Soru5       0, 856 
Soru6       0, 831 
Soru2       0, 829 
Soru4       0, 810 
Soru1       0, 720 
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EK L  ÖRGÜTSEL KÜLTÜR ÖLÇEĞİ ALT BOYUTLAR TOPLAM PUAN 

VE CRONBACH ALFA ANALİZLERİ(PİLOT ÇALIŞMA) 

Madde No/Alt Boyut 
Madde-Toplam Puan 
Korelasyon Katsayısı 

Cronbach 
Alfa 

Güç Alt Boyutu  0, 88 
s1 0, 151  
s2 0, 163  
s3 0, 153  
s4 0, 234  
s5 0, 148  
s6 0, 161  
s7 0, 155  
Rol Alt Boyutu  0, 86 
s8 0, 171  
s9 0, 673  
s10 0, 650  
s11 0, 587  
s12 0, 561  
s13 0, 542  
s14 0, 552  
s15 0, 536  
s16 0, 540  
s17 0, 468  
Başarı Alt Boyutu 

 
0, 74 

s18 0, 550  
s19 0, 601  
s20 0, 618  
s21 0, 645  
s22 0, 633  
s23 0, 689  
s24 0, 657  
s25 0, 615  
s26 0, 661  
s27 0, 628  
Destek Alt Boyutu 

 
0, 71 

s28 0, 641  
s29 0, 151  
s30 0, 163  
s31 0, 153  
s32 0, 234  
s33 0, 148  
s34 0, 161  
s35 0, 155  
s36 0, 171  
s37 0, 673  
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EK M. ETİK DAVRANIŞLAR ÖLÇEĞİ ALT BOYUTLARI KMO 

YETERLİK KATSAYILARI(PİLOT ÇALIŞMA) 

Faktör Maddeler 
1 2 3 4 

s54 0, 937    
s18 0, 937    
s27 0, 935    
s23 0, 934    
s41 0, 928    
s47 0, 924    
s68 0, 922    
s63 0, 921    
s73 0, 917    
s35 0, 916    
s46 0, 915    
s62 0, 913    
s42 0, 911    
s34 0, 910    
s2 0, 910    
s70 0, 903    
s57 0, 900    
s14 0, 898    
s38 0, 891    
s49 0, 891    
s67 0, 875    
s45  0, 915   
s64  0, 914   
s11  0, 914   
s1  0, 913   
s59  0, 911   
s8  0, 911   
s72  0, 910   
s16  0, 909   
s20  0, 907   
s33  0, 900   
s10  0, 900   
s29  0, 896   
s32  0, 891   
s22  0, 885   
s26  0, 880   
s30  0, 880   
s13  0, 872   
s51  0, 863   
s4  0, 860   
s25   0, 950  
s60   0, 942  
s71   0, 939  
s56   0, 930  
s66   0, 928  
s17   0, 927  
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EK M(devamı) 
 

s53   0, 925  
s50   0, 924  
s37   0, 922  
s61   0, 922  
s44   0, 917  
s12   0, 915  
s48   0, 911  
s6   0, 908  

          
s31   0, 892  
s24    0, 931 
s19    0, 930 
s28    0, 930 
s55    0, 929 
s65    0, 925 
s15    0, 917 
s9    0, 917 
s43    0, 911 
s5    0, 895 
s58    0, 894 
s39    0, 892 
s7    0, 887 
s21    0, 840 
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EK N. ETİK DAVRANIŞLAR ÖLÇEĞİ ALT BOYUTLAR TOPLAM PUAN 

VE CRONBACH ALFA ANALİZLERİ(PİLOT ÇALIŞMA) 

Madde No/Alt Boyut 
Madde-Toplam Puan 
Korelasyon Katsayısı 

Cronbach Alfa 

Hoşgörü Alt Boyutu  0, 94 
soru50 0, 614  
soru17 0, 525  
soru26 0, 488  
soru22 0, 429  
soru38 0, 474  
soru44 0, 605  
soru64 0, 474  
soru59 0, 619  
soru68 0, 512  
soru34 0, 400  
soru43 0, 492  
soru58 0, 649  
soru39 0, 486  
soru33 0, 544  
soru2 0, 516  
soru65 0, 613  
soru53 0, 485  
soru13 0, 589  
soru36 0, 356  
soru46 0, 487  
soru63 0, 643  
Dürüstlük Alt Boyutu  0, 91 
soru42 0, 504  
soru60 0, 615  
soru10 0, 600  
soru1 0, 509  
soru55 0, 576  
soru7 0, 497  
soru67 0, 382  
soru15 0, 598  
soru19 0, 616  
soru32 0, 652  
soru9 0, 661  
soru28 0, 486  
soru31 0, 619  
soru21 0, 414  
soru25 0, 646  
soru29 0, 648  
soru12 0, 495  
soru48 0, 522  
soru3 0, 576  
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Ek N(devamı) 
Adalet Alt Boyutu  0, 91 
soru24 0, 595  
soru56 0, 418  
soru66 0, 573  
soru52 0, 493  
soru62 0, 610  
soru16 0, 514  
soru49 0, 613  
soru47 0, 508  
soru35 0, 459  
soru57 0, 555  
soru41 0, 406  
soru11 0, 602  

 


